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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 alan Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresinin onikincisi, teskon 2015 adıyla, 8-11
Nisan 2015 tarihleri arasında yine İzmir’de gerçekleştirilmektedir. Teskon 2015 kapsamında sunum,
tartışma ve eğitim platformları değişik başlıklar altında toplanmış bulunmaktadır. Bu platformlar:
Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumları, Sempozyumlar, Seminerler, Kurslar, Paneller ve
Forumlar olarak adlandırılmıştır.
Önceki yıllarda olduğu gibi, 12. 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 forumlara katılan yönetici ve uzmanlara Kongremiz
bünyesinde gerçekleştirilen teskon+sodeks 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 onikincisini 8–11 Nisan 2015 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 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, alanında en yaygın katılımlı
ulusal bir platform olma özelliğini sürdürmektedir.
12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi bu yıl “Sağlık İçin Isıl Konfor ve İç Hava Kalitesi” ana teması ile
gerçekleştirilmiştir. Teskon 2015 kapsamında hakem incelemesinden geçirilen toplam 214 bildiri paralel
oturumlarda sözlü olarak sunulmak üzere kabul edilmiştir. Sunulan bu bildirilerin 198 adedi “Bina Fiziği”,
“Binalarda Enerji Performansı”, “Isıl Konfor”, “İç Hava Kalitesi”, “Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı
Ürün Geliştirme”, “Soğutma Teknolojileri”, “Termodinamik” sempozyumları ile “İç Çevre Kalitesi”,
“Bacalar”, “Yalıtım” seminerleri ve bilimsel/teknolojik araştırma oturumlarının bildirileri olarak Kongre Bildiriler
Kitabında yer almaktadır. Ayrıca 16 adet bildiri “Jeotermal Enerji” Semineri kitabında basılmıştır. Bununla birlikte
1993 yılında yapılan kongreden itibaren yayınlanan tüm bildiriler USB içeriğine alınmış ve bu kapsamda 1263
bildiriye yer verilmiştir.
Kongremizin bir amacı da kurslar aracılığı ile delegelerimizin doğru bilgilerle donanımına yönelik sürekli
eğitimlerini sağlamaktır. Bu kapsamda; "Su Şartlandırma", "Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama
Esasları", "Mutfak Havalandırması", "Medikal Gaz Tesisatı", "Sistem Seçimi", "Soğutma Sistemleri,
Hesapları ve Modellemesi", "Soğutma-Klima Sistemlerinde Bakım ve Arıza Bulma Teknikleri",
"Endüstriyel Havalandırma Sistemleri", "Yenilenebilir Enerjiye Giriş", "Yüzme Havuzları Filtrasyon
Tesisatı Projelendirme Esasları", "Endüstriyel Tesislerde Seyreltme Havası Hesabı ve Tasarımı",
"Sanayide Enerji Verimliliği ve Uygulamaları", "Sprinkler Sistemleri Projelendirme Esasları", "Yürürlükteki
Sığınak Yönetmeliği, içeriği ve Havalandırma Hesapları", "Binalarda Kojenerasyon/ Trijenerasyon
Sistemleri Uygulamaları", "Binaların Performansının Değerlendirilmesinde Ekserjik Yaklaşımların
Kullanılması ve Binalarda Ekserji Yönetimi", "TAD (Test Ayar Dengeleme) ve Commissioning Çalışmaları",
"Soğuk Depo İşletmesi", "Uygulamalı Psikrometri ve İklimlendirme", "İklimlerinde Sistemlerinde Gürültü
Denetimi" Teorisi ve Pratik Hesaplamaları" ve "VAV ve Laboratuvar Sistemlerinin Uygulaması, Seçimi ve
Bina Otomasyon Sistemlerinde Kontrolu" kursları düzenlenmiştir.
Tesisat Mühendisliği alanındaki sorunların ortaya konulduğu ve irdelendiği değişik platformları oluşturma amacına
yönelik olarak da bu yıl Kongremiz kapsamında "Yüksek Öğrenim Kurumu Aracılığı ile Mühen-dislik
Mesleğinin Değiştirilmesi ve Dönüştürülmesi", “Mekanik İhalelerde Tasarım, Şartnameler, Keşif Özeti
Arasındaki Çelişkilerin veya Eksikliklerinin Uygulama Kalitesine Etkileri” ve “Bütünleşik Tasarım ve
Uygulayıcı Beklentileri” başlıklı üç panelin yanı sıra “Bina Sertifikalandırma Sistemleri; Mevcut Durum,
Sorunlar, Eksiklikler, Çözümler” ile Jeotermal Enerji Sempozyumu kapsamında Son Yönetmelik
Değişikliklerinin Getirdikleri, Götürdükleri ve Bıraktıkları Sorunlar konulu forumla tartışma ortamları yaratılmıştır.
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 başlangıcından sonuçlandırılmasına kadar tüm hazırlık hizmetlerini yürüten
Kongre Sekretaryası’na, Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi çalışanlarına, Kongre’nin yürütülmesinde
özverili, gönüllü olarak görev alan Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gediz Üniversitesi, İzmir Katip
Çelebi Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makina Mühendisliği Bölümleri ile Yaşar Üniversitesi
Enerji Sistemleri Bölümü 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 bildiri ve kurslarla Kongre’yi olanaklı kılan tüm uzman ve öğretim üyelerine, Kongreye sunulan bildirileri
değerlendiren hakemlerimize, “Kongre Delegesi” olma bilincini taşıyarak 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
8 Nisan 2015
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ASHRAE BİNA ENERJİ SERTİFİKALANDIRMA PROGRAMI
William P. BAHNFLETH

Bina enerji sınıfı sertifikalandırması, bir binanın enerji tüketim karakteristiğinin belirlenmesini sağlayan,
benzer tipolojiye sahip binalarla nasıl karşılaştırılacağını gösteren ve enerji performansının
iyileştirilmesi için ekonomik uygulanabilirliği yüksek önerilerin tespit edilebilmesini sağlayan bir
işlemdir. Bu doğrultuda geçtiğimiz 10-15 yıl içerisinde, enerji sınıfı sertifikalandırılması vb. işleve sahip,
genellikle binaların sürdürülebilirlik (yeşil bina) özelliklerini derecelendiren bir çok metodoloji
geliştirilmiştir.
ASHRAE, yakın zamanda Building Energy Quotient (bEQ) adındaki sertifikalandırma programını
mevcuttaki puanlandırma sistemlerine eklemiştir. ASHRAE’nin bu metodolojiyi geliştirmesi, teknik
alandaki güvenilirliğine, tarafsız uzlaşı standartlar geliştirmesindeki tecrübesine ve küresel anlamdaki
tanınırlığına dayanmaktadır.
Sertifikalandırma programlarının en önemli hedefleri arasında, binadaki enerji verimliliğinin yaratmış
olduğu gayrimenkul değerin emlak piyasasında dikkate alınmasını sağlamak, uygun maliyetli
iyileştirmelerin belirlenmesine yardımcı olmak, bina performansı veritabanına bilgi sağlamaktır.
Sertifikalandırma, enerji tüketiminin ve çevresel etkilerinin azaltılmasının ve özkaynaklara bağlı enerji
tüketiminin azaltılıp, kazanılan bu enerjinin başka amaçlar için kullanılmasının yaratacağı ekonomik
fayda aracılığıyla topluma bir değer sunmaktadır. Bina sahipleri açısından sertifikalandırma,
portföylerinin karşılaştırmalı değerlendirmesini yapmasını, yatırım sahibinin ekonomik imajını
geliştirmesini ve tasarruf etme yönünde ilerlemesini sağlamaktadır. Profesyoneller ve sektör
çalışanları yönünden bakıldığında sertfikalandırma, ticari bir hizmet yaratacağı ve enerji verimli
iyileştirmelerin yapı sektöründe ticari bir hareketlenmeye yol açacağı beklenmektedir.
Enerji sertifikalandırmasının geliştirilmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır.
•
•
•
•
•
•
•
•

Enerji tüketimi modelleme yapılarak mı yoksa tüketim ölçülerek mi belirlenmelidir?
Sertifikalandırma yeni mi yoksa mevcut binalara mı uygulanmalıdır?
Enerji tüketiminin belirlenmesinde hangi enerji sınıfları kullanılır
Enerji sınıfları (A,B,C,D,E gibi)
Veri modelleme ve toplama gereksinimleri
Değerlendirme yapabilmek için gerekli nitelikler
Sonuçların nasıl sunulacağı
Sertifikalandırma programının gönüllü bir uygulama mı yoksa zorunlu mu olacağı

ASHRAE’nin bEQ programı aşağıdaki özelliklere sahiptir:
•

•

•

“Tasarım temelli” sınıflandırma, bina enerji modeli çizen ASHRAE sertifikalı kişiler ya da yetkili
mühendisler tarafından oluşturulmuş simülasyon modelleri kullanılarak enerji tüketimlerinin
tahminlenmesi yöntemine dayanmaktadır.
“İşletme temelli” sınıflandırma, ASHRAE sertifikalı denetçilerin ya da yetkili mühendislerin
binanın gerçek tüketim değerlerini incelemesi yöntemine dayanmaktadır. Denetçiler, bina
kullanıcılarına, enerji verimli iyileştirme senaryoları sunmak, buna bağlı olarak maliyet ve basit
geri ödeme hesabı yapmak zorundadırlar.
bEQ sınıflandırması, yenilenebilir enerji kullanımına artı puan veren ve iklimlendirilen alan
başına düşen normalleştirilmiş enerji tüketim yoğunluğudur (EUI). 100 bEQ puanı, belirli bir
Açılış Konferansı Konuşması
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tipolojiye sahip bina grubuna ait referans binayı ve lokasyonu temsil ederken, bu değerden
daha düşük puanlar, daha verimli binaları temsil etmektedir.
bEQ’da enerji sınıfları, A+ (Net Sıfır Enerjili), A (Yüksek Performanslı), A- (Çok İyi), B
(Verimli), C (Vasat), D (Verimsiz) ya da F (Yetersiz) olarak belirlenmiştir. Bir binanın A
sınıfında olabilmesi için referans binaya göre %25’ten fazla enerji tüketmemelidir. Benzer
şekilde F sınıfındaki bir binanın referans binaya göre en az %45 daha fazla enerji tükettiği
kabul edilir.
“Tasarım temelli” modelleme kuralları, ASHRAE 90.1 Standart’ının G eki, COMNET ve ABD
Enerji Bakanlığı’nın standart bina modelleri gibi bir çok kaynak dikkate alınarak
oluşturulmuştur.
“İşletme temelli” enerji verileri, binanın 12 aylık periyottaki enerji tüketim değerlerinden alınır.
Denetçi, değerlendirmesinde binanın bulunduğu iklim bölgesini ve ısıtma ve soğutma derece
gün değerlerini elde etmelidir.
Denetçi tarafından hazırlanan değerlendirme sonuçları detaylı bir döküman içerisinde
sunulmalıdır. Bu döküman yasal gereklilikleri sağlayacak iki sayfalık sertifikayı, performans
değerlendirme tablosunu ve bina girişinde herkesin görebileceği bir yere yerleştirilmesi
gereken bina enerji sınıfı etiketini içermektedir.
bEQ genel bir iç hava kalitesi (IEQ) etiketi değildir. Ancak sınıflandırma için binanın hava
kalitesi, ısıl konfor, ışık ve gürültü ile ilgili minimum IEQ standartları sağlanmalıdır.
bEQ’ün uygulanması henüz yasal olarak zorunlu değildir, incelenmektedir.

Diğer metodolojilerle karşılaştırıldığında, bEQ detaylı ve nispeten zor iken diğer metodolojiler kullanım
kolaylığı ve kolay uyarlanabilirlik özelliklerine odaklanmışlardır, fakat sonuçları daha az bilgi içerir. Bu
açıdan bakıldığında, bEQ binaların enerji sınıfının belirlenmesinde değerli ve faydalı bir kaynak olarak
görülebilir. Binalarda sürdürülebilirlik değerlendirmesi yapan LEED ve Green Globes (Green Building
Institute) gibi metodlar da enerji verimliliğine yüksek puanlar vermektedirler. Golden Globes bu
puanlandırmada bEQ’yu kullanılabilecek yöntemlerden biri olarak kabul ederken LEED kabul
etmemektedir. Ancak LEED, yeni binalar için kullandığı ASHRAE 90.1 Standardı’na dayanan ve
mevcut binalar için kullandığı, ABD Çevre Koruma Ajansı ENERGY STAR değerlendirmesine dayanan
mevcut prosedürünü kolaylıkla değiştirebilir.
“İşletme temelli” sınıflandırma 40 saatlik çalışma ile tamamlanabilir. Denetçinin çalışması ve çalışma
ücretlerinin belirlenmesimden bina sahibi sorumludur. ASHRAE bu konuda yetkili kişilerin listesini
yayınlar. Bir binanın sertifikalandırılması için ASHRAE’ye başvurulduğu esnada yönetim masraflarının
karşılanması için 500$ alınır.
bEQ programı, Avrupa Birliği için hazırlanan sertifikalandırma programında deneyim kazanmış
uzmanlardan oluşan bir komitenin yaklaşık dört yıllık bir çalışması sonucu geliştirilmiştir. Mevcut
binalar için hazırlanmış sertifika programı, Mart 2012’den itibaren kullanıma açılmıştır ve 26 bina
arasından değerlendirmeyi geçenlere toplamda 18 etiket verilmiştir. Değerlendirmesi yapılan binalar,
farklı kullanıcı yapısına sahip, geniş bir iklime yayılmış ve hatta bir çoğu ABD’nin dışında (Meksika,
Arjantin, Hong Kong, Filipinler, Bermuda) bulunmaktadır. Verilen sertifikalarda bulunan etiketlerin
büyük çoğunluğu A-C ölçeğindedir. Yeni inşa edilecek veya tasarım aşaması tamamlanmış binalar için
hazırlanan programa “Tasarım temelli” sınıflandırmaya Mayıs 2013’ten ulaşılabilmektedir, ancak
bugüne kadar herhangi bir bina bu amaçla başvuruda bulunmamıştır.
Örnek bir çalışma sonucunda, Florida’da bulunan ve sertifikalandırılmış dört itfaiye binasının – aynı
amaçla kullanılmasına ve aynı ülkede olmalarına rağmen – enerji tüketim yoğunluklarının değişiklik
gösterdiği ve bEQ (mevcut binalar) etiketlerinin A-C ölçeğinde değiştiği görülmüştür. Denetçi,
incelemeleri sonucunda 39,000$ değerinde bir iyileştirme önermiş; eğer uygulanırsa elektrik enerjisi
tüketiminin ortalama %21 azalacağını ve bu yatırımın (inceleme bedeli dahil) 4.9 yılda kendini
ödeyeceğini; böylece dört binanın da A-(Çok İyi) enerji sınıfı etiketine sahip olabileceğini belirtmiştir.
Sertifikalandırmanın bir avantajlı yanı ise, daha önceki denetlemelerde gözden kaçmış olan
eksikliklerin belirlenmesine yardımcı olmasıdır. Detaylı inceleme sonucunda, bir binanın tasarımında
önerilmiş olmasına ragmen güneş enerjili su ısıtma sisteminin eksik olduğu belirlenmiştir. Sonuç
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olarak, bu durum bEQ ya da benzeri bir çok metodun binanın enerji performansının iyileştirilmesi ve
enerji tasarrufu yapılması yönündeki bir başarısıdır. Eğer sertifikalandırma programları herhangi bir
enerji tasarrufuna yol açmıyorsa, o programların doğruluğu yeniden gözden geçirilmelidir.
ASHRAE’nin bEQ programı güvenilir sertifikalandırma yapacak ve faydalı bilgi üretecek şekilde
tamamlanmıştır. Ayrıca bEQ, mevcut sertifikalandırma metotlarına değerli ve önemli bir katkı
niteliğindedir.

ÖZGEÇMİŞ
William P. BAHNFLETH
William Bahnfleth Illinois Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden lisans, yüksek lisans ve
doktora derecelerini almıştır. Aynı zamanda aynı üniversitede müzik lisansı da yapmıştır. 1994 yılında
görev yapmaya başladığı Penn State Üniversitesi Mimari Mühendislik Bölümü’nde profesör olarak
çalışmakta ve bu bölüme bağlı olan “İç Çevre Kalitesi Merkezi”inin yöneticiliğini sürdürmektedir.
Profesyonel mühendistir.
Dr. Bahnfleth, Penn State Üniversitesi’nde lisans seviyesinde “İklimlendirme ve havalandırmanın
temelleri ve kontrolü” dersini, lisansüstü seviyesinde ise “Su soğutma sistemleri”, “Sıcak su ve buharlı
sistemler” ve “İç hava kalitesi” derslerini vermektedir. Çalışma alanları içerisinde ağırlıklı bir şekilde iç
ortam kalite kontrolü ve bununla birlikte soğuk su pompalama sistemleri, çok katmanlı ısı depolama,
bina kullanıcılarını iç ortam biyo-aerosol maruziyetinden koruma vd. konular yer almaktadır. Bahnfleth,
100 teknik makale, 11 kitap ve kitap bölümünün yazarlığı ve ortak yazarlığını yapmıştır. Ayrıca soğuk
su depolama sistemlerinin tasarımı konusunda düzenli olarak danışmanlık yapmaktadır ve bugüne
kadar dünya çapında 20’den fazla proje içerisinde bulunmuştur.
Dr. Bahnfleth ASHRAE ve ASME’nin bilim kurulu üyesi ve ISIAQ, IBPSA, ASEE, SBSE kuruluşlarının
üyesidir. ASHRAE’de öğrenci kolu danışmanı, teknik komite üyesi, asbaşkan, denetçi ve 2013 – 2014
yılı başkanı gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. Ayrca, ASHRAE Teknoloji Ödülü ve Bildiri Ödülü
birinciliklerini kazanmış ve ASHRAE Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görülmüştür.
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THE ASHRAE BUILDING ENERGY LABELING PROGRAM
William P. BAHNFLETH

Building energy labeling – also called energy certification - is the process of determining the energy
use characteristics of a building, reporting how the building compares with its peer group, and
identifying feasible options for improving its energy performance. In the past 10 – 15 years, many
programs for energy labeling, and related programs that more broadly rate the sustainability/green
features of a building have been developed.
ASHRAE has recently added its own labeling program call Building Energy Quotient (bEQ) to the
available rating systems. ASHRAE’s qualifications to develop a labeling program rest on its technical
credibility, its experience in the development of unbiased consensus standards, its global reach.
Key objectives of energy labeling programs include the promotion of the value of energy efficiency in
consideration of real estate transactions, identification of efficiency measures that are cost effective,
adding to the database of building performance, and may include support for mandatory programs for
energy use disclosure. Labeling offers value to society through potential to reduce energy use, reduce
the environmental impact of energy use, and the economic benefits of freeing resources for other
purposes. For owners of buildings, labeling provides benchmarking of the portfolio, enhances the
image of the owner, and can lead to operating cost savings. For professionals, assessment for the
purpose of labeling is a marketable service and labeling should stimulate the energy retrofit market.
The considerations in the development of an energy label include:
•
•
•
•
•
•
•
•

Whether energy use is to be modeled or measured
Whether the label is applied to new and/or existing buildings
What performance index is used to describe energy use
The scale for the performance index
Data modeling and collection requirements
Qualifications to perform an assessment
How results are communicated
Whether the labeling program is mandatory or voluntary

ASHRAE’s bEQ program has the following characteristics
•
•

•

•

An “As Designed” rating is based on simulated energy use modeled by an ASHRAE certified
modeler or registered engineer
An “In Operation” rating is based on actual energy use and an audit conducted by an
ASHRAE certified assessor or a registered engineer. The assessor must recommend energy
efficiency measures for the building with estimates of cost and simple payback period.
The bEQ index is a normalized source energy use intensity (EUI) per unit of condition space
that gives credit for on-site renewable energy. The scale for the bEQ is a “technical
performance” scale with graduations that are increments of EUI rather than increments based
on percentiles of occurrence – a so-called “statistical” scale. A bEQ of 100 represents a
median building for a particular type and location while smaller values represent a more
efficient building.
Based on ranges of bEQ, a building is awarded a rating of A+ (Zero Net Energy) , A (High
Performance), A- (Very Good), B (Efficient), C (Average), D (Inefficient), or F (Unsatisfactory).
To achieve a rating of A, a building must use no more than 25% of the energy of a median
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building and a building that is rated F uses at least 45% more energy than the median
building.
As Designed modeling rules are taken from a number of sources, including Appendix G of
ASHRAE Standard 90.1, COMNET, and US Department of Energy standard building models.
In Operation energy data come from utility records for a 12 month period. The assessor must
provide the climate zone and actual degree days for heating and cooling for the period of data
covered.
Results are communicated through a detailed “workbook” spreadsheet completed by the
assessor, a two-page certificate that can be used to meet regulatory requirements, a
dashboard, and the label that is displayed to the public at the building entrance.
bEQ is not an overall IEQ label, but in order to receive a rating, a building must be shown to
comply with minimum IEQ standards for air quality, thermal comfort, light, and noise.
bEQ is currently a voluntary program, although its adoption as part of mandatory disclosure
programs is under discussion in several jurisdictions.

Compared with other programs, bEQ tends toward rigor and detail while others are focused on ease of
use and widespread adoption but provide less informative results. From this perspective, bEQ could
be seen as a valuable follow-on to rating under other programs. Sustainability ratings such as LEED
and the Green Building Institute’s Green Globes include significant credits for energy efficiency.
Currently, Green Globes recognizes bEQ as one way to obtain this credit. LEED does not, but could
easily replace the current procedure that is based on ASHRAE Standard 90.1 modeling procedures for
new construction and US Environmental Protection Agency ENERGY STAR rating for existing building
operation.
A bEQ In Operation rating typicaly requires about 40 hours of professional time to complete. The
owner is responsible for retaining an assessor and negotiating fees with him/her, although ASHRAE
makes available an on-line directory of certified assessors with Building Energy Modeling Professional
(BEMP) or Building Energy Assessment Professional (BEAP) credentials required for the As Designed
and In Operation labels, respectively. At the time a building is submitted for labeling to ASHRAE, a fee
of $500 is collected to cover administrative costs.
The bEQ program was developed over a period of approximately four years by a committee of experts
that included individuals with experience gained in development of European Union labels during the
prior decade. The In Operation label has been available since March 2012 and has resulted in 18
labels awarded to 26 buildings with the remainder in various stages of process. Buildings evaluated
have are of a variety of occupancy types, located in a wide range of climate zones, and several have
been from outside the United States (Mexico, Argentina, Hong Kong, Philippines, Bermuda). Most of
the labels awarded have been in the A- to C range. The As Designed label has been available since
May 2013 and to date no buildings have been submitted.
A case study of four labeled fire houses located in Florida found that, although they were of similar
function and located in a single county, their energy use intensities varied by more than a factor of two
and their bEQ In Operation ratings ranged from A- to C. The assessor recommended $39,000 of
improvements that, if implemented, would reduce electric energy use by an average 21% and have a
payback - including the cost of assessment - of 4.9 years, with some measures paying back in less
than a year. The rating of all four buildings would be raised to A- in the process. A useful side-effect of
the labeling of the firehouse was the discovery of a number of issues that had been missed during
prior commissioning. These included a completely absent solar hot water system that had been
specified in the design of one of the buildings. Ultimately, it is the achievement of real energy savings
and the improvement of building performance that is the most important outcome of bEQ labeling or of
any other program. If energy disclosure and labeling do not result in actual reductions in energy use,
then the justification of such programs is questionable. ASHRAE’s program has been carefully
constructed to produce reliable ratings and useful information and is a valuable contribution to the
available labeling options.
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RESUME
William P. BAHNFLETH
William Bahnfleth is Professor and Director of the Indoor Environment Center in the Department of
Architectural Engineering at the Pennsylvania State University (Penn State) in University Park, PA,
where he has been employed since 1994. Previously, he was a Senior Consultant for ZBA, Inc. in
Cincinnati, OH and a Principal Investigator at the U.S. Army Construction Engineering Research
Laboratory in Champaign, IL. He holds BS, MS, and PhD degrees in Mechanical Engineering from
the University of Illinois, where he also earned an undergraduate degree in music (pipe organ
performance), and is a registered professional engineer.
At Penn State, Dr. Bahnfleth teaches undergraduate courses in HVAC fundamentals and controls and
graduate courses in chilled water systems, hot water and steam systems, and indoor air quality. His
research interests cover a wide variety of indoor environmental control topics, including chilled water
pumping systems, stratified thermal energy storage, protection of building occupants from indoor
bioaerosol releases, ultraviolet germicidal irradiation systems, and others. He is the author or coauthor of more than 100 technical papers and 11 books and book chapters. He consults regularly on
the design of chilled water thermal energy storage systems and has been involved in more than 20
projects world-wide.
Dr. Bahnfleth is a fellow of both ASHRAE and the American Society of Mechanical Engineers (ASME)
and is also a member of the International Society for Indoor Air Quality and Climate (ISIAQ), the
International Building Performance Simulation Association (IBPSA), Sigma Xi, the American Society
for Engineering Education (ASEE), and the Society of Building Science Educators (SBSE). He has
served ASHRAE in a variety of capacities, including Student Branch Advisor, Chapter Governor,
Technical Committee and Standing Committee Chair, and as Director-at-Large, Vice President,
Treasurer, and 2013-14 Society President. He is the recipient of a 1st place ASHRAE Technology
Award, Transactions Paper Award, and Distinguished Service and Exceptional Service Awards.
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ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE İÇ ÇEVRE KALİTESİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Ulla HAVERINEN-SHAUGHNESSY

ÖZET
Binalarda Enerji Performansı Direktifi ile Avrupa Birliğinde eski ve yeni binalarda enerji tüketimini
azaltmak için hedefler belirlenmiştir. Direktif ayrıca geliştirilecek olan enerji performans sertifikasının
(EPS) evlerin gerçek aktif enerji etiketi olmasını hedeflemektedir. Enerji verimliliğinin artması, iç ortam
ikliminin ve sakinlerinin konforunun da artmasını sağlayabilir. Bununla birlikte, sıcak hava dalgaları
boyunca aşırı ısınma ve iç hava kirleticilerine artan maruziyet gibi sekme etkileri de bildirilmiştir.
Devam etmekte olan bir INSULAtE-projesi (www.insulateproject.eu) ile enerji denetimi ve EPS’nı
tamamlayacak bir iç çevre kalite değerlendirmesi protokolü geliştirilmektedir. Kapsamlı bir
değerlendirme dört çevre unsurunu içerir: ısıl konfor, iç hava kalitesi, görsel konfor ve işitsel konfor.
Mevcut çalışmalar, enerji verimliliğinin ana etkilerinin ısıl şartlar ve yetersiz havalandırma durumunda
oluşabilecek kötü iç hava kalitesi çerçevesinde olduğuna işaret etmiştir. Bu yüzden protokol, ısıl şartlar
ve iç hava kalitesinin ölçümünü, görsel ve işitsel konforun ise bina sakinlerine anket uygulaması
yoluyla değerlendirilmesini esas almaktadır. Önerilen nihai değerlendirme protokolünde hem nesnel
hem de öznel göstergelerin kullanımı harmanlanmış olacaktır.
Anahtar Kelimeler: İç hava kalitesi, bina sakinlerinin memnuniyeti, ısıl şartlar, havalandırma

1.GİRİŞ
Binalarda Enerji Performansı Direktifi (BEPD), Avrupa konut sektöründe enerji tüketimini azaltmayı
amaçlayan ana kuvvettir [1]. Hem yeni hem de mevcut binalar hedeflenmekte, Neredeyse Sıfır Enerji
Binaları (NSEB) ve enerji tadilatları teşvik edilmektedir. Bunun temelinde enerji verimli binaların herkes
için daha iyi yaşam koşulları ve tasarrufu mümkün kılmaları yatmaktadır. Direktif, ayrıca geliştirilecek
olan enerji performans sertifikasının (EPS) evlerin gerçek aktif enerji etiketi olmasını hedeflemektedir.
Fakat Avrupa Birliğine Üye Devletlerinin BEPD gereklerini uygulaması beklenenden yavaş kalmıştır;
dolayısıyla AB’nin uzun dönemli iklim hedeflerinin riske atılmamış olduğunun doğrulanması ihtiyacı
doğmuştur [2].
NSEB gerekleri süper yalıtımlı, sızdırmaz binalar ortaya çıkarabilir; ki bu da kirletici kontrolü için etkili
stratejilere ihtiyacın vurgulanmasını gerektirmektedir. Esasen, kirletici kaynak kontrolünün başlıca
amacı kirleticilerin iç havaya karışmasını engellemek iken, teknik çözümler iyi bir iç çevre sağlamak
için yüksek performanslı ısı geri kazanım sistemleri içeren mekanik havalandırma ve tüm bina
tesisatını birbirine bağlayan akıllı kontrol sistemlerinin kullanılmasını gerektirebilir [3, 4]. Enerji verimli
ve sakinler için sağlıklı ve verimli bir iç çevre oluşturabilmek için kullanılan strateji ne olursa olsun,
(EPS’ndaki gibi) enerji verimliliği ve iç hava kalitesini göz önüne alan kapsamlı bir değerlendirme
protokolü, aynı zamanda sağlık faydaları da olan daha optimal bir çözüme ulaştırabilir.
Mevcut çalışmalar, enerji verimliliğinin ana etkilerinin ısıl konfor ve yetersiz havalandırma durumunda
oluşabilecek kötü iç hava kalitesi çerçevesinde olduğuna işaret etmiştir [5]. Isıl şartlar ve iç hava
kalitesi var olan binalarda basit cihazlarla ölçülebilmekte ve yeni teknolojiler sürekli ve gerçek zamanlı
ölçümleri mümkün kılmaktadır. Fakat bu ölçümlerdeki yersel ve zamanla değişkenlik sonuçların
yorumlanmasında zorluklar yaratmaktadır. Diğer önemli iç çevre kalitesi faktörleri arasında ışık ve
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akustik gibi görsel konfor ve işitsel konfor vardır. Değerlendirme kriterlerine ilişkili olarak önemli bir
zorluk ise iç çevre kalitesi hakkında memnuniyetin (özellikle doğrudan konforla ilişkili olanların) bir
şekilde kişiden kişiye değişkenlik göstermesidir.
Devam etmekte olan bir INSULAtE-projesi (www.insulateproject.eu), enerji denetimi ve EPS’nı
tamamlaycı olarak kullanılacak bir iç çevre kalitesi değerlendirme protokolü geliştirmektedir.

2. YÖNTEM
Protokol, ısıl şartların ve iç hava kalitesinin ölçümünü esas alırken görsel ve işitsel konfor ile ilgili
hususlar bina sakinlerine yapılan anketler ile değerlendirilmiştir. Projenin bir parçası olarak, ısıl şartlar
ve iç hava kalitesi birden fazla ailenin yaşadığı yaşadığı Finlandiya’da 50 ve Litvanya’da 20 binada
ölçülmüş ve bina sakinlerinin memnuniyetini ölçen anketler uygulanmıştır. Ek olarak, İngiltere, Letonya
ve Estonya’da da örnek çalışmalar da yürütülmektedir.

3. SONUÇLAR
Örnek bina çalışmalarının sonucunda elde edilen veriler, iç hava kalitesi ve bina sakinlerinin
memnuniyeti ile birlikte enerji verimliliğinin de artırılabileceğini göstermiştir. Potansiyel pozitif ve
negatif etkileşimler olası maksimum faydaya ulaşmak için enerji verimliliğini artırmaya yönelik farklı
stratejilerin dikkatlice analiz edilmesi ve yönetilmesi gerektiği yolundadır. Araştırma temelli rehberler
ve iyi uygulamalar bina yöneticileri ve sakinleri arasında etkili bir şekilde duyurulmalıdır.
Çalışmanın sonuçları, SBTool (www.iisbe.org), BREEAM (www.breeam.org) ve LEED
(www.usgbz.org/leed) gibi geleneksel olarak binaların ön tasarımı, tasarımı ve yapım aşamalarına
yönelik mevcut bina derecelendirme sistemleri için iç çevre kalitesi göstergeleri geliştirilmesi yolunda
da kullanılabilir. Son olarak, ulusal ve Avrupa Birliği seviyesindeki politikaların etkilerinin
değerlendirilmesi, enerji tüketimi, iç ortam kalitesi ve sağlık öğelerini içeren zengin veri tabanları ve
ulusal anketler gibi takviye araçlar geliştirilmesini gerektirir.
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ÖZGEÇMİŞ
Ulla HAVERINEN-SHAUGHNESSY
Dr. Haverinen-Shaughnessy Finlandiya Ulusal Sağlık ve Refah Enstitüsünde Kıdemli Araştırmacı,
Tampere Teknoloji Üniversitesinde Sağlıklı Binalar Doçenti ve ABD Tulsa Üniversitesinde misafir
öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Doktorasını 2002 yılında Tampere Teknoloji Üniversitesinden
almış, 2002-2004 arasında Fullbright Bursu ile Illinois Teknoloji Enstitüsünde (Şikago, ABD) doktora
sonrası araştırmacı olarak bulunmuştur. Sonrasında kendi araştırma grubunu kurmuş, Avrupa’da
birçok araştırmayı tasarlamış ve yönetmiş, ABD’de araştırmalarda yer almıştır. Bilimsel dünyaya birçok
uzman pozisyonunda hizmet etmektedir. Örnek olarak, rutubet ve küf kaynaklı sağlık etkilerinin
azaltılabilmesini sağlayacak uygulamaların belirlenmesi için; evlerle ilgili hastalık külfetini belirlemek
için; politika üretimini destekleyici çevresel sağlık bilgi sistemlerinin geliştirilmesi konularında DSÖ ile
çalışmıştır.
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ASSESSMENT OF ENERGY EFFICIENCY AND INDOOR
ENVIRONMENTAL QUALITY
Ulla HAVERINEN-SHAUGHNESSY

ABSTRACT
Within European Union, Energy Performance of Buildings Directive has established targets for
reduction of energy consumption in both new and existing buildings. The directive also aims to
develop energy performance certificate (EPC) to become a real, active energy label of houses.
Whereas it is recognized that improved energy efficiency can lead to improved indoor climate and
comfort for the residents, rebound effects have also been reported, for example risk of overheating
during heat waves, and increased exposure to indoor pollutants. An ongoing INSULAtE-project
(www.insulateproject.eu) is developing an indoor environmental quality (IEQ) assessment protocol that
could be used to complement energy audits and EPCs. A comprehensive assessment covers four
environmental aspects including thermal conditions, indoor air quality (IAQ), and visual and aural
comfort. Previous studies had indicated the main effects related to energy efficiency surround thermal
conditions and the potential for poor IAQ if ventilation is insufficient. Therefore, the protocol is based
on measurements of thermal conditions and IAQ, whereas aspects related to visual and aural comfort
have been evaluated by occupant questionnaires. The use of both objective and subjective indicators
will be harmonized in the final assessment protocol proposed.
Key Words: Indoor air quality, Occupant satisfaction, Thermal conditions, Ventilation

1. INTRODUCTION
Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) is a major force aiming for reduction of energy
consumption in European housing sector [1]. Both new and existing buildings are targeted, promoting
Nearly Zero-Energy Buildings (NZEB) and energy retrofits. Premises are that more energy efficient
buildings provide better living conditions and save money to all citizens. The directive also aims to
develop EPC to become a real, active energy label of houses. However, the progress made by EU
Member States towards implementing EPBD requirements has been slower than expected and there
is a need to ensure that the EU's longer-term climate objectives are not jeopardised [2].
NZEB requirements can lead to super-insulated, air-tight buildings emphasizing the need for effective
strategies for control of pollutants. Pollutant source control essentially aims to keep pollutants out of
the indoor air, whereas technical solutions may involve mechanical ventilation with high performance
heat recovery systems, as well as intelligent control systems linking all building services to provide
good indoor climate [3, 4]. Regardless of the strategy used to ensure energy efficient, healthy and
productive indoor environment, a comprehensive assessment protocol taking into account both energy
efficiency (as in EPCs) and IEQ could lead to a more optimal resolution with health co-benefits.
Based on previous studies, the main IEQ effects related to energy efficiency surround thermal
conditions and the potential for poor IAQ if ventilation is insufficient [5]. In existing buildings, thermal
conditions and IAQ can be measured with relatively simple measurements, and new technology also
enables continuous, real time monitoring. However, spatial and temporal variability of such
measurements make the interpretation of the measurement results challenging. Other important IEQ
factors include visual and aural comfort, for example, lighting and acoustics. One challenge related to
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the assessment criteria is that occupant satisfaction related to different IEQ factors (especially those
directly related to comfort) is also somewhat subjective.
An ongoing INSULAtE-project (www.insulateproject.eu) is developing an IEQ assessment protocol
that could be used to complement energy audits and EPCs.

2. METHODS
The protocol is based on measurements of thermal conditions and IAQ, whereas aspects related to
visual and aural comfort have been evaluated by occupant questionnaires. As a part of the project,
different measurements related to thermal conditions and IAQ have been tested in about 50 multifamily buildings in Finland and 20 buildings in Lithuania, and occupant satisfaction has been evaluated
based on questionnaires. Additional case studies have been conducted in UK, Latvia, and Estonia.

3. RESULTS
Results from case study buildings have demonstrated that it is possible to improve IEQ and
occupants’ satisfaction along with improved energy efficiency. Potential for both positive and negative
interactions suggest that different strategies to improve energy efficiency need to be carefully
analysed and managed to achieve maximum co-benefits. Research based guidance and good
practices should be effectively disseminated among building professionals as well as occupants.
The results of the study can also be used to develop IEQ indicators for existing building rating
systems, such as SBTool (www.iisbe.org), BREEAM (www.breeam.org), and LEED
(www.usgbz.org/leed), which have been traditionally geared towards building pre-design, design, and
construction phases than the operation phase. Finally, assessment of effects of national and EU level
policies requires developing follow-up tools, e.g. national surveys, and rich databases covering
aspects related to energy consumption, IEQ, and health.
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AVRUPA VE ABD OKULLARINDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ –
ÖĞRENCİ SAĞLIĞI VE ÖĞRENMESİNE ETKİLERİ
Ulla HAVERINEN-SHAUGHNESSY

ÖZET
Okullar, çocuklar için evlerinden sonra gelen ikinci en önemli iç ortamlardır. Fakat okulların iç çevre
kalitesinden sıklıkla ödün verilmekte; bu da çocukların sağlığı ve öğrenim çıktıları ile
iliĢkilendirilmektedir. Ġç çevre kalitesinin yönetimi, ısıl Ģartların ve yeterli havalandırmanın kontrolünü
kapsamaktadır. Okullardaki ısıl çevrenin kontrolü ve yeterli havalandırmanın sağlanması, semptomları
ve hastalığa bağlı devamsızlığı azaltabileceği gibi performans ve öğrenmeyi de iyileĢtirebilir.
Havalandırma hızının düĢük olması insan sağlığı ve performansı üzerindeki olumsuz etkilerin ana
sebebi olan iç hava kirleticilerine maruziyeti artırabilir. Bu yüzden, kirletici kaynak kontrolü temel
strateji olmalıdır. Etkili nem kontrolü, rutubet ve küf problemlerini engelleyebilir ve öğrencilerin
solunum sağlığına olumlu bir katkıda bulunabilir. Son çalıĢmalar temas sıklığı yüksek yüzeylerin
temizliğinin sağlık etkileriyle, özellikle, sindirim sistemi ile ilgili semptomlarla bağlantılı olduğunu
göstermektedir. Avrupa ve ABD okullarında yapılan çalıĢmalar, okullardaki iç çevre kalitesi yönetiminin
potansiyel yararlarını anlamaya yardımcı olmuĢtur. Etkili yönetimin ilk adımı izlemektir: Dünya Sağlık
Örgütü çocukları çevresel tehlikelerden korumak için gönüllülük yaklaĢımıyla yeni göstergelere dayalı
olarak Parma taahhütlerini izlemek için bir anket geliĢtirmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Akademik baĢarı, temizlik, rutubet ve küf, sindirim sistemi semptomları,
performans, ısıl koĢullar, havalandırma, solunum sağlığı

1. GİRİŞ
Konforsuz ç ortam sıcaklıkları, yeters z havalandırma ve nem küf problemleri, öğrencilerin sağlık ve
performansını olumsuz etkileyebilecek, düĢük okul iç çevre kalitesinin (ĠÇK) birer göstergesidir. Isıl
konfor, ĠÇK ve sağlığın temel öğesidir. Bu yüzden birçok araĢtırma, öğrenci performansının [1], hava
kalitesini algılamada azalma ve hasta bina sendromunun [2,3] yüksek sınıf sıcaklıklarıyla ile bağlantılı
olduğunu; düĢük sınıf sıcaklıklarının ise solunum sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını
göstermektedir [4-6].
Daisey ve arkadaĢları (2003) okullardaki yetersiz havalandırmanın sağlık problemlerine neden
olduğunu saptamıĢtır. Mendell vd. (2013) tarafından gerçekleĢtirilen çalıĢma ise bunun üzerine yeterli
havalandırma ile iç hava kirleticilerinin düzeylerinin azaltılmasının öğrencilerin sağlığı üzerinde olumlu
etkiler yaratacağını eklemiĢtir [7,8].
ĠÇK’nden birçok okulda yetersiz bakım ve temizlik sebebiyle ödün verilmektedir. Yetersiz
havalandırma üst ve alt solunum yolu problemleriyle iliĢkilendirilmiĢ olan nem ve küfün oluĢma riskini
artırabilir [9-13]. Yetersiz temizlik ise bulaĢıcı ajanlar yayan ekolojik rezervuarların oluĢmasıyla
sonuçlanabilir. Okullarda hijyenin iyileĢtirilmesi ve biyolojik kalıntıların hedeflenerek temizlenmesi
hastalıkların (MRSA, Shigella salgınları), hasta bina sendromu semptomlarının ve devamsızlığın
azalmasını sağlayabilir [14-17].
Bu çalıĢmada Avrupa ve ABD okullarında ĠÇK, sağlık ve akademik performans üzerine devam
etmekte olan ve yapılmıĢ son çalıĢmalar özetlenmiĢtir.
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2. YÖNTEM
Bu bildiride incelenen çalıĢmalar, okul binalarını ve (nemlilik ve küf dahil olmak üzere) durumlarını
belirleyici veriler toplamak için genel olarak anket uygulamalarını ve kontrol listelerini kullanmıĢtır. ĠÇK
verileri, iç ve dıĢ hava sıcaklıklarını, bağıl nemi ve CO2 deriĢimlerini birkaç hafta veya gün boyunca
ölçülmesiyle toplanmıĢtır. Havalandırma hızı, CO2 verileri kullanılarak veya bazı durumlarda
sınıflardaki hava çıkıĢ menfezlerinde hava akıĢını ölçerek belirlenmiĢtir. Ġki – üç aylık periyotlarla
çöken toz toplanmıĢ; toz miktarı ve mikrobiyal içerik (veriler gösterilmemiĢtir) için analiz edilmiĢtir.
Seçilen yüzeylerin temizliği ve yapılan temizliğin etkinliği adenozin trifosfat (ATP) tespiti ve
düzeylerinin saptanması; ve agar (RODAC) Petri kapları kullanılarak toplam kültürü yapılabilen bakteri
miktarının belirlenmesi yoluyla değerlendirilmiĢtir [18]. Sağlık ile ilgili veriler Finlandiya’da anket
uygulaması yoluyla, ABD’de okul hemĢirelerinden elde edilmiĢtir. Akademik performansla ilgili veriler
ulusal sınavlardan toplanmıĢtır. Veri analizinde tanımlayıcı istatistikler, faktör analizi, doğrusal karma
modeller ve hiyerarĢik Zero Inflated Poisson (ZIP) modelleri gibi çeĢitli istatistiksel yöntemler
kullanılmıĢtır.
3. SONUÇLAR
Yakın zamanda Finlandiya’da 60 okul binasında yapılan çalıĢmalar sınıflarda yeterli havalandırma
sağlayabilmek için bakım ya da parça değiĢimine ihtiyaç olduğunu göstermiĢtir [19]. Üçyüzbir okulun
6. sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki baĢarıları ile çocukların bildirdiği sınıfta yüksek sıcaklık ve
hastalık sebebiyle okula devamsızlık arasında iliĢki olduğu görülmüĢtür [20]. Turunen ve arkadaĢları
[21] dört binden daha fazla sayıda öğrenci için sağlık ve iyilik halinin okul bazında yaygınlığını
belirlemiĢ ve öğrenciler tarafından bildirilen düĢük iç hava kalitesi ile ölçülen ortalama sıcaklık ve
havalandırma hızı ile iliĢkili olduğunu bulmuĢlardır. Solunum yolu semptomları ile ısıtma sezonunda
konforsuz sıcaklıklar ve rutubet veya nem hasarı arasında iliĢki olduğu 134 okulun müdürleri ve 6. sınıf
öğrencilerine ayrı ayrı uygulanan anketler yoluyla toplanan veriler analiz edilerek ortaya konmuĢtur
[22]. Ek olarak, üst solunum yolu semptom sayısının yetersiz havalandırma ve rutubet veya nem
hasarı ile iliĢkili olduğu belirlenmiĢtir. Yetersiz havalandırma olan okullarda solunum yolu
enfeksiyonları sebebiyle devam edilemeyen okul günü sayısının daha yüksek olduğu bildirilmiĢtir.
Ayrıca, okul bazında ĠÇK gösterge değiĢkenlerinin öğrencilerin kendileri tarafından bildirlen solunum
yolu semptomları ve solunum yolu enfeksiyonları sebebiyle kaçırılan okul günlerinin sayısındaki
değiĢkenliği göreceli büyük oranda açıkladığı da bulunmuĢtur.
Avrupanın üç farklı iklim bölgesindeki üç ülkenin okullarındaki nemlilik sorunları uluslararası HITEA
çalıĢmasıyla anket uygulamaları ve bina incelemeleri kullanılarak incelenmiĢtir [23]. Bu çalıĢmaya göre
Hollanda, Ġspanya ve Finlandiya okullarındaki minimum nemlilik sorunu yaygınlığı sırasıyla %20, %41
ve %24 düzeyindedir. Bu okullarda nem hasarı, rutubet ve gözle görülebilir küf gibi nem sorunlarının
göreceli olağan olduğu sonucuna varılmıĢtır. Nem sorunlarıyla velilerin bildirdiği solunum yolu
semptomları arasındaki ilinti ülke bazında >9000 ilkokul öğrencinin verisi kullanılarak incelenmiĢtir.
Gece kuru öksürük ile okulda nem sorunları her üç ülke verisine göre de iliĢkili bulunmuĢtur. Nem
sorunu olan okullara devam eden Fin çocuklarında hırıltı, nazal semptomlar ve solunum yolu
hastalıkları ilintili okul devamsızlığının anlamlı bir Ģekilde yüksek olduğu belirlenirken, bu iliĢkiler
Hollandalı ve Ġspanyol çocuklarda görülmemiĢtir. ÇalıĢma, okullarda nem sorunlarının çocukların
solunum yolları sağlığını olumsuz etkilediği ve Fin çocukların okullardaki rutubet nedeniyle daha
yüksek sağlık etkileri risklerine sahip oldukları sonucuna varmıĢtır [24].
Birçok çalıĢma ABD okullarının sınıflarında havalandırma hızlarının American Society of Heating,
Refrigerating, and Air-Conditioning (ASHRAE) tarafından tavsiye edilen kiĢi baĢına minimum 7,1 l/s
düzeyinin sıklıkta altında kaldığını bildirmiĢtir [25]. Yüz ilkokuldan veri toplayan bir çalıĢma mevcuttan
7,1 l/s/kiĢi değerine kadar her l/s artıĢın 5. sınıf öğrencilerinin eyalet ana müfredat standardize edilmiĢ
testlerinden geçme oranında matematik için %2,9 (%95 Güven Aralığı %0,9-4,8), okuma için %2,7
(%95 Güven Aralığı %0,5-4,9) artıĢ sağlayabildiğini göstermiĢtir [26]. Diğer bir araĢtırma 70 okulun
140 sınıfında havalandırma hızının yanında sınıf sıcaklığını da ölçmüĢ ve bireysel matematik notları ile
havalandırma hızı arasında anlamlı iliĢki bulmuĢtur [27]. Tavsiye edilen 7,1 l/s düzeyine doğru
gözlenen minimum 0,9 l/s/kiĢi düzeyinden (74 puan tahmini etki) her l/s artıĢ ile birlikte ortalama
matematik notunun (2286 puan) %0,5 (11 puan) artmıĢtır. DüĢen her 1 °C sınıf sıcaklığı ile ek 12-13
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puan artıĢı olmuĢtur (ölçülen sıcaklık aralığı 20-25 °C, tahmini 67 puan etki). ÇalıĢma, yeterli
havalandırma ve ısıl konfor sağlanması durumunda öğrencilerin akademik baĢarısının artacağı
sonucuna ulaĢmıĢtır. Devamında yapılan bir çalıĢmada ise havalandırma hızı ile solunum yolu
semptomlarıyla okul revirine müracaatlar ve kültür edilebilir bakteri ile sindirim sistemi semptomlarıyla
baĢvuru arasında iliĢki belirlerken, okula devamsızlık ve ĠÇK parametreleri arasında bir iliĢki
bulamamıĢtır [28].
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Üye Devletleri 2010 yılında çocukların bulunduğu
tesislerde sağlıklı bir çevre sağlamak için zaman kısıtı olan takip eden sorumlulukları yüklenmiĢlerdir:
(1) Tütün dumansız hava, (2) iç hava kalitesi rehberlerinin uygulanması, (3) uygun sıhhi tesisatın
sağlanması ve (4) çocukların okula yürümeleri veya bisikletle gidebilmelerinin sağlanması [29]. DSÖ
Ģimdiye dek, bu hedeflere ulaĢımın izlenmesi maksadıyla standart okul inceleme metodolojisinin
geliĢtirilmesini koordine etmiĢtir. Okul incelemesi, her okulda, bir okul haftası boyunca, üç sınıfta iç
hava kalitesinin (pasif örneklemeyle azot dioksit, formaldehit ve benzen) ve havalandırma hızının
izlenmesini içermektedir. Ayrıca, ısıl Ģartlar (sıcaklık ve nispi nem) da izlenecektir. Ġnceleme ek olarak,
tüm okul alanlarının rutubet ve küf açısından teftiĢ edilmesini ve öğrencilerin hijyen pratiklerini ve
uygun bir Ģekilde bakımı ve temizliği yapılan sıhhi tesisata eriĢimleri olup olmadığının belirlenmeisini
de içerir. Bu inceleme, potansiyel olarak öğrencilerin sağlık ve öğrenmeleri ile ilgili olan okullarda
iyileĢtirilmiĢ ĠÇK için bir temel oluĢturmaktadır.
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birçok araĢtırmayı tasarlamıĢ ve yönetmiĢ, ABD’de araĢtırmalarda yer almıĢtır. Bilimsel dünyaya birçok
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azaltılabilmesini sağlayacak uygulamaların belirlenmesi için; evlerle ilgili hastalık külfetini belirlemek
için; politika üretimini destekleyici çevresel sağlık bilgi sistemlerinin geliĢtirilmesi konularında DSÖ ile
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INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY IN SCHOOLS IN
EUROPE AND THE US – EFFECTS ON STUDENTS’ HEALTH
AND LEARNING
Ulla HAVERINEN-SHAUGHNESSY

ABSTRACT
Following home environments, schools are the second most important indoor environments for
children. However, indoor environmental quality (IEQ) is frequently compromized in schools, and it has
been associated with student health and learning outcomes. Management of IEQ includes control of
thermal conditions and adequate ventilation. Control of thermal environment and provision of
adequate ventilation in schools can lead to decreased symptoms and illness absence, as well as
improved performance and learning. Low ventilation rates can result in an increased exposure to
indoor air pollutants, which are assumed to be the primary reason for adverse effects on occupant
health and performance. Therefore, pollutant source control should be a fundamental strategy.
Effective moisture control can prevent dampness and mould problems and result in better respiratory
heath among students. Recent research has also associated cleanliness of high contact surfaces with
health outcomes, especially gastro-intestinal symptoms. Recent research conducted in the European
and US schools helps to understand the potential benefits of management of IEQ in schools. First step
to effective management is monitoring: World Health Organization has developed a survey based on a
set of new indicators as a voluntary approach to monitoring of Parma commitments to protect children
from environmental hazards.
Key Words: Academic achievement, Cleaniliness, Dampness and mold, Gastro intestinal symptoms,
Performance, Thermal conditions, Ventilation, Respiratory health

1. INTRODUCTION
Unsatisfactory indoor temperatures, inadequate ventilation, and moisture and mold problems are
indicators of poor IEQ in schools, which may adversely affect students’ health and performance.
Thermal comfort is fundamental to IEQ and health. Whereas elevated classroom temperatures have
been associated with student performance [1], reduced perception of air quality, and sick building
syndrome (SBS) [2, 3], several studies have also found cold temperatures to adversily affect
respiratory health [4-6].
Daisey et al. (2003) found inadequate ventilation in some schools leading to health issues, and a
recent study by Mendell et al. (2013) added to the understanding that reduction of indoor air
contaminants by means of adequate ventilation has a positive effect on child health [7, 8].
In many schools, IEQ is compromised by inadequate maintenance and cleaning practices. Inadequate
maintenance can increase the risk of dampness and mold, which has been extensively documented to
be associated with upper and lower respiratory problems [9-13]. Inadequate cleaning can lead to
ecological reservoirs, which can disseminate infectious agents. Enhanced hygiene and targeted
cleaning of biological residuals in schools have resulted in reduced illnesses (MRSA, Shigella
outbreaks), reduced sick building syndrome (SBS) symptoms, and reduced absenteeism [14-17].
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This paper summarises recent and ongoing studies on IEQ, health, and academic performance in
European and US school buildings.

2. METHODS
The studies described in this paper have mainly used questionniares and cheklists to collect
descriptive data on school buildings and their condition (including dampness and mould). Data on IEQ
have been collected by monitoring indoor and outdoor temperatures, relative humidity (RH), and CO2
concentrations for several days or weeks. Ventilation rates have been assessd based on CO2 data or
in some cases, by measuring the exhaust air flows from exhaust vents in the classrooms. Settled dust
have been collected over 2-3 months periods and analyzed for the amount of dust and its microbial
content (data not shown). Cleanliness and the effectiveness of cleaning of selected surfaces has been
assessed using monitoring systems to detect and quantify adenosine triphosphate (ATP), and contact
agar (RODAC) plates to quantify levels of total culturable bacteria [18]. Health data have been
collected using questionnaires (in Finland) and data from school nurses (in the US). Data on academic
perfomance have been collected from national tests. Data analyses have included various statistical
methods, such as descriptive statistics, factor analysis, linear mixed models (LMM), and hierarchical
Zero Inflated Poisson (ZIP) models.

3. RESULTS
In Finland, recent studies including on-site investigation of ventilation systems in 60 school buildings
indicated a need for maintenance or replacement due to insufficient classroom ventilation [19]. Further
studies associated mathematics achievement of 6th grade students in 301 schools and both selfreported elevated classroom temperatures and absenteeism due to ill health [20]. Turunen et al.
(2014) assessed school level prevalence values of students’ health and wellbeing (>4000 6th grade
students), and found self-reported daily stuffiness/poor IAQ significantly correlated with measured
mean temperatures and ventilation rates in classrooms [21]. Analyses of questionnaire data from 134
school buildings collected from school principals and independently collected health questionniare
data collected from the 6th grade students established associations between occurrence of upper
respiratory symptoms and unsatisfactory classroom temperature during heating season and
dampness or moisture damage, respectively [22]. Also the number of upper respiratory symptoms was
significantly associated with inadequate ventilation and dampness or moisture damage. A higher
number of missed school days due to respiratory infections were reported in schools with inadequate
ventilation. It was also found that the school level IEQ indicator variables (based on principal reporting)
could explain a relatively large part of the school level variation observed in the self-reported upper
respiratory symptoms and missed school days due to respiratory infections among the students.
An international HITEA study investigated the occurrence of moisture problems in schools in three
countries from different climatic regions of Europe based on questionnaires and building inspections
[23]. Based on the study, the minimum estimates for prevalence of moisture problems in school
buildings were 20% in the Netherlands, 41% in Spain, and 24% in Finland. Moisture problems, such
as moisture damage, dampness, and visible mould, were concluded to be relatively common in these
schools. Country specific associations between moisture problems and parent-reported respiratory
symptoms were explored (data from >9000 elementary school students). Dry cough at night was
associated with moisture damage in schools in all three countries. Finnish children attending moisture
damaged schools had significantly more often wheeze, nasal symptoms, and respiratory health
related school absence, but these associations were not seen in Dutch or Spanish school children.
The study concluded that moisture problems in schools may cause adverse respiratory effects in
pupils; Finnish pupils were found to be at higher risk for adverse health outcomes due to dampness
problems in schools [24].
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In the US, several studies have found ventilation rates in classrooms frequently below the American
Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning recommended minimum of 7.1 l/s per person
[25]. One study collected data from a hundret elementary schools and estimated that for every l/s per
person increase up to 7.1 l/s per person, the percentage of 5th grade students passing the State’s
core curriculum based standardized tests could increase by 2.9% (95%CI 0.9–4.8%) in mathematics
and 2.7% (0.5–4.9%) in reading [26]. Another study included both ventilation rates and temperatures
measured from 140 classrooms in 70 schools, and found a statistically significant association between
ventilation rates and fifth grade students’ individual mathematics scores [27]. Students’ mean
mathematics scores (average 2286 points) were increased by up to eleven points (0.5%) per each liter
per second per person increase in ventilation rate towards the recommended minimum of 7.1 l/s per
person (observed minimum 0.9 l/s per person, estimated effect size 74 points). There was an
additional increase of 12-13 points per each 1 oC decrease in temperature (observed range 20-25 oC,
estimated effect size 67 points). The study concluded that maintaining adequate ventilation and
thermal comfort in classrooms could significantly improve academic achievement of students. A
subsequent study also found associations between ventilation rates and mean number of visits to
school nurse due to respiratory symptoms, and culturable bacteria with number of visits due to
gastrointestinal symptoms; but no significant correlations were found between absenteeism and IEQ
parameters [28].
In 2010, Member States of the WHO European Region made time bound commitments to provide
healthy environment in children’s facilities, ensuring that they are tobacco smoke-free, implementing
WHO indoor air quality guidelines, providing access to proper sanitation, and enabling children to walk
and cycle to schools [29]. Since then, WHO has coordinated the development of a standardized
school survey methodology for monitoring progress towards these goals. The survey includes
monitoring of indoor air quality (passive sampling of NO2, formaldehyde and benzene) and ventilation
rates in three classrooms per school during one school week. Also thermal conditions (T, RH) are
monitored. In addition, the survey includes all school premises inspected for mould and dampness,
and evaluates students’ hygiene practices and access to properly maintained and serviced sanitation
facilities. The survey provides a basis towards improved IEQ in schools, potentially related to students’
health and learning.
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OKULLARDA ĠÇ HAVA KALĠTESĠ VE YÖNETĠMĠ:
GÜNÜMÜZ BĠLGĠ VE PRATĠĞĠ
Macit TOKSOY

ÖZET
Sınıflardaki iç hava kalitesi (ĠHK), iç çevre kalitesinin altı bileĢeninden (ısıl konfor, iç hava kalitesi,
aydınlanma, akustik konfor, koku, titreĢim) biridir. Çocuk dostu, yüksek performanslı bir okul
binasından beklenen özelliklerinden üç tanesi (1) okula devamlılığı arttırmak, (2) hatırlama aktivitesini
yükseltmek, (3) öğrenme performansını geliĢtirmektir. Bu üç özellik okul içindeki, sınıflardaki iç hava
kalitesi ile yakından ilgilidir. Yapılan araĢtırma sonuçlarına bakıldığında, tüm dünyada okul
çocuklarının büyük bir bölümü iç hava kalitesi açısından uygun olmayan ortamlarda günlük
hayatlarının önemli bir zaman dilimini geçirmektedirler. Bu olgu yetiĢkinlerin iç hava kalitesi uygun
olmayan hacimlerde bulunmasından daha sorunlu bir durumdur. Çünkü çocuklar geliĢme çağında
olduklarından vücut ölçülerine göre izafi olarak yetiĢkinlerden daha fazla havayı solurlar. Böylelikle
hava içindeki zehirleyici ve kirletici maddelere karĢı daha büyük risk altındadırlar.
Ġç hava kalitesinin öğrencilerin sağlığını ve öğrenme performansını etkilediği araĢtırmalar sonucunda
kesinlik kazanmıĢtır. Bu durum öğretmenler için de geçerlidir. Bu sonuç pek çok ülkede okulların iç
hava kalitesi açısından durumunun belirlenmesine yönelik araĢtırmaların yapılmasına, okullarda iç
hava kalitesinin iyileĢtirilmesi ve uygun iç hava kalitesinin sağlanabilmesi için (ABD‘de, Avrupa
Birliğinde, Brezilya‘da olduğu gibi) çeĢitli yöntemlerin geliĢtirilmesine ve uygulanmasına yol
açmaktadır. Bu çalıĢmada okullarda iç hava kalitesi konusunda yapılan bu araĢtırmalar, bu
araĢtırmaların ortak sonuçları, okullarda uygun iç hava kalitesinin sağlanması konusunda geliĢtirilen
yöntemler ele alınmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Ġç Hava Kalitesi, Okul, ĠyileĢtirme.

ABSTRACT
Indoor air quality in classrooms, is one of the six components (thermal comfort, indoor air quality,
lighting, acoustic comfort, odor, vibration) of the internal environment quality. Three of the features
expected from a child-friendly high-performance school buildings are to improve (1) attendance rates,
(2) retention and completion rates, (3) learning achievement. These three features within the school
are closely related to indoor air quality in the classroom. According to the researches results, indoor
air quality is unsuitable for most of the school children in a large part of the world where they spend a
significant period of time in their daily lives. The results are unhealthier for children than the adults in
an improper indoor air quality environment. Compared to their body size, growing children relatively
breathe more air than adults. This is the reason why they are at greater risk to toxic contaminants in
the air.
Research results definitely showed that health and learning performance of students are adversly
affected by poor indoor air quality. This is also valid for teachers. These results caused to do
researches in order to determine the characteristics of indoor air quality in schools and to improve and
ensure the proper indoor air quality by developing and implementing various methods in many
countries (such as in the US, Brazil, the European Union). Researches conducted on the indoor air
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quality in schools, common results of these researches and methods of ensuring proper indoor air
quality in schools are discussed in this study.
Key Words:

1.

GĠRĠġ

Ġç hava kalitesi insan sağlığı ve üretkenliği açısından önemli bir parametredir. Sağlık tehditlerine karĢı
daha korumasız olan çocukların zamanlarının önemli bir bölümünü geçirdikleri okulların iç
hacimlerindeki hava kalitesi, en baĢta doğal kirlilik kaynağı (solunum) nedeniyle, tedbir alınmadığı
takdirde, onlar için eğitim performanslarını ve sağlıklarını etkileyen ortamlar olurlar. Çocukları bu
çevreden korumak için pek çok araĢtırma yapılmakta, bilgi ve teknoloji üretilmekte ve geliĢtirilmektedir.
Bu bildirinin amacı okul iç (hava) çevresinin tanımlanmasındaki araĢtırmaları ve sınıf-okul içi kirlilik
kaynaklarından korunmak için uygulanan yöntemleri gözden geçirmektir. Ġçindeki yaĢadıkları hava
kalitesinin insanlar üzerindeki etkilerinin belirlenmesi ve giderilmesi alanında yapılan araĢtırmaların üç
temel döngüsel bileĢeni vardır (ġekil 1):

MADDE
SAĞLIK
İLİŞKİSİ

MADDE
YÖNTEM
İLİŞKİSİ

MADDE
ORTAM
İLİŞKİSİ

ġekil 1: Ġç ortam kalitesi araĢtırma döngüsü.

1.1. Madde - Sağlık ĠliĢkisinin AraĢtırılması: Bu alan insanın solunumu ile fizyolojik prosesleri
içine kattığı farklı gaz ve partiküllerin sağlığına (fiziksel ve mental fonksiyonlarına) etkisini
1
2
3
araĢtırılmasıdır. EPA (ABD), ECHA (EU), WHO gibi çeĢitli çevre sağlık organizasyonları ve
otoriteleri, her yıl yapılan bu eksendeki araĢtırmalar sonucunda insan sağlığına zararlı
oldukları belirlenen yeni kimyasalların listesini yayınlamaktadırlar. Ayrıca bu maddelerin
kullanımını sınırlayan kurallar getirmektedirler.
1.2. Madde - Ortam ĠliĢkisinin AraĢtırılması: Bu alanın amacı insan sağlığını etkileyen gaz ve
partiküllerle yaĢam alanlarımızda karĢılaĢma olasılığımızın araĢtırılmasıdır. Bir diğer deyiĢle
yaĢam hacimlerimizdeki iç ortam havasının bileĢenlerinin ne olduğunun belirlenmesi,
karakterizasyonudur. Her türlü kapalı hacimde geçici veya (maden ocakları gibi) sürekli
yapılan ölçmeler sonucunda sağlık ve üretkenlik için risk oluĢturan (solunum gibi) doğal
nedenlerden veya yapay proseslerden (temizlik, trafik, fotokopi gibi) oluĢan kirlilik
1

Environment Protection Agency (USA)
European Chemicals Agency (European Union)
3
World Health Organization (WHO)
2
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kaynaklarının ve maddelerinin belirlenmesi önemli bir adımdır. Diğer yaĢam hacimlerinde
olduğu gibi okullardaki iç ortam kirliliğinin belirlenmesine yönelik pek çok araĢtırma yapılmıĢtır.
Bu bildiride, bu alanda yapılan çalıĢmaların bazıları ülkeler bazında özetlenecektir.
1.3. Madde – Yöntem ĠliĢkisi AraĢtırılması: Ġnsan sağlığını etkileyen gaz ve partiküllerin yaĢam
alanından uzaklaĢtırılması, kaynaklarının mümkünse yok edilmesi, kontrol edilmesi, yer
değiĢtirmesi, çevrelenerek yayılmasının kontrol edilmesi, temiz hava ile veya filtrelenerek
konsantrasyonunun azaltılması gibi önleyici tedbirlerin geliĢtirilmesi bu araĢtırma alanını
oluĢturmaktadır.
Bildiride önce UNICEF tarafından tanımlanan ―çocuk dostu okul‖ özelliklerine ve bu özelliklerin iç hava
kalitesi ile iliĢkisine kısaca değinilmiĢtir. Daha sonra açık ve elde edilebilir kaynaklar kullanılarak, çeĢitli
ülkelerde iç hava kalitesi alnında yapılan araĢtırmalar, önemli görülen bulguları ile, özetlenmiĢtir. Bu
bölümün amaçlarından biri de, tüm dünyadaki çocuk sağlığı ve okul iç ortamı arasındaki iliĢki
konusunda var olan ilgi ve duyarlılığın gösterilmesidir. Bu bölümde ilk olarak farklı ülkelerde farklı
gruplar tarafından iç hava kalitesi alanında yapılan çalıĢmaların ilgi alanları itibariyle bir
sınıflandırılması yapılmıĢtır. Son bölümde ise iç hava kalitesi yönetimi alanında geliĢmiĢ ülkelerde
geliĢtirilen uygulamalar ıĢığında genel öneriler sunulmuĢtur.
Öğrenci sağlığı ve baĢarısı ile iç hava kalitesi arasındaki iliĢkilerin belirlenmesi, iç hava kalitesini
belirleyen Ģartların analizi (iç ortamların karakterizasyonu) ve nihayet kirliliğe maruziyetinin giderilmesi,
çocuklar söz konusu olduğunda ülkeler çapında değil, kaynakların optimum kullanılmasını sağlamak
ve hızlıca sonuca gitmek amacıyla dünya çapında harmonize olmuĢ çalıĢmaların yapılmasını
gerektirmektedir. Bu gereklilik 1997 yılında bir Türk mühendis tarafından fark edilmiĢ ve BirleĢmiĢ
4
Milletlerin konuya sahip çıkması için ASHRAE tarafından oluĢan adım atılması istemiĢtir . Avrupa
Topluluğu‘nun bu alanda çok ortaklı ellinin üzerinde projeyi destelemesi söz konusu harmonizasyon
için ümit veren adımlar olarak görülmektedir.

2.

“ÇOCUK DOSTU OKUL” ve ĠÇ HAVA KALĠTESĠ

UNICEF tarafından 2009 yılında yayınlanan Çocuk Dostu Okul El Kitabı‘nın giriĢ bölümünde herhangi
bir günde dünyada 689 milyon çocuğun ilkokulda, 513 milyon çocuğunda orta okulda olduğu
belirtilmektedir. Çocukların büyük bir zaman geçirdikleri okul ve sınıf çevrelerinin güvenli, sınıflarının iç
çevre kalitesi açısından onlar için sağlıklı ortamlar olduklarından, en baĢta öğretmenler ve ebeveynler
olmak üzere yetiĢkinler sorumludur. Çünkü çocuklar büyüklerine güvenirler. 1997 yılında
MUġKARA‘nın [EK 1] UNICEF için öngördüğü rol için adımlar atılmaya baĢlanmıĢtır. Unicef‘in
çıkardığı Çocuk Dostu Okul El Kitabı bu adımlardan biridir.
―Çocuk Dostu Okul‖ tanımı doğrultusunda bir okulun olması gereken özellikleri aĢağıdaki gibi
sıralanmıĢtır [1].









4

Devamı arttıran okul olması.
Ezberleme ve tamamlama hızını arttıran bir okul olması.
Öğrenme baĢarısını arttıran bir okul olması.
Öğrenciler için çekici olması;
Çocuklar için güvenli, onları dıĢlamayan, hoĢ karĢılayan bir okul olması.
Fiziksel ve zihinsel engelleri olan çocuklar da dâhil olmak üzere tüm öğrencilere öğrenme
ortamı sağlanması.
Okul içinde bir topluluk hissi (kurumsal kültür ) yaratılmıĢ olması.
Ebeveynlerin ve toplumun desteklediği ve katıldığı bir okul olması.
Okul ile çevresindeki toplum arasında harmoninin geliĢmiĢ olması;

Makina Mühendisi Turhan MuĢkara, 1997-1998 yıllarında ASHRAE‘ye baĢvurarak, özellikle dünyanın
geliĢmemiĢ ülkelerindeki okullardaki iç çevre Ģartlarının geliĢtirilmesiyle amacıyla UN ile iĢbirliğine gidilerek
çalıĢmalar yapılmasını istemiĢtir. Bu baĢvurulara ait bir örnek EK 1‘de verilmiĢtir.
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Öğrencinin iletiĢim içinde olduğu okul binası, okul bahçesi ve çevresinin harmonize olması.

Yapılan araĢtırmalar bu özelliklerden ilk üçünün hava kalitesi ile de ilgisi olduğunu göstermiĢtir:


Sınıflarda CO2 konsantrasyonunun 1000 ppm artması devamsızlığı izafi olarak %10 ile
%20 arasında arttırmaktadır [2,3].



Ülkeden ülkeye değiĢmekle birlikte çocukların %25'inde astım Ģikâyetleri, %12'sinde ise
ciddi astım problemleri vardır [2]. Okullarda devamsızlığa neden olan en önemli
etkenlerden biri astımdır[3]. Sınıflardaki hava kirliliğinin (nem ve küf) artması astım ile ilgili
sağlık problemleri geliĢtiren ve tetikleyen bir faktördür [4].



Daha fazla taze hava verilen sınıflarda okuyan çocukların akademik performansları düĢük
taze hava verilen sınıflarda okuyanlara göre % 14-15 düzeyinde daha yüksek olduğu
bulunmuĢtur [4].

Bölüm 3‘de verilen incelemelerden ve diğer kaynaklardan [4] görüleceği üzere, hemen hemen tüm
dünyadaki okullarda her bir öğrenci için saptanması gereken taze hava miktarı (havalandırma debisi)
günümüzde öngörülen minimum değerlerden daha azdır. Bu nedenle sınıflarda olması gerekenden
daha fazla en baĢta CO2 ve partikül maddeler olmak üzere kirlilik söz konusudur. Sınıflarda yeterli taze
(ve temiz) hava debisi sağlandığında,





kirlilik azalmakta buna bağlı olarak,
enfeksiyon hastalıkları ve devamsızlık azalmakta,
öğretmenlerin ortalama sağlıkları ve üretkenlikleri,
öğrencilerin akademik performansları artmaktadır [4].

Unicef‘in çocuklar için geliĢtirdiği kavram, ―Çocuk Dostu Okul‖, özellikleriyle çok doğru tanımlanmıĢtır.
Çocuk dostu okulların yaratılması için de sınıflarda yeterli havalandırmanın sağlanması en önemli
araçlardan biri olmaktadır.

ÜLKELER VE OKULLAR: ĠÇ HAVA KALĠTESĠ

3.

Okullarda iç hava kalitesi son yıllarda akademisyenlerin ve araĢtırmacıların giderek daha çok ilgisini
çeken bir alan olmuĢtur. Bu alan sadece bir akademik ilgi alanı değildir. Söz konusu araĢtırmaların
sonucunda iç hava kalitesi ile sağlık, akademik performans ve üretkenlik arasında analitik iliĢkiler de
tanımlanmaktadır [5]. Sonuçta bu araĢtırmalara göre yaĢam ortamlarının tasarım parametreleri de
(havalandırma debisi vs) belirlenmektedir.
Literatürdeki iç hava kalitesi ile okullar, öğrenci ve öğretmen sağlığı ve üretkenliği ile ilgili yapılan
araĢtırmaların ilgi alanları aĢağıda gibi sınıflandırılabilir:













Hasta olma ile havalandırma arasındaki iliĢki.
Hastalık yüzünden okula gelememe ile havalandırma arasındaki iliĢki.
Performans (matematik testi – okuma) ile havalandırma arasındaki iliĢki.
Performans (kelime hatırlama, zaman ölçümü, resim hatırlama) ile havalandırma arasındaki
iliĢki.
Sınıflardaki kirletici konsantrasyonlarının seviyeleri.
Kirleticilerin, iç ve dıĢ seviyeleri arasındaki iliĢkiler.
Kirleticilerin birbirileri arasındaki iliĢkiler.
Ġç çevre bileĢenlerinin (ısıl konfor – akustik konfor – Ġç hava kalitesi) aralarındaki iliĢkiler.
Endüstriyel emisyonlar ile sınıf iç hava kalitesi arasındaki iliĢkiler.
Trafik emisyonları ile sınıf içi hava kalitesi arasındaki iliĢkiler.
Trafik cinsi (kamyon, otomobil vs) ile iç hava kalitesi arasındaki iliĢkiler.
Okullarda uygun olmayan iç hava kalitesinin nedenleri.
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 Okullarda farklı havalandırma sistemlerinin iç hava kalitesi açısından karĢılaĢtırılması.
 Okullarda farklı havalandırma sistemlerinin çocuklar öğrenciler tarafından algılanması ve çeĢitli
semptomlar açısından değerlendirilmesi.
 Okullarda iç hava kalitesini etkileyen küf oluĢumu.
 Sınıflarda havalandırma senaryolarının hava değiĢim hızına etkisi.
 Sınıflarda havalandırma senaryolarının partikül konsantrasyonuna etkisi.
 Okul yerinin (Ģehir içi, Ģehir çekirdek çevresi, kırsal alan) iç hava kalitesine etkisi
 CO2 seviyesi gözlemine bağlı pencere açılmasının sınıflarda enerji tüketimine etkisi.
 Okul yapı malzemelerinin ve bileĢenlerinin iç hava kalitesine etkisi.
 Okul binalarının yaĢları ile kirlilik yoğunluğu arasındaki iliĢki.
 DıĢ hava ısıl Ģartları (hava hızı, sıcaklık ve nem) ile iç hava kalitesi parametreleri (CO,CO 2,
PM2.5, PM10) arasındaki iliĢki.
 Sınıfın çevresindeki trafik yoğunluğu ile geometrik iliĢkisinin (yakın uzak) iç hava kalitesine
etkisi.
 Sınıfın iç hava kirliliğinin bulunduğu kat ile iliĢkisi.
 Sınıfta kullanılan malzemelerle (yazı tahtası cinsi vs) iç hava kirliliği arasındaki iliĢki.
 Kirlilik ölçüm yeri ile okul içindeki kirlilik iliĢkisi.
 Kirlilik ölçüm yöntemleri ile çocuk sağlığı arasındaki iliĢki.
 Kirliliğin okul içinde yerel dağılımı.
 DıĢ hava kirliğinin okul içinde dağılımı, uğradığı değiĢiklikler.
 Okuldaki emisyonların tek baĢına çocuk sağlığına etkisinin belirlenmesi.
 Sosyoekonomik yapı ile okul içi hava kalitesi arasındaki iliĢki.
Yukarıda sıralanan alanlarda yapılan çalıĢmaların en önemli sonucu, hemen hemen her ülkedeki
okullarda, çoğunlukla diyebileceğimiz bir oranda, iç hava kalitesinin çocukların sağlığı ve performansı
açısından, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), EPA ve diğer ülke standartlarına uygun olmadığıdır. Bu
sonucu doğuran farklı ülkelerde yapılan bazı araĢtırmaların bulguları aĢağıda verilmiĢtir.



Amerika BirleĢik Devletleri

Okullardaki iç hava kalitesi ve buna bağlı sorunlar üzerine en fazla araĢtırmanın yapıldığı Ülke
Amerika BirleĢik devletleridir. Bu çalıĢmaların büyük çoğunluğu beĢ ―review‖ makalede
değerlendirilmiĢtir [6-11].
5

ABD‘ de en baĢta EPA olmak üzere pek çok kurum , okullardaki iç hava kalitesi ile ilgili araĢtırmaları
desteklemekte, okullardaki iç hava kalitesi, öğretmen ve öğrencilerin sağlığı ve performansı üzerine
yayın yapmakta, rehberler hazırlamaktadır.
Söz konusu yayınlarda öğrenci sağlığı ve baĢarısı açısından elde edilen önemi bulgular aĢağıda
verilmiĢtir.
EPA‘ya göre [4]:



Okulların çoğunda havalandırma yetersizdir.
Okullarda yeterli havalandırma;
o bulaĢıcı hastalıkları azaltmaktadır;
o öğretmenlerin sağlığı ve performansını yükseltmektedir;
o öğrencilerin test baĢarılarını ve performanslarını yükseltmektedir.

Oak Ride National Laboratuvarları tarafından Amerikan Enerji Bakanlığı için yapılan bir araĢtırmaya
göre [6] her beĢ okuldan birinde aĢağıdaki sorunlara neden olan iç hava kalitesi problemleri vardır.

5

EPA, Greenguard Environmental Ins., Healthy School Network Inc, National Safety Council‘s Environmental
Health Center, Environmental Law Ins., Minnesota Pollution Control Agency, The Center for Green Schools,
National Renewable Energy Laboratory.
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1982 den bu yana okullarda astım problemi olan çocuk sayısı %49 artmıĢtır.
Kötü iç hava kalitesi baĢ ağrısı, sersemlik ve konsantrasyon eksikliği yaratmaktadır.
10 yaĢına kadar çocuklar, büyüklerden üç defa daha fazla soğuk algınlığı geçirmektedirler.

EPA tarafından desteklenen geniĢ bir literatür değerlendirmesine (review) göre iç hava kalitesi
öğrencilerin okula devamlılıkları ve performansları, hava kirleticilerinin sağlık üzerine etkilerinden ötürü
etkilenmektedir [7].
Lawrence Berkeley National Laboratuvarının bir yayınında havalandırma debisinin arttırılmasıyla
matematik ve okuma testlerinde öğrenci performansının %5 - %10 arasında artabileceği
belirtilmektedir [12].
Bir çalıĢmada daha fazla taze hava verilen sınıflarda okuyan çocukların notlarının düĢük taze hava
verilen sınıflarda okuyanlara göre % 14-15 düzeyinde daha yüksek olduğu bulunmuĢtur [13].
Öğrenci sağlığı ve performansı ile ilgili diğer önemli bulgular [4] de verilmiĢtir. ÇeĢitli kuruluĢların
okullardaki iç hava kalitesi konusunda bilgilendirilmesi amacıyla pek çok rehber yayınlanmıĢtır [15-26].
ABD‘de, okullarda iç hava kalitesinin iyileĢtirilmesi konusunda çoğunluğunu EPA‘nın önerdiği
(uygulama) programlarını içeren pek çok yayın da söz konusudur [27-37].



Almanya

Çok sayıda okulda gerçekleĢtirilen karakterizasyon çalıĢmalarından bir tanesi Münih‘teki Ģehir içinde,
Ģehir çevresinde ve Ģehir dıĢındaki küçük yerleĢim birimlerinde bulunan 64 okulda, kıĢın 92 sınıfta,
yazın ise 75 sınıfta, gerçekleĢtirilmiĢtir [38]. Bu çalıĢmada PM 2.5 ve PM10 konsantrasyonları farklı iki
teknikle ölçülmüĢ ve diğer parametrelerle (sınıf seviyesi, CO 2 konsantrasyonu, yaz ve kıĢ olması, nem)
aralarındaki iliĢki istatistiksel analizlerle aranmıĢtır. Bu çalıĢmanın sonuçlarına göre kıĢın:
Sınıfların %92‘sinde CO2 konsantrasyonu 1000 ppm değerinin, %60‘ında da 1500 ppm‘in
üzerindedir.
- Sınıf seviyesi (8.sınıftan 1.sınıfa doğru) azaldıkça PM konsantrasyonu artmaktadır.
- CO2 seviyesinin yüksek olduğu yerde PM konsantrasyonu da yüksek olmaktadır.
- Sınıflar ve sınıf seviyeleri küçüldükçe PM konsantrasyonu artmaktadır.
Yazın yapılan ölçümler PM ve CO2 konsantrasyonlarının daha düĢük olduğunu göstermekledir.
-

Almanya da yapılmıĢ çalıĢmalardan bir tanesi okul yönetimleri açısından kurala dönüĢen sonuçları
itibariyle önemlidir. Bu çalıĢmada biri Ģehir içinde biri Ģehir dıĢında olan iki okulda, havalandırma debisi
ve hafta içinde yapılan temizlik sayısı arasındaki iliĢki aranmıĢtır [39. AraĢtırma sonucunda PM 10 ile
havalandırma debisi arasında bir korelasyon görülmemiĢ, ancak havalandırma debisi ile CO2
arasında, haftada yapılan temizlik sayısı ile PM10 arasında korelasyonlar belirlenmiĢtir. Bu çalıĢmadan
sonra, Frankfurt‘ta okullarda haftada beĢ gün ıslak yüzey temizliği yapılmasına zorunlu hale gelmiĢtir.
CO2 kirliliği için de bir havalandırma programı baĢlatılmıĢ, öğretmen ve öğrencilere bir broĢür ile doğru
havalandırma ile ilgili bilgiler verilmiĢtir.
Ağustos 2008 tarihli Ġç Hava Hijyen Komisyonu tarafından okul binaları için yayınlanmıĢ rehberde [35]
sağlık sorunlarına sebep olan nedenler aĢağıdaki gibi sıralanmaktadır:
-

Sızdırmaz pencereler ve yetersiz havalandırma nedeniyle CO 2 konsantrasyonunda artma.
Okul elemanlarında ve havasında aĢırı nem ve sonucunda mikrobiyolojik geliĢmeler.
Okul malzemelerinden emisyonlar.
Temizlik malzemelerinden gelen emisyonlar.
Teknoloji ve bilim derslerindeki olası toz ve emisyonlar.
Ġç ve dıĢ kaynaklardan gelen partiküller.

Rehberde iç ortam havasındaki bu kirliliğin giderilmesi için, pencerelerin teneffüslerde tam olarak
açılması, haftada en az iki defa sınıfların derslerde aĢırı olarak havalandırılması, bütün bu tedbirler
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yetmez ise mekanik havalandırılma yapılması önerilmektedir. KıĢ günlerinde pencerelerin
açılmasından ötürü ortaya çıkacak ısıl konforsuzluğun da, ısıtma sistemindeki rezerv kapasitenin
kullanılarak hızla giderilmesi önerilmektedir.
Rehber aynı zamanda karbondioksit konsantrasyonu ile ilgili olarak havalandırma açısından
alınabilecek tedbirlere veri olabileceği düĢünülen aĢağıdaki tabloyu içermektedir.
Tablo 1. Karbondioksit konsantrasyonu ve alınması gereken tedbirler [35].
Karbondioksit
6
konsantrasyonu
(ppm)
<1000
1000 - 2000
>2000

Hijyenik
değerlendirme
Hijyenik açıdan
önemsiz
Hijyenik açıdan
sorunlu
Hijyenik olarak
kabul edilemez.

Öneriler
Herhangi bir tedbire gerek yok.
Havalandırma
hızının,
hava
değiĢiminin
arttırılması
Havalandırma debisinin arttırılmasının gözden
geçirilmesi ve gerekli ise daha aĢırı tedbirlerin
(öğrenci sayısının azaltılması gibi) alınması

Okullardaki iç hava kalitesi, ısıl konfor ve enerji tüketimi üzerine son yıllarda yapılan deneysel verilerle
denetlenmiĢ sayısal çalıĢmalardan biri Bavyera‘da (Almanya) yeni yapılmıĢ bir okul için
gerçekleĢtirilmiĢtir [40-42] . Bu okul ısı geri kazanımlı deplasmanlı havalandırma sistemi ile ısı pompalı
bir ısıtma ve soğutma sistemine sahiptir. ÇalıĢmada 30 öğrencili ve 1 öğretmenli, 9.77 m x 7.75 m x
3.0 m ölçülerindeki bir sınıfta hız, sıcaklık, konsantrasyon dağılımları CFD tekniği ile bulunmuĢtur.
Ana yazarları olarak aynı grup tarafından yayınlanan bu çalıĢmaların ikisinin önemi sınıf içinde (CO 2
temelinde) iç hava kalitesinin ve (sıcaklık, hava hızı ve tatminsizlik yüzdesi temelinde) ısıl konforun
kararlı ama yere bağlı dağılımını incelenmesidir [40,43, 40]. Benzeri bir çalıĢma Türkiye‘de de
gerçekleĢtirilmiĢtir [44]. Böylelikle havalandırma debilerinin yerel konforsuzluklara etkisinin
değerlendirilmesi mümkün olmaktadır.

Avrupa Birliği



Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve/veya Avrupa ülkelerinde yapılan çeĢitli araĢtırmalar,
insanların yaĢadıkları kapalı hacimlerde iç hava kalitesi problemleri olduğunu göstermektedir. Ġç çevre
kalitesini belirleyen kirleticilerin limit değerleri de ülkeden ülkeye değiĢmektedir [45]. Okullardaki
havalandırma debisinin ülkeden ülkeye farklılığını göstermek üzere yapılan bir çalıĢmada [46], içinde
2
26 öğrencinin bulunduğu 50 m büyüklükte bir sınıf için, sekiz farklı standarda göre bulunan minimum
3
3
hava debileri 281 m /h ile 1296 m /h arasında değiĢmektedir (Tablo 2).
2

Tablo 2. 26 öğrencinin bulunulduğu 50 m büyüklükteki bir sınıfta farklı standardlara göre hesaplanan
minimum taze hava debileri [46].

6

Ülke

Standard

Ġngiltere
USA
Portekiz
Fransa
Finlandiya
Danimarka

Building Bulletin 101 v1.4- 5th July 2006,
ASHRAE 62/1- 2007
RSECE Dec-Lei 79/2006
RġDTYP Reglement Sanitaire Departemental Type
Building Code Part D2
Danish Building Code 2003

3

Hava debisi (m /h)
497
780
281
390
468
562

Herhangi bir andaki ani değeri .
İç Çevre Kalitesi Seminerleri Bildirisi

______________________ 20 _______

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

Avrupa
Birliği

EN 15251 : 2007
A
B
C

I
428
446
578

II
718
781
907

III
1026
1116
1296

Tablo 2, Avrupa‘daki ulusal kodların havalandırma açısından birbirinden ne kadar farklı olabileceğinin
iyi bir göstergesidir.
Avrupa Birliğinin çeĢitli organlarının iç hava kalitesi ve insan sağlığı ile ilgili alanlarda desteklediği
oldukça çok proje vardır (Tablo 3). Bu projelerin genel değerlendirmeleri ve birbiriyle olan iliĢkileri
[47,48] ‗de verilmiĢtir. Bu projelerin hemen hepsi birden fazla (ülkeden) ortaklı projelerdir. Çoğunluğu
son 15 yılda gerçekleĢtirilen bu çok ortaklı projelerin sayısı göz önüne alındığında Avrupa
Topluluğu‘nun ve üye ülkelerin okullardaki iç hava kalitesine ne kadar önem verdiği görülmektedir.
Tablo 3. Avrupa Birliği tarafından desteklenen iç hava kalitesi ile ilgili projeler.
N
Proje
o
1 2-FUN

N
Proje
o
15 EFA

2

AIRALLERG

3

No Proje

No Proje

28 HESE

41 PATTY

16 EnVIE

29 HESEınt

AIRMEX

17 ENVIRISK

30 HITAE

4

BIBA

5

BIBA

6

BUMA

7

BREATH

18 EORPLYMPH
31 HOPE
EU
Radon
19
32 IAIAQ
Mapp.
IAQ
20 EXPOLIS
33
VITO
21 GABRIEL
34 IndEx

42 PEOPLE
PILOT
43
MONIT
44 PINCHE

8

IA

45 PRONET
ranking/

46 RADPAR
47 RUPIOH

CAIR4HEAKTH
CHILDRENGENONETWOR
9
K
10 DROPS

22 GAZLEN

35 Indoor Expo

48 SAUDAR

23 GEN-AIR

36 INTRASE

49 SCHER

24 GERIE

37 MACBETH

50 SEARCH

11 E21 – 4 AYC

25 HEALTYAIR

38 MOCALEX

51 SINPHONIE

12 EC AUDIT

26 HEIMTSA

39 NOMIRACLE

52 THADE

13 ECA

27 HELIOS

40 OQAI

53 WHO Project

14 ECHRS II
7

Bu projeler içinde SINPHONIE projesi, özellikle okullar için geliĢtirilmiĢ 25 Ülkenin ve bu ülkelerdeki
38 kurumun katıldığı bir projedir. 300 civarında uzman projede yer almıĢtır. 23 ülkede 114 okulda
yürütülen bu projenin amacı,
- projenin baĢladığı tarihe kadar yapılan çalıĢmaların kritik bir değerlendirmesini yapmak,
- Avrupa Birliği‘ndeki okulların iç hava kalitesi açından daha iyi bir karakterizasyonunu
gerçekleĢtirmek,
- okullar için iç hava kalitesi konusunda öneriler ve rehberler geliĢtirmek,
- geliĢtirilen öneri ve rehberleri politikalarının belirlendiği organlara götürmektir. (anlamadım.)
Proje kapsamında 264‘ü okul öncesi çocuk olmak üzere 5175 öğrencinin maruz kaldıkları emisyonlar
değerlendirilmiĢtir.

7

SINPHONIE: Schools Indoor Pollution and Health Observatory Network in Europe
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SINPHONIE projesi kapsamında bir rehber [49], öğretmenler, öğrenciler, okul yöneticileri ve
ebeveynler için çıkarılmıĢ 20 dilde üç adet broĢür [50], proje raporu ve yönetici özeti yayınlanmıĢtır
[51]. Ayrıca çalıĢmalar esnasında üç tane de bülten yayınlanmıĢtır. Bu projenin sonuçlarından bazıları
aĢağıda verilmiĢtir [51]:
Okulların %86‘sında havalandırma debisi gerekenden daha azdır. Bunun sebeplerinden bir
tanesi aĢırı öğrenci yoğunluğu, ikincisi de gerekli havalandırma debisinin tespitinde öğrenci
baĢına havalandırma debisi seçileceğine, sınıf hacmine bağlı hava değiĢim katsayısının
belirlenmesidir.
- Batı ve kuzey Avrupa ülkelerinde ortalama karbondioksit seviye 1000 ppm‘den küçük iken,
Orta ve Güney Avrupa ülkelerinde 1500 ppm‘den büyüktür.
- Öğrencilerin ve öğretmenlerin %50‘si yüksek seviyede endotoksinlere ve mikroplara maruz
kalmaktadırlar.
3
- Çocukların %60‘ından fazlası 13 μg/m den fazla formaldehite maruz kalmaktadırlar.
3
3
- Öğrencilerin %13,‘ü 25 μg/m ‗den fazla %85‘i de 10 μg/m ‗den fazla PM2.5 konsantrasyonuna
maruz kalmaktadırlar.
3
- Çocukların %50‘si 100 Bq/m den fazla radona maruz kalmaktadırlar.
3
- Çocukların %25‘i 5 μg/m ‗den fazla benzene maruz kalmaktadırlar.
Görülüyor ki, yoğun bir uzman ve kurumun katıldığı, nispeten harmonize edilmiĢ ölçme ve
değerlendirme yöntemleriyle yürütülen bu projenin sonuçlarına göre, Avrupa‘daki okullarda günümüz
izin verilebilir sınırlarının ötesinde iç hava kirliliği söz konusudur.
-

Bu iç ortama hava kirliliğinin sonucunda:
Öğrencilerin %1.5‘i (100.000 öğrenci) okulda, bunlarından üçte biri sınıfta astım atağı
geçirmektedir.
- Öğrenciler içinde astım, burun alerjisi ve egzama yaygınlığı sırasıyla %8, %9 ve %17‘dir.
- Tüm öğrencilerin %47‘si burun tıkanıklığı ile baĢlayan nezle, üĢüme, baĢ ağrısı, yorgunluk ve
yanan boğaz ve bunların devamı rahatsızlıkları yaĢamaktadırlar.
- Öğrenciler ve öğretmenler kirli iç ortam havası nedeniyle sağlık riskleriyle karĢı karĢıyadırlar.
Resmi olarak 2010 – 2012 yılları arasında sürdürülen, sonuçları 2014 yılı sonunda yayınlanan
SINPHONIE projesinde kullanılan harmonize edilmiĢ ölçme ve değerlendirme yöntemleri, sonuçları ve
önerileri ile okullarda iç hava kalitesi açasından önemli bir kilometre taĢı olarak görülmektedir.
-

Tablo 3‘de yer alan projelerden bazıları da önemli sonuçlarıyla aĢağıda özetlenmiĢtir.
Ġç hava kalitesi konusunda greçekleĢtirlen ilk projelerden bir tanesi European Colaborative Action
(ECA) projesidir. Bu projenin sonunda yapılan yayınlardan bir tanesinde [52] verilen bir diagram kiĢi
baĢına sağlanan taze hava debisi ile tatminsizlik yüzdesi arasındaki iliĢkiyi vermektedir (ġekil 2). Söz
konusu iliĢki 168 kiĢi ile yapılan araĢtırmalar sonucunda analitik olarak da ifade edilmiĢtir:
PD = 395 –exp(-1.83.q0.25)
PD = 100

q > 0.32 l/s.olf
q < 0.32 l/s.olf
Tatminsizlerin Yüzdesi

80
60
40
20
0
0

5

10

15
20
25
30
Havalandırma Debisi (l/s.kiĢi)

35

40

ġekil 2. KiĢi baĢına havalandırma debisine bağlı olarak tatminsizlik yüzdesinin değiĢimi [52].
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Bu çalıĢmanın önemli sonuçlarından bir tanesi de ortamdaki karbondioksit konsantrasyonu ile
tatminsizlerin yüzdesi arasındaki analitik iliĢkidir (ġekil 3):
-025

PD = 395.exp(-15.15. CO2

)
Tatminsizlerin Yüzdesi

60
40
20
0
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Karbondioksit konsantrasyonu (ppm)
ġekil 3. Karbondioksit konsntrasyonu ile tatminsizlerin yüzdesi arasındaki iliĢki [52]
HESE [53], SEARCH [54] projeleri, okullarda iç hava kalitesi ile ilgili ve Avrupa Birliği‘nin desteklediği,
8
birden fazla ülkede (HESE: 5 ülke, Tablo 4; SEARCH: 8 ülke ) son on yılda yürütülen önemli geniĢ
hacimli araĢtırma projeleridir. Bu projelerin temel amacı çocukların sağlığı ile iç hava kalitesi
arasındaki iliĢkinin, ortak-harmonize edilmiĢ yöntemlerle, belirlenmesi ve değerlendirilmesidir.
HESE ve SEARCH projelerinin sonuçlarına göre, 11 Ülkenin sadece bir tanesinde ölçülen 1 günlük
-3
PM10 konsantrasyonu EPA‘nın belirlediği yıllık 50 μg.m değerinden düĢüktür (ġekil 4) [55].

ġekil 4. HESE ve SEARCH Projesi sonuçlarına göre farklı ülkelerde PM10 konsantrasyonu [55].
HESE projesi sonuçlarına göre çalıĢma yapılan 21 okuldaki 48 sınıfın %78‘inde PM 10 konsantrasyonu
-3
50 μg.m ‘den, CO2 konsantrasyonu da 1000 ppm‘den büyüktür [56]. 1000 ppm üzerindeki
karbondioksit konsantrasyonu çocuklar için kuru öksürük ve nezle riski oluĢturmaktadır [58].
HESE projesi içerisinde yapılan çalıĢmalardan havalandırma debisinin partikül ve karbondioksit
konsantrasyonuna etkisi açıkça görülmektedir (ġekil 5).
Avrupa Birliği‘nin desteklediği çalıĢmalardan bir tanesi de HITAE [57] olarak adlandırılan bir baĢka
çok uluslu çalıĢmadır. Bu çalıĢmada Ġspanya, Hollanda ve Finlandiya‘daki 29‘u nemden hasar görmüĢ
27‘si nemden hasar görmemiĢ okuldaki, 9271 öğrencinin verdiği bilgilere (self reporting) ve gözlemlere
dayalı olarak nem hasarlı bina ile kuru öksürük (Nocturnal dry cough) arasında yakın bir iliĢki
bulunmuĢtur. Diğer iki ülkeden farklı olarak Finlandiya‘daki öğrencilerde okula devamsızlığa neden
olan solunum rahatsızlıklarına varan diğer sağlık sorunları da gözlenmiĢtir [58].
8

Arnavutluk, Avusturya, Bosna, Ġtalya, Macaristan, Norveç, Sırbistan, Slovakya
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Tablo 4: HESE Projesi (*) araĢtırmanın yapıldığı
Ģehirler, okul ve sınıf sayıları [58].
ġehir
Siena
Udine
Oslo
Uppsala
Arhus
Reims

Okul sayısı

Sınıf Sayısı

4
4
3
4
2
4

8
8
6
9
7
8

9

(*) HESE projesi Avrupa Birliği tarafından
desteklenmiĢ 5 ülkede, 6 Ģehirde ve toplam 21
okulda 46 sınıfta yapılan iç hava kalitesi testlerini
içeren bir projedir.

ġekil 5. Havalandırma debisi ile CO2 ve PM10 konsantrasyonu arasındaki iliĢki [58] .



Avustralya

Bir ilk okulda, iki hafta boyunca okul içinde ve dıĢında yapılan yoğun partikül sayısı ölçümlerine göre
hava değiĢim sayısı (havalandırma debisi) arttıkça iç ortamdaki partikül sayısı konsantrasyonu
azalmıĢtır [59].
Avustralya‘da yapılan çalıĢmalardan bir diğeri iç hava kalitesi karakterizasyonunda kullanılan
yöntemlerin incelendiği ve değerlendirildiği bir çalıĢmadır [60]. ÇalıĢmanın amacı özellikle trafik
emisyonlarının öğrencilerin sağlığına etkisinin belirlenmesine yönelik yöntemlerin değerlendirilmesidir.
Ayrıca 16 ülkede 19 lokasyonda, okullarda araç trafiğinden kaynaklanmıĢ kirletici ölçümleri, cinsler ve
diğer özellikleriyle birlikte özetlenmiĢtir. ÇalıĢmada kirliliğin okul içinde ve dıĢında yerel dağılımının
önemi de irdelenmiĢtir.
Bu bildiri [60] okullardaki iç hava kalitesinin belirlenmesi (öğrencilerin maruz kaldıkları emisyonların
karakterizasyonu) konusunda araĢtırma yapacakların yöntem seçimi, kirleticilerin kaynağına yaklaĢımı
açılarından değerlendirmeleri gereken bir çalıĢmadır. ÇalıĢmada aĢağıdaki iliĢkiler tartıĢılmıĢtır

9

Health Effects of School Environment
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Kirlilik ölçüm yeri ile okul içindeki kirlilik iliĢkisi.
Kirlilik ölçüm yöntemleri ile çocuk sağlığı arasındaki iliĢki.
Kirliliğin okul içinde yerel dağılımı.
DıĢ hava kirliğinin okul içinde dağılımı, uğradığı değiĢiklikler.
Okuldaki emisyonların tek baĢına çocuk sağlığına etkisinin belirlenmesi.
Sosyo-ekonomik yapı ile okul içi hava kalitesi arsındaki iliĢki.

 Belçika
10

Belçika‘da, 27 Okul içinde ve dıĢında yapılan bir araĢtırma, en fazla sayıda kirletici karakterizasyonu
içeren araĢtırmalardan biridir [61]. ÇalıĢmada dıĢ ortam konsantrasyonlarının öğrenci sağlığı
açısından endiĢe yarattığı belirtilmektedir. Ġç ortamdaki yüksek PM2.5 ve benzen hariç olmak üzere
BTEX bileĢenleri açısından iç ve dıĢ konsantrasyonlar arasında bir iliĢki görülmemiĢtir. Yine
Belçika‘da, Flaman bölgesindeki 460 okulda yapılan bir çalıĢmaya göre %41 okulda havalandırma
yetersizdir [62].

 BirleĢik Arap Emirlikleri (BAE)
Dubai‘de kırsal kesimdeki Fujairah kentinde 16 okuldaki 16 sınıfta, iç çevre kalitesine ait hava sıcaklığı
11
ve nemi, TUOB , CO2, CO, O3 konsantrasyonları, partikül madde miktarı, gürültü ve aydınlatma
seviyeleri ölçülmüĢ ve değerlendirilmiĢtir [63]. BAE‘de öngörülen maksimum limit değerlerine göre
CO2, PM, TUOB, gürültü ortalama değerleri öngörülen maksimum değerlerden daha yüksektir. Ölçülen
3
3
ortalama partikül miktarı (1730 μg/m ) öngörülen değerin yaklaĢık 6 katıdır (300 μg/m ). BAE‘de CO2
için öngörülen maksimum konsantrasyonu 800 ppm‘dir; ölçülen değer iki katıdır(1605 ppm).
Aydınlatma seviyesi ise öngörülen minimum değerden daha küçük çıkmıĢtır. AraĢtırmada sonuç
olarak iç çevre kalitesi açısından göz önüne alınan 16 okuldaki iç çevre koĢulları uygun bulunmamıĢtır.

 Danimarka
Farklı havalandırma sistemlerinin (el ile açılabilen pencere - otomatik açılan pencere - egzoz fanı +
otomatik pencere - mekanik havalandırma) karĢılaĢtırıldığı bir araĢtırmada CO 2 konsantrasyonu
açısından en düĢük konsantrasyonun mekanik havalandırma halinde olduğu görülmüĢtür [64]. Aynı
araĢtırmacıların bir baĢka çalıĢmasında ise farklı havalandırma sistemlerinin iç hava kalitesi açısından
algılanmaları ile semptomlarla iliĢkileri incelenmiĢtir [65].
Danimarka‘daki okulların %88‘inde karbondioksit konsantrasyonun 1200 ppm‘in üstünde olduğu
belirtilmektedir [62].
Ġç hava kalitesi ile performans arasındaki önemli bulgulardan birine yine Danimarka‘daki okullarda
yapılan bir araĢtırmada ulaĢılmıĢtır. Bu çalıĢmada ödevleri yapma (akustik doğrulama ve matematik
sorusu çözme) hızının havalandırma debisinin artırılması ile %14‘e kadar arttığı belirlenmiĢtir [66].
Bir baĢka çalıĢmada, sınıflarda çocukların pencereleri açmalarının havalandırma gereksiniminden çok
gelenek ve alıĢkanlıklarla ilgili olduğu görülmüĢ ve kıĢın daha az açıldığı izlenmiĢtir [65].

PM2.5 (K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, FE, Ni, Cu, Zn, Br, PB, Al, Si, S ve siyah duman bileĢenleri, NO2, SO2, O3, BTEX,
Benzen, Toluen, Etilen Benzene, Ksilen)
11
TUOB: Toplam Uçucu Organik BileĢenler.
10
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Dubai

Dubai‘de okullardaki iç hava kalitesi alanında ilk olan bir araĢtırmada, dört farklı okuldaki 6 – 12 yaĢ
aralığındaki çocukların eğitim aldığı dört sınıfta, bir günde okul zamanı boyunca, öğretmen masasına
12
yakın bir yerde TUOB, CO2, CO, O3, TPM , formaldehit, bağıl nem ve sıcaklık ölçümleri yapılmıĢtır
[67]. Sınıflarda herhangi bir havalandırma sistemi yoktur. Pencereler açılmamaktadır. Sınıfların ilk
ders öncesinde deterjan kullanılarak temizlendiği ve sınıflara koku sıkıldığı (air freshner spray)
izlenmiĢtir. Enfiltrasyon dıĢında sadece kapı açıldığında hava değiĢimi mümkün olmaktadır. Ölçüm
sonuçlarına göre TUOB, CO2 ve TPM değerleri ulusal ve uluslararası limit değerlerin üzerinde çıkmıĢ
ve bu Ģartların çocuklar için sağlık problemleri doğurabileceği belirtilmiĢtir.



Fransa

Yapılan araĢtırmalardan bir tanesi, iç hava kalitesi ile dıĢ hava kalitesi arasındaki iliĢkinin bina
geçirgenliği göz önüne alınarak arandığı bir çalıĢmadır. Bu çalıĢmada 8 okulda 2 hafta boyunca dıĢ ve
iç hava kalite bileĢenleri ölçülmüĢtür [68]. ÇalıĢmanın amacı, bina geçirgenliği göz önüne alınarak, bir
okulun iç hava kirliliğini dıĢ hava değerleri kullanarak tahmin etmektir. Bu çalıĢmada ölçülen iç ve dıĢ
değerlerin kullanıldığı bir baĢka çalıĢmada istatistik analizi yapılarak birbirleri arasında pozitif, negatif
ve hiç iliĢki bulunmayan parametreler belirlenmiĢtir [69]. Bu çalıĢmalara benzer bir baĢka çalıĢmada
kırsal, Ģehir içi ve endüstriyel bölgelerdeki üç okuldaki üç sınıfta, yine iki haftalık bir dilimde yapılan iç
ve dıĢ parametrelerin eĢ zamanlı olarak ölçülmesiyle yapılan karakterizasyon çalıĢmasıdır [70].
Sınıflarda tebeĢir kullanılmakta, havalandırma açılan pencerelerle sağlanmakladır. Yapılan ölçüm ve
değerlendirmelere göre, benzer pek çok çalıĢmada olduğu gibi, PM 10 konsantrasyonu sınıf içlerinde
çocukların olduğu zamanlarda, dıĢarıya göre daha fazladır ve WHO tarafından belirlenmiĢ limitin
üzerindedir. Bunun ana nedeni sınıflardaki öğrenci aktiviteleridir. Ġç PM 10 konsantrasyonu okul
yerlerine göre çok farklılık göstermemekle beraber, okul yerlerine göre bileĢenleri açısından dıĢ kirlilik
nedeniyle farklılıklar göstermektedir.
Fransa‘da yapılan araĢtırmaların bir tanesi de kırsal bölgelerdeki okullarla Ģehir içindeki okullarda iç
hava kalitesinin ve etkilerinin karĢılaĢtırılması üzerinedir. Göz önüne alınan bağımlı değiĢkenler astım
ve alerjidir. Kırsal bölgelerdeki çocuklarda astım ve alerjinin yaygınlığı daha düĢük bulunmuĢtur [71].
Fransa‘da okullardaki iç hava kalitesi ile ilgili az sayıdaki araĢtırmayı da içeren bir derleme de [72] de
yer almaktadır.

 Filistin
Filistin‘de Gazze bölgesinde yapılan bir çalıĢmada istatistik analizle dıĢ hava Ģartları (hava hızı,
sıcaklık ve nem) ile iç hava kalitesi parametreleri (CO,CO 2, PM2.5, PM10) arasındaki iliĢki aranmıĢtır
[73]. Ölçümler Gazze ġeridi‘ndeki doğal olarak havalandırılan 12 okuldaki 3‘er sınıfta, sonbahar, kıĢ
ve ilk bahar aylarında yapılmıĢtır.
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3

Ortalama olarak PM10 ve PM2.5 değerleri WHO standartlarının (50 μg/m ) çok üzerindedir.
Bunun sebebi dıĢ ortamdaki yüksek PM10 ve PM2.5 konsantrasyonları ile ve sınıf tahtasından
gelen tebeĢir tozlarının sınıf içi aktivitelerle dağılmasıdır.
KıĢ ve bahar aylarında, aĢırı kalabalık öğrenci sayılarından ötürü, CO 2 konsantrasyonu dıĢ
konsantrasyonundan 2 kat fazladır.
Ġstatistik olarak, sınıflar içindeki PM10 ve PM 2.5 değerleri ile dıĢ hava PM10, PM2.5, CO,CO2
değerleri arasında güçlü pozitif bir korelasyon vardır. Sıcaklığın ve sezonluk modelde bağıl
nemin PM10 ve PM2.5 konsantrasyonlarına etkisi gözlenmiĢtir.

TPM : Toplam Partikül Madde
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Finlandiya

Dünyanın en iyi okullarına sahip Finlandiya‘da, diğer Ġskandinav ülkeleri gibi, ortalama dıĢ sıcaklığın
çok düĢük olmasından ötürü alınan enerji tasarruf tedbirleri ile doğal havalandırmanın kısıtlanması
nedeniyle, binalarda uygun iç hava kalitesinin yaratılması önemli bir alan haline gelmiĢtir. Bu
bağlamda pek çok araĢtırmanın da yürütüldüğü açık literatürden görülmektedir.
Bu araĢtırmalardan birinde okullardaki yetersiz havalandırmayı iyileĢtirmek için bir çok zorluğun olduğu
belirtilmekte bu sorunların baĢında da okul sahipleri ile okulda çalıĢanların iç hava kalitesi, sorunları ve
nasıl giderileceğini bilmemeleri, yatırım ve iĢletme maliyetlerinin onları korkutması olarak
belirtilmektedir [74]. Bu çalıĢmada 15 okulda renovasyon-yenileme çalıĢması yapılmıĢ, renovasyon
öncesi ve sonrası karbondioksit esaslı iç hava kirliliği farklılığı gözlenmiĢtir. Renovasyon öncesi
okulların havalandırma sistemi doğal havalandırma iken, ısı geri kazanımlı (IGK)
mekanik
havalandırma uygulanmıĢtır. Doğal havalandırma yapılan sınıflarda, ISK Havalandırma uygulaması
sonrası karbondioksit konsantrasyonu 850 ppm azalmıĢtır.
15 okulun 11‘inde karbondioksit
konsantrasyonu 1500 ppm ‘in üzerinde iken, IGK havalandırma ile 1500 ppm ‗in altına düĢürülmüĢtür.
Isı geri kazanımlı havalandırma cihazı kullanılarak yapılan benzeri bir yenileme çalıĢmasında elde
edilen sonuçlar aĢağıda verilmiĢtir.
Tablo 5. Yenileme öncesi ve yenileme sonrası karĢılaĢtırma [75].

Yenileme öncesi
Yenileme sonrası

Öğretmenlerin değerlendirmesi
Yetersiz hava
Ağı Hava
%67
%44
%22
%13

45 dakika içinde maksimum
CO2 konsantrasyonu (ppm)
1500 – 1700
650 – 750

297 okuldaki 4248 anketli bir baĢka araĢtırmada, bahar yarıyılında öğrencilerin %7,7‘sinde yorgunluk,
%7,3‘ünde burun sorunları, %5,5‘uğunda baĢ ağrısı olduğu belirlenmiĢtir. Yüksek sıcaklık veya düĢük
havalandırma hızının, sınıflar içinde ağır bir hava ve kötü iç hava kalitesine neden olduğu izlenmiĢtir
[76].
Finlandiya‘nın doğusunda iç hava kalitesi parametrelerinin (sıcaklık, nem, CO 2 ve TUOB
konsantrasyonu) ölçüldüğü 10 okuldan iki tanesine ait veriler, bir çalıĢmada Finlandiya‘daki iç hava
kalitesi standartlarına göre değerlendirilmiĢtir [77]. Değerlendirilen parametreler 2011 ve 2012
yıllarında 8 aylık aynı periyotta sürekli olarak ölçülen CO 2 ve TUOB konsantrasyonlarıdır. Bu veri
setinin değerlendirilmesinin nedeni iki okulun da 1968 senesinde yapılmıĢ ve 2006 ile 2007 yıllarında
ile yenilenmiĢ olmalarıdır. Havalandırma sistemi mekanik havalandırmadır.
Finlandiya Sağlık Ve Sosyal ĠĢler
değerlendirilmesi aĢağıdaki gibidir:
CO2 ≤ 1500
1200 < CO2 ≤ 1500
CO2 ≥ 1500

Bakanlığına

göre

bir

ortamın

CO 2

konsantrasyonuna

Kabul edilebilir
Tatmin edici değil
Kabul edilemez.

EN 15251‘i esas alan 2008 Finlandiya Ġç Hava Ġklimi dokümanına göre ise bir iç ortamın
sınıflandırılması üç aralıkta yapılmaktadır. :
S1
S2
S3

CO2 ≤ 750
750 < CO2 ≤ 900
CO2 ≥ 900

Adlandırma: Bireysel (invidiual). Tanımlama: çok iyi
Adlandırma: Konforlu. Tanımlama: iyi
Adlandırma: Tatmin edici. Tanımlama: Tatmin edici

Her iki okulda birer sınıfta yapılan, CO2 ve TUOB ölçümleri arasında farkın öğrenci sayısı farklılığından
kaynaklanabileceği not edilmiĢtir. Ancak her iki sınıftaki Ġç hava kalitesi, 8.00 – 15.00 okul saatleri
içindeki CO2 ve TUOB seviyelerine göre önerilen sınırların altındadır:
CO2 ≤ 750
TUOB ≤ 5 ppm
İç Çevre Kalitesi Seminerleri Bildirisi
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Hindistan

Araç trafiğinin okul dıĢı ve içinde yarattığı kirlilik üzerine olan ve uzun ölçme periyotlarını içeren
araĢtırmalardan biri de Delhi de, PM10,PM2.5 ve PM1.0 konsantrasyonlarının değiĢimi üzerine
yapılmıĢtır [78]. Ölçüm yapılan doğal havalandırmalı sınıfın (kapı ve pencerelerinin açılması,
enfiltrasyon) yoğun trafiği olan bir yola uzaklığı 36.9 metredir. Ölçümler ağustos, eylül, kasım, aralık ,
ocak ve Ģubat aylarında minimum 6 maksimum 12 gün olmak üzere, 00:08 – 14:00 saatleri arasında
genel olarak hafta içi üç gün ve hafta sonları 2 gün olmak üzere yapılmıĢtır. Böylelikle kirliliğin gün,
hafta ve yıl boyunca değiĢiminin izlenmesi hedeflenmiĢtir. Ölçümlerin haftasonları da yapılması
13
nedeniyle, RSPM‘in konsantrasyonlarına öğrenci aktivitelerinin etkisini ölçme imkânı da bulunmuĢtur.
Yapılan ölçmelere göre PM10 kirliliğinin nedeni iç kaynaklıdır ve öğrenci aktivitesine bağlıdır. PM 2.5 ve
PM1.0 konsantrasyonlarının nedeni dıĢ kaynaklardır (trafik): Sınıfın içindeki PM2.5 ve PM1.0
konsantrasyonları trafik yoğunluğuyla yakından ilgilidir. Trafiğin yarattığı kirliliği etkileyen ve sezona
göre değiĢen dıĢ hava sıcaklığı ve nemi, okul içindeki enfiltrasyonu etkileyen iç ve dıĢ sıcaklık farkı
PM2.5 ve PM1.0 konsantrasyonlarını etkilemektedir. Tüm yıl içindeki ölçüm periyotlarında RSPM
konsantrasyonlarının kabul edilebilir limitlerin üzerinde olduğu, söz konusu parametrelerin iç/dıĢ (I/O)
konsantrasyonlarının yıl boyunca 1‘den büyük olduğu ve öğrenci sağlığını etkileyebilecek düzeyde
olduğu görülmüĢtür. PM2.5 ve PM1.0 kirliliği inversion etkisiyle (kaynaktan sonra dağılımın sıcak havada
artması, soğuk havada azalması) sezona bağlı olarak da değiĢmektedir.



Hollanda

Hollanda‘daki okulların iç hava kalitesi, özellikle CO2 ve partikül konsantrasyonu ile ilgili çalıĢmalar
özetlenmiĢtir [79]. 1987 – 2006 arasındaki çalıĢmaların özetlerinden Hollanda‘daki okulların iç hava
kalitesi açısından sorunlu olduğu görülmektedir. Bu çalıĢmada iç hava kalitesi ile öğrenci sağlığı
arasındaki iliĢki araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢma 9 - 10 yaĢlarında öğrencilerin bulunduğu sınıfları içeren 11
okulda, iç hava kalitesi açısından sınıfların karakterizasyonunu, okul binasının incelenmesini ve
sağlıkla ilgili iki anketi içermektedir (Tablo 6).
Tablo 6. AraĢtırmada göz önüne alınan alanlar [80].
Bina Kontrol Listesi Alanları
 Bina büyüklüğü
 Binanın karakteristikleri
 Temizlik frekansı
 Binadaki tesisatlar- bina
servisleri
 Ġç dekorasyon özellikleri
 Sınıflardaki kirlilik kaynakları

Karakterizasyon Parametreleri
 Hava sıcaklığı
 Radyasyon sıcaklığı
 Hava hızı
 Hava nemi
 CO2 konsantrasyonu
 Partiküller

Anketler
Çocukla için anket
Ebeveynler için anket

Bu çalıĢmanın benzerlerinden farklı tarafı, öğrencilerin iç hava kalitesinden sorunları yaĢadıkları kapalı
hacimlerden birinin kendi evleri olduğunu vurgulamasıdır. Hollanda‘da çocuklar okul çağında
zamanlarının %15‘ini okullarda %77‘sini evlerde geçirmektedirler.
AraĢtırma yapılan okullarda, araĢtırmacılar temizlik sıklığını Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı‘nın
Temizlik Frekans tablosuna göre denetlemeyi öngörmüĢlerdir. Ancak bu temizliğin kimin tarafından
yapıldığı (personel veya öğrenciler?) belirlenemediğinde sıklığın bir ölçüt olmayacağı sonucuna
ulaĢmıĢlardır.
Okuldaki çocukların %14‘ü atopic, %61 si non-atopic geriye kalanı herhangi bir gruba girmemektedir.
Atopik çocukların eski, tozlu, nemli ve küf geliĢmiĢ ortamlarda bulunması alerji semptomları sıklığını
artırmaktadır.
13

Respirable Suspended Particulate Matter (Solunulabilen havada asılı parçacıklar)
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ÇalıĢma Hollanda‘daki ilk okullarda iç çevre Ģartlarının uygun olmadığı bilgisini desteklemiĢtir. Bunun
sebebi yeterli olmayan havalandırma ve kalabalık sınıflardır. Karbondioksit konsantrasyonu aĢırı
olarak yüksektir.
Öğrenciler okulda olduğu kadar evde de istenilmeyen emisyonlara maruz kalmaktadırlar. Okullardaki
partikül ve toz varlığı, evlerdeki küf ve nem, çocuk sağlığı için ana faktörler olarak tespit edilmiĢtir.



Ġskandinav Ülkeleri – Değerlendirmeler.

Wauman [62] tarafından yapılan bir literatür çalıĢmasına göre:
-

-

-

Havalandırma debisinin iki kat arttırılması öğrencilerin okuldaki performanslarını % 8 %14 arasında artırmaktadır.
Havalandırma debisi arttıkça hasta olma ve bu nedenle iĢe gelmeme sıklığı azalmaktadır.
Finlandiya‘da doğal havalandırma olan okulların kıĢın %63‘ünde, ilkbahar ve sonbaharda
%59‘unda, mekanik havalandırma olan okulların kıĢın %26‘sında ilkbahar ve sonbaharda
%32‘sinde yetersiz havalandırma söz konusudur.
Estonya‘da karbondioksit konsantrasyonu, doğal havalandırmalı okulların %60‘ında 1200
ppm değerinin üzerinde 3000 ppm‘e kadar, mekanik havalandırma olan okulların
%17‘sinde 1200 ppm‘in üstünde 1600 ppm‘e kadar çıkıyor.
Karbondioksit konsantrasyonunun 1000 ppm üzerinde olduğu
devamsızlıkta diğerlerine göre %10 -20 arasında bir artıĢ var [80].

okullarda,

okula

 Ġngiltere
Daha önce yapılan araĢtırmaların değerlendirmesinin okullardaki havalandırma performansı üzerine
yeterli bulunmaması nedeniyle, BaĢbakan Yardımcılığı Ofisi tarafından desteklenen bir araĢtırma ile
Ġngiltere‘de okullardaki iç hava kalitesi ile ilgili karakterizasyon çalıĢmalarının en büyüklerinden biri
gerçekleĢtirilmiĢtir [81]. Okullarda CO2, TUOB, bakteri seviyesi, sıcaklık, hava nemi, aldehit seviyesi,
PM10 ve PM2.5 konsantrasyonları, küf seviyesi, akarlar örneklenmiĢtir. Bu çalıĢmadan elde edilen
sonuçlar aĢağıda özetlenmiĢtir:







Ölçüm yapılan sınıfların %50‘sinde havalandırma debisi, zorunlu olan 3 l/s değerinden azdır.
Sınıfların %21‘inde TUOB değeri öngörülen maksimum 300 μg/m3 değerinin üzerindedir. Bu
sınıfların çoğunluğunun resim ve yapıĢkan kullanılan el iĢi derslerine ait sınıflar ya da yeni
tefriĢ edilmiĢ-boyanmıĢ sınıflar olduğu gözlenmiĢtir.
Sınıfların çoğunluğunda (%60) bakteri seviyesi yüksektir.
%20 sınıfta dıĢ çevreden kaynaklı yüksek küf görülmüĢtür.
14
PM10 seviyesi Ġngiltere Ulusal Hava Kalitesi Stratejisi uygundur.
Sınıflarda pencerelerin açılmasıyla ısıl konfordan bir miktar fedakârlık edilerek iç hava
kalitesinin yükseltilebileceği konusu öğretmenlerle tartıĢılmıĢtır. Öğretmenlerin gürültü ve
soğuk hava nedeniyle, ayrıca binadan olan ısı kayıplarını azaltmak amacıyla pencereleri
açmadıkları belirlenmiĢtir.

Ġngiltere‘de okullardaki iç hava kalitesini düzenleyen kurallar Building Bulletin 101‘de yer almaktadır
[82]. Bu kurallar kısaca özetlenirse, standartta sınıflarda okulda bir gün içinde geçen tüm zaman için
CO2 konsantrasyonu ortalamasının maksimum 1500 ppm olması, her öğrenci için minimum 3 l/s
havalandırma debisi sağlanması, havalandırma sisteminin gerekirse bu debiyi 8 l/s seviyesine
çıkarabilmesi, gün içinde anlık CO2 değerinin de 5000 ppm değerini aĢmaması öngörülmektedir. Bu
standardı esas alan ve sınıflardaki CO2 seviyesinin okul zamanı içinde ortalama 1500 ppm değerinin
14

UK National Air Quality Strategy
İç Çevre Kalitesi Seminerleri Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

______________________ 29 _______

altında tutacak havalandırma debisinin hesaplanmasına ait bir çalıĢma ve geliĢtirilen programa ait
bilgiler [83]‘ de verilmiĢtir.

 Ġspanya
Trafikten kaynaklanan emisyonların çocukların neurofiziksel geliĢimine, kavrama ve neurodavranıĢına
15
etkisini tanımlama amacını güden ERC tarafından desteklenen BREATH Projesinin (Table 3) içinde
yapılan ve okullardaki trafikten kaynaklanan iç hava kirliliğini karakterize etmek amacını güden
çalıĢmalardan biri, tümü doğal havalandırmalı Barcelona‘da 36 okul ile Cugat‘taki 3 okulda
16
gerçekleĢtirilmiĢtir [84]. Okul içi ve dıĢında PM2.5, NO2, çok ince partiküller (UFP ), organik karbon
(OC) ve trafikten kaynaklanabilecek iz elemanlar ölçülmüĢ ve etkileyici analiz teknikleri ile
değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢmanın bazı sonuçları aĢağıda verilmiĢtir.
Okulların içindeki ve dıĢındaki PM2.5, NO2, UFP değerleri beklenenden daha yüksek çıktığı, NO 2 ve
UFP değerlerinin okul dıĢında, kaynağı trafik olduğu için, daha yüksek olduğu gözlenmiĢtir. OC, Ca, Sr
gibi bazı materyallerin konsantrasyonları okul içinde daha yüksektir. Bu kirleticiler iç kaynaklıdır. PM 2.5
içindeki minerallerin kaynağı okuldaki oyun alanıdır ve sınıf içinde daha yüksek konsantrasyonlara
sahiptir. Bu nedenle içindeki yüksek mineral ve okul içi kaynaklardan gelen bileĢenlerle PM 2.5‘un
kütlesel değerinin, trafikten kaynaklanan kirliliği temsil etmediği belirtilmiĢtir. ġüphesiz PM 2.5 trafikten
gelen bileĢenlerle de etkilenmektedir. EBC, NO2 ve UFP ve Sb gibi spesifik materyal seviyeleri,
trafikten kaynaklanan iç kirlilik için iyi birer göstergedirler. Barcelona‘daki okullar çevrelerindeki yoğun
trafik nedeniyle de %20 daha fazla kirliliğe sahiptirler.
Aynı araĢtırma grubu tarafından yayınlanan bir diğer çalıĢmada aynı okullardaki çok ince partiküller
(UFP) üzerine yapılan ölçümler ve değerlendirmeler verilmiĢtir [85]. Yine etkin analiz ve değerlendirme
tekniklerinin kullanıldığı bu çalıĢmada okuldaki ders saatleri yanında ders dıĢı saatlerde de analizler
yapılmıĢ ve sonuçları sunulmuĢtur. Okul dıĢı saatlerde iç kirliliğin temizlik sırasında oluĢan emisyonlar
nedeniyle, trafiği en yoğun olduğu zamanda bile dıĢarıdan daha fazla olduğu gözlenmiĢtir. Bazı
okullarda ikincil partikül oluĢumları nedeniyle, iç kirliliğin öğle saatlerinde daha fazla olduğu da
çalıĢmanın bulgularındandır.

 Ġsveç
Ev, okul öncesi eğitim ve okullarda iç kirlilik karakterizasyonu üzerine yapılan çalıĢmalardan biri
Ġsveç‘te gerçekleĢtirilmiĢtir [86]. ÇalıĢma 6 ile 11 yaĢları arasındaki çocukların yaĢadığı 18 ev, 6 okul
ve 10 okul öncesi eğitim biriminde sürdürülmüĢtür. Söz konusu üç iç çevre de sigara içilmeyen ve
herhangi bir maksatla gaz kullanılmayan çevre olarak seçilmiĢlerdir. Böylelikle, iç ortama dıĢarıdan
olacak PM2.5 ve NO2 sızıntısının değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. ÇalıĢmanın sonunda çocukların
yaĢadığı bu ortamların, dıĢarıdaki kirleticilere karĢı çocukları korumadığı, PM 2.5 enfiltrasyonu az olsa
da iç kaynakların oluĢturduğu seviyeyi yükselttiği sonucuna ulaĢılmıĢtır.



Japonya

Üniversite sınıflarındaki iç hava kirliliği konusunda çok az sayıda yapılan çalıĢmalardan biri Japonya
‘da Tottori Üniversitesinde yapılmıĢtır. Japon Eğitim Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı‘nın
Okullarda Çevresel Hijyen Standartı‘nda 2002 yılında yapılan revizyonla, okullarda maksimum CO 2
konsantrasyonunun 1500 ppm veya altında olması önerilmektedir [87]. Ayrıca bu standarda göre
okullarda CO2 konsantrasyonu ve havalandırma debisi yılda iki kez ölçülmelidir. 1970 yılında Japon
Sağlık, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çıkardığı kanuna göre ise (Law for Maintenance of
15
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Sanitation in Buildings) karbondoksit konsantrasyonunun 1000 ppm‘nin altında olması
öngörülmektedir. Tottori Üniversitesinde iki sınıfta, ısı geri kazanımlı mekanik havalandırma ve doğal
havalandırma halleri için CO2 seviyesi ölçülerek zamanla değiĢimleri gözlenmiĢtir [88]. Simülasyon
sonuçları ile uyumlu ölçüm sonuçlarına göre doğal havalandırmalı halde standardlara göre öngörülen
değerin üzerinde CO2 yoğunluğu görülmüĢtür. Mekanik havalandırmalı sınıfta CO 2 yoğunluğu
öngörülen maksimum yoğunluğun altında kalmaktadır.

 Kanada
KreĢlerde iç hava kalitesinin karakterizasyonu alanında az sayıda çalıĢmalardan bir tanesi,
Kanada‘da, 18 ile 60 aylık çocukların bulunduğu 21 kreĢte yapılmıĢtır [89]. KreĢlerdeki öğrenci, eğitici
sayıları, fiziksel büyüklükleri, iç ve dıĢ kirlilik kaynakları, havalandırma ve ısıtma sistemleri, yeni
yapılan boya ve cila onarımları hakkındaki soruları içeren iki anketle, sınıflarda çocukların yoğunlukta
olduğu saatler arasında sıcaklık, nem, CO2, UOB‘ler, formaldehit gibi iç hava bileĢenleri ölçülmüĢtür.
21 kreĢte ölçülen CO2 değerleri minimum 723 ppm, maksimum 2252 ppm ve ortalama 1333 ppm
bulunmuĢtur. KreĢlerin %81‘inde mekanik havalandırma sistemi vardır, %85‘inde CO 2
konsantrasyonları 1000 ppm değerinin üzerinde çıkmıĢtır. Ancak kreĢler için standard bir maksimum
değer yoktur. Formaldehit ve asetaldehit uygun maksimum değerlerin altında ölçülmüĢtür.
o
o
Sıcaklıkların 20.7 C ile 23.9 C arasında, nemin ise %23.3 ile %46.9 arasında değiĢtiği gözlenmiĢtir.
KreĢlerin %65‘inde, bir öğrenci baĢına standartta öngörülen alana eĢit veya daha fazla bir alanın
2
(örneğin 18 aydan daha büyük çocuklar içi 2.5 m ) olduğu 15 kreĢte, CO2 konsantrasyonunun düĢük
(1207 ppm), bu standartlara uymayan diğer 6 kreĢte daha yüksektir (1707 ppm). KreĢlerde ortalama
o
sıcaklık ve nem sırasıyla 20 C ile %30 ‗dır.
Mekanik havalandırmanın olduğu ve öğrenci baĢına standartlarda belirtilen alana eĢit veya daha fazla
alanın sağlandığı kreĢlerde CO2 yoğunluğu düĢüktür. ÇalıĢmada, yapılan anketlerden, kreĢ
yöneticilerinin ilgili sorulara yeterince cevap verememesi, ısıtma ve soğutma sistemleri hakkında bilgi
sahibi olmamaları nedeniyle herhangi bir sonuç çıkarılamadığı not edilmiĢtir.

 Kore
Kore‘de okul binalarının 40 - 50 yaĢında olması nedeniyle, mevcut okulların iç hava kirleticilerinin
karakterizasyonu ve bina yaĢlarının kirliliğe etkisini belirlemek amacıyla bir araĢtırma yapılmıĢtır [90].
ÇalıĢmada 55 okulda, yaz, sonbahar ve kıĢ aylarında, dıĢ ve okulların içinde üç yerde (bir sınıf, bir
17
laboratuvar ve bilgisayar odasında) CO,CO2, PM10 Toplam Bakteriyel Sayım (TBC ), TUOB ve
formaldehit (HCHO) ölçülmüĢtür. Okulların 5 tanesi anaokulu, 20 tanesi ilkokul, 15 tanesi ortaokul ve
2
15 tanesi lisedir. Sınıfların alanları 40 ile 74 m arasında, öğrenci sayıları 26 ile 41 arasında
değiĢmektedir. Okulların çoğunda doğal havalandırma vardır.
AraĢtırmada aĢağıda sonuçlara ulaĢılmıĢtır:
-

17

Liselerdeki Karbondioksit konsantrasyonu, beklenildiği gibi diğer okullardan daha fazladır.
Ortalama olarak karbondioksit seviyesi 1000 ppm değerinin üzerindedir.
TUOB dıĢ havaya göre 1.8 defa, Ġtalya‘daki benzer okullara göre 12 defa daha fazladır.
Bina yaĢına göre genç okullardaki ortalama CO2 konsantrasyonu yaĢlı okullardan daha azdır.
Tersine, genç okullardaki TUOB miktarı yaĢlı olanlardan daha fazladır.
Okullarda yapılan yenileme çalıĢmaları mobilya ve boyaların emisyonu nedeni ile iç hava
kalitesini olumsuz yönde etkilemiĢtir.
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 Kuveyt
Kuveyt‘de 6 ile 10 yaĢlarında çocukların eğitim gördüğü 10 ilkokulda, pencere ve kapıların açılarak
doğal havalandırmanın güçlendirildiği sınıflarla, kapı ve pencerelerin açılmayıp içerisinin split tip klima
cihazlarıyla soğutulduğu sınıflar arasında CO2 konsantrasyonun zamana göre değiĢiminin
karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır [91]. Doğal havalandırmalı halde ortalama karbondioksit seviyesi 791 ppm,
havalandırmasız – klimalı halinde 1596 ppm olmuĢtur. Teneffüslerin yarım saat olmasının
konsantrasyonun daha fazla artmasını önlediği anlaĢılmaktadır.

 Malezya
Malezya‘da yapılan araĢtırmalardan birinde ilk ve anaokullarında PM 10 konsantrasyonu içindeki kurĢun
konsantrasyonunun dağılımı incelenmiĢtir. KurĢun konsantrasyonunun Avrupa‘da bazı ülkelerde
yapılan araĢtırmalarda bulunan değerlere göre yüksek, Asya‘da bazı okullarda yapılan araĢtırmalarda
ölçülen değerlere göre düĢük olduğu, ilkokullardaki değerlerin anaokullarındaki değerlere göre yüksek
olduğu belirlenmiĢtir. Anaokullarındaki temizlik sıklığının ve kalitesinin, uygun havalandırmanın ve okul
dıĢındaki düĢük yoğunluklu araç trafiğinin düĢük konsantrasyona sebep olabileceği öngörülmektedir
[92].

 Meksika
Okul yerinin öğrencilerin kirleticilere maruz kalmasında önemli bir faktör olduğu sonucuna varılan
araĢtırmalardan bir tanesi, Meksika Amerika sınırındaki ikisi yüksek yoğunluklu, ikisi düĢük yoğunluklu
18
iki okulda yapılmıĢtır. Yoğun trafiğin olduğu bölgelerdeki okullardaki NO 2 ve BC yoğunluğunun az
yoğunluklu bölgelere göre fazla olduğu, buna karĢılık PM 10 ve PM2.5 konsantrasyonu açısından tersine
bir yapının olduğu gözlenmiĢtir [93, 94].

 Polonya
Üniversite sınıflarında ve diğer hacimlerinde yapılan araĢtırmalardan bir tanesi, mikroorganizma
(bakteri ve küf) konsantrasyonun değiĢimini incelemek üzere Polonya‘da yapılmıĢtır [95]. AraĢtırmada
Mikroorganizma konsantrasyonu hem sezon içinde hem de gün içinde değiĢmektedir.
Havalandırılmayan sınıflarda mikroorganizma konsantrasyonu öğleden sonra daha fazladır.
Havalandırma olan sınıflarda ise tersine öğleden sonra %50 daha azdır. Üniversitenin diğer
hacimlerindeki sabah saatlerine göre mikroorganizma artıĢ hızı (% olarak) aĢağıda verilmiĢtir.
Bakteri
Küf

Koridor

5
3

Kantin

4
3

Kütüphane okuma odası

7
5

Kimya Lab.

3.5 - 5.5
7.3 – 8.5

Ölçülen değerlerin önerilen maksimum limit değerlerin altında olduğu görülmüĢtür.

Portekiz
Literatürde Portekiz‘deki okullarda iç hava kalitesi karakterizasyonu ve değerlendirilmesi üzerine son
yıllarda pek çok araĢtırmanın yapıldığı görülmektedir. Bazı farklı yaklaĢımları da içeren bu çalıĢmalar
aĢağıda kısaca özetlenmiĢtir.

18

BC: Black Carbon (Siyah karbon)
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Porto‘da Makina Mühendisleri Enstitüsü ile birlikte gerçekleĢtirilen çok kapsamlı bir araĢtırmada, 51
okulda 48 sınıfta sıcaklık, bağıl nem ve CO 2 ile UOB konsantrasyonları ölçülmüĢ; yedinci, sekizinci ve
dokuzuncu sınıflarda 1607 öğrenciye anket uygulanmıĢtır [96]. Aynı zamanda öğrencilerin evlerindeki
iç hava Ģartları hakkında bilgi edinilmiĢtir. Nemin yüksek olduğu sınıflarda hapĢırık ve astım
semptomları arasında pozitif bir iliĢki görülmüĢtür. UOB ile astım arasında bir iliĢki bulunamamıĢtır. 12
aylık dönem içinde çocukların %5,8‘inde astım, %9,8‘inde solunum yolu problemleri, %22‘sinde
hapĢırma ve %6,6‘sında kızarıklı kaĢıntı belirlenmiĢtir. 2100 ppm‘in üzerindeki CO2 konsantrasyonuna
maruz çocuklarda solunum yolu problemleri ve gece öksürüğü arasında güçlü bir iliĢki söz konusudur.
ÇalıĢmanın sonunda CO2 konsantrasyonu ile sağlık semptomları arasında (göstergesi olduğu diğer
kirleticiler nedeniyle) güçlü bir iliĢkinin olduğunun gözlendiği belirtilmektedir.
Lizbon‘da okullardaki iç hava kalitesi konusunda yapılan ilk çalıĢmada, Ģehir içinde, doğal
havalandırmanın söz konusu olduğu üç okulda, iki hafta boyunca CO 2, UOB, formaldehit ve NOx
konsantrasyonları, okul içinde ve dıĢında gözlenmiĢtir. Isıl konfor parametreleri ile mikroorganizmalar
da (bakteri ve küfler) sınıflarda ve sınıf dıĢı – oyun alanlarında ölçülmüĢtür [97]. Öngörülebileceği gibi,
3
havalandırılmayan sınıflardan birinde CO2 seviyesi 2666 μg/m seviyesine kadar çıkmıĢtır ki Energy ve
Hava Kalitesi Sertifikasyonu Ulusal Sistemine göre Portekiz‘de CO 2 seviyesi için maksimum limit olan
3
1800 μg/m değerinden büyük bulunmuĢtur. Yoğun trafik bölgesinde olan okullarda azot oksitlerin iç
3
/dıĢ oranı 1‘den küçüktür. Ġki okulda küf kolonisi değeri ulusal maksimum değer olan 500 CFU/m ‗den
küçük, birinde daha yüksek çıkmıĢtır. Bu okulda küf probleminin havalandırmanın uygun
olmamasından ve aĢırı öğrenci sayısından kaynaklandığı belirtilmiĢtir. Bir okulda okul dıĢı hariç, üç
okul içinde ve iki okul dıĢında bakteri konsantrasyonu çevre standardında belirtilen değerden (500
3
CFU/m ) büyüktür. AraĢtırmada ortaya çıkan önemli bir bulgu, sanat dersinde kullanılan malzemeler
3
nedeniyle, UOB konsantrasyonu öneri maksimum değer olan 600 μg/m değerinden büyük (2200
3
μg/m ) çıkmasıdır. Okullarda iç hava kalitesinin yükseltilmesi için sınıf mevcudu sayılarının azaltılması
ve daha iyi havalandırma önerilmektedir.
Aynı araĢtırmacı grubunun üç okulda yaptığı bir diğer araĢtırmada [98], sınıflar boĢ iken PM10 ve PM2.5
değerleri ölçülmüĢtür. Her iki değer ulusal maksimum limit değerlerinden daha düĢük çıkmıĢtır. PM 2.5
konsantrasyonu ve elemanter analizi, yaklaĢık olarak dıĢ ortamla aynı değeri vermektedir. PM 10 değeri
dıĢ ortamdan biraz daha fazla bulunmuĢtur. Bu değerlerin diğer araĢtırma sonuçlarıyla
karĢılaĢtırılmasından, PM2.5 - PM10 konsantrasyonunun öğrenci aktivitesine bağlı olduğu görülmüĢtür.
Öğrencilerin olduğu zamanlarda iki gün boyunca ölçülen CO 2 konsantrasyonları ise, ulusal maksimum
limit değerinin (1800 ppm) çok üstünde gözlenmiĢtir.
Lizbon‘da daha önce yapılan iki araĢtırmanın yazarlarının da katıldığı üçüncü bir araĢtırma 14 okulda
ikiĢer sınıfta yapılan iç hava karakterizasyonu ve sonuçlarını içermektedir [99]. Okullarda sadece
doğal havalandırma vardır. ÇalıĢma çok geniĢ bir sayıda kirleticilerin; pencere alanı, pencerelerin
yoğun olduğu caddeye bakıp bakmaması, toz miktarına, sınıfta kullanılan ağaç yapı malzemelerine
ısıtma cinsine, temizlik malzemelerine ve kalitesine, sınıfta kullanılan yazı tahtası cinsine, sınıfın
kaçınca katta olduğuna, sınıftaki öğrenci sayısına bağlılığı istatistik olarak incelenmiĢtir. Sonuç olarak
okul malzemelerinin seçiminde ve okul temizliğinde iç hava kirliliğini arttırmayacak malzemelerin
seçilmesi tavsiye edilmiĢtir.
Aveiro kentinde yapılan okullarda iç hava kalitesi karakterizasyonu araĢtırmasında ilk defa biyoyakıt
kullanan restoran ve fırınların okul içindeki hava kalitesine etkisi gözlenmiĢ, ilk defa suda çözülebilen
inorganik iyonlar, organik karbon, karbonatlar göz önüne alınmıĢtır. Biri Ģehir içinde biri Ģehir dıĢında
seçilen doğal havalandırmalı iki okulda, oldukça çok sayıda parametrenin (Hava sıcaklığı ve nemi,
CO2, CO, UOB, NO2, PM10, biyoaerosoller, suda çözülebilen inorganik iyonlar, organik karbon,
karbonatlar) karakterizasyonu yapılmıĢ ve değerlendirilmiĢtir [100]. AraĢtırmada Ģehir içindeki
okuldaki CO2 konsantrasyonu Ģehir dıĢındaki okuldakinden daha yüksek bulunmuĢtur. ġehir içindeki
3
sınıfta CO2 konsantrasyonu ulusal limit değerin (1800 μg/m ) çok üstündedir ve havalandırma
eksikliğine iĢaret etmektedir. ġehir içindeki okul çevresindeki restoran ve fırınlardaki piĢirme
aktivitelerinin, Ģehir dıĢındaki endüstriyel emisyonların okul içindeki iç hava kalitesi üzerinde etkili
olduğu değiĢik parametreler üzerinden gösterilmiĢtir. Hemen hemen aynı araĢtırma grubunun yaptığı
diğer çalıĢma yine Aveiro Ģehrindeki doğal havalandırmalı bir anaokulu sınıfı ile 2 ilkokuldaki 8 sınıfta
iç hava kalitesini etkileyen parametrelerin karakterizasyonudur [101]. Okulların biri Ģehir içinde yoğun
trafik bölgesinde, ikincisi Ģehir içinde konut bölgesinde üçüncüsü ise Ģehir dıĢındadır.
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Bu çalıĢmada okulların içinde ve dıĢında ısıl konfor parametreleri, CO, CO 2, PM ve TUOB değerleri
ölçülmüĢtür. Her üç okulda da enfiltrasyona imkan vermeyen sıkılıktaki (saatte 0.2 hava değiĢimi)
pencerelerden dolayı CO2 seviyesi müsaade edilen seviyenin çok yukarısında,1300 ile 7000 ppm
arasında değiĢmektedir. Bu değerler 2006 yılında yayınlanan Portekiz yasalarına göre (RCESE 2006)
belirlenen üst limitin (1000 ppm) çok üzerindedir. En yüksek CO2 konsantrasyonları en kalabalık
sınıflarda gözlenmiĢtir. Okul dıĢındaki oyun alanının kaplamasız oluĢunun sınıf içindeki PM değerini
etkilediği gözlenmiĢtir. PM10 değerleri de müsaade edilen değerlerin üzerindedir. Öğrenciler toprak
partiküllerini giysi ve ayakkabıları ile sınıfa taĢımaktadırlar. PM değerini düĢürmek için temizlik
prosedürleri gözden geçirilmesi önerilmiĢtir. Sınıflardaki karbondioksit ve PM konsantrasyonlarının
düĢürülmesi için aĢağıdaki öneriler geliĢtirilmiĢtir:
-

Öğrenci sayılarının azaltılması.
Havalandırmanın iyileĢtirilmesi.
Aktivite seviyesinin düĢürülmesi.
Temizlik iĢlemlerinin iyileĢtirilmesi.

Çok yaĢlı ve/veya etkin enerji kullanımına imkân vermeyen okul yapılarının çeĢitli bileĢenlerinin
yenileĢtirilmesi sonrasında iç hava kalitesinin eskiye göre nasıl etkilendiği konusu, kuzey Portekiz‘deki
ikisi eski durumunda, 7 si yenileĢtirilmiĢ 9 okuldaki 24 sınıfta yapılan çalıĢmalarla araĢtırılmıĢtır [102].
Sınıflarda havanın sıcaklığı ve nemi ile iç hava kalitesi değerlendirmesi için CO2 ölçülmüĢtür.
Sonuç olarak yenileĢtirilme yapılmayan eski okullarda ısıl konfor ve iç hava kalitesi uygun değildir ve
geliĢtirilmeleri gerekmektedir. YenileĢtirilmiĢ okullarda mekanik havalandırma sisteminin
çalıĢtırılmadığı zamanlarda ısıl konfor Ģartları uygun değerlere gelmektedir. Böyle durumlarda dıĢ
hava sıcaklığı yüksek ise pencerelere açılarak sınıflar havalandırılmaktadır. Ancak soğuk kıĢ
günlerinde pencereler yeterince açılmadığından CO 2 seviyesi 2500 ppm‘e kadar çıkmaktadır. Yük
kontrollü mekanik ve doğal kombine havalandırma sistemleri ve stratejisi, iç hava kalitesi problemi için
çözüm olarak önerilmektedir.
Beja‘da bir okulda iki sınıfta yapılan anket sonuçları ve ölçülen büyüklükler (hava sıcaklığı ve nemi,
CO2 konsantrasyonu) kullanılarak, ısıl Ģartlar ve CO2 konsantrasyonları ile memnun olmayanların
yüzdesi arasındaki iliĢki aranmıĢtır. Isıl konfor analizlerinde çok kullanılan ve standart olan bu yöntem
ilk defa iç hava kalitesi çalıĢmalarında kullanılmıĢtır [103].

 ġili
Kuzey güney doğrultusunda dört bin metrelik bir uzunluğa sahip ġili‘de, aynı zaman diliminde
birbirinden farklı (çöl, yarı çöl, Akdeniz, soğuk, kutup-altı okyanussal, vs) iklim bölgeleri vardır. Bu iklim
bölgelerinden beĢinde 8 okul seçilerek, okullarda iç çevre kalitesi alanında, ısıl konfor, akustik konfor,
iç hava kalitesi ve aydınlatma-görsel konfor alanlarında temel parametrelerin (iç-dıĢ sıcaklık ve nem,
CO2, ses seviyesi ve dıĢ aydınlatma seviyesi) ölçülmesi ve değerlendirilmesiyle bir çalıĢma
gerçekleĢtirilmiĢtir [104]. ÇalıĢmanın sonunda hemen her okulda iç çevre bileĢenlerinin her birinde,
çocuklar için uygun olmayan koĢulların varlığı gözlenmiĢtir. Okul iç ortamlarında ısıl konfor – akustik
konfor - iç hava kalitesi üçlüsü arasındaki ikilemler çok güçlü olarak gözlenmiĢtir: Bazı bölgelerde
gürültüden kaçınmak için, bazı bölgelerde dıĢ hava soğukluğundan dolayı pencereler
açılamamaktadır. ÇalıĢmada güçlü olarak ifade edilen olgu, herhangi bir binayı yapanların, bina
kullanılmaya baĢlandıktan sonra, bina ile hiç ilgilenmemeleridir. Okul binaları da hiç Ģüphesiz
bunlardan biridir. Okul binalarının çocuklar için öngörülen (ya da öngörülmeyen!) uygun bir öğrenme
çevresini sağladığı veya sağlamadığı konusu kullanıma baĢladıktan sonra değerlendirilmemektedir.
ÇalıĢma da okullardaki iç hava kalitesi konusunda, ―Sürdürülebilir mimaride genel olarak doğal
havalandırma, anahtar bileĢen sayılmaktadır. Ancak bu çalıĢmanın sonucunda öğretim çevresi için,
özellikle Ģehir içinde, bunun optimum çözüm olmadığı görülmektedir ‖ yorumu getirilmektedir.
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 Tayvan
Daha önce belirtildiği üzere, üniversite sınıflarında iç çevre kalitesi üzerine yapılan az sayıdaki
araĢtırmalardan bir tanesi de Tayvan‘da yapılmıĢtır. ÇalıĢma 60 kiĢilik dört sınıfta ve 140 kiĢilik dört
konferans salonunda gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu sınıf ve salonlarda çeĢitli çevresel parametreler ölçülmüĢ
ve öğrencilere iç çevre kalitesinin (ısıl çevre, iç hava kalitesi ve akustik konfor) algılanması ile ilgili bir
anket uygulanmıĢtır. Bu çalıĢmanın en önemli sonucu, iç çevre kalitesinden Ģikâyetçi olanlar ile izafi
öğrenme performans kaybı arasında analitik bir iliĢkinin ifade edilmesidir [105].

 Tayland
Tayland‘da pencere ve kapıları sürekli açık, 4 katlı binanın en üst katında 32 kiĢilik doğal
havalandırmalı bir sınıfta, 0.3 μm ile 5.0 μm aralığında dört gruptaki partikül sayılarının ve iç ve dıĢ
değerlerinin karĢılaĢtırılmasının yapıldığı bir araĢtırmada, diğer ülkelerde yapılan pek çok araĢtırmanın
aksine, söz konusu partikül konsantrasyonlarının iç/dıĢ oranlarının birden küçük olduğu gözlenmiĢtir
[106]. Ġç kirliliğin temel kaynağı iç kaynaklar değil, dıĢ konstrasyondur. Kirlilik hafta içine göre hafta
sonu, gün içine göre gece daha fazla olmaktadır.

 Türkiye
Okullardaki iç hava kalitesi konusunda, diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye‘de de akademik bir ilgi
vardır. Bu ilginin son yıllarda arttığı da görülmektedir. Elde edinilebilen literature göre, Türkiye‘de 16
Ģehirde 102‘tanesi ilkokul, 4 tanesi lise, 7 tanesi Yükseköğretim kurumu olmak üzere toplam 113
eğitim kurumunda deneysel olarak iç hava kalitesi araĢtırması yapılmıĢtır (Tablo 7).
Ġç Hava Kalitesi alanında biri Sağlık Bilimleri Enstitüsü‘nde [107], ikisi Fen Bilimleri Enstitüsü‘nde [108,
109] üç doktora tezi araĢtırması gerçekleĢmiĢtir. Bu çalıĢmalar deneysel çalıĢmalar olup, ilköğretim
109
okullarında [107, ] ve bir yükseköğretim kurumunda [108] yapılan iç hava kirliliği ölçümlerinin çocuk
ve yetiĢkin sağlığı açısından değerlendirilmesini içermektedir.
19

Tez çalıĢmalarına benzer olarak, yapılan araĢtırmaların hemen hepsi farklı Ģehirlerdeki , farklı
bölgelerde (Ģehir içi, Ģehir dıĢı) farklı eğitim kurumlarında (Endüstriyel bölgeler, Ģehir içi), farklı sayıda
20
kirleticilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesini içermektedir.
Sınıflarda CO2 konsantrasyonunun izlenmesi, hem diğer kirleticiler açından bir iz-referans gaz olarak
hem de bir kirletici olarak izlenmesi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye‘de de öne çıkmaktadır.
ÇalıĢmaların büyük çoğunluğunda karbondioksit seviyesi, diğer kirleticiler için bir referans değer
olmaktan ziyade önemli bir iç hava kirleticisi olarak değerlendirilmiĢ ve ölçülmüĢtür. Bu çalıĢmalarda
ölçülen karbondioksit konsantrasyonları, çeĢitli standartlara göre müsaade edilebilir karbondioksit üst
sınırının üstünde değerler oldukları belirtilmiĢtir.
Ġstanbul‘da 4 okulda yapılan ölçmelerde PM10, PM2.5 konsantrasyonları WHO ölçülerinin üzerinde
bulunmuĢtur [110]. Yine Ġstanbul‘da üç okulda yapılan incelemelerde YUOB (VOC) yoğunluğu WHO
limitlerinin üzerinde bulunmuĢtur. Türkiye‘de Ġstanbul ve diğer illerde yapılan birçok araĢtırmada da
sınıflarda CO2 konsantrasyonunun 1000 ppm değerinin çok üzerinde ölçüldüğü gözlenmektedir[107,
111-115].
Okullardaki hava kirliliği ile ilgili güncel çalıĢmalardan biri Ġzmir‘de bir ortaokulda gerçekleĢtirilmiĢtir
[116,117]. Bu çalıĢmaların esas aldığı veriler,

Ankara, Antalya, Balıkesir, Elazığ, EskiĢehir, Ġstanbul (Fatih, Silivri), Ġzmir, Kocaeli, Mardin, Samsun,
ġanlıurfa, Kocaeli
20
CO2, Benzene, Toluen, Etil Benzen, Ksilen, NO x, Ozon, PM, TUOB,
19
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-

bir sınıfta beĢ hafta boyunca,
her gün okul saatleri uzunluğundaki zaman diliminde,
1.1 metre yükseklikte Ġç hava kirleticileri (NO2, TUOB, PM2,5 ve CO2),
üç noktada da (0.1m, 0.6m, 1.1 m) ASHRAE standardına göre [118] yapılan sıcaklık

ölçümlerinden oluĢmaktadır.
-

Ölçümler 30 saniyede bir kaydedilmiĢtir.

Ölçümler esnasında pencerelerin açık-kapalı pozisyonları, teneffüste sınıfta kalan öğrenci sayıları da
kaydedilmiĢtir. Hafta boyunca biri olmak üzere ölçümler iki senaryo ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġlk
senaryoda, sınıfta hiçbir Ģeye müdahale edilmemiĢtir. Ġkinci senaryoda ise tüm öğrencilerin
teneffüslerde sınıfı terk etmeleri sağlanmıĢ ve pencerelerin tümü açılmıĢtır.
Türkiye‘de yapılan bu çalıĢmalar sınıflarda, özelikle CO 2 ve PM2.5 konsantrasyonlarının uluslararası
standardlara göre belirlenen sınırları aĢtığını göstermektedir.
Tablo 7. Türkiye‘de iç hava kalitesi araĢtırması yapılan okullar ve illeri.
Ġl
Edirne
Antalya
Istanbul (Göztepe)
Ġstanbul (Fatih)
Ġstanbul (Silivri)
Balıkesir
Antalya
ġanlıurfa
Kocaeli
Ankara
Ġzmir
Ġskenderun
Ġzmir
Ġzmir
Ankara
Samsun
Ankara
Denizli
Elazığ
Mardin
Ġzmir
Isparta
Samsun
Trabzon
EskiĢehir
Ankara
Ġzmir
TOPLAM



Ġlköğretim
5
2
5
10
10

Okul Türü /Sayısı
Lise
Yüksek Öğretim
1

3

2

2
1
3
1
3
4
5
3
1
5
1
16
5
1

1

1
1
5
16
2
31
136

4

1
7

Yılı

Ref

2005
2005
2006
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2015

119
120
110
107
107
111
111
114, 118
121
122
123
124
125
126, 127
128
116, 109
126
129
130
131
113
132
115
133
134
135
127

Yunanistan

Atina‘nın merkezinde trafik yoğunluğunun yüksek olduğu bir bölgede 13 gün boyunca iç ve dıĢ
karbonmonoksit konsantrasyonu bir saatlik ortalamalar olarak 24 saat boyunca ölçülmüĢ, iç ve dıĢ
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karbonmonoksit konsantrasyonu arasında bir iliĢki aranmıĢtır [136]. Ayrıca bu iliĢkiyi tahmin etmek
üzere, ölçülen değerlerin ve bir modelin kullanılmasıyla bir yazılım programı geliĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢma
iç ve dıĢ karbondioksit konsantrasyonları arasında iliĢkiyi araĢtıran az sayıdaki çalıĢmalardan biridir.
Atina‘da doğal havalandırmalı 27 okuldaki 62 sınıfta havalandırma debisi ile hava sıcaklığı ve CO 2
konsantrasyonu arasındaki iliĢkinin geliĢtirilmesi için bir çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir [137]. Söz konusu
62 sınıftaki ölçüm sonuçlarına göre değerlendirmeler aĢağıda yer almaktadır:
-

%28 sınıfta debi 8 l/s‘nin üzerindedir
%52 sınıfta ortalama CO2 konsantrasyonu 1000 ppm üzerindedir.
Pencerelerin açılma zamanı CO2 konsantrasyonunu etkilemektedir.
Ortam sıcaklığı pencerelerin açılma frekansını etkilemektedir.
Pencerelerin açılma frekansı CO2 konsantrasyonunu etkilemektedir.

Bu çalıĢmanın içinde ayrıca, toplam 65 ―peer review‖ değerlendirilmiĢ, toplam 402 okulda 1187 sınıfta
yapılmıĢ çalıĢmaların verileri de kullanılarak CO2 konsantrasyonu ile havalandırma debisinin değiĢimi,
çalıĢmada yapılan sonuçlarla birlikte değerlendirilmiĢtir. Bu değerlendirmelerin sonuçları ġekil 6‘da
görülmektedir.

ġekil 6. Doğal ve mekanik havalandırmalı toplam 429 okuldaki 1249 sınıfta yapılan çalıĢmalara göre
sınıflardaki ortalama karbondioksit konsantrasyonu ile havalandırma debisi arasındaki iliĢki [137].
CO2 konsantrasyonu açısından çalıĢmada göz önüne alınan 1187 sınıftaki ölçüm sonuçlarının genel
değerlendirmesi aĢağıdaki Tablo 8‘de yer almaktadır.
Tablo 8. 1187 sınıfta yapılan ölçmelere göre ortlama CO2 seviyelerine ait istatistkler [137].
Havalandırma
Cinsi
Doğal
Havalandırma
Mekanik
Havalandırma

Okul
Sayısı

Sınıf
Sayısı

―Peer
Reviev‖
Kaynak
Sayısı

Ortalam
a CO2

CO2
<1000
ppm

CO2
>1500
ppm

CO2
>2000
ppm

182

287

29

1420

%25

%47

%18

220

900

36

910

%52

%15

%5
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ĠÇ HAVA KALĠTESĠ YÖNETĠMĠ

Ġç hava kalitesi yönetiminden, var olan ve yeni yapılacak okul binalarında, iç hava kalitesi sorunları
yaĢanmaması için alınması gereken önlemlerin ve yapılması gereken aktivitelerin tümü
kastedilmektedir. Bu tanımla iç hava kalitesi yönetiminin çok disiplinli (Yasal mevzuat, mühendislik,
bina iĢletmeciliği, eğitim vs) olduğu görülür.
Ġç hava kalitesi yönetiminin ilk adımı, iç hava kalitesi ve sebep olabileceği sorunların tanımlanmasıdır.
Ġç hava kalitesi ile öğrenci/öğretmen sağlığı ve performansı arasındaki iliĢki
3. Bölümde örneklendiği üzere, bilim adamları ve uzmanlar tarafından yüzlerce okulda yapılan
niteliksel ve niceliksel ölçümler ve değerlendirmeler, Ġç hava kalitesinin öğrenci ve öğretmen sağlığını
ne kadar etkileyebileceğini göstermektedir. Bu etkileĢimin ne ölçüde büyük olduğu göz önüne alınırsa,
okullardaki iç hava kalitesine müdahale edilmesi için yeterince sebep olduğu görülmektedir.
Yöresel - lokal kaynaklardan yayılan emisyonlara da bağlı iç hava kalitesinin doğurduğu sorunların
çözümünü bulabilmek için harmonize edilmiĢ çağdaĢ ölçme ve değerlendirme yöntemleriyle,
Türkiye‘deki tüm okulların ve okul çevrelerinin, özellikle kirlilik emisyon kaynakları açısından yoğunluk
gösteren bölgelerde olanların, iç çevre kalitesinin diğer bileĢenleri ile birlikte iç hava kalitesi açısından
karakterizasyonunun yapılmasına devam edilmelidir. YerleĢim birimlerimiz için trafik emisyon ve
gürültü kirliliği, partikül madde, radon gazı ve benzeri parametreler için haritalar yapılmalıdır. Bu
parametrelerin sürekli ölçümü, değerlendirilmesi ve yayınlanması zorunlu hale getirilmelidir.
Ġç hava Kalitesi eğitimi ve beklenilen sonuçları
Ġç hava kalitesi sorunları, insanları göremediği ve hissedemediği fiziko - kimyasal bileĢenlerin yarattığı
sorunlardır. Bu sorunların neler olduğu, hangi bileĢenlerin bu sorunlara sebep olduğu, bu sorunların
nasıl giderileceği bilgisi günümüzde vardır ve bu bilgi planlı bir Ģekilde topluma aktarılmalıdır.
Eğitimin ilk adımı topluma farkındalığı artıracak genel bir eğitimin verilmesi, ikinci adımı etkin grupların
- karar vericilerin eğitilmesi, üçüncü adımı ise uygulayıcıların eğitilmesidir. Okullardaki Ġç hava kalitesi
genel eğitiminin hedefi öğrenciler, öğretmenler ve ebeveynlerdir.
Etkin grupların – karar vericilerin eğitilmesi, yerel ve ulusal ölçekte iç hava kalitesi sorunları konusunda
gerekli tedbirlerin alınması için yasal mevzuatı düzenleyecek denetleyecek kamu yönetiminin, politik
baskı gruplarının eğitilmesidir. Bu eğitimlerin sonucunda




yasaların
yönetmelik ve uygulama esaslarının
standartların

oluĢturulması beklenir. Yasal mevzuat ile ilgili bir çalıĢma [138] ‗de yer almaktadır. Ġlgili standartlara
örnek olarak da Building Bulletin 101 verilebilir [82]. Yasal mevzuat ilgili kuralların etkin bir Ģekilde
denetimini de içermelidir. Herhangi bir okulda havalandırma sisteminin olması, sisteminin tasarımının,
uygulanmasının ve iĢletmesinin teker teker ya da hepsinin birden doğru olduğunu göstermez:
Japonya‘da okullardaki havalandırma Ģartları yılda iki kez kontrol edilmektedir.
Eğitimin üçüncü ayağı uygulayıcıların eğitimidir. Özellikle yeni yapılacak binaların tasarımında, iç hava
kalitesi sorunları yaĢanmaması için, okul binasının yapılacağı coğrafi konumdan kullanılacak malzeme
cinsine, havalandırma sitemlerine kadar pek çok alanda bina tasarımcılarının, yapımcılarının ve
iĢleticilerin eğitilmesi gerekir.
Ġç hava kalitesi sorunlarının önlenmesi
Mevcut okullarda iç hava kalitesi sorunlarının azaltılması için uygulanacak yöntemlerden biri EPA‘nın
önerdiği beĢ adımlı bir programdır [139]:
İç Çevre Kalitesi Seminerleri Bildirisi
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Etkili temizlik ve bakım yapılması.
Küf ve nemin önlenmesi.
Kimyasal ve çevresel kirlilik tehlikesinin azaltılması.
Ġyi havalandırma yapılması.
HaĢerelerden korunulması ve haĢere ilaçlarının yayılmasının azaltılması.

Verilen beĢ adım çok genel tanımları içermektedir. Bu adımların atılması için yoğun bilgi ve deneyim
gerekmektedir.
Yeni yapılacak okul binaları ise, uygun bir iç hava kalitesi yaratılması konusunda bilgi ve uzmanlığa
sahip Ģehir plancılarının, mimarların ve mühendislerin tasarım ve üretim süreçlerinde birlikteliğine
gereksinim duymaktadır. Enerji tasarrufu baskısı altında birbirini etkileyen ısıl konfor, iç hava kalitesi,
akustik konfor ve görsel konfor için uygun çözümler için gerçek anlamda çok disiplinli yoğun çalıĢmaya
gerek vardır.
Literatür incelendiğinde Ġç hava kalitesi yönetimi konusundan örnek olabilecek çeĢitli yayınlar vardır
[1,18,20,33,34,36,49,140,141]. Bir çalıĢma grubu kurularak dünyadaki uygulamaların gözden
geçirilmesi ve Türkiye‘deki okullardaki iç hava kalitesi yönetimi konusunda uygun bir yasal mevzuatın
ve uygulama esaslarının oluĢturulmasında yarar vardır.

SONUÇLAR ve DEĞERLENDĠRME

5.

Bu çalıĢmada tüm dünyada okullarda yapılan araĢtırmalardan seçilen örnekler özetlenerek, okullardaki
iç hava kalitesi ile ilgili sorunların büyüklüğü ve geniĢliği gösterilmeye çalıĢılmıĢtır. Yapılan
araĢtırmaların ilgili alanları çok geniĢtir. Bu çalıĢmada ―iz‖ elaman olduğu için daha çok CO 2
karakterizasyonu ve havalandırma ile ilgili sonuçlara yer verilmesine özen gösterilmiĢtir. Tüm
çalıĢmalardan çıkarılacak genel bir sonuç var ise, o da yeterli havalandırma sağlandığı taktirde, ki bu
yeterlilik hemen hemen tüm çalıĢmalarda CO2 seviyesinin 1000 ppm‘in altında tutulmasıdır, okullarda
hava kalitesi sorunu büyük ölçüde çözülmektedir. Bu sonuç hiç Ģüphesiz evler dâhil tüm yaĢam
hacimleri için geçerlidir.
Okul iç ortamı kadar çocukların büyük zamanlarını geçirdikleri ev ortamındaki iç hava kalitesi de
çocuklar için önemlidir. Okullardaki Ġç hava kalitesi için olduğu kadar, evlerdeki iç hava kalitesinin de
geliĢtirilmesi için ulusal ve uluslararası boyutlarda araĢtırma ve uygulama programları yürütülmelidir.
Hem Türkiye‘de hem de hemen her ülkede okullarda iç hava kalitesi konusundan farklı amaçlarla farklı
yöntemler kullanılarak araĢtırmalar yapılmakta, bu araĢtırmaların sonuçları değerlendirilmekte ve
çocuklar için sağlıklı ve üretken bir iç ortamın oluĢturulması için giderek daha yoğun çalıĢmalar
yapılmaktadır. Avrupa Birliği‘nin desteklediği projelerin bir kısmında olduğu gibi yapılan araĢtırmalarda
kullanılan yöntemlerin harmonizasyonu için de çaba sarf edilmektedir.
Bu yoğun çalıĢmaların, tüm dünya çocukları için önemli sonuçlara ulaĢılmasını sağladığı hiç Ģüphesiz
kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Ancak, bütün bu araĢtırmaların arzu edilen yoğunlukta ve hızda,
çocukların yaĢadığı okul iç çevrelerinin değerlendirilmesine ve olumlu yönde değiĢmesine sebep
olduğu tartıĢılabilir gözükmektedir. Bu görünümün sebepleri ve bu sebeplerin giderilmesi aĢağıda
özetlenmiĢtir.


Okul iç ortamlarının iç hava kalitesi açısından karakterizasyonu için yapılan çalıĢmalarda
kullanılan yöntem ve enstrümanlar arasında büyük farklılıklar vardır.
- Bir çalıĢmada anlık, bir çalıĢmada bir günlük, bir çalıĢmada bir veya birkaç haftalık
ölçümlere dayalı çıkarımların söz konusu olduğu araĢtırmalar vardır.
- Sıcaklık veya CO2 gözlemi için öğretmen masasının yanında, ortasında, kalitatif
tanımla baĢ hizasında, 110 ve 150 cm‘de yapılan ölçümler farklılıkların bir baĢka
örneğidir.
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Zaman olarak bazı ölçümler 30 saniyede bir, bazı çalıĢmalarda 1 dakika aralıkla,
bazılarında 2 dakika aralıkla, bazılarında ise 5 dakika aralıkla yapılmıĢtır.
Pek çok çalıĢmada, hata oranından ve hassasiyetinden hiç bahsedilmeyen, hatta
bazen ne olduğu da belirtilmeyen ölçüm cihazları kullanıldığı görülmüĢtür. ÇeĢitli
parametreleri ölçen cihazların cinsleri yöntemleri ve hassasiyetleri araĢtırmadan
araĢtırmaya çok farklıdır.
Ciddi emek ve kaynak tüketimi gerçekleĢtirilen bu çalıĢmaların oldukça büyük bir
kısmının sonuçlarının kullanılmasıyla bilgi üretilmesi çok mümkün görülmemektedir.
Okullardaki Ġç hava kalitesi karakterizasyonu çalıĢmaları için varsa standart
yöntemlerin kullanılması, yoksa uluslararası iĢbirliği ile geliĢtirilmesi ve bu yöntemlerin
kullanılması gereklidir.



Kirlilik üst sınırları alanında üzerinde anlaĢılmıĢ değerler yoktur.



Herhangi bir okulun iç hava kalitesinin denetlenmesinde kullanılacak standart yöntem ve
usuller yoktur.



Ġç hava kalitesi ile ilgili problemlerin çözülmesi için alınması gereken tedbirlerden biri
havalandırmadır. Havalandırmanın cinsi (mekanik havalandırma, doğal havalandırma, Hibrid
havalandırma) okulun bulunduğu coğrafi konuma (iklim kuĢağına) ve okul çevresine (trafik,
gürültü, endüstriyel emisyonlar, Ģehir dıĢı, kırsal alan vs.) bağlıdır. Okul dıĢı göz önüne
alınmadan çözümler getirilmemelidir. Kirlilik konsantrasyonunu azaltmak için önerilen
havalandırma çözümleri genel olarak tam anlamıyla tanımlanmıĢ ve anlaĢılmıĢ değildir.



Okullardaki iç hava kalitesi konusunda yapılan çalıĢmaların sonuçları, akademik ilginin
ötesinde, global olarak, siyasi - yönetimsel desteklerle zorunlu kurallar haline
dönüĢmemektedir.

Sonuç olarak, bir yandan (geliĢtirilecek) standart yöntemlerle mevcut okulların, çevresi ile birlikte iç
hava kalitesi karakterizasyonu gerçekleĢtirilip, bu okullara (geliĢtirilecek) standart yöntemlere göre iç
hava kalitesi çözümleri getirilmelidir. Diğer yandan yeni yapılacak okullarda iç hava kalitesi problemi
yaĢanmaması için mimarlık ve mühendislik tasarımlarından baĢlayarak uygulama, test, iĢletmeye alma
ve iĢletme aĢamalarında (geliĢtirilecek) standartlara ve yöntemlere göre tedbirler alınmalıdır.
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ĠLKÖĞRETĠM OKULLARINDA ĠÇ ORTAM HAVA KALĠTESĠ
VE SAĞLIK ETKĠLEġĠMĠ
Gülen GÜLLÜ

ÖZET
Bu çalıĢmada, çocuklar arasında artan astım ve solunum yolu hastalıkları nedeniyle kreĢ ve ilköğretim
okulları gibi çocukların gündüz vakitlerinin çoğunu geçirdikleri kapalı ortamlardaki hava kalitesi üzerine
yapılmıĢ çalıĢmalar derlenmiĢtir. Anketler ve ölçüm çalıĢmaları ile gerçekleĢtirilen araĢtırma sonuçları,
okullardaki kötü hava koĢullarının, çocuklara gözlenen üst solunum yolu rahatsızlıkları, baĢ ağrısı,
hafıza ve konsantrasyon problemleri, astım ve alerjik enfeksiyonlar ile iliĢkilendirildiğini göstermektedir.
Ülkemizde kapalı ortam hava kalitesi ve sağlık ile ilgili yapılan sınırlı sayıdaki çalıĢmalar derlenmiĢ ve
sorun ile ilgili durum ortaya konularak, yapılması gereken ilave çalıĢmalar ve hava kalitesinin
iyileĢtirilmesi için öneriler ortaya konulmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Ġlköğretim okulu, iç ortam hava kalitesi, sağlık etkisi, CO 2, UOB, PM, biyoaerosol

ABSTRACT
In this study, literature studies related with indoor environmental quality of educational buildings has
been underlined by the rising incidence of asthma and respiratory disease among children, who spend
a substantial amount of their lives on the school premises. The results of studies performed though
questionnaires and measurements evidence that bad indoor air quality is linked with observed children
upper respiratory tract disorders, headaches, memory and concentration problems and associated
with asthma and allergic infections. Limited number of studies performed at Turkey related to indoor
air quality and health are compiled and the level of problem has been identified, additional work needs
to be done are summarized and recommendations for the improvement of air quality are given.
Key Words: Primary school, indoor air quality, health impacts, CO 2, VOC, PM, bioaerosols

1. GĠRĠġ
KreĢler, anaokulları ve ilköğretim okulları 0-12 yaĢ düzeyindeki çocukların toplu olarak bilgi, beceri
kazandıkları evlerinden sonra vakitlerinin büyük bir kısmını geçirdikleri kapalı mekanlardır. Hızlı
büyüme ve geliĢme sürecinde bulundukları bu dönemde maruz kalacakları olumsuz çevresel koĢullar,
çocuklarda astım gibi ciddi solunum yolu hastalıkları, konsantrasyon eksikliği ve öğrenme güçlüğü
problemlerine neden olabilmektedir. Bu nedenle, okul yöneticilerinin baĢlıca sorumluluklarından biri
de, okulların iç ortam kalitesinin baĢlıca olarak da iç ortam hava kalitesinin iyileĢtirilmesi olmalıdır.
Okulların kapalı ortamlarında hava kalitesi problemlerine yol açan pek çok kaynak bulunmaktadır; aĢırı
nem birikiminden kaynaklanan küf geliĢimi; döĢemeler ve malzemelerden yayılan uçucu organik
kimyasallar, temizlik malzeme ve eğitim araçlarının uygunsuz Ģekilde kullanılmaları ve
depolanmalarından kaynaklanan kimyasal maddeler, planlanması ve bakımı uygunsuz Ģekilde yapılan
havalandırma sistemlerinin yetersizliği ve aĢırı kalabalık sınıflar vb.. Ġç ortam hava kalitesi problemleri
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aynı zamanda yenileme çalıĢmaları esnasında yapı malzemelerinden asbest veya kurĢun
yayılmasından da kaynaklanabilmektedir.
Vücut ağırlığına göre çok daha fazla hava soluyan ve akciğerleri henüz geliĢme aĢamasında olan
çocuklar, hava kirleticilerine karĢı en hassas grupta yer almaktadır. Özellikle geliĢmekte olan ülkelerde
artan çocukluk dönemi solunum yolu hastalıkları insidansı, okullarda iç ortam hava kalitesine yönelik
çalıĢmalara ivme kazandırmıĢtır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporlarına göre astım, çocuklar
arasında hastaneye yatırılarak tedavi görülmesi gereken en yaygın görülen kronik hastalıktır. GeliĢmiĢ
toplumlarda ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood) yöntemi ile astım
prevalansı %4-23 arasında saptanmıĢtır. Türkiye‘de yapılan çocukluk çağı prevalans çalıĢmalarında
ise ISAAC yöntemi ile kümülatif astım prevalansı %4.9-15.3 arasında bulunmuĢtur (Soyuer ve Per,
2013).
Okulların açıldığı sonbahar mevsiminin gelmesiyle beraber çocuklarda üst solunum yolu
hastalıklarının arttığı görülmektedir. Bunun bir nedeni, mevsim değiĢikliği sırasında ani ısı değiĢikliğine
uyum sağlamak için harcanan fazla enerji ise diğer bir sebebi de okulların açılması sonucu kalabalık
sınıflarda kötü iç orta hava kalitesine maruz kalınmasıdır. Pek çok ülkede okula dönüĢ dönemi olan
Eylül ayında astımlı çocukların hastane baĢvuru sayısının arttığı rapor edilmektedir (Jolious et al.,
2007).
Okullarda çocuk baĢına düĢen alan miktarı, sınıfların kalabalıklığını ölçebilmek için kullanılan bir
parametredir. Eurostat (2014)‘a göre, Türkiye diğer ülkeler arasında en kalabalık sınıfa sahip
ülkelerden biridir. Tüm ülkelerde ilköğretim dönemi için 2012 yılı ortalama sınıf baĢına düĢen öğrenci
sayısı 19 kiĢiyken, ülkemiz için bu sayı 25 civarındadır (Eurostat, 2014). Sınıflarda öğrenci sayısının
artması, artan kimyasal ve mikrobiyolojik emisyonlar nedeniyle iç ortam hava kalitesini bozan en
önemli etmenlerden biridir.
Bu makalede, okullarda ölçülen iç ortam hava kalitesine yönelik çalıĢma sonuçları fiziksel,
mikrobiyolojik ve kimyasal parametreler açısından incelenerek, en sıklıkla ölçülen parametreler,
gözlenme aralıkları ve gözlenen sağlık sorunları ile ilgili bulgular derlenerek durum tespiti yapılmıĢtır.

2. OKULLARDA ÖLÇÜLEN ĠÇ ORTAM HAVA KĠRLETĠCĠ SEVĠYELERĠ
Literatürde yer alan çalıĢmalar incelendiğinde, okulları ilgilendiren çalıĢmaların büyük bir kısmının
sınıfların havalandırma hızı ve CO2 seviyesine yönelik olduğu görülmektedir. Her ne kadar, Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) iç ortam kirletici düzeyleri ile ilgili limit değerler tanımlamıĢ olsa da, kirletici
ölçümlerinin zor ve masraflı olması nedeniyle ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da iĢyerlerinin kapalı
ortamlarında alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri ile ilgili kurallar ölçüm kolaylığı nedeniyle daha çok
CO2 kirleticisi üzerinden tanımlanmaktadır.
Havalandırma hızı ve CO2
Okullarda gözlenen sağlık sorunları ile ilgili olarak çoğunlukla eksik havalandırma sorunun kaynağı
olarak gösterilse de, havalandırma hızı okullarda nadiren ölçülmektedir. Amerikan Tesisat
Mühendisleri Derneği (ASHRAE) tarafından belirlenen iç ortam hava kalitesi için kabul edilebilir
havalandırma standardında (ASHRAE 62.1-2013), okullar için belirlenen kiĢi baĢı minimum
havalandırma hızı kreĢler için 8.6 Lt/sn, ilköğretim okulları için 6.7 Lt/sn düzeyindedir. Bu düzey tipik
2
olarak 3 m yüksekliğinde 90 m alanı olan 33 öğrencili bir sınıfın saatte 3 defa havasının değiĢmesine
denk gelmektedir. Literatürde yer alan ABD ve Avrupa‘da yapılan çalıĢmalar incelendiğinde sınıflarda
gözlenen havalandırma hızının kiĢi baĢına 0.3-13 Lt/sn arasında olduğu, düĢük havalandırma hızına
sahip ortamlarda sağlık sorunları ile ilgili yakınmaların arttığı tespit edilmiĢtir (Chatzidiakou et al.,
2012). Havalandırma hızının ölçüldüğü çalıĢmalarda CO 2 düzeyi de çoğunlukla tespit edilmiĢtir. DıĢ
ortamda bulunan karbon dioksit miktarı 300-500 ppm arasında iken, iç ortamda bu değerin çoğunlukla
1000 ppm‘den daha büyük olduğu görülmektedir. ASHRAE 62.1-2013‘de iç-dıĢ ortamlar arasında CO2
konsantrasyon farkının 700 ppm‘i geçmemesi önerilmektedir. Bu durumda iç ortamda CO2 seviyesi
İç Çevre Kalitesi Seminerleri Bildirisi
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1200 ppm‘i geçmemesi gerekmektedir. Yapılan araĢtırmalarda CO2 seviyesi 1000 ppm düzeyine
geldiğinde o ortamda yaĢayanlarda yakınmaların baĢladığı bildirilmektedir. BaĢ ağrısı, iĢtahsızlık, göz,
burun ve boğaz irritasyonu, üst solunum yolu irritasyon belirtileri ortaya çıkmaktadır (Wargocki et al.
2002, Daisey et al. 2003). Shendell ve diğerleri (2004) tarafından okullarda yapılan bir araĢtırmada
CO2 konsantrasyonunun 1000 ppm‘i geçmesi durumunda okula gelmeyen öğrencilerin oranında %1020 düzeyinde artıĢ olduğu tespit edilmiĢtir. Benzer Ģekilde, Ġskoçya‘da (Gaihre et al., 2014) yapılan bir
araĢtırmada da, her 100 ppm‘lik CO2 seviyesinde artıĢın öğrenci devamsızlığını %0.2 oranında
artırdığı tespit edilmiĢtir. Okullarda havalandırma hızı ve CO 2 ölçümlerine yönelik literatürde yer alan
çalıĢma sonuçları Tablo 1‘de özetlenmektedir.
Tablo 1. Okullarda gerçekleĢtirilen havalandırma hızı ve CO2 ölçüm sonuçları
ÇalıĢma Yeri

Örnekleme
Ortamı

Havalandırma
Hızı (Lt/sn/kiĢi)

CO2 Kons.
(ppm)

Değerlendirme

Referans

Atina,
Yunanistan

Doğal
havalandırmalı 9
ilköğretim okulu
sınıfları

Ort: 11.7

893-2082

Öğrenci sayısı ile artan,
havalandırma hızı ile
azalan CO2 düzeyleri
ölçülmüĢtür.

Dorizas et al., 2015

Gaza, Filistin

Doğal
havalandırmalı 12
ilköğretim okulu
sınıfları

KıĢ ort.: 6.6

KıĢ ort: 1155

Sonbahar ort: 9.8

Sonbahar
ort: 785

DüĢük havalandırma hızı
ile yüksek CO2
konsantrasyonlarının
gözlendiği sınıflarda
öğrencilerin sağlık ile ilgili
sorunlarında artıĢ
gözlenmiĢtir

Elbayoumi et al.,
2015

Sırbistan

Doğal
havalandırmalı 5
ilköğretim okulu
sınıfları

0.826 - 4.146

>1000

Isıtma dönemi boyunca
sınıfların
havalandırmasının yetersiz
olduğu tespit edilmiĢtir.

Turancanin et al.,
2014

Washington,
Idaho ABD

Mekanik
havalandırma ve
klimalı 20, doğal
havalandırmalı 2
ilköğretim okulu
sınıfları

-

>1000

>1000 ppm CO2 seviyesi
gözlendiği durumda
devamsızlık oranında %1020 artıĢ

Shendell et al.,
2004

Beja, Portekiz

Doğal
havalandırmalı 1
ortaokul sınıfları

-

684-6223

Öğrencilerin sınıf
ortamında CO2 seviyesinin
yükselmesinden değil
sıcaklığa daha duyarlı
olduğu tespit edilmiĢtir.

Pereira et al., 2014

Ġskoçya

60 doğal
havalandırmalı
ilköğretim okul
sınıfları

-

1086

Her 100 ppm CO2 seviyesi
artıĢında öğrenci
devamsızlığı %0.2
oranında (=yılda 1 yarım
gün devamsızlık) arttığı
tespit edilmiĢtir.

Gaihre et al., 2014

Tulsa, ABD

100 ilköğretim
okulu sınıfları

0.9-7.1

-

Her %2.1 cfm
havalandırma hızı artıĢı
öğrencilerin matematik
testinde %2.9, okuma
testinde %2.7 baĢarı artıĢı
tespit edilmiĢtir.

HaverinenShaughnessy et al.,
2011

Ankara,
Beytepe

Doğal
havalandırmalı

-

>2000

Öğrenci sayısı ile artan
CO2 seviyesi arasında iliĢki
bulunmuĢtur.

MenteĢe et al.,
2009

-

Öğrenci
sayısı< 35:
561

Ana caddeye yakın olan
okullar ile öğrenci sayısı
artıĢı CO2 seviyesinde
artıĢa neden olmaktadır.

Babayiğit vd., 2014

KreĢ ve ilköğretim
okulu sınıfları
Ankara,
Keçiören

Doğal
havalandırmalı 31
ilköğretim okulu
sınıfları

Öğrenci
sayısı>35:
827
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Samsun

Doğal
havalandırmalı 5
ilköğretim okulu

-

KıĢ: >1500
Yaz:
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Yaz ve kıĢ aylarında
yapılan ölçümler

Öztürk vd., 2011

Amerika‘da 100 okulda yapılan bir çalıĢmada havalandırma hızı ile okullarda yapılan 5. Sınıfların
matematik ve okuma standart test performansı arasında iliĢkinin varlığı incelenmiĢtir. Havalandırma
hızının artması ile öğrencilerin test performanslarının arttığı tespit edilmiĢtir. Her %2.1 cfm
havalandırma hızındaki artıĢ, matematik testinde %2.9‘luk, okuma testinde %2.7‘lik bir baĢarı oranı
artıĢına karĢılık gelmektedir.
Türkiye‘de okulların havalandırma hızlarının ölçüldüğü herhangi bir çalıĢma yapılmamıĢtır. Ġç ortamda
taze hava giriĢinin bir göstergesi olan CO2 seviyesi ise sınırlı sayıda yapılan çalıĢmalar ile tespit
edilmiĢtir. MenteĢe et al. (2009) tarafından Ankara‘da bir ilkokul ve kreĢte yapılan çalıĢmada, sınıflarda
gözlenen ortalama CO2 seviyesi 2000 ppm‘den fazla olarak tespit edilmiĢ, olup özellikle kıĢ aylarında
havalandırma sıklığının önemli ölçüde kısıtlandığı tespit edilmiĢtir. Babayiğit vd. (2014) ise Ankara
Keçiören semtinde bulunan 31 ilköğretim okulunda iç ortam hava kalitesi (CO, CO 2, SO2, NO2,
formaldehit) incelemesi yapılmıĢtır. Yapılan inceleme sonucu, ana caddeye yakın okullarda CO ve
SO2 seviyesinin yükseldiği, 35 kiĢiden daha kalabalık sınıfların CO 2, NO2, SO2 ve formaldehit
seviyesinin yükseldiği tespit edilmiĢtir.
Partikül Madde ve Sağlık Etkileri:
Ġç ortam havasında ısınma kaynağı, bina yapı ve dekorasyon malzemeleri, havalandırma sistemi,
fiziksel aktiviteler, temizlik hareketleri, sigara içimi gibi pek çok kaynaktan salınan farklı çap ve boyutta
partikül madde bulunmaktadır. Partikül maddeler, aerodinamik çapı 10µm (PM10), 2.5 µm (PM2.5) ve
1 µm‘dan (PM1) küçük olanlar Ģeklinde sınıflandırılmaktadır. 10 µm‘den büyük partiküller daha çok
mekanik süreçler sonucu oluĢurken, ince partiküller yanma proseslerinden direk kaynaklanabildiği gibi,
gaz kirleticilerinin yoğuĢması sonucu oluĢmaktadır. Partiküllerin sağlık etkileri, partiküllerin Ģekli, çapı
ve kimyasal kompozisyonuna bağlıdır.
Pek çok ülkede yapılan çalıĢmalarda, okul ve kreĢ sınıflarında gözlenen PM10 değerleri 60 ila 492
µg/m3, PM2.5 değeri 19.8-197.9 µg/m3 ile DSÖ tarafından belirlenen PM10 ve PM2.5 için belirlenen
sırasıyla 20 ve 10 µg/m3 sınır değerlerini önemli miktarda aĢtığını göstermektedir (Mohammadyan and
Shabankhani, 2013; Halek et al., 2009; Frommea et al., 2007; Madureira et al., 2012; Dorizas et al.,
2015; Elbayoumi et al., 2015; Stranger et al., 2008; Rovelli et al., 2014; Rivas et al., 2014; Keskin ve
Ekmekçioğlu, 2011; Öztürk ve Düzovalı, 2011; MenteĢe et al., 2012). PM açısından, okullarda
gözlenen iç ortam değerleri genel olarak dıĢ ortam değerlerinden 2-10 kat arasında daha yüksek
olduğu tespit edilmiĢtir. Yüksek iç ortam kirletici seviyesinin baĢlıca sebebi yetersiz bina içi
havalandırması ve okul içindeki öğrencilerin gün boyunca süren aktiviteleri sebebiyle, öğrencilerin
ayakkabıları ile bina içine taĢıdıkları tozların yerden tekrar havaya karıĢmasıdır.
Sınıfların ortam havasında gün boyu yapılan PM ölçüm sonuçları, sabah saatlerinden itibaren akĢama
kadar sürekli artan bir eğilim gösterdiği yapılan çalıĢmalar ile tespit edilmiĢtir (MenteĢe, et al., 2012;
Dorizas et al., 2015). Özellikle, ders saati boyunca PM seviyesi hızla yükselmekte, teneffüs
saatlerinde camların açılması ile ortam havasında bir miktar iyileĢme gözükse de, gün boyu artan PM
seviyesinin durdurulması mümkün olmamaktadır. Dorizas ve diğerleri (2015) tarafından Yunanistan‘da
doğal havalandırmaya sahip 9 ilköğretim okulunda yapılan PM2.5 ve PM10 ölçümleri sonucu,
sınıflardaki partikül madde miktarına en fazla tebeĢir kullanımının yol açtığı, tahta kalemi kullanılan
snıflarda ise UOB‘lerin miktarının arttığı tespit edilmiĢtir.
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Tablo 2. KreĢ ve Ġlkokullarda gözlenen PM10, PM2.5 ve PM1 seviyeleri
Ölçüm yeri

Ġç ortam

DıĢ ortam

Mevsim

Kaynak
PM1

PM2,5

PM10

PM1

PM2,5

PM10

Sari, Ġran

17,6

46,6

400,9

-

36,9

-

Tahran, Ġran

19

42

274

22

38

140

Münih, Almanya

-

19,8

91,5

-

-

-

Frommea et al., 2007

Porto, Portekiz

91

85

140

-

-

-

Madureina et al., 2012

2.5-14.2

1.2-26.9

92-430

-

-

-

Dorizas et al., 2015

55,2

360

26,5

98,1

Attica,
Yunanistan

Ġlkbahar
Sonbahar

Gaza, Filistin

Mohammadyan and
Shabankhani, 2013
Halek et al., 2009

KıĢ

-

197,9

492

-

57,4

248,2

KıĢ

-

57

-

-

53

-

Yaz

-

61

-

-

72

-

Stranger et al., 2008

Milan, Ġtalya

19,2

33,2

133,8

-

46,9

-

Rovelli et al., 2014

Barselona,
Ġspanya

-

37

-

-

29

-

Rivas et al., 2014

-

70.9

221.5

-

-

-

Keskin ve Ekmekçioğlu,
2011

-

-

60-78

-

-

20-44

Antwerp, Belçika

Ġstanbul

Ġlkbahar

Samsun
Ankara (KreĢ)

Ankara (Ġlkokul)

Yaz
KıĢ

11,67
-

Yaz
KıĢ

39,97

45,61

Öztürk ve Düzovalı, 2011

3,83
-

-

30,90
-

Elbayoumi et al., 2015

22,41

-

MenteĢe vd., 2012

-

MenteĢe vd., 2012

25,22
-

-

40,35

Sofuoğlu ve Sofuoğlu (2011) tarafından ilköğretim okullarında yapılan partikül madde incelemesinde,
ince partiküllerin (PM2,5) çoğunluğunun ultra ince partiküllerden oluĢtuğu (PM1) ve PM1‘in PM2,5'a
göre sayıca 2-5 kat daha yüksek deriĢimlerde olduğu tespit edilmiĢtir. Partiküllerde Al, Cr, Cu, Fe, Mg,
Mn, Ni, Pb, Zn elementleri tespit edilmiĢ olup, bunların tümü PM1'de de görülmüĢtür. Bu fraksiyon,
solunum sisteminin en derinlerine kadar nüfuz ettiği için önem arz etmektedir. Sadece kapı-pencereye
dayalı doğal havalandırma olan binalarda bunlar açılmadığı zaman havalandırma yetersiz düzeylere
inmektedir ve içeride kaynağı olan tüm kirleticilerin birikimi ile sonuçlanıp deriĢimleri artmaktadır. Bu
çalıĢmada ölçülen yüksek CO2 deriĢimleri dersliklerde yetersiz havalandırmaya iĢaret etmektedir.
Biyoaerosol konsantrasyonları ve sağlık etkileri:
Biyoaerosoller; alerjenler, bakteri, mantar, mantar sporları, virüsler ile polen ve onların fragmentlerini
içeren biyolojik kökenli havadan kaynaklı tüm organik tozlara verilen genel addır. Genel olarak bu tür
biyolojik canlılara ve onların endotoksin, mikotoksinler ve mikrobiyal metabolitlerine maruz kalınması
durumunda olumsuz sağlık etkileri oluĢabilmektedir (Kalogerakis vd., 2005).
Mikrobiyal kirleticiler iç ortama ısıtma, havalandırma ve soğutma sistemlerinden, kapılardan,
pencerelerden, duvar açıklıklarından, su tesisat borularından gelebildiği gibi, ayakkabı veya kıyafetler
ile de iç ortama taĢınabilmektedir. Mikroorganizmaların iç ortamda büyümesini ise; iç ortamın nem
oranı, sıcaklık ve besin (kir, odun, kağıt, boya vs.) varlığı ile oksijen ve ıĢık miktarı belirlemektedir. Ġç
ortamda en yaygın bulunan mikroorganizmalar, mantar ve bakterilerdir. Mantarların ürettikleri sporlar
havaya karıĢabilmektedir; bazı mantarlar ise zehirli maddeler olan mikotoksin veya uçucu organik
bileĢikler de üretebilmektedir (Güllü vd., 2008).
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Okulların iç ve dıĢ ortamlarında alerjenlere yönelik çalıĢmalar sınırlı sayıdadır. Yapılan sınırlı
çalıĢmalar ile her ne kadar, allerjen düzeyi sosyoekonomik ve kültürle faktörlere göre önemli ölçüde
değiĢim gösterdiği tespit edilse de, evlerinde evcil hayvanı bulunmayan çocukların allerjene maruz
kaldıkları en önemli ortam okullar olduğu rapor edilmiĢtir (Salo et al., 2009). Avrupa‘da okullarda
yapılan araĢtırmalar da (Fromme et al., 2008) bulunan alerjen seviyesinin Asya (Zhao et al., 2006) ve
Güney Amerika‘daki (Rulio et al., 2002) değerlerden yüksek bulunmuĢtur. Okul ortamında en yaygın
bulunan alerjenler kedi (Fel d 1) ve köpek (Can f 1) olarak bulunmuĢtur (Arbes et al., 2005; Zhao et al.,
2006).
Gülbahar ve diğerleri (2012) tarafından anaokulu ile ilkokullarda kedi ve akar alerjenlerin incelenmiĢtir.
Ġzmir'de bulunan 19 anaokuluna ait anasınıfı ve oyun bahçelerinden ve aynı okullara ait 19 ilköğretim
sınıfından toplam 57 toz örneği toplanmıĢ ve Fel d 1, Der p 1 ve Der f 1 düzeyleri enzimli immüno
essey (ELISA) yöntemi ile ölçülmüĢtür. Anasınıflarının %73,7'sinde duyarlılığa, %21,1'inde astım
alevlenmesine neden olabilecek düzeyde Fel d 1, %21,1'inde ise duyarlılığa yol açacak düzeyde akar
alerjeni tespit edilmiĢtir. Ölçülebilir düzeyde kedi ve ev tozu akarı alerjenleri Ġzmir'deki anaokullarında
yaygın bir Ģekilde bulunmuĢ ve anaokullarının çocuklar ve anaokulu çalıĢanları açısından önemli bir
alerjen kaynağı olduğu sonucuna varılmıĢtır.
Ġzmir, Seferihisar‘da bulunan 5 ilköğretim okulunda yapılan bir çalıĢmada iç ve dıĢ ortamdan alınan
hava örneklerinde mantar tayini yapılmıĢ, 17 türe ait 67 alt tür belirlenmiĢ, okul öğretmenlerine
uygulanan deri prick testi sonucu öğretmenleri %20‘sinin en az bir ajana alerjisi olduğu tespit edilmiĢtir
(Haliki-Uztan et al., 2010). Okul sınıflarında tespit edilen ortalama toplam mantar seviyesi 35 ila 1000
CFU/m3 arasında salınmaktadır (MenteĢe et al., 2009; Önoğlu et al., 2011; Ovet et al., 2012; Aydoğdu
et al., 2005; Godwin and Batterman, 2007; Viegas et al., 2010). Genel olarak pek çok çalıĢmada,
iç/dıĢ oranı 1‘den büyük olarak tespit edilmiĢtir. Mantar düzeylerinin iklime, örnekleme lokasyonuna,
kırsal veya kentsel bölge olup olmamasına bağlı olarak değiĢim gösterdiği, en baskın gözlenen mantar
türlerinin ise Penicilium, Cladosporium, Aspergillus ve Alternaria olduğu bulunmuĢtur.
Denizli il merkezinde Övet vd., (2012) tarafından yürütülen bir araĢtırmada ilköğretim okullarında iç
ortam havasında küf mantarlarının araĢtırılarak en sık saptanan küf mantarına karĢı öğrenci
serumlarında allerjene özgül IgE ölçümleri karĢılaĢtırılmıĢtır. Sınıfların iç ortam havasından alınan
örneklerde en sıklıkla karĢılaĢılan mantar türleri Penicillium spp. %46; Aspergillus spp. %18;
Cladosporium spp. %17; Alternaria spp. %15 olmuĢtur.
Yapılan çalıĢmaların bazılarında, yüksek mantar düzeyleri ile solunum yolu semptomları arasında
pozitif bir iliĢki tespit edilmiĢtir (Taskinen et al., 1999; Santili 2002; Mi et al., 2006). Edirne‘de 10
ilköğretim okulunda yapılan çalıĢmada ise (Celtik et al., 2011) alerjik hastalıklar ve solunum yolu
semptomları çok yaygın olmasına rağmen, okul içinden alınan toz örneklerinin mantar düzeyleri ile
sağlık sorunları arasında bir iliĢki tespit edilememiĢtir.
Okul içi havasında bakteri düzeylerinin gözlendiği çalıĢmalar ya toplam bakteri düzeyini tespit eden
(HESE 2006), ya da gram-pozitif veya gram-negatif olmasına göre (Scheff et al, 2000) sonuçlandırılan
çalıĢmalardır. Ortam havasında bulunan bakteri türlerinin belirlendiği çalıĢmalar sınırlı sayıdadır
(MenteĢe et al, 2009, 2012; Aydoğdu et al., 2005; Kim et al., 2007). KreĢ ve ilkokullarda iç ortam
toplam bakteri sayısı 221-2456 CFU/m3 arasında değiĢmekte, ortalama düzeyi 1250 CFU/m3 olark
tespit edilmiĢtir (MenteĢe et al. 2009). Bu ortamlarda en baskın gözlenen bakteri türleri S. Auricularis,
Micrococcus spp. Bacillus spp. dir (MenteĢe et al., 2009).
Her ne kadar, nemden ötürü küflenmiĢ, su baskını olan binalarda yaĢayan bireylerde sağlık sorunu
artıĢı olduğu bilinse de, hangi düzeyde biyoaerollere maruz kalınmasının emniyetli olarak kabul
edilebileceği ile ilgili değerler bilinmemektedir. Hijyen hipotezine göre mümkün olan en düĢük düzey
mikrobiyal kirleticilere maruz kalınmasının astım ve solunum yolu hastalıklarının oluĢmasının önüne
geçilmesinde pozitif rol oynayacağına inanılmaktadır.
Kimyasal kirleticiler ve sağlık etkileri:
Önemli sağlık sorunlarına neden olmaları nedeni ile solunabilir partikül maddenin ağır metal içeriği,
gaz fazında bulunan uçucu organik bileĢikler (UOB) ve formaldehit, NO 2, O3, CO gibi gaz kirleticileri iç
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ortam havasında sınırlandırılması gereken kirleticiler arasında sayılmaktadır (WHO, 2010). UOB‘ler,
özellikle boya, vernik, yapıĢtırıcı, döĢemelik gibi yapı malzemelerinden kaynaklanmaktadırlar.
Okullarda ise, yapı malzemelerine ilave olarak fotokopi makineleri ile diğer bazı ofis malzemeleri
UOB‘ler için önemli kaynaklardır. (Vural ve Balanlı, 2005; Lee ve Ark, 2006).
DüĢük konsantrasyonlarda uyuĢukluk, baĢ ağrısı ve yorgunluk gibi özellikle sinir sistemiyle ilgili
Ģikayetlere sebep olan uçucu organik bileĢikler ve formaldehit, maruziyetin kronik hale gelmesi ile
kanserojenik etkiler göstermektedirler. Ayrıca düĢük konsantrasyonlardaki UOB‘lere sürekli maruziyet,
solunum yolu hastalıklarına ve astıma sebep olmaktadır (Norback ve Ark., 1995). Benzen, toluen,
etilbenzen, ksilen ve stiren yüksek toksisiteleri ile en zararlı UOB‘ler olarak gruplandırılabilirler (Lee ve
Ark., 2001). Maruz kalınan konsantrasyon yükseldikçe etkilerin ağırlaĢtığı, koma ve ölüme kadar
gidebildiği görülmüĢtür (Sandmeyer, 1982).
Literatürde yer alan, okullarda UOB ölçümüne yönelik çalıĢma sonuçları Tablo 3‘de özetlenmiĢtir. Bu
değerlere göre okul içi ortamlarda gözlenen BTEX bileĢikleri dıĢ ortam değerlerine ve mevsimlere
bağlı olarak önemli oranda değiĢim göstermektedir. Gözlenen en düĢük benzen seviyesi, 0.41 µg/m3
ile Belçika‘nın kırsal bir bölgesindeki ilkokulda gözlenirken en yüksek benzen değeri 19.81 µg/m3 ile
Ankara‘daki bir ilköğretim okulunda kıĢ mevsiminde gözlenmiĢtir. Sofuoğlu vd. (2011) tarafından
Ġzmir‘de bulunan ilkokullarda yürütülen bir çalıĢmada, sınıflar, anasınıfı ve oyun bahçesinde
formaldehit dahil olmak üzere UOB ölçümleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Ölçüm yapılan tüm ortamlarda en
baskın UOB türleri benzen, toluen ve formaldehit olarak gözlenmiĢtir. Yapılan sağlık risk
değerlendirmesi sonucuna göre kronik toksik ve karsinojenik risk değeri en yüksek çıkan bileĢik
formaldehit olarak tespit edilmiĢtir.
Tablo 3. Ġlköğretim okulları ve kreĢlerin iç ortamlarında gözlenen BTEX konsantrasyonları

Ölçüm yeri

Mevsim

Yaz
Kocaeli,
TÜRKĠYE

KıĢ

Ortam

Benzen

Toluen

mpxylene

Etilbenzen
9,03

Ġç ortam

6,67

44,78

11,93

DıĢ ortam

6,58

14,73

7,58

4,44

Ġç ortam

13,67

62,72

22,05

13,25

DıĢ ortam

8,18

21,37

15,06

5,16

Arnavutluk
Bosna ve
Hersek
Macaristan

Ġç ortam

4.06

15.45

5.03

1.24

Ġç ortam

6.29

27.58

7.65

1.60

Ġç ortam

2.16

4.56

7.04

1.64

Ġtalya

Ġç ortam

1.95

5.01

7.10

1.82

Sırbistan

Ġç ortam

5.94

21.94

8.00

1.60

Slovakya

Ġç ortam

4.84

29.47

5.07

1.38

Ġç ortam

0,60

2,90

2,30

0,60

DıĢ ortam

1,3

2,6

2,3

0,60

Ġç ortam

0,60

1,6

1,2

0,3

Yaz
Minnesota,
ABD

Antwerp,
BELÇIKA
Ġskenderun,
TÜRKĠYE
EskiĢekir,
TÜRKĠYE
Ankara,
TÜRKĠYE
(Ġlkokul)
Ankara,
TÜRKĠYE

KıĢ

DıĢ ortam

1,1

2,7

2,0

0,5

Ġç ortam

1,54

5,23

3,58

1,46

DıĢ ortam

1,87

4,29

2,13

0,68

Yarıkırsal
bölge

Ġç ortam

0,41

3,64

1,50

0,68

DıĢ ortam

0,40

1,70

0,88

0,42

--

Ġç ortam

1,83-16,4

8,06-14,5

<0,02-2,12

<0,07-1,07

Ġç ortam
DıĢ ortam
Ġç ortam
DıĢ ortam
Ġç ortam
DıĢ ortam
Ġç ortam
DıĢ ortam
Ġç ortam
DıĢ ortam

0,83
0,75
0,92
1,3
3,60
N.D
19,81
13,82
1,93
N.D

10,63
0,39
42,01
22,86
9,32
N.D
34,78
13,66
5,35
2,82

0,67
0,14
0,74
0,56
10,22
N.D
--N.D
10,57

0,32
0,01
0,39
0,22
3,34
2,11
5,13
10,02
2,56
3,24

Kentsel
bölge

ġehir dıĢı
ġehir içi
Yaz
KıĢ
Yaz

Kaynak

Pekey et al., 2008

Csobod et al., 2010

Adgate et al., 2004

Strenges et al., 2008

Scheepers et al., 2010

Demirel vd., 2014

MenteĢe et al., 2012
MenteĢe et al., 2012
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(KreĢ)

KıĢ

Ġç ortam
DıĢ ortam

4,16
1,95

19,89
4,54

6,69
N.D
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7,13
4,64

Altı ülkede (Arnavutluk, Bosna ve Hırvatistan, Macaristan, Ġtalya, Sırbistan ve Slovakya), 60 okul (242
sınıf) ve 5242 öğrenciyi kapsayan bir araĢtırmada sınıflarda PM10, formaldehit, BTEX bileĢikleri ve
NO2 ölçümleri yapılmıĢ, anketler ve akciğer fonksiyon testi sonucu, okulların iç ortam hava kalitesi ile
sağlık sorunları arasında etkileĢim bulunmaya çalıĢılmıĢtır (Casobod, et al., 2010). Bu çalıĢma
sonucu, okulların yoğun trafik ve sanayi bölgelerine yakınlığı, öğrencilerin akciğer fonksiyonlarında
bozulmaya neden olan en önemli neden olarak tespit edilmiĢtir.
Ġlköğretim okulu ve spor merkezi iç ortamında kozmetikten, kiĢisel bakım ürünlerine, parfümlerden
temizlik maddelerine, oda spreylerinden sabunlara ve diĢ macunlarına kadar oldukça geniĢ bir
yelpazede güzel koku sağlamaları için kullanımları olan polisiklik ve nitro musk düzeylerinin incelendiği
bir çalıĢma Sofuoğlu vd. (2010) tarafından yürütülmüĢtür. Yüzde 95‘i gaz fazında gözlenen musk
bileĢiklerinin sınıf ortamında gözlenen düzeyleri spor merkezindekinden daha yüksek olarak tespit
edilmiĢtir. Ortamdaki ince partikül miktarının artmasıyla bu kirleticilerin soluma ile maruziyetlerinin
arttığı tespit edilmiĢtir.
UOB‘ler gibi kimyasal kirleticilerin baĢlıca kaynakları okul içinde yer almakta, ancak NO2, O3, CO gibi
gaz kirleticilerin kaynakları çoğunlukla okul dıĢından yer almakta, difüzyon yolu ile içeriye
taĢınmaktadır. Gaz kirleticilerin okul içi ortamlarında seviyelerinin ölçüldüğü çalıĢmalar oldukça sınırlı
sayıdadır. Trafikten uzakta kırsal bölgelerde yer alan okullarda iç ortam NO2 seviyesi 10 µg/m3‘
civarında gözlenirken (Csobod et al., 2010; Chatzidiakou et al., 2012), yoğun trafiğe sahip yolların
yakınında bulunan okullarda iç ortam NO2 seviyesi DSÖ tarafından belirlenen sınır değer olan 40
µg/m3 değerinin üstünde gözlenmektedir (Demirel et al., 2014; Mi et al., 2006; Zhang et al., 2014).
Çocuklar arasında yüksek düzeyde azot oksitlere maruz kalınması durumunda solunum yolu
semptomları gözlenmesi, alerjik reaksiyon, konjuktivit, hıĢıltılı öksürük ve deri tahriĢi gözlenme
sıklığının arttığı rapor edilmektedir (Jansses et al., 2003). Bazı çalıĢmalar, iç ortamda gözlenen
ortalama düzeyden çok, ani ve kısa süreli gözlenen yüksek düzey NO 2 seviyesinin sağlık üzerindeki
etkisinin daha önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Pilotto ve diğerleri (1997) sınıflarda 150 µg/m3
‗den fazla gözlenen saatlik NO2 maruziyeti ile devamsızlık arasında istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde bir iliĢkinin olduğunu tespit etmiĢtir.
Gül ve diğerleri (2011) tarafından EskiĢehir‘in sanayi, Ģehir merkezi ve kırsal alanında yer alan 3
lisede iç ve dıĢ ortam NO2 ve O3 seviyesi ölçülmüĢ ve bu okullarda okuyan 667 öğrencinin anket yolu
ile sağlık durumları tespit edilmiĢtir. Yapılan ölçüm çalıĢmalarında en yüksek iç ve dıĢ ortam azot oksit
ve ozon seviyesi sanayi bölgesinde yer alan okullarda gözlenmiĢtir. Aynı zamanda kronik akciğer
hastalığı, nefes darlığı ve sabah öksürüğü sıklığıda sanayi bölgesinde yer alan okulun öğrencileri
arasında daha fazla gözlenmiĢtir.
Turan ve diğerleri (2009) tarafından Ġzmir ilinde Ġlköğretim okullarında bina içi çevresel kalite ölçümleri
ile ölçümlerin yapıldığı sınıflarda okuyan öğrencilerin velilerine ve öğretmenlere anket uygulaması
yapılmıĢ; öğrencilerin mevcut sağlık sorunları ve bina-içi hava kalitesi ile ilgili semptomları
belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Ġzmir metropol alanında iki, metropol dıĢında bir okulda okuyan toplam 356
öğrenci üzerinde, ankette belirtilen 23 adet semptomun son dört hafta içinde gözlenip gözlenmediği,
gözlendiyse sıklığı araĢtırılmıĢtır. Ayrıca, velilerin bu semptomların sebepleri ve öğrenci performansı
üzerindeki etkisi hakkında kiĢisel düĢünceleri sorulmuĢtur. Alerji ve astımın en çok gözlemlenen sağlık
sorunları olduğu görülmüĢtür. Öğretmenler tarafından doldurulan anketler ise en yaygın belirtilerin
boğazda kuruluk, baĢ dönmesi, sinüslerde tıkanıklık ve hapĢırma olduğunu ortaya koymaktadır.
Literatür değerleriyle yapılan karĢılaĢtırma sonucu, sırasıyla %14,9 ve %1,4 olan astım ve egzama
gözlenme sıklıklarının kıyaslanan değerlere yakın olduğu saptanmıĢtır. Bina-içi hava kalitesine bağlı
olabilecek semptomlar arasında, sinüs tıkanıklığı ve göğüs sıkıĢması sırasıyla %16,0 ve %3,9‘luk
yaygınlık oranlarıyla daha önce ofis binaları içerisinde yapılan çalıĢmalardaki sonuçlarla en çok
örtüĢen değerler olarak bulunmuĢtur.
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SONUÇ
Çocuklar, kötü hava kalitesinden en fazla etkilenen hassas grupta yer almalarından ötürü vakitlerinin
önemli bir kısmını geçirdikleri okulların iç ortam hava kalitesi özel bir önem taĢımaktadır. Sınıfların
kalabalık olması, mekanik havalandırmanın bulunmayıĢı, doğal havalandırma sistemine sahip
okullarda havalandırma yapılabilecek teneffüs saatlerinin kısa olması, özellikle kıĢ aylarında yeterli
havalandırmanın yapılmaması, tavan yüksekliklerinin yeterli olmayıĢı, pencerelerin sızdırmaz oluĢu,
vb. nedenlerle okul içi hava kirliliği problemleri yaygın olarak gözlenmektedir. Bu durum çocukların
fiziksel geliĢimini etkilediği gibi, konsantrasyon eksikliği nedeniyle öğrenme güçlüğüne de neden
olarak eğitimlerini de etkilemektedir.
Literatürde yer alan çalıĢmalar incelendiğinde yaygın olarak okullarda iç ortam hava kalitesin bozan
etmenler aĢağıdaki Ģekilde sıralanabilir;
 Sınıfların kalabalıklığı iç ortam hava kirliliğini (CO 2, PM10, biyoaerosoller, UOB) artıran en
önemli etmendir
 Eğitim sırasında doğal havalandırmanın etkin bir Ģekilde yapılmayıĢı kirletici düzeyinin
artmasına neden olmaktadır
 Sanayi veya yoğun trafiğe yakın okulların iç ortam hava kalitesi dıĢ ortamdaki hava
kirliliğinden etkilenmektedir.
 Okullarda kullanılan yer kaplamaları ve duvar boyalarının iç ortamdaki UOB seviyesinin
artmasına neden olduğu tespit edilmiĢtir
 Okullarda yeterli temizlik çalıĢmalarının yapılmaması iç ortam partikül madde seviyesinin
artmasına neden olmaktadır
 Okullarda temizlik sırasında kullanılan ağartıcı temizlik maddelerinin iç ortam hava kalitesine
olumsuz etkisi olduğu, UOB seviyesini artırdığı bulunmuĢtur
 Sınıflarda kullanılan mobilyaların iç ortama UOB emisyonuna neden olduğu tespit edilmiĢtir
Çözüm olarak, okulları mümkün olduğunca yoğun trafiğe sahip yol kenarlarından, sanayi
bölgelerinden uzaklaĢtırmak, sınıf yüzey alanına göre öğrenci kapasitesini belirlemek, ikili öğretim
yerine tekli öğretim yapmak ve bu Ģekilde daha uzun teneffüs süreleri ayarlayarak sınıfları teneffüs
süresince havalandırmak ve uygun bir Ģekilde inĢa edilecek havalandırma sistemi ile sınıfa kiĢi baĢına
saniyede 8 litre taze hava vermek gerekmektedir. Temizlik yapmamak kadar, uygun olmayan
malzemelerle temizlik yapılması da okulların hava kalitesini bozmaktadır. Okullarda kullanılan temizlik
malzemelerinin düĢük solvent içerikli olmasına dikkat etmek, kullanılan temizlik paspaslarının ıslak
kalmamasına önem vermek, küf kontrolü yapılarak küflü duvar ve zeminlerin küften arındırılmasının
sağlanmalıdır.
Literatürde yer alan çalıĢmaların değerlendirilmesi sonucu, okulların iç ortam hava kalitesinin önemli
ölçüde bozuk olduğu, bu ortamın hem öğrencilerin hem de eğiticilerin sağlık sorunları yaĢamasına
neden olabileceği görülmektedir. Toplumun ve okul yöneticilerinin okullarda iç ortam hava kirliliği
problemlerinin yaĢanabildiğini anlamaları ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için karar vericilerce yasal
düzenlemelerin oluĢturulması gerekmektedir.
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KREŞ VE ANAOKULLARINDA İÇ ORTAM HAVA KALİTESİ
ÇALIŞMALARI
S. Sinan KESKİN

ÖZET
Ġç ortam hava kalitesi çalıĢmaları son yıllarda pek çok ülkede bilim adamlarının ilgisini çekmektedir.
Bu bağlamda, küçük çocukların çevre hijyeni konusunda sınırlı olan bilinç ve dikkatleri ve de henüz
fizyolojik geliĢimlerinin baĢında olmaları sebebiyle de kreĢ ve anaokullarının özel bir önemi vardır.
Erken yaĢlarda çevre kirliliğine maruz kalmanın çocukların fizyoloji ve metabolizmalarında kalıcı
değiĢikliklere yol açabildiği ve bunun da yetiĢkin dönemde ortaya çıkan bazı hastalıklara yol açtığı
konusunda bulgular vardır. Merkezi sinir sisteminin küçük yaĢlarda savunma mekanizmalarının
oluĢmadığı ve çevresel kirliliğin yarattığı olumsuz etkilere açık olduğu bilinmektedir. Bu sebeplerle,
okul öncesi yaĢtaki çocuklar potansiyel olarak en yüksek risk grubunu oluĢtururlar. KreĢ ve
anaokullarında iç ortam havasında mevcut kirleticiler olarak solunabilir partikül maddeleri, çeĢitli
inorganik ve organik gazları, küf ve bakteri gibi biyolojik kökenli kirleticileri, metal içeren tozları ve
radon gazını sayabiliriz. Bu kirleticilerin kaynakları iç ortamda olabileceği gibi, dıĢ ortamdan iç ortama
aktarılan havadan kaynaklı da olabilir. Solunabilir partikül maddelerin çocuklarda astım, bronĢit gibi
solunum yolu hastalıkları ile alerjik rahatsızlıklara yol açtıkları bilinmektedir. Okul öncesi eğitim
kurumlarında kullanılan mobilyaların, duvarların ve kapıların malzemelerinin, ayrıca ortamdaki rutubet
oranının mukoza ve cilt rahatsızlıkları ile merkezi sinir sisteminin tanısı konulamayan rahatsızlıklarıyla
iliĢkili oldukları epidemiyolojik çalıĢmalarla gösterilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: KreĢ, Anaokulu, Ġç ortam, Hava kirliliği, Yer tozu, Sağlık etkileri

ABSTRACT
Indoor air quality studies attracted interest of scientists in many countries in recent years. In this
context, child care centers and preschools are especially important due to limited consciousness and
care of preschool children about environmental hygiene and their less developed physiology. There
are indications that exposure to environmental pollution in early childhood can result in permanent
changes in physiology and metabolism of children that can result in some diseases in adulthood. It is
also known that central nerve system lacks the defense mechanisms in early childhood and therefore
prone to negative effects due to environmental pollution. For these reasons, preschool children
potentially form the highest risk group. Respirable particulates, various inorganic and organic gases,
biological pollutants such as mold and bacteria, dust with metals, and radon gas can be mentioned as
indoor air pollutants in child care centers and preschools. These pollutants either originate from indoor
sources or brought into indoor environment through outdoor-indoor air transfer. It is known that
respirable particulates can cause respiratory tract diseases such as asthma and bronchitis together
with allergic diseases. Epidemiologic studies showed that materials used in furniture, walls, and doors
in preschool buildings and dampness levels are associated with problems related to mucous
membrane, skin, and central nerve system diseases with unknown causes.
Key Words: Nursery, Preschool, Indoor environment, Air pollution, Settled dust, Health effects
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1. GİRİŞ
Dünyanın birçok bölgesinde yirminci yüzyılın ikinci yarısında yoğunlaĢan endüstrileĢme ve ĢehirleĢme,
bazı sorunları da beraberinde getirmiĢtir. Bu kapsamda, astım ve alerji gibi kronik hastalıklar ile otizm
spektrum bozuklukları gibi bazı nörotik geliĢim rahatsızlıklarında dikkat çekici artıĢlar olmuĢtur [1,2].
Bu artıĢın bir kısmı tıbbi teĢhis tekniklerindeki ilerlemeler ve sağlığa yönelik artan ilgiye bağlanabilirse
de, ana faktörün çevresel etkiler olduğuna yönelik önemli bulgular vardır.
Erken çocukluk eğitim kurumları olarak kreĢler, özel anaokulları ve kamu anaokulları hizmet
vermektedirler. KreĢ ve anaokullarında çocukların uçucu organik bileĢikler, pestisitler, küf ve kurĢun
gibi kirleticilere maruz kalabildikleri bilinmektedir [3-5]. Bu durum, astım ve diğer solunum yolu
hastalıklarının ilerlemesine veya nörolojik geliĢimin aksamasına neden olabilmektedir. Bu sebeple bazı
ülkeler iç ortam kirleticileri ile ilgili limitler koymuĢlardır. Bu kurumlarda iç ortam hava kirleticilerden ve
yer tozundan kaynaklanabilecek olası sağlık risklerini belirleyebilmek ve gerekli tedbirleri alabilmek için
bu kirleticilere maruziyetin belirlenmesi gerekmektedir. Son yıllarda yapılan araĢtırmalar bu kurumların
iç ortamlarında değiĢik kimyasalların, pestisitlerin, alerjenlerin ve kurĢun elementinin bulunabildiğini
göstermiĢtir [3,6,7]. Bu yaĢ gurubundaki çocukların söz konusu kirleticilere maruziyetleri birim vücut
ağırlıkları baĢına solunan hava, yenen gıda ve içilen su daha fazla olduğu için yetiĢkinlere kıyasla
daha yüksektir. Ayrıca, immünolojik, fizyolojik ve nörolojik geliĢimlerini henüz tamamlamadıklarından
kimyasal ve toksinlerin olumsuz etkilerine daha açıktırlar [8]. Dolayısıyla, uzun bir zaman diliminin
geçirildiği kreĢ ve anaokullarında iç ortam hava kalitesi Ģartlarının bu rahatsızlıkların ortaya çıkması ile
iliĢkili olduğu ileri sürülmektedir. Artan endüstrileĢme ile beraber, iç ortamlarda kullanılan mobilyalar,
yer kaplamaları, tekstil ürünleri, boyalar, temizlik ürünleri, kozmetikler ve plastiklerin içerdiği
kimyasallara maruziyet artmıĢtır [9-11]. Bu maruziyetlerin çocuklarda daha fazla etki gösterdiği
düĢünülmektedir [12,13].
Kronik hastalıklar genellikle üç aydan daha uzun bir süre devam eden rahatsızlıklar olup, astım,
egzama, alerjik nezle ve otizm spektrumu bozuklukları bu kapsamda ele alınabilirler. Bu rahatsızlıklara
sahip olan çocuklar sıklıkla nöbetlere maruz kalabilmekte ve buna bağlı olarak geliĢimlerinde
yavaĢlama, eğitimlerinde aksama, aile ortamında stres oluĢumu ve sağlık harcamalarının artması gibi
istenmeyen etkiler ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeplerle, bu rahatsızlıklarla ilgili risk faktörlerinin
anlaĢılması, etkin korunma ve tedavi yöntemlerinin geliĢtirilmesi bakımından çok önemlidir [14].
GeçmiĢte tahta ve tuğla gibi doğal malzemelerle yapılan ve döĢenen binaların yerini son 40-50 yıldır
daha sofistike endüstriyel malzemelerle inĢa edilen ve döĢenen binalar almıĢ, bunun sonucunda da iç
ortama salınan kimyasal emisyonlar artmıĢtır. Bunun yanında, artan enerji maliyetleri dolayısı ile
geliĢtirilen ısı yalıtım uygulamaları binaların havalandırma değerlerini azaltmıĢ, dolayısı ile söz konusu
kimyasalların iç ortam konsantrasyonları ve nem değerleri artmıĢtır. Amerikan Isıtma, Soğutma ve
Havalandırma Mühendisleri Odası (ASHRAE)’nın 55 nolu standardına göre iç ortam nem oranı % 30
ile % 65 aralığında seyretmelidir. Yine bu standarda göre hava hareketi 0,15 ile 0,50 m/s aralığında
olmalıdır. Bakteriler, virüsler, küfler, toz akarları ve alerjenler gibi mikrobiyolojik organizmalar da iç
ortamlarda bulunabilmekte ve bunların özellikle astım rahatsızlıklarını tetikledikleri bilinmektedir.
Binalarda rutubet probleminin öksürük, hırıltı gibi solunum yolları rahatsızlıkları ve astım ile iliĢkili
olduğunu gösteren epidemiyolojik çalıĢmalar mevcuttur [15]. Ayrıca, artan dıĢ ortam havasındaki kirlilik
belirli oranlarda iç ortam havasını da etkilediğinden, bu da gaz ve partikül kirletici miktarlarını artıran
bir faktör olmuĢtur.
Sentetik yer döĢemelerinde bulunan fitalatlar gibi kimyasallar ile formaldehit de astım riskini
artırmaktadırlar [16,17]. Fitalatların endokrin bozucu kimyasallar (EDC) oldukları ve astım-alerji ile
iliĢkili olduklarına yönelik çalıĢmalar bulunmaktadır [10,18]. Uçucu organik bileĢikler sınıfında olan ve
su bazlı boyalar ile su bazlı temizlik ürünlerinde bulunan propilen glikol ve glikol eterlerin (PGEs) okul
öncesi çocuklarda alerjik rahatsızlıklarla iliĢkili olduğu gözlenmiĢtir [19]. Pestisitler ve poliklorlu
bifeniller (PCBs) gibi kimyasalların fetüs ve küçük çocukların merkezi sinir sistemi üzerinde daha fazla
olumsuz etkilere sahip oldukları gözlenmiĢtir [13].
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2. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
2.1. Bradman Kaliforniya Çalışması
Bu çalıĢma, Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley YerleĢkesi bünyesinde bulunan Çevre AraĢtırmaları ve
Çocuk Sağlığı Merkezi tarafından Amerika BirleĢik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde 2010 ile 2011
yılları arasında 40 kreĢ ve anaokulunda Kaliforniya Çevre Koruma Ajansı için gerçekleĢtirilmiĢ bir
araĢtırmadır. Bu çalıĢmayı diğerlerinden ayıran en önemli faktör, aynı anda iç ortam havası ve yer
tozlarında uçucu organik bileĢikler, fitalatlar, alev geciktirici kimyasallar, pestisitler, herbisitler, PM 10,
PM2,5, perflorinli bileĢikler, kurĢun konsantrasyonu ve havalandırma hızının bulunduğu çok sayıda
parametrenin ölçümünü içeren oldukça detaylı bir çalıĢma olmasıdır [20].
Havalandırma hızı veya hava değiĢim hızı kirleticilerin iç ortam kaynaklarının irdelenmesi ve dıĢ ortam
ile iç ortam arasındaki iliĢkinin ortaya konması anlamında önemli bir parametredir. Bu parametrenin
belirlenmesi için kabul görmüĢ bir yöntem, iç ortam CO 2 konsantrasyonunun sürekli ölçümü ve
ardından kütle dengesi modelinden hesaplanmasıdır [21-24]. Bir diğer yaklaĢım ise, ortama CO2
gazının iz molekül olarak kontrollü salımı ve ardından da bozunma eğrilerinin kullanımıdır [25,26]. Bu
çalıĢmada iç ortam hava değiĢim hızı medyan değeri saatlik 1,4 olarak bulunmuĢ olup, bu değer
Kaliforniya Bina Standartlarına göre minimum hava değiĢim hızı olan saatlik 0,35 değerinin
üzerindedir. Karbonmonoksit medyan ve maksimum konsantrasyonları sırası ile 2,2 ppm ve 4,0 ppm
olarak bulunmuĢ olup, sağlık esaslı yönetmeliklere uygundur.
Ġç ortam havasında ölçülen en yüksek uçucu organik bileĢik (UOB) medyan konsantrasyonları temizlik
3
ürünlerinde kullanılan bir solvent olan d-limonin için 33 μg/m (0,8-82) ve kiĢisel bakım ürünlerinde
3
kayganlaĢtırıcı olarak kullanılan dikametilsiklopentasiloksan için 51 μg/m (2,6-88) olarak bulunmuĢtur.
Bir terpen olan d-limonen solunum yolları tahriĢine ve diğer UOB ile birlikte ozon ile reaksiyon sonucu
ikincil hava kirleticilerin oluĢmasına yol açabilir. Formaldehit ve asetaldehit medyan konsantrasyonları
3
3
17,8 μg/m (0,7-48,8) ve 8,5 μg/m (0,7-23,3) olarak bulunmuĢtur. Formaldehit değerleri okulların %
87,5’inde Kaliforniya 8 saatlik Referans Maruziyet Seviyesi (REL) ve kronik REL sınır değeri olan 9
3
μg/m değerini aĢmıĢtır. Asetaldehit değerleri aynı standardın 8 saatlik ve kronik sınır değerleri olan
3
3
300 μg/m ve 140 μg/m seviyelerinin altında olmakla beraber, okulların % 30’unda U.S. EPA
3
Referans Konsantrasyon (RfC) sınır değeri olan 9 μg/m seviyesini aĢmıĢtır. Bu bileĢikler solunum
yolları tahriĢ ediciler ve kanserojenler olarak bilinmektedirler. Çoğu okulda beĢ tür UOB (benzen,
kloroform, etilbenzen, asetaldehit ve formaldehit) seviyeleri kanserojen etkileri bakımından çocuklarda
Kaliforniya Eyaleti’nin Çevre Sağlığı Tehlike Tayin Ofisinin (OEHHA) Önemli Olmayan Risk Seviyesi
(NSRL) güvenli değer sınırlarını (13 μg/gün, 40 μg/gün, 54 μg/gün, 90 μg/gün, 40 μg/gün) aĢmıĢtır.
Genel olarak iç ortam UOB değerleri dıĢ ortam değerlerinin oldukça üzerinde ölçülmüĢ ve hava
değiĢim hızları ile ters orantılı oldukları bulunmuĢ olup, bunların esas olarak iç ortam kaynaklarından
geldiklerinin bir göstergesidir. Ölçümü hedeflenen UOB’ler yanında, yüzden fazla UOB türünün de okul
iç ortamlarında bulunduğunun olası olduğu bildirilmiĢtir.
Fitalatlar yaygın olarak plastik malzemelerin esnekliğini, Ģeffaflığını, dayanıklılığını ve ömrünü artırmak
maksadıyla kullanılan kimyasallar olup, incelenen tüm hava ve toz örneklerinde tespit edilmiĢlerdir.
Fitalat bileĢiklerinin hayvanlarda normal hormonal fonksiyonları bozduğu bilinmektedir. BeĢ tür fitalat
ester bileĢiği hem iç ortamdaki tozlarda, hem de iç ve dıĢ ortam havasında ölçülmüĢtür [27]. Di (2etilheksil) fitalat (DEHP) ve bütil benzil fitalat (BBzP) yer tozunda baskın olan bileĢikler olup, medyan
konsantrasyonları sırası ile 172,2 µg/g ve 46,8 µg/g olarak ölçülmüĢlerdir. Ġç ortam havasında dibütil
fitalat (DBP), dietil fitalat (DEP) ve diizobütil fitalat (DIBP) baskın olup, medyan konsantrasyonları
3
3
3
sırası ile 0,52 µg/m , 0,21 µg/m ve 0,1 µg/m olarak ölçülmüĢlerdir. Sonuçlar bu yaĢ grubundaki
çocukların %82-89’unun DBP maruziyeti bakımından üreme sağlığı risk sınır değerini (8,7 μg/gün)
aĢtığını, 2 yaĢın altındaki %8-11’inin ise DEHP maruziyeti bakımından kanser risk değerini (310
μg/gün) aĢtığını göstermiĢtir.
Havada ve yer tozlarında alev geciktirici konsantrasyonlarının ölçümünde, havada düĢük seviyelerde
altı tür polibromlu difenil eter (PBDE) ve ikisi Firemaster 550 komponenti, birisi tris 2-kloroetil fosfat
(TCEP), birisi de tris 1,3-dikloroizopropil fosfat (TDCPP) olmak üzere dört tür non-PBDE esaslı alev
geciktirici bileĢik tespit edilmiĢtir [28]. Toz örneklerinin tamamında bu bileĢikler gözlenmiĢ olmakla
birlikte, PBDE kütlesinin çoğunu BDE47, BDE99 ve BDE209 bileĢikleri oluĢturmuĢtur. TCEP ve
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TDCPP medyan konsantrasyonları sırası ile 319 ng/g ve 2265 ng/g olarak bulunmuĢlardır. Bu değerler
uyku ünitelerine sahip olup, sünger malzemeler bulunduran birimlerde önemli oranda yüksek
bulunmuĢtur. Birimlerin %51’inde TDCPP seviyeleri 6 yaĢından küçük çocuklar için belirlenmiĢ olan
sınır değeri (1,4 μg/gün) aĢmıĢtır.
Piretrin içeren pestisitler bu çalıĢmada incelenen tüm kurumlarda ölçülebilir seviyelerde ve ölçülen
diğer pestisitlerden daha yüksek konsantrasyonlarda bulunmuĢlardır. Bunlar nörotoksinler olmakla
birlikte, organofosfat (OP) içeren pestisitlere kıyasla insanlar için daha az toksiktirler. Diazinon ve
klorprifos gibi OP pestisitleri her ne kadar iç ortamlarda kullanımları yasaklanmıĢlarsa da, bu
çalıĢmadaki birimlerin % 90’ından fazlasında tespit edilmiĢlerdir. Bunun sebebi olarak, iç ortamlardaki
düĢük düzeyli ıĢık, nem ve biyolojik aktivite sebebiyle bu kimyasalların uzun sürelerle mevcudiyetlerini
sürdürebilmeleri gösterilmiĢtir. Tarımsal faaliyetlerin bulunduğu bölgelerde yer alan kreĢ ve
anaokullarında herbisit daktal konsantrasyonlarının hem hava hem de tozlarda Ģehir bölgelerindekilere
oranla daha yüksek olduğu gözlenmiĢtir.
3

Bu çalıĢmada, iç ve dıĢ ortamlardaki PM10 medyan konsantrasyonları sırası ile 47,6 ve 28,9 μg/m
3
olarak, PM2,5 medyan konsantrasyonları ise 15,0 ve 16,2 μg/m olarak bulunmuĢtur. Ġç ortam PM10
konsantrasyonları okulların % 46’sında, PM 2,5 konsantrasyonları ise % 11’inde geçerli yönetmeliklerin
3
3
belirlediği 24 saatlik limitlerin (150 μg/m ve 35 μg/m ) üzerindedirler. Çok ince partiküllerin (UFP)
konsantrasyonları genellikle kararlı bir seyir izlemiĢ, ancak gazlı ocakların kullanıldığı piĢirme
faaliyetleri sırasında bu değerler bin katına kadar yükselebilmiĢlerdir. UFP medyan konsantrasyonları
3
3
kurumsal anaokullarında 11997 adet/cm iken, ev tipi kreĢlerde 39071 adet/cm olarak bulunmuĢtur.
Her ne kadar UFP ile ilgili sağlık tabanlı standartlar yoksa da, ince ve çok ince partiküller için temel
endiĢe kaynağı, bunların akciğerlerin fonksiyonlarını zayıflatmaları ve astım gibi mevcut solunum yolu
hastalıklarını azdırmalarıdır.
Perflorinli bileĢikler (PFC) düĢük buhar basınçlarına sahip olduklarından havadaki ölçümleri baĢarısız
olmuĢtur. Ġç ortam tozlarında ölçümleri yapılan 10 PFC bileĢiği içinde en yaygın olanları
perflorooktanoik asit (PFOA) ve perflorooktan sülfonik asit (PFOS) sırası ile okulların % 72 ve %
54’ünde tespit edilmiĢlerdir. PFOA, fare deneylerinde karaciğer, testis ve pankreas tümörleriyle
iliĢkilendirilmiĢtir.
KurĢun, toz örneklerinin hemen hemen tamamında gözlenen bir element olup, çocukların maruziyeti
hem kanserojen etkileri, hem de özellikle geliĢim toksisitesi sebebiyle risk kaynağıdır. Amerika BirleĢik
Devletleri Çevre Koruma Ajansı (U.S. EPA) iç ortamlarda kurĢun sınır değerini yüzeylerden silme
2
yöntemi ile elde edilen örnekler için 40 μg/ft olarak belirlemiĢtir. Bu çalıĢmada vakum tekniği ile örnek
toplanmıĢ ve örneklerin % 95’inde çocukların toprak ile oynamalarında sınır değer olarak belirlenen
400 ppm seviyesinin altında değerler gözlenmiĢtir. U.S EPA, kurĢun için güvenli bir maruziyet seviyesi
olmadığını düĢündüğünden bir referans dozu belirlememiĢtir.
2.2. Diğer Çalışmalar

Amerika BirleĢik Devletleri’nde yapılan bir çalıĢmada uçucu organik bileĢikler, aldehitler ve diğer
karboniller, polenler, kültür edilebilir mikroorganizmalar ve havadaki partikül maddeler ölçülmüĢtür [5].
Ayrıca pestisitler, polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH), metal ve alerjenlerin ölçülmesi için yer tozu
örnekleri de toplanmıĢtır. Havada ölçülen 15 aldehit ve diğer karbonillerin içinde kreĢ ve
anaokullarında en sık rastlananlar formaldehit ve asetaldehit olmuĢlardır. Ortalama formaldehit
konsantrasyonları dıĢ ortam havasında 3,5 ppb iken, iç ortam havasında 12 ppb olarak ölçülmüĢtür.
Yüksek formaldehit konsantrasyonlarının sıcaklık, sınıfın inĢa tarihinden itibaren geçen süre ve
sınıflarda bulunan sunta, MDF gibi sıkıĢtırılmıĢ tahta ürünlerinin miktarı ile iliĢkili olduğu gözlenmiĢtir.
Ayrıca ortalama UOB konsantrasyonlarının da dıĢ ortama göre daha yüksek olduğu bulunmuĢtur. Bu
çalıĢmada yer tozu örneklerinde analiz edilen yirmi pestisit içinde altısı yaygın olarak gözlenmiĢ,
2
piretrin içeren bir böcek ilacı olan esfenvalerate ortalama 4,5 μg/g konsantrasyon ve 0,3 ng/cm
medyan yüzey birikimi ile en yüksek değerleri vermiĢtir. Tozda PAH seviyeleri oldukça düĢük
bulunmuĢtur. Tozda ölçülen 18 metal içinde 15 tanesi tüm örneklerde görülmüĢtür.
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Yine Amerika BirleĢik Devletleri’nde kreĢlerle ilgili yapılan bir baĢka ulusal çalıĢmada çocukların
kurĢun elementi, alerjenler ve pestisitlere maruziyeti incelenmiĢtir [29]. Bu çalıĢmada yuvaların %
22’sinde ölçülebilir düzeyde alerjenler, % 80’inde piretrin ve OP içeren pestisitler tespit edilmiĢtir.
Amerika BirleĢik Devletleri’nin Kuzey Karolayna eyaletinde dokuz kreĢte gerçekleĢtirilen bir çalıĢmada,
hava ve toz örneklerinde organofosfat (OP) ve piretrin içeren pestisitler, fitalatlar ve kalıcı organoklorin
bileĢikleri tespit edilmiĢ ve çocukların bu kimyasallara maruziyetinin önemli bir kısmının bu ortamlarda
gerçekleĢtiği düĢüncesi ifade edilmiĢtir [30]. Bunun yanında, 2009 yılında yapılan bir çalıĢmada,
temizlikte kullanılan maddelerin yüzlerce kimyasal yaydığı ve bunlardan bazılarının astım tetikleyici ve
kanserojen etkilere sahip olduğu bildirilmiĢtir [31]. Bir diğer çalıĢmada küf, hamamböceği gibi
faktörlerin solunum yolu hastalıkları ile iliĢkili olduğu bildirilmiĢtir [4].

3. AVRUPA VE ASYA’DA YAPILAN ÇALIŞMALAR
Ġsveç’te 1979 yılından beri süregelen bir uygulamada, Alerjen Sakınmalı KreĢler (AADC), sıradan
kreĢlerin yanında devreye alınmıĢtır. Bu kreĢlerde belirli sınırlamalar mevcuttur [32]. Bunlar, hem
öğrencilerin ailelerinin, hem de çalıĢan personelin belirli kurallara uymalarını gerektirirler. Sigara
kullanımı, kürklü evcil hayvan beslenmesi, parfüm kullanımı istenmez. Ayrıca bu kreĢlerde PVC yer
döĢemeleri, rutubet, canlı çiçek bulundurulması, açık raflar, perdeler minimal tutulur. Günlük yer
temizliği ve haftalık mobilyaların tozlarının alınması, yastık, çarĢaf ve perdelerin sık yıkanması
uygulamaları yapılır. Buralarda yerler yaygın olarak kuru elektrostatik paspaslama ve elektrik
süpürgesi yöntemiyle temizlenir. ÇalıĢanların tamamı alerjenler konusunda eğitim almıĢlardır.
Stokholm’de yapılan bir çalıĢmada, AADC kreĢlerinde iç ortam havası toz konsantrasyonları sıradan
kreĢlere kıyasla daha düĢük bulunmuĢtur [33]. Bu kapsamdaki bir baĢka çalıĢmada, bu kreĢlerdeki
çöken tozlarda kedi kaynaklı alerjenlerin altı, köpek kaynaklı alerjenlerin dokuz kat daha düĢük olduğu
belirlenmiĢtir [34].
Singapur’da 104 çocuk yuvasında gerçekleĢtirilen bir çalıĢmada [35], UOB konsantrasyonları ölçülmüĢ
ve bunun havalandırma türleri ile iliĢkisi incelenmiĢtir. Ölçüm verileri üzerinde gerçekleĢtirilen istatistiki
Faktör Analizi sonucunda UOB kaynaklarının dördü iç ortam ve biri dıĢ ortamdan olmak üzere beĢ
grupta toplanabileceği ifade edilmiĢtir. Ġlk faktör, yer döĢemeleri ile bunların yapıĢtırıcıları ve
parlatıcıları, mobilya kaplamaları ve laminantlardan oluĢan bina malzemeleri olarak belirlenmiĢtir.
Ġkinci faktör olarak hava tazeleyiciler ve temizlik maddeleri belirlenmiĢtir. Üçüncü faktörün benzen gibi
aromatikleri içerdiği ve trafik emisyonlarından kaynaklanabileceği ifade edilmiĢtir. Dördüncü faktörün
2-bütoksi etanol ve izopropanol gibi su bazlı boyaların sinyalini taĢıdığı belirlenmiĢtir. BeĢinci faktörde
formaldehit ve asetaldehit belirgin olup, sıkıĢtırılmıĢ ahĢap ürünlerinin sinyalini taĢıdığı ifade edilmiĢtir.
Bu çalıĢmada, çocuk yuvalarında kullanılan farklı havalandırma metotlarının iç ortam UOB
konsantrasyonlarına etkileri incelenmiĢtir. Klima ya da klima ve mekanik havalandırmanın birlikte
kullanıldığı birimlerde özellikle ağırlıklı olarak iç ortamdan yayılan UOB değerlerinin doğal
havalandırmalı ya da doğal havalandırma ile iklimlendirmenin birlikte kullanıldığı hibrit Ģartlandırmalı
birimlere kıyasla daha yüksek olduğu, bunun da daha düĢük hava değiĢim oranlarına bağlı olduğu
ifade edilmiĢtir. Bu durum, kaynakları hem iç ortam hem de dıĢ ortam olabilen UOB’ler için söz konusu
olmamıĢtır. Sonuç olarak, UOB maruziyetini azaltmanın temel prensibinin yalnızca havalandırma
stratejilerini değiĢtirmek değil, bunların iç ortam kaynaklarının bertarafı olması gerektiği ifade edilmiĢtir.
Ġstanbul’un Fatih Ġlçesi’nde 2007 yılında yapılan bir çalıĢmada [36], 15 anaokulunda toplam mantar ve
bakteri seviyeleri incelenmiĢtir. Sınıf, yemek odası, mutfak ve tuvaletlerdeki toplam bakteri miktarı
-3
-3
sabah 946,43±1033,79 CFU.m , öğleden sonra ise 849,29±594 CFU.m olarak bulunmuĢtur. Toplam
-3
mantar miktarları ise sabahları 489,64±441,25 CFU.m , öğleden sonra ise 993,39±1013,52 CFU.m
3
,olarak bulunmuĢtur. Cladosporium spp. ve Aspergillus spp. en sık üreyen mantar türleri olarak
belirlenmiĢtir. Alüminyum doğramaya sahip mekanlarda sabahları toplam mantar seviyelerinin daha
yüksek olduğu gözlenmiĢtir. Halı döĢemeye sahip mekanlarda mantar miktarların özellikle çocukların
faaliyetlerinin arttığı öğleden sonraları arttığı belirlenmiĢtir. Beton ve tuğla binalarda toplam mantar
miktarlarında bir farklılık gözlenmemiĢ, ancak toplam bakteri miktarları tuğla binalarda sabahları daha
yüksek bulunmuĢtur.
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Ġzmir’de bulunan üç ilkokul bünyesinde yer alan anaokullarında iç ortam havasında gerçekleĢtirilen
UOB ve formaldehit ölçümlerinde [37], tolüen ve benzenin en yüksek konsantrasyona sahip UOB
oldukları gözlenmiĢtir. Bunları, 1,3-diklorobenzen, etilbenzen, o-ksilen, p,m-ksilen, naftalin ve 1,2,43
trimetilbenzen bileĢikleri izlemiĢtir. ÇalıĢmada toplam UOB değerleri için ortalamalar 33 ile 130 µg/m
arasında bulunmuĢtur. Formaldehit konsantrasyonları ise ölçülen en yüksek UOB
3
konsantrasyonlarından daha yüksek bulunmuĢ olup, ortalamalar 67 ile 109 µg/m arasında
bulunmuĢtur. Sonuçlar kullanılarak yapılan sağlık riski değerlendirmesinde, kronik toksik risk
seviyelerinin düĢük olduğu, buna karĢın benzen ve formaldehit kaynaklı kanserojen risklerin
popülasyonun önemli bir oranı için kabul edilebilir risk seviyelerinin üzerine çıktıkları sonucuna
varılmıĢtır.
Ankara’da 2006-2007 yıllarında gerçekleĢtirilen ve iki anaokulunu da kapsayan bir baĢka çalıĢmada
-3
[38], toplam bakteri sayımını ortalamasının anaokulları iç ortam havasında kıĢın 649 CFU.m ve yazın
-3
1462 CFU.m olduğu gözlenmiĢtir. Bu değerlerin dıĢ ortam havasında ölçülen değerlerden çok daha
yüksek oldukları ve iç ortam CO2 konsantrasyonları ile aralarında istatistiksel iliĢki olduğu görülmüĢ, en
yaygın türlerin Micrococcus spp., Staphylococcus spp. ve Bacillus spp. oldukları gözlenmiĢtir. Ġç ortam
-3
-3
havası ortalama mantar konsantrasyonlarının ise kıĢın 40 CFU.m ve yazın 93 CFU.m olduğu
gözlenmiĢtir. Bu mantar konsantrasyonlarının, iç ortam CO 2, bağıl nem ve sıcaklık değerleri ile dıĢ
ortam bağıl nem değerlerinden etkilendiği belirlenmiĢtir. En yaygın mantar türlerinin Penicillium spp.,
Aspergillus spp. ve Cladosporium spp. oldukları gözlenmiĢtir.
Çanakkale’de 2012-2013 yıllarında gerçekleĢtirilen ve on anaokulunu da kapsayan bir baĢka
çalıĢmada [39], ısınma sezonunda toplam bakteri sayım sonuçlarının belirgin bir artıĢ gösterdiği,
bunun da havalandırmanın azalmasına bağlı olduğu ifade edilmiĢtir. Ayrıca, konsantrasyonlar ile kiĢi
sayısı, binanın türü ve yaĢı, en son duvar boyama ve yer yenileme zamanı ve ısınma ve piĢirme
maksatlı yakıt türü arasında istatistiksel olarak anlamlı iliĢki bulunduğu bulunmuĢtur.

4. SONUÇLAR
Ġç ortam havasında ölçülen kimyasalların çoğunun kaynakları inĢaat malzemeleri, mobilyalar, tüketici
ürünleridir. Örneğin, formaldehit için ana kaynaklar sunta, MDF, kontraplak gibi kompozit ahĢap
ürünleridir. Diğer kaynaklar olarak strafor yalıtım malzemeleri, tekstiller, boyalar, silikon esaslı yalıtım
malzemeleri ve gazlı ocaklar gibi iç ortam yanma kaynakları sayılabilir [40]. Yüksek
konsantrasyonlardaki bazı UOB’ler temizlik kimyasalları ve kiĢisel bakım ürünleri, boyalar, petrol
ürünleri içeren temizleyiciler ve iç ortam yanma kaynaklarından yayılmakta, ayrıca bazı UOB’ler de
muhtemelen yakın bölgelerdeki trafik emisyonları ile taĢıtlardan yakıt buharlaĢması yoluyla iç ortama
girmektedirler [20]. Kloroform mevcudiyeti klorlu musluk sularından buharlaĢma yoluyla ve çamaĢır
suyu (sodyum hipoklorit) içeren bazı tüketici ürünlerinden kaynaklanabilmektedir. Fitalatlar
plastiklerden, oyuncaklardan, bazı inĢaat malzemelerinden ve bazı tüketici ürünlerinden
kaynaklanabilmektedirler. Alev geciktiriciler yoğun olarak mobilyalarda ve elektronik ürünlerde
kullanılmaktadırlar. Muhtelif türlerde pestisitler haĢere mücadelesi maksadıyla kullanımdan
kaynaklanmaktadırlar.
Okul öncesi eğitim kurumlarında iç ortam hava kirliliğinin en alt seviyelere indirilebilmesi için aĢağıdaki
önlemlerin alınması faydalı olacaktır:





Ulusal ve uluslararası nitelikteki düzenleme kurumlarının müsaade ettiği seviyelerin altında
formaldehit içeren ahĢap ürünlerinin kullanılması.
DüĢük formaldehit içeren ürünlerin tercih edilmesi ve baskılı tekstil ürünlerinin yıkandıktan
sonra kullanılması.
Gazlı ocak kullanımı esnasında aspiratör ve davlumbazların çalıĢır tutulması ve dıĢarıdan
alınan hava ile havalandırmanın artırılması.
Özellikle yüksek verimli partikül tutucu (HEPA) filtreye sahip bir elektrikli süpürge ile tozların
sık temizlenmesi ve bu yolla tozlarda yüksek oranlarda bulunabilecek polibromlu difenil eter
(PBDE), kurĢun ve diğer metaller ile bazı fitalatlara maruziyetin azaltılması.
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Temizleme ürünlerinin kullanımında ”yeĢil” sertifikalı ve düĢük UOB değerlerine sahip olanların
tercih edilmesi.
Eski pestisit, solvent ve temizlik ürünlerinin binadan uzaklaĢtırma yoluyla bertaraf edilerek iç
ortam pestisit ve UOB değerlerinin düĢürülmesi.
Entegre haĢere yönetim metotlarını kullanarak pestisit ihtiyacının ortadan kaldırılması veya
kullanımının en az seviyelere indirilmesi.
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OKULLARDA ĠÇ ÇEVRE KONFOR BĠLEġENĠ OLARAK
AYDINLATMA
Z. Tuğçe KAZANASMAZ

ÖZET*
Eğitim yapılarında (okullarda) aydınlatma tasarımının özel bir yeri vardır. Okullarda gerçekleĢen en
temel eylem ―öğrenme‖ dir. Bu eylemin iç çevrenin aydınlatılmasıyla (doğal ve yapay aydınlatma)
doğrudan iliĢkili olduğu, doğru ve uygun bir aydınlatma ile öğrencilerin bilgiyi edinmeleri ve akılda
tutmalarına yardımcı olduğu bilinir. Öğrencilerin motivasyonu ve derse dikkatlerini vererek odaklanma
süreleri artar. Eğitim kurumlarında çalıĢan eğitimcilerin de çalıĢma motivasyonunun sağlanması,
dikkatlerinin ve iĢ performanslarının artırılması için iyi ve doğru tasarlanmıĢ bir aydınlatma uygulaması
olmalıdır. Ġç çevrenin kullanım biçimiyle iliĢkili olarak düzgün yayılmıĢ bir aydınlık ile gerekli görsel
konfor koĢulları sağlanmalıdır. Bu amaçla günıĢığından mümkün olduğu kadar fazla faydalanılmalı ve
yapay aydınlatma ile bütünleĢik olarak tasarlanmalıdır. Doğru tasarlanmayan bir aydınlatma,
eylemlerin gerçekleĢtirilmesini engelleyebilir, hatta insan sağlığını (göz ve ruh sağlığı v.b.) olumsuz
etkileyebilir. Modern eğitim kurumları en yeni teknolojik geliĢmeler dikkate alınarak tasarlanmalıdır.
Böylece iç çevre kalitesi eğitimi destekleyecek seviyede sağlanabilir. Aydınlatma da bu bağlamda bir
iç çevre bileĢeni olarak ele alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Aydınlatma, Görsel Konfor, Okullar, Eğitim

ABSTRACT
Lighting design has a unique role in educational buildings (or schools). The basic activity in schools is
the ―learning‖. It has known that learning is directly related to the lighting of the indoor environment.
Properly-designed lighting helps the students to learn any knowledge and remember them effectively.
Students‘ willingness and their focusing time in class may increase. It is also necessary to satisfy the
motivation and to increase the working performance of educators in schools by well and properlydesigned lighting applications. Visual comfort conditions should be satisfied in relation to the function
of the interior environment. Users should benefit from daylighting as much as possible and daylighting
should be integrated to the artificial lighting. An improperly-designed lighting prevents some activities
to be done; even it may affect human health negatively. Contemporary educational buildings should
be designed according to new technological improvements. Thus, indoor environmental quality might
support the educational activities. In this context, lighting should be considered as a component of the
indoor environment.
Keywords: Lighting, Visual Comfort, Schools, Education
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1. GĠRĠġ
Okullarda, iç çevre konfor bileĢeni olarak aydınlatmanın özel bir yeri vardır. Aydınlatma doğrudan
öğrencilerin bilgiyi edinmelerini ve edindikleri bilgiyi akılda tutmalarını etkiler [1,2]. Doğru tasarlanmıĢ
bir aydınlatma sistemi, öğrencilerin motivasyonunu ve derse dikkatlerini vererek odaklanma sürelerini
artırır. Bu nedenle, iç çevrenin görsel konfor koĢullarının yeterli ve düzgün yayılmıĢ bir aydınlık düzeyi
ile sağlanması gerekir. Görsel konfor, öncelikle günıĢığı ile sağlanmaya çalıĢılmalı, doğal ve yapay
aydınlatma sistemleri birlikte kullanılmalı, sadece yatay çalıĢma düzlemi üzerindeki aydınlık düzeyi
dağılımı değil düĢey düzlemler üzerindeki aydınlık düzeyi ve parıltı dağılımları incelenmelidir. Doğru
tasarlanmayan bir aydınlatma, sağlıksız bir iç çevre oluĢturur ve eylemlerin gerçekleĢtirilmesini
engelleyebilir, hatta insan sağlığını olumsuz etkileyebilir. Böylece, bu bildiri ile iç çevre kalitesini
etkileyen bir bileĢen olan aydınlatma ve görsel konfor koĢulları ele alınacaktır. Bu konuda yapılmıĢ
çalıĢmalardan örnekler verilerek ilgili standartlar ve tasarım normları incelenecektir. Bu bildiri Makina
Mühendisleri Odası Ġzmir ġubesi Ġç Çevre Kalitesi ÇalıĢma Grubunun ―Okullarda Ġç Çevre Kalitesi
Rehberi‖ çalıĢması kapsamında olan ―Okullarda Aydınlatma ve Görsel Konfor‖ Rehberi ile bir bütünlük
içinde hazırlanmıĢtır.

2. OKULLARDA GÖRSEL KONFOR
Okullarda görsel konforun sağlıklı bir Ģekilde sağlanması, öğrenmenin eskiye göre daha fazla görsel
olması nedeniyle aydınlatma tasarımının öncelikli konusu olmaktadır. Okullarda görsel olarak
odaklanma ihtiyacı artmakta bu da göz yorgunluğunu artırmaktadır. Dersliklerin aydınlatma sistemi iç
tasarım düzenine uyumlu olmalıdır. Örneğin, derslikte oturma düzeni sabit olabileceği gibi değiĢken bir
masa-sandalye düzeni olabilir. Ders anlatımı sadece sabit olarak ders tahtası baĢında olmaz ama
derslik içerisindeki çalıĢma gruplarının oturma düzenine göre esnek yapılabilir. Tüm benzer
değiĢiklikler derslikte farklı bölgelere görsel olarak odaklanması gerektirir. Aydınlatma tasarımı da
esnek ve değiĢken bir yapıda planlanabilir. GerçekleĢen en önemli eylem okuma-yazmadır. Yazarken
yakın bir mesafeden yatay düzlemdeki aydınlık düzeyi ile odaklanılırken, örneğin; ders tahtası
üzerindeki yazıları okurken de düĢey düzlem üzerindeki aydınlık düzeyi etkili olmaya baĢlar. Göz her
iki duruma da, baĢka bir deyiĢle, yatay düzlemden düĢey düzleme geçiĢ durumuna, uyum
sağlamalıdır. Aydınlatma bu uyumu destekler nitelikte olmalıdır. Aydınlatma yönetim/kontrol sistemleri
ile aydınlatma armatürlerinin çalıĢması düzenlenebilir. Ġç hacimlerin mümkün oldukça günıĢığı ile
aydınlatılması esastır. Yapay aydınlatma, lambaların kısılabilme (dimleme) özelliği ile doğal
aydınlatmayı desteklemelidir. KamaĢma olmaması için aydınlatma armatürlerinin optik özelliklerinin
uygun olması gerekir. GüneĢin konumuna, yönlenmeye ve havanın açık veya kapalılık durumuna göre
kamaĢma olmaması için de perde ve gölgeleme elemanları, hatta günıĢığından en verimli Ģekilde
faydalanabilmek için günıĢığı yönlendirme sistemleri uygulanmalıdır [2-5].
2.1 Aydınlık Düzeyi ve Düzgünlük Faktörü
2

Aydınlık düzeyi birim alana ulaĢan ıĢık akısı olarak tanımlanır. Birimi lümen/m veya lux‘tür. Ġç
hacimlerde eylemlerin sağlıklı bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi için gereken minimum aydınlık düzeyi
sağlanmalıdır. Bu sayısal değerler çeĢitli standartlarda belirtilir. DIN EN 12464-1 standardına göre,
derslikler için önerilen minimum aydınlık düzeyi 300 lux‘tür. Bu değer minimum olmakla beraber, 500
lux‘lük yüksek bir aydınlık düzeyinin sınıf çalıĢmaları için daha iyi olduğu söylenebilir [2]. Ders tahtası
üzerinde (düĢey düzlemde) düzgün yayılmıĢ 500 lux‘ lük bir aydınlık düzeyi olmalıdır [2]. Beyaz yazı
tahtası üzerinde kamaĢmayı engellemek için aĢırı parlak olmamalıdır. Tahtanın çevresi çok karanlık
olmamalıdır. KamaĢmaya karĢı ıĢık kaynaklarının düzeni ve tipi önemlidir. Projeksiyonlu sunumlar için
genel aydınlatmadan ayrı kontrol edilebilir, gerektiğinde tamamen kapatılabilir ve dimlenebilir bir
aydınlatma düzeni kurulmalıdır [3].
Okullarda iyi bir aydınlatma oluĢturmanın temeli, düĢey sunum yüzeylerinin iyi aydınlatılmasına
dayanır. DüĢey yüzeyde yazılı olan her Ģey iç hacmin tüm açılarından okunabilir olmalıdır. Yazı
tahtasının yaklaĢık 0,85-1,35m önüne ıĢığı tamamen duvar yüzeyine yönlendiren aydınlatma aygıtları
İç Çevre Kalitesi Seminerleri Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

______________________ 79 _______

yerleĢtirilebilir. Böylece düĢey düzlemde yeterli düzeyde parlak ve düzgün bir aydınlatma sağlanabilir.
Uzaktan tahtadaki yazıların görünürlüğü artar [2,3]. Düzgünlük faktörü—minimum aydınlık düzeyinin
ortalama aydınlık düzeyine oranı, 0,7 olmalıdır (DIN standardı). Eylemlerin gerçekleĢtiği alan
içerisinde aydınlık düzeyindeki aĢırı değiĢkenlik görsel performansı azaltan ve dikkatin dağılmasına
neden olan bir etki yaratır. Düzgünlük faktörü, böyle bir durumda oluĢacak aĢırı kontrast ve dikkatin
dağılması durumunu engellemek için olması gereken minimum değeri gösterir [2]. Düzgünlük faktörü,
hacim içerisinde minimum ve maksimum aydınlık düzeyi arasındaki fark arttıkça olumsuz olarak
etkilenir. Düzgün dağılım azalmıĢ olur. Bu da parıltı dengesizliğine neden olacağından kamaĢma
problemi görülür. Hacim içerisinde belli noktalarda aydınlık düzeyi yetersiz kalır.

ġekil 1. Derslik aydınlatması örnekleri [2].
Aydınlık düzeyi ve düzgünlük faktörü, derslik hacminin boyutları, iç yüzey malzemelerin renkleri ve
yansıtma çarpanları, mobilyaların konumu gibi mimari faktörlerden etkilenir. Aydınlık düzeyi yapay
aydınlatma düzeni, lamba ve armatürlerin seçimiyle de doğrudan iliĢkilidir. Belirli bir sıra veya karolaj
düzeni ile yerleĢtirilen aydınlatma aygıtları genel aydınlatmayı sağlar. Düzgün yayılmıĢ ıĢık altında az
gölgeli bir görsel çevre oluĢturulabilir. AĢırı parlak yüzeyler nedeniyle kamaĢma olabilir. Beyaz yazı
tahtasının yüzeyi aĢırı parlak olursa veya tahtanın çevresi çok karanlık olursa da kamaĢma oluĢur.
Armatür, ders tahtasından uzak bir noktaya yerleĢtirildiyse ıĢık dağılımı tahta yüzeyini aydınlatmaya
yetmeyebilir. Aydınlık düzeyinin yetersiz oluĢu ile iç hacim loĢ olarak algılanır, gerçekleĢtirilmek
istenen eylemler gerçekleĢtirilemez. Aydınlık düzeyinin gereğinden fazla olması ile iç hacim çok parlak
algılanır. IĢık kaynaklarına yeterli bakım ve kontrol yapılmazsa ıĢık kaynağının titreyerek yanması
görülebilir. DüĢey düzlemde oluĢacak kamaĢma problemi veya yüzeyin yetersiz bir Ģekilde
aydınlatılması, yüzeydeki yazıların okunmasını zorlaĢtırır.
2.2 Renksel Geriverim ve KamaĢma Indeksi
Renksel geriverim, renklerin doğru ve gerçek renginde algılandığının bir göstergesidir. Yapay
aydınlatma armatürlerindeki lambaların Renksel Geriverim Indeksi (Ra) en az 80 olmalıdır. Bu değer
ne kadar yüksekse (ne kadar 100‘e yakınsa) renkler o kadar gerçeğe yakın görünür. Renklerin en
doğru algılandığı koĢul günıĢığı ile sağlanır. Bu değer, kullanılacak ıĢık kaynağının (lambanın)
minimum renksel geriverim değerini ifade eder [2,4]. Renksel geriverim indeksi, istenilen değerden
düĢük ise renkler farklı tonlarda, hatta bazı indeks değerlerinde bazı renkler farklı renklerde görülür.
KamaĢma indeksi (Limiting glare rating), yapay aydınlatma armatürleri için geçerlidir. Bu oran, görüĢ
alanı içerisinde parlak ıĢık kaynaklarından kaçınmak için izin verilen maksimum değeri ifade eder.
Derslikler için kamaĢma indeksi minimum 19 olmalıdır [2-4]. KamaĢma indeksi gerektiğinden fazla ise
ıĢık kaynağı çok parlak görülür. DüĢey yüzeyler üzerindeki aydınlık düzeyinin aĢırı parlak veya çevre
yüzeylere göre karanlık olması kamaĢmaya neden olabilir.

2.3 GünıĢığı ile Standartlar
Doğal aydınlatma, odanın yönlenmesi, dıĢ engeller, güneĢ ıĢığının kontrolü ve günıĢığının yönlenmesi,
pencere tasarımı, çatı açıklıkları ve atriyum tasarımı konularıyla doğrudan iliĢkilidir. Ayrıca derslik
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hacminin boyutları, iç yüzey malzemelerin renkleri ve yansıtma çarpanları, mobilyaların konumu gibi
mimari faktörlerden de etkilenir. GünıĢığı ile dersliklerin gün boyunca aydınlatılması esastır [2,3].
Derslikler tek yönlü veya çift yönlü olarak yandan (pencereden) ıĢık alabileceği gibi, çeĢitli tepe
ıĢıklıkları aracılığıyla da düzgün yayılmıĢ günıĢığı elde edilebilir (ġekil 1). ÇeĢitli ülkelerin bu konuyla
ilgili çeĢitli standartları vardır [7-12]. Örneğin, Ġngiltere‘deki standart, okullarda, minimum günıĢığı
çarpanı değerini tek yönden ıĢık alan derslikler için %2 olarak; aydınlık düzeylerini de 300-500 lux
arasında önerir. Ayrıca, pencere alanının duvar alanına oranı, hacim derinliği 8 m‘den az olan sınıflar
için %20 olmalıdır [10]. DIN standardı, hacmin boyutlarına göre pencere alanı oranlarını belirler.
Örneğin, 2,80 m yüksekliğinde ve 2 x 3 m boyutlarında bir oda için pencere yüksekliği 1,63 m ise
geniĢliği 1,31 m önerilir. Normal zorlukta bir iĢ için 250-500 lux arasında bir aydınlık düzeyi istenir [11].

ġekil 2. Bina açıklıkları ile günıĢığının sağlanması [3].
GünıĢığı çarpanı, iç hacimde yatay çalıĢma düzlemi üzerindeki referans bir noktanın aydınlık
düzeyinin dıĢ ortamdaki yatay aydınlık düzeyine olan oranıdır. Bu oran önerilen değerlerden yüksek
olursa iç hacimde aydınlık ve karanlık dengesizliği oluĢur, kamaĢma problemi görülür. Ġç hacmin
pencereden uzak bölgeleri loĢ veya karanlık olarak görülür. Pencereye yakın bölgeler, örneğin masa
üzeri, ise aĢırı parlak görülür. Pencere alanı gerektiğinden fazla ise ya da iç hacmin yönlenmesine
uygun pencere tasarımı yapılmadıysa kamaĢma oluĢabilir. Aydınlatma tasarımı bileĢenleri, mimari
tasarım aĢamasında uygun ve doğru Ģekilde tasarlanmazsa iyileĢtirme çalıĢmaları ile aydınlatma
konforunu istenilen seviyeye getirmek her zaman mümkün olmayabilir.

3. OKULLARDA GÖRSEL KONFORLA ĠLGĠLĠ SORUNLAR VE ÇALIġMALAR
Okullarda görsel konfor ile ilgili çeĢitli çalıĢmalar yürütülmüĢtür. Bir çalıĢmada, görsel konfor akustik
konfor ile birlikte ele alınmıĢ ve bir dersliğin fiziksel özelliklerinin (malzemelerin) ve oturma düzeninin
konfor koĢullarına etkisi araĢtırılmıĢtır. GünıĢığı analizleri için benzetim modelleri oluĢturulmuĢ,
dersliğin farklı yönlerde konumlanıĢı, gölgeleme elemanları da düĢünülerek ve yaz-kıĢ koĢulları için
ayrı ayrı görsel konfor parametreleri incelenmiĢtir. Genel olarak, %40 civarında olan bir pencere
oranının gereğinden fazla miktarda günıĢığının iç hacme ulaĢmasına neden olduğu görülmüĢtür.
YaklaĢık 700 lux‗ten yüksek olan aydınlık düzeyi değerleri sadece kamaĢmaya neden olmakla kalmaz,
ayrıca güneĢin ısıl etkisini de artırabilir. Ancak, gölgeleme elemanlarının kapalı gök koĢulunda görsel
konfora etkisi de göz ardı edilmemelidir. Bu Ģekilde, derslikteki aydınlık düzeyi, standartlarda önerilen
sınır değerlerin altına düĢmektedir. KıĢ koĢulunda, kuzey-güney yönlü derslikler ile kuzeybatıgüneydoğu yönlü dersliklerde gölgeleme elemanı eklenmesi, kamaĢma problemini azaltmıĢ ve görsel
konfor açısından belirgin Ģekilde daha olumlu sonuçlar sağlamıĢtır. Diğer yönlerde bir etkisi
olmamıĢtır. Yaz koĢulunda ise gölgeleme elemanları tüm yönlerde görsel konforu iyileĢtirmiĢtir [13].
Ġngiltere‘de gerçekleĢen bir çalıĢmada, 90 derslik incelenmiĢ, bu dersliklerde kamaĢma ve flouresan
lambaların titreĢimi kaynaklı sorunlar araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢma düzlemi üzerindeki aydınlık düzeyi, beyaz
yazı tahtası üzerindeki parıltı ve lambanın titreĢimi ölçülmüĢtür. Sonuçta, dersliklerin %80‘inin
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100Hz‘lik flüoresan lambalar ile aydınlatıldığı ve bunun da baĢ ağrısına ve görsel performansın
bozulmasına neden olduğu anlaĢılmıĢtır. Dersliklerin büyük kısmının önerilenden daha fazla aydınlık
olduğu ve bunun da görsel konforu azalttığı görülmüĢtür. Tavana monte edilen projeksiyonun beyaz
tahta üzerinde parıltılı bir nokta oluĢturduğu bunun da konforsuzluk kamaĢmasına neden olduğu
söylenmektedir [14].
Yukarıda bahsedilen çalıĢmalar görsel konfor konulu sorunlardan kaynaklanmaktadır. Bu sorunların
temeli aydınlık düzeyinin yetersiz olmasına veya gerektiğinden fazla olmasına dayanır. Yetersiz olan
aydınlık düzeyi eylemlerin sağlıklı bir Ģekilde gerçekleĢmesine engel olur. Örneğin, okumanın
yavaĢlaması, konsantrasyon kaybı, uzun vadede görmenin zayıflaması gibi sonuçlar görülür. Aydınlık
düzeyinin gereğinden fazla olduğu veya dengesiz olduğu durumlarda ise kamaĢma oluĢabilir. Bu aynı
zamanda aydınlık düzeyinin dağılımını da olumsuz etkileyip düzgünlük faktörünü azaltır. GörüĢ alanı
içerisinde çok parlak bir yüzey, obje veya ıĢık kaynağından doğrudan göze ulaĢan ıĢık nedeniyle de
kamaĢma olabilir; bir yüzeyden veya objeden yansıyan ıĢık nedeniyle de olabilir. GüneĢ ıĢığının iyi
kontrol edilemediği durumlarda aĢırı ısınma problemleri ve kamaĢma oluĢabilir. Bu da görmeyi
engeller ya da görüĢ alanı içerisinde görmeyi zorlaĢtırır. Örneğin, parlak bir yüzey üzerindeki yazılar
okunamaz. Göz ve baĢ ağrısına neden olur. Uzun vadeli olarak konsantrasyon kaybına neden olur ve
üretkenliği azaltır.
Yapay aydınlatma elemanları da dikkatli seçilmelidir. KamaĢma indeksi uygun seçilmeyen aydınlatma
aygıtları nedeniyle ıĢık kaynağı kamaĢma kaynağı olur. Epilepsi düĢük frekanslı ıĢık altında
tetiklenebilir. Ġçerisinde lambanın görüldüğü aydınlatma armatürleri tercih edilmez. IĢık kaynağının
titreyerek yanması bazı kiĢilerde rahatsızlık ve kızgınlık belirtilerine neden olur. Ayrıca hareketli
objelerin görülmesinde stroboskopik etkilere yol açar. Örneğin hareketli bir makine parçası sabitmiĢ
gibi görülür. Kompakt flüoresan lambanın kontak yapıp yanması veya boĢalmalı lambaların lamba
ömrünün sonuna doğru bu tür durumlar olabilir. Denge ile ilgili problemleri, beyin rahatsızlıklarını
artırıp kötüleĢtirebilir. Bunlar yüksek frekanslı kontrol donanımları (elektrik akımının lambaya gelmesini
baĢlatan ve kontrol eden aparatlar) ile engellenebilir [3]. Sabit ve sürekli uyum sağlama ihtiyacı
gözlerin gerilerek zorlanmasına ve bir süre sonra da yorgunluğa neden olur. Ayrıca günıĢığının
yetersizliği ve dıĢ ortam ile görsel iliĢki kurulmaması psikolojik olarak rahatsızlık oluĢturur. DıĢ ortam
ile görsel iliĢki kurulmasını sağlayacak Ģekilde pencereler düzenlenebilir. Bahçe ve iç avluya bakan
camlı yüzeyler tasarlanabilir. Mahremiyeti sağlamak ve konsantrasyonu devam ettirmek için perde ve
jaluzili sistemler kullanılabilir.

7. YORUM VE SONUÇLAR
Okul tasarımlarında, aydınlatma düĢünülürken görsel konforun sağlanması için gereken teknik ölçütler
ve enerji tüketiminin azaltılması için gereken enerji verimliliği ölçütleri dıĢında ayrıca insan odaklı
olmasına dikkat edilmelidir. Modern eğitim kurumları en yeni teknolojik geliĢmeler ıĢığında
tasarlanırken iç çevre kalitesi de desteklenmelidir. Aydınlatma, bu bağlamda bir iç çevre bileĢeni
olarak ele alınmalıdır. Ġç çevrede gerçekleĢecek eylemlerin sağlıklı bir Ģekilde sürdürülmesi için görsel
konfor koĢulları sağlanmalıdır. Öncelikle amaç günıĢığında faydalanarak yeterli aydınlık düzeyini elde
etmektir. GünıĢığının yetersiz kaldığı zamanlarda yapay aydınlatmaya gereksinim olmalıdır. Kontrol
sistemleri kullanılarak yapay aydınlatma ile doğal aydınlatma sistemleri bütünleĢik olarak
tasarlanmalıdır. Böylece hem görsel konfor koĢullarının sağlanması hem de enerjiden tasarruf
edilmesi mümkün olabilir. GünıĢığından yıl içerisinde ve gün içerisinde yeteri kadar faydalanabilmek
için dolayısıyla yeterli bir aydınlık düzeyini sağlamak için mimari tasarım aĢamasında standartlar ve
tasarım kurallarına dikkat edilmelidir. Yapay aydınlatma, standartlarda önerilen minimum aydınlık
düzeyini düzgün dağılımla sağlayacak Ģekilde uygulanmalıdır. Aydınlatma aygıtlarının sıra halinde bir
düzen içinde dizilmeleri genel aydınlatmayı sağlar ve rahatsız edici gölgelerin oluĢmasını da engeller.
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OKULLARDA ĠÇ HAVA KALĠTESĠ EĞĠTĠMĠ: PĠLOT ÇALIġMA
ĠZMĠR
MMO Ġzmir ġubesi Okullarda Ġç Çevre Kalitesi Eğitimi ÇalıĢma Grubu

1

ÖZET
Ġç çevre kalitesi yaĢadığımız ortamlardaki insan konforunu, sağlığını ve üretkenliğini etkileyen altı
bileĢenle tanımlanan bir terimdir. Bu bileĢenler yaĢanılan hacim içindeki ısıl konfor, iç hava kalitesi,
aydınlatma, akustik konfor, koku kalitesi, titreĢimdir.
Ġç çevre kalitesine en duyarlı, sağlık ve üretkenlikleri etkilenen gruplardan biri okul çağı çocuklarıdır.
Her ülkede çocukların günlük hayatlarının büyük bir kısmını geçirdikleri okullar, dershane ve kurs gibi
eğitim birimlerindeki “iç hava kalitesinin çocukların sağlığını ve akademik performansını doğrudan
etkilediği kanıtlanmıĢtır. Ġç hava kalitesinin yükseltilmesiyle konsantrasyon ve hatırlama aktivitelerinin
geliĢtiği, öğrencilerin sınavlarda daha baĢarılı oldukları ile ilgili pek çok çalıĢma olduğu görülmektedir.
Okullarında iç hava kalitesi programını baĢlattıktan sonra, okuma ve matematik testlerinde ciddi bir
baĢarı artıĢı olduğu, öğrencilerin baĢarısını arttıran bir öğrenme ortamı yaratıldığı ifade edilmektedir.
Bir çalıĢma iç hava kalitesi yüksek olan bir okulda, standartlaĢtırılmıĢ sınavlardaki baĢarıların, iç hava
kalitesi kötü olan okullara göre %14-15 daha yüksek olduğunu göstermiĢtir. Uygun iç hava kalitesi
okula devamsızlığı ve bulaĢıcı hastalıklarının yayılmasını azaltmaktadır. Ġç hava kalitesinin yetersizliği
astım ve solunum yolları hastalıklarına neden olan nemi ve küfü artırmaktadır.
Bu çalıĢmada Ġzmir‟de metropol ilçelerindeki ortaokul son sınıflarındaki öğrencilerde, öğretmenlerde,
ebeveynlerde ve okul yönetimlerinde iç çevre kalitesi konusunda farkındalık yaratmak için, Ġzmir Mili
Eğitim Müdürlüğü iĢbirliği ile Makina Mühendisleri Odasının geliĢtirdiği bir projede geliĢtirilen eğitim
dokümanları, yapılan eğitim çalıĢmaları ve sonuçları sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ġç Çevre Kalitesi, Ġç Hava Kalitesi, Isıl Konfor, Okullar, Eğitim

ABSTRACT
Environmental quality affects human comfort, health and productivity and as a term is defined by six
components. These components are thermal comfort, indoor air quality, visual comfort, acoustic
comfort, odor and vibration in living spaces.
The most sensitive group as well as health and productivity affected by environmental quality are
children of school age. The indoor air quality of schools and other educational areas in which children
spent most of their daily life has proven to affect children's health and academic performance directly.
It is seen that there are many studies about the results of improving indoor air quality such as
concentration and recalling activity developments and students becoming more successful in the
examinations. It is declared that after starting indoor air quality in schools program, success in reading
and math tests have increased dramatically, a learning environment that improves the success of
students is created. A study shows that performance in standardized exams is %14-15 higher in
schools which have better indoor air quality than schools having poor indoor air quality. Appropriate
1
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indoor air quality reduces the spread of infectious diseases and absenteeism in schools. Poor indoor
air quality increases humidity and mold that cause asthma and respiratory diseases.
In this study, training documents, activities and results of the project developed by Chamber of
Mechanical Engineers‟ Ġzmir Branch in collaboration with Izmir Directorate of Turkish Ministry of
th
Education, to raise awareness of 8 grade students in secondary schools, teachers, parents and
school staff in Ġzmir Metropolitan districts for indoor environment quality are presented.
Keywords: Environmental Quality, Indoor Air Quality, Thermal Comfort, Schools, Education.

GĠRĠġ
Okullardaki iç çevre kalitesinin 6 bileĢeni (iç hava kalitesi, ısıl konfor, akustik konfor, aydınlatma ve
görsel konfor, koku, titreĢim) hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin sağlığını ve akademik
performansını etkileyen iç çevre özelliklerine sahiptir. Sınıflardaki kirli hava, aĢırı sıcak ve soğuk,
yüksek ortam gürültüsü, yetersiz günıĢığı ve aydınlatma, uygun maddelerden imal edilmemiĢ kokulu
temizlik maddelerinden, oda parfümlerinden olan emisyonlar, öğrenci ve öğretmen sağlığını ve
performansını kısa ve/veya uzun vadeli etkileyen parametrelerdir.
Ġç havada kirletici düzeyleri dıĢarıya göre genel olarak 2 ile 5 kat, bazı özel durumlarda ise 100
katından fazla, daha yüksek olabilmektedir. Yapılan bir araĢtırmaya göre, sınıflarda CO2
konsantrasyonunun 1000 ppm'den fazla olması devamsızlığı %10 ile %20 arasında artırmaktadır [1].
Ülkeden ülkeye değiĢmekle birlikte çocukların %25'inde astım Ģikâyetleri, %12'sinde ise ciddi astım
problemleri vardır [2]. Daha fazla taze hava verilen sınıflarda okuyan çocukların akademik
performansları düĢük taze hava verilen sınıflarda okuyanlara göre %14-15 düzeyinde daha yüksek
°
°
°
olduğu bulunmuĢtur [3]. Hava sıcaklığını 20 C‟ den 25 C „a doğru artarken her bir 0.6 C artıĢ ödev
yapma hızını %1.1 düĢürür [4]. Bir araĢtırmaya göre, aĢırı gürültü ve yankı nedeniyle sınıflardaki
konuĢmaların anlaĢılabilirliği indeksi %75‟dir [5]. Bir baĢka deyiĢle öğrenciler öğretmenlerin
söylediklerinin %75‟ini anlamakta, %25‟ini anlamamaktadırlar. GüneĢ ıĢığı alan okullardaki öğrencilerin
diĢlerindeki çürükler, almayanlara göre daha azdır, daha fazla kilo alırlar ve daha uzun boylu olurlar.
GünıĢığı, öğrencilerde daha pozitif davranıĢlara neden olur. Ġyi aydınlatılmıĢ kütüphanelerde gürültü
daha azdır. GünıĢığıyla aydınlatılan sınıfın öğrencilerinin, iyi günıĢığı almayan sınıfın öğrencilerine
göre, matematik testlerinde %20 daha baĢarılı, okuma testlerinde %26 daha hızlı, test baĢarılarının
%7 daha fazla olduğu, pencereleri daha geniĢ olan sınıflardaki öğrencilerin test baĢarılarının da %1418 arasında daha fazla olduğu belirlenmiĢtir [6].
Uygun olmayan iç çevre kalitesinin karakterizasyonu, uygun olmayan iç bileĢenlerinin kök nedenleri ve
kaynakları, uygun olmayan iç çevre bileĢenlerinin öğrenci sağlığına ve performansına etkisi üzerine
yüzlerce araĢtırma yapılmıĢtır. Ġç hava kalitesi Avrupa Topluluğu tarafından desteklenen çok uluslu
projelerin sayısı 50‟nin üzerindedir ve bunlardan birine 25 ülkeden 300 civarında uzman katılmıĢtır [7].
Sinphonie [8] projesinde olduğu gibi, bu projelerin bazılarında elde edilen sonuçlardan biri, okullarda iç
çevre kalitesi ve doğurduğu sorunlarla ilgili topluma bilgi verilmesi ve farkındalığın artırılmasıdır. Bu
bilgilendirme ilgili sorunların çözümünde atılması gereken ilk adımdır. Bu amaçla, okullardaki
çocukları, öğretmenleri, yöneticileri ve dolaylı olarak da ebeveynleri eğitmek üzere, Makina
Mühendisleri Odası Ġzmir ġubesi, Ġzmir Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği ile 2014 Haziran ayında
Okullarda Ġç Çevre Kalitesi Eğitimi Projesini baĢlatmıĢtır. Bu proje içeriği ve kapsamı itibariyle
Dünyada yapılan ilk projedir. Ġç çevre kalitesini alanında yedi adet doküman, öğretmen ve ebeveynler
için Okullarda Ġç Çevre Kalitesi Rehberi, Öğretmen ve Öğrencilere verilecek eğitimlerde kullanılmak
üzere iki farklı sunum hazırlanmıĢtır.
Proje içinde önce, Ġzmir‟deki 11 Metropol Belediyesi sınırları içindeki 238 ortaokuldaki, yaklaĢık 30.000
öğrencinin ve 12.500 öğretmenin Ġç Çevre Kalitesi konusunda eğitimleri öngörülmüĢtür. Projenin ana
hedefi eğitimlerin tüm Türkiye‟deki öğrencilere ve öğretmenlere verilmesidir. Ġzmir‟deki öğrenci ve
öğretmenlere eğitim vermek üzere gönüllü olan yaklaĢık 50 makina mühendisine eğitici eğitimi
İç Çevre Kalitesi Seminerleri Bildirisi
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verilmiĢtir. Gönüllü eğiticilerle birlikte bir ortaokulun son sınıf öğrencilerine, öğretmenlerine ve Ġzmir
Milli Eğitimi Müdürlüğünün belirlediği rehber öğretmenlere ilk eğitimler verilmiĢtir. Makina Mühendisleri
Odası Ġzmir ġubesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ile iĢbirliği içinde öğrenci ve öğretmenlerin eğitimi için ilgili
planlamayı yapmaktadır.
Eğitimler için hazırlanan dokümanlara herkesin ulaĢabilmesi için tüm dokümanlar bu proje için özel
olarak hazırlanmıĢ bir internet sitesinde (www.iccevrekalitesi.net) yayınlanmıĢtır. Web sitesine ayrıca
herhangi bir sınıftaki CO2 seviyesini, standardın belirlediği üst limitin altında tutmak üzere gerekli
havalandırma debisini hesaplayan bir program da yer almaktadır [9].

PROJENĠN GELĠġĠMĠ
Okullarda iç çevre kalitesi eğitimi projesinin Makina Mühendisleri Odası Ġzmir ġubesi tarafından kabul
edilmesinden sonra, projenin doğal paydaĢı olarak Ġzmir Milli Eğitim Müdürüne çalıĢmanın amacı,
içeriği ve kapsamı anlatılmıĢ ve destek istenmiĢtir. Milli Eğitim Müdürü projeyi olumlu bulmuĢ ve her
türlü desteği vereceklerini belirtmiĢlerdir. Proje için olmazsa olmaz bu desteğin alınmasından sonra
çalıĢmalara baĢlanmıĢtır.
Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre eğitim verilmesi öngörülen 11 ilçedeki okul, öğrenci
öğretmen sayıları Tablo 1‟de yer almaktadır.
Tablo 1: Okullarda Ġç hava Kalitesi Eğitimi projesi çerçevesinde ilk etapta eğitim verilecek okullara ait
istatistikler.
No

Ġlçe adı

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

BALÇOVA
BAYRAKLI
BORNOVA
BUCA
ÇĠĞLĠ
GAZĠEMĠR
GÜZELBAHÇE
KARABAĞLAR
KARġIYAKA
KONAK
NARLIDERE
TOPLAM

Okul
sayısı
12
69
80
62
45
29
13
64
81
74
11
540

Ortaokul
sayısı
8
23
51
22
17
16
9
27
21
36
8
238

Ortaokul son sınıf
öğrenci sayısı
567
3565
4187
3430
1993
1612
507
5231
3426
4704
677
29899

Ortaokuldaki
öğretmen sayısı
131
1636
2402
1586
931
925
396
1110
867
2104
412
12500

2014 Temmuz ayında Ġzmir‟de konu ile doğrudan ilgili, yayınları olan akademisyenlerin bir araya
gelmesiyle bir çalıĢtay düzenlenmiĢtir. Bu çalıĢtayda öngörülen eğitim çeĢitli unsurlarıyla tartıĢılmıĢ ve
projede yer almak isteyen uzmanlar belirlenmiĢtir.
Tablo 1‟den görüleceği üzere, eğitim verilecek öğrenci ve öğretmen sayısının çok yüksek olması
nedeniyle, eğitici sayısını artırmak için, özellikle çocukları ilk-orta öğrenim seviyesinde olan Makina
Mühendisi ebeveynlere çağrı yapılarak gönüllü eğitimci olmaları planlanmıĢtır.
Projenin çalıĢma planı aĢağıdaki fazlardan oluĢturulmuĢtur.
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Faz 1: Eğitim Materyallerinin Hazırlanması
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

Okullarda iç çevre kalitesinin her bileĢeni hakkında bir bilgi dokümanının hazırlanması.
Her bir alandaki bilgi dokümanlarını esas alarak, öğretmenler ve ebeveynler için
Okullarda Ġç Çevre Kalitesi Rehberinin hazırlanması ve basılması.
Öğretmenlere yapılacak sunumun hazırlanması ve basılması.
Öğrencilere yapılacak sunumun hazırlanılması ve basılması.
Sınıflarda havalandırma debisinin belirlenmesi için karbondioksit konsantrasyonunu
hesaplayan yazılımın algoritmasının oluĢturulması, web üzerinden kullanılabilen bir
programın hazırlanması.
Eğitim dokümanlarının ve okullarda iç hava kalitesi ile ilgili haberlerin yer alacağı bir
web sitesinin oluĢturulması.

Faz 2: Gönüllü Eğiticilerin Eğitimi
Faz 3: Eğitimlerin Verilmesi
Projenin ilk iki fazı tamamlanmıĢtır. Projenin baĢlangıcında projenin süresi eğitimlerle birlikte 9 ay
olarak düĢünülmüĢtür. Ancak pratik nedenlerle eğitimlerin bu süre içinde tamamlanamayacağı
anlaĢılmıĢtır. 2014-2015 Eğitim yılında Nisan-Mayıs aylarında yaklaĢık 9000 öğrencinin eğitimi
planlanmıĢtır.

EĞĠTĠM MATERYALLERĠ
ÇalıĢtay sonrasında kurulan Okullarda Ġç Çevre Kalitesi Eğitimi ÇalıĢma Grubu tarafından iç çevre
kalitesinin altı bileĢeni ile ilgili Tablo 2‟de verilen dokümanlar hazırlanılmıĢ ve bunlar
www.iccevrekalitesi.net internet sitesine (ġekil 1) konulmuĢtur. Bu dokümanların amacı konuya ilgi
duyanlara, iç çevre bileĢeni alanında genel olarak aĢağıdaki soruların cevaplarını vermektir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(Okullarda iç çevre kalite parametrelerinin uygun değerlerinin ) NE OLMASI GEREKĠR?
(Okullarda iç kalite parametreleri ) NEDEN ETKĠLENĠR?
(Okullarda iç çevre kalitesi herhangi bir kirleticiden) ETKĠLENĠRSE NE OLUR?
(Okullarda iç çevre kalitesi parametreleri) ETKĠLENĠRSE NASIL ALGILANIR?
(Uygun olmayan iç çevre kalitesinin) KISA ve UZUN VADELĠ ETKĠLERĠ NE OLUR?
(Uygun olmayan iç çevre kalitesi parametresini kabul edilebilir seviyeye getirmek için gerekli)
ÇÖZÜM/LER?

Tablo 2: Okullarda Ġç Çevre Kalitesi Eğitimi Dokümanları.
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ġekil 1: www.iccevrekalitesi.net internet sitesinin ana sayfasının görünümü.
Hazırlanan bu yedi dokümanda yer alan bilgiler kullanılarak öğretmenler ve ebeveynler için altı bileĢen
hakkında bilgiler içeren Okullarda Ġç Çevre Kalitesi Rehberi derlenmiĢtir (ġekil 2). Bu rehber de web
sitesinde yer almaktadır. Ayrıca eğitimlerde, basılı olarak da öğretmenlere ve ebeveynlerine iletilmek
üzere öğrencilere verilmektedir. Bu dokümanların dıĢında öğretmenlere ve öğrencilere verilen
eğitimler için iki sunum hazırlanmıĢtır. Bu sunumlar da basılmıĢtır; eğitimlerde öğrencilere ve
öğretmenlere verilmektedir (ġekil 4 ve ġekil 5).
Proje içerisinde üretilen tüm dokümanlarda, anlatımları geliĢtirmek ve algılamayı kolaylaĢtırmak için
ÇalıĢma Grubu içinde yer alan Karikatürist Ġrfan Sayar‟ın tasarımları yer almaktadır (ġekil 3).

ġekil 2: Okullarda Ġç Çevre Kalitesi
Rehberi.

ġekil 4: Öğretmenlere yapılan sunum.

ġekil 3: Ġrfan Sayar‟ın tasarımlarından bir örnek.

ġekil 5: Öğrencilere yapılan sunum.
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Proje içinde geliĢtirilen yazılımın (OKUL – HVL 1.0) amacı, sınıflarda havalandırma debisinin hesabı
için mühendislere standart bir yöntem sağlamaktır. KiĢi baĢına hava debisi ya da saatte hava değiĢim
sayısı gibi hesap yöntemleri ile sınıf büyüklükleri, öğrenci sayıları, öğrenci yaĢı gibi parametreler göz
alınmadan uygun havalandırma debisinin bulunması mümkün değildir. Yazılım kullanılarak,
karbondioksit kirliliğinin standartta öngörülen (Building Bulletin 101) ortalama ve maksimum
karbondioksit konsantrasyonundan aĢağıda kalmasını sağlayan hava debisinin seçimine imkan
vermektedir. Ġnternet sitesinde yer alan yazılımın detayları [9] da verilmiĢtir.

EĞĠTĠCĠ EĞĠTĠMLERĠ VE DENEME EĞĠTĠMLERĠ
YaklaĢık 30.000 öğrencinin ve 12.500 öğretmenin eğitilmesi için, Ġzmir‟de çalıĢan Makina
Mühendislerine gönüllü eğitici olma çağrısı yapılmıĢtır. Bu çağrıya yaklaĢık 50 makina mühendisi
karĢılık vermiĢ ve gönüllü eğitici olabileceklerini belirtmiĢlerdir.
Gönüllü eğiticilere iki seminerde projenin amaçları, geliĢimi hakkında bilgiler verilmiĢ, öğretmenlere ve
öğrencilere yapılacak eğitimlerde kullanılacak sunumlar aktarılmıĢtır. Bu seminerlerde özellikle
çocukları ilk ve ortaokulda öğrenci olan Makina Mühendislerinin eğitimlerin ve sunumların geliĢimine
önemli katkıları olmuĢtur.

Fotoğraf 1. Eğiticilerin eğitimi ve ilk eğitimlerden görüntüler.
Hazırlanan doküman ve sunumlar ile ilk eğitimler Nihat Gündüz Ortaokulu öğretmenleri ile ortaokul
son sınıf öğrencilerine verilmiĢtir. Daha sonra Tablo 1‟de yer alan ilçelerde görev yapan rehber
öğretmenlerin katıldığı seminer yapılmıĢtır. Fotoğraf 1‟de yapılan ilk eğitimlerden görüntüler yer
almaktadır.
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SONUÇLAR
Öğrencilerde, okul yöneticilerinde ve ebeveynlerde, okullarda iç çevre kalitesinin sağlık ve baĢarıya
etkisi konusunda bir farkındalık yaratmak, güncel bilgileri paylaĢmak için baĢlatılan Okullarda Ġç Çevre
Kalitesi Eğitimi projesi, ilgili eğitimi dokümanlarının hazırlanılması, gönüllü eğitici eğitimleri fazlarıyla
tamamlanmıĢ, ilk eğitimler verilmiĢtir. Bu eğitimlerin Ġzmir‟deki tüm okullarda tamamlanması projenin ilk
hedefidir. Eğitimlerin tüm Türkiye‟ye taĢınması çalıĢma grubunun stratejik hedefidir.
Bu projeye benzer olarak okullardaki iç çevre kalitesi alanında eğitim dokümanlarının üretildiği
çalıĢmalar ve uygulamalar vardır. Bunların en geliĢmiĢ ve etkin olanı hiç Ģüphesiz EPA‟nın yürüttüğü
2
çalıĢmalardır . Ġlgili web sitesinden okullarda özellikle iç hava kalitesi, etkileri ve yönetimi konusunda
onlarca dokümana ulaĢmak mümkündür. Bir baĢka çalıĢma SINPHONIE projesi çerçevesinde üretilen
üç adet broĢür ve bir rehberdir. Brezilya‟da gerçekleĢtirilen bir projede de özellikle ilkokul çocukları için
3
bir çevresel konfor kitapçığı geliĢtirilmiĢ ve bin civarında baskısı Campinas kentindeki okullara
4
dağıtılmıĢtır . Frakfurt‟ta (Almanya) yapılan bir araĢtırma sonucunda CO2 kirliliği için de bir
havalandırma programı baĢlatılmıĢ, öğretmen ve öğrencilere bir broĢür ile doğru havalandırma ile ilgili
bilgiler verilmiĢtir [10].
Hazırlanan internet sitesi aracılığıyla eğitim dokümanları tüm toplumun hizmetine sunulmuĢtur. Hiç
Ģüphesiz bu sitenin, dokümanların sürekli geliĢim içinde olması Milli Eğitim ortamı için güncelliğini
b
koruyan bir kaynak olması önemlidir. Ayrıca bundan sonra EPA‟nın internet sitesinde olduğu gibi,
okullarda iç hava kalitesinin yönetimi ile ilgili rehberlerin, baĢarılı uygulamaların yer alması ile daha
geniĢ bir bilgi spektrumuna sahip olması öngörülmektedir.
ABD YeĢil Bina Konsül‟ünün Amerikan okullarının durumu hakkında 2013 yılında yayınladığı raporda,
“İlk ve ikinci dereceli okullar 100.000 topluluğunun merkezi olmasına karşılık, Amerikan vatandaşları
ve kamu görevlileri bu alt yapı ve şartlarının seviyesi ile ilgili çok az bilgiye sahiptir” yorumu yapılmıĢtır
[11]. Önceki CumhurbaĢkanı Clinton, aynı raporun önsözünde, “hergün sağlıksız eğitim ortamları ile
ilgili verimsiz enerji kullanımına, kötü hava kalitesine ve diğer problemlere ilgisiz kalıyoruz”. 1990‟lı
yıllardan bu yana en baĢta EPA olmak üzere gösterilen yoğun çalıĢmalara rağmen 2013 senesinde
Amerikan okulları ve toplumu için çizilen bu negatif portre, hemen hemen tüm dünyadaki okullar ve
toplumlar içinde geçerlidir. Bu portrenin olumlu olarak değiĢtirilmesi sürdürülebilir geliĢme için
çözülmesi gereken en önemli problemlerden biridir.

TEġEKKÜR
Bu projeyi hayata geçiren, çalıĢmalarımızda bizleri olağanüstü destekleyen en baĢta Makina
Mühendisleri Odası Ġzmir ġubesi Yönetim Kurulu BaĢkanı Sayın Güniz Gacaner Ermin‟e, Yönetim
Kuruluna, Necmi Varlık‟a ve ġube çalıĢanlarına; Bu projeyi destekleyen Ġzmir Milli Eğitim Müdürü
Sayın Vefa Bardakçı‟ ya, ġube Müdürü Sayın Ertan Sözer‟e çok teĢekkür ediyoruz. Çok özel bir
teĢekkürü de, ilgili kavramları anlatmamız için tasarımlarıyla bize yardım eden ve ÇalıĢma
Grubumuzda yer alan değerli sanatçı Ġrfan Sayar‟a borçluyuz.
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OKULLARDA ĠÇ HAVA KALĠTESĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ:
ÖRNEK UYGULAMA
Okullarda Ġç Çevre Kalitesi GeliĢtirme ÇalıĢma Grubu

1

ÖZET
Ġç çevre hava kalitesi (ĠÇK) problemlerinin insan sağlığına önemli etkileri olduğu bilinmektedir. Konut
ve iĢyerleri gibi okullarda da öğrenci ve öğretmenler zamanlarının çoğunu iç ortamlarda geçirdiğinden
ĠHK'nin sağlık ve öğrenme baĢarısına etkileri oldukça önemlidir. Sınıflarda öğrencilerin uyuklama hali
ve ilgi kaybının sebebi uygun bir havalandırmanın yapılmaması olabilmekte, bu durum aynı zamanda
öğretmenlerin çalıĢmalarını da olumsuz etkilemektedir. Özellikle geliĢmiĢ toplumlarda bu alanda çok
sayıda araĢtırma yapılmakta ve okullardaki ĠHK'nin geliĢtirilmesi ile ilgili pek çok yasal zorunluluk
bulunmaktadır. Ülkemizde okullara yönelik ĠHK çalıĢmalarının yapılması ve tasarım esaslarının
belirlenmesi büyük bir eksiklik olup acilen yerine getirilmesi gerekmektedir.
Bu nedenlerle Makina Mühendisleri Odası, Ġzmir Milli Eğitim Müdürlüğü iĢbirliği ile ''Ġlköğretim
Okullarında Ġç Hava Kalitesi Eğitimi'' çalıĢması baĢlatmıĢtır (Okullarda Ġç Hava Kalitesi Eğitimi: Pilot
ÇalıĢma. Macit Toksoy ve Okullarda Ġç Çevre Kalitesi Eğitimi ÇalıĢma Grubu). Bu çalıĢma kapsamında
yaklaĢık 30.000 ortaokul öğrencisine, 12.500 öğretmene ve okul yöneticisine eğitim verilmesi
planlanmıĢtır. Eğitim çalıĢmalarına ek olarak, Bornova'da bulunan Nihat Gündüz Ortaokulu'nda
sınıfların iç hava kalitesinin iyileĢtirilmesine yönelik bir havalandırma uygulama projesi
gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu ortaokulda tüm okulu temsil edebilecek kirleticilerin en fazla olabileceği
düĢünülen örnek bir sınıf ele alınmıĢ bu sınıfta iyileĢtirme öncesi ve sonrası ĠÇK ölçümleri yapılmıĢtır.
Okulda havalandırma sistemi kurularak iyileĢtirme öncesi ve sonrası durum karĢılaĢtırılarak iç hava
kalitesi incelenmiĢtir. Buna göre, iç hava kalitesi kirleticilerinden olan sınıf içi CO 2 düzeyi iyileĢtirme
öncesi ortalama deriĢimin standartta izin verilen değerleri aĢarak 2658 ppm'e kadar çıktığı
görülmüĢtür. ĠyileĢtirme sonrası bu değer 1170 ppm'e düĢerek %29 azalmıĢ ve sınıf içi hava kalitesi
uluslararası standartlara uygun hale getirilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Ġç hava Kalitesi, sağlık, ilköğretim okulu, ısı geri kazanımı, enerji verimliliği.

ABSTRACT
It is known that Indoor Environmental Quality (IEQ) affects people health. Similar with houses and
offices schools are also important for kids' health and success since they spent most of their time in
that buildings. Low ventilation and bad IAQ directly affect attandence and success of the students and
also teachers in the classroom. In developed country, there are many researches regarding the IEQ
and its requirements in schools. Also they have IEQ requlations while in Turkey studies about IEQ are
not enough and need to be increased.
For this reason, Chamber of Mechanical Engineers and Local Education Division of Izmir have started
a project namely ''IAQ Education in Elementary Schools'' (IAQ Education in Elementary Schools: A
Case Study. Macit Toksoy and Work Group of IEQ Education in Elementary Schools). In this study,
about 30000 students and 12500 teachers and school directors have planned to be educated.
[1]

Okullarda Ġç Çevre Kalitesi GeliĢtirme ÇalıĢma Grubu: Orhan Ekren, Macit Toksoy, Sait Sofuoğlu, Z.
Haktan Karadeniz, Sinan Aktakka, Güniz Gacaner, Ġbrahim Atmaca, Necmi Varlık
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In addition to the education activities, a case study has been realized. For the case study, a school
has selected (Nihat Gündüz Middle School in Bornova) and a new ventilation system with heat
recovery installed to improve IAQ in that school. The ventilation system has implemented in a sample
classroom in which IAQ was not in a good level. In the classrom, IEQ measurements have started in
October-2014 and ended March-2015. According to the measurements, after the ventilation system
average CO2 value in the classroom is 1170 ppm (authorized value in classroom is 1500 ppm) while it
was 2658 ppm before the ventilation system. As a result, average CO 2 is decreased about %29 by the
ventilation system with heat recovery.
Key Words: Indoor air quality, health, elementary school, heat recovery, energy efficiency.

1. GĠRĠġ
Ġnsanların bulunduğu konutlar ve iĢyerleri gibi, sınıfların mekanik havalandırması öğrencilerin ve
öğretmenlerin sağlığı, öğrenme ve öğretme performansına pozitif etkileri pek çok araĢtırma ile
kanıtlanmıĢtır. Ġyi havalandırılan sınıflardaki öğrencilerin standart testlerdeki baĢarısı diğerlerine göre
%14 -%18 oranında daha yüksektir[1]. Günümüzde kirli havayı solumaya bağlı olarak astım gibi solum
hastalıkları ile kirli ortamda bulunma durumunda ortaya çıkan gözlerde kızarma, sulanma, baĢ ağrısı,
baĢ dönmesi, yorgunluk, kırgınlık, ve uyuĢukluk gibi birçok sağlık sorunu görülmektedir. Özellikle
sınıfların uygun miktarda havalandırılması, sınıf havası içindeki çeĢitli kaynaklardan gelen, öğrencilerin
sağlığını yetiĢkinlerden daha fazla etkileyen, kimyasal ve biyolojik uçucu bileĢiklerin konsantrasyonu
azaltılarak, öğrencilerin bu bileĢiklerden olumsuz yönde etkilenme riskini azaltmaktadır. Ġç çevre
kalitesinin (ĠÇK) farklı bileĢenleri bulunmaktadır; iç hava kalitesi, ısıl konfor, akustik konfor, titreĢim,
koku ve görsel konfor. Bu bileĢenlerin tamamı iç çevre kalitesini ortaya koymaktadır (ġekil 1).

ġekil 1. Ġç Çevre Kalitesi bileĢenleri
Bu çalıĢma, Makina Mühendisleri Odası Ġzmir ġubesi tarafından Ġzmir Milli Eğitim Müdürlüğü iĢbirliği ile
yürütülen Ġlköğretim Okullarında Ġç Çevre Kalitesi Eğitimi[2] projesinin bir parçasıdır. ÇalıĢmada,
mekanik havalandırma sistemine sahip olmayan örnek bir sınıfta (Nihat Gündüz Ortaokulu) iç hava
kalitesi ve ısıl konfor ölçümleri yapılarak bu sınıfta ısı geri kazanım cihazı kullanılarak mekanik
havalandırma sistemi kurulmuĢ ve sınıf hava kalitesinin değiĢimi gözlenmiĢtir. Ayrıca aynı sınıfta
akustik ve aydınlatma konforu da ele alınarak sınıfta bu amaçlı ölçümler ve analizler yapılmıĢtır.
Bilindiği üzere iç hava kalitesi uygun havalandırma ile yerine getirilebilmektedir. Bu nedenle örnek
uygulama projesi çerçevesinde Nihat Gündüz Ortaokulu’ndaki sınıfların havalandırılması için
havalandırma debisinin belirlenmesi çalıĢmanın ilk adımını oluĢturmaktadır. Sınıfta öğrencileri rahatsız
etmeyecek düzeyde sınıf içi hava dağılımının analizi Hesaplamalı AkıĢkanlar Dinamiği (HAD) ile
gerçekleĢtirilmiĢ elde edilen sonuçlara göre IGK cihazına sahip bir havalandırma sistemi kurulmuĢtur.
İç Çevre Kalitesi Seminerleri Bildirisi

______________________ 99 _______

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

Uygulama projesi, okul ve sınıf hakkında teknik detaylar, ölçümler, havalandırma debisinin
belirlenmesi, HAD analizi, havalandırma projesi ve IGK cihazı, aydınlatma, akustik konfor
analizlerinden oluĢmaktadır.

2. ÖRNEK UYGULAMA OKULU
Nihat Gündüz Ortaokulu (NGO) Ġzmir IĢıkkent bölgesinde yer almaktadır. Okulun dıĢtan görünüĢü ve
yeri ġekil 2'de verilmiĢtir. Okul ile ilgili bazı bilgiler Ģöyledir:







Kat sayısı: zemin+ 2 kat
Sınıf sayısı: 16+1 sınıf (1 tane 25 kiĢilik ana sınıfı)
Öğrenci sayısı: ~350
Öğretmen sayısı: 25
Eğitim saatleri: Tam gün, 8:40 - 15:20
Ders süresi: Sabah 40 dk. 4 ders ve 10 dk. teneffüs, Öğle tatili 1 saat, Öğleden sonra 40 dk. 2
ders ve 10 dk.teneffüs

ġekil 2. Nihat Gündüz Ortaokulu
Okul, altyapı iĢleri henüz tamamlanmamıĢ ve göç almıĢ bir bölgededir. Çevrede çimento, bira, yem vs.
sanayi kuruluĢları yer almaktadır. ġekil 2'de görüleceği üzere okul Ġzmir çevre yolunun otogar
kavĢağında Aydın ve Ankara yönlerine giden kollar arasında her iki kola 300 m mesafededir. Bu
nedenle okul çevresinde hava kalitesinin iyi olduğu beklenemez. Okul içinde ve dıĢında hava kalitesini
belirlemek için ölçümler yapılmıĢtır.

3. ÖLÇÜM SĠSTEMĠ VE ÖLÇÜMLER
Okulda yapılan ölçümlerle ilgili detaylı bilgiler bu bölümde verilmiĢtir. Yapılan ölçümleri iç ve dıĢ olarak
iki baĢlıkta inceleyebiliriz.
3.1 Sınıf Ġçi Ölçümler
Nihat Gündüz Ortaokulu'nda tüm okulu temsil edebilecek kirletici deriĢimlerin yüksek olabileceği
düĢünülen zemin katta yer alan örnek bir sınıf ele alınmıĢ, bu sınıfta iç hava kalitesinin iyileĢtirme
öncesi ve sonrası
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Uçuşan toz derişimi
CO2 derişimi
Toplam uçucu organik madde derişimi
Sıcaklık ve bağıl nem

ölçümleri yapılmıĢtır. Sınıf içi ölçüm sistemi ġekil 3'de gösterilmiĢtir.

ġekil 3. Sınıf içi ölçüm sistemi
ġekilde görüldüğü üzere sınıf ortasına yerleĢtirilen bir kabin içinde hava kalitesi, sıcaklık, bağıl nem
ölçen ekipmanlar bulunmaktadır. Sıcaklık ve nem ölçümleri Hobo U12 cihazı ile gerçekleĢtirilmiĢ, hava
kalitesi ölçümleri ise 3M EVM-7 çevresel izleme cihazı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Ayrıca sınıf yazı tahtası
üst noktasına yerleĢtirilern Hobo U12 cihazı ile aydınlatma Ģiddeti ölçümü de yapılmıĢtır. Hobo U12
cihazlarıyla ölçümler her 10 dakikada bir, iç hava kalitesi izleme cihazıyla ise her 30 saniyede bir
yapılmıĢ olup sınıfta iyileĢtirme öncesi mevcut durum ve iyleĢtirme sonrası (havalandırma cihazı
kurulumu sonrası) ölçümler yapılmıĢtır. ĠyileĢtime öncesi ölçümler Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak
aylarını, iyileĢtirme sonrası ölçümler ise ġubat ve Mart aylarını kapsamaktadır.
Sınıf içi ölçümlerde CO2 konsantrasyonunun mevcut durumu yansıtması ve sınıftaki öğrenci sayısına
göre farklı durumların ortaya konulması amacıyla farklı senaryolar uygulanmıĢtır. Buna göre, dıĢ
havanın çok düĢük sıcaklıkta olduğu, yağmurun yağdığı günler çocukların bahçeye çıkmadıkları belki
sadece koridora çıktıkları durum kritik zaman dilimi olarak belirlenmiĢtir. Bu tür günler/zamanlar (çok
soğuk – soğuk ve yağmurlu) için iki farklı senaryo uygulanmıĢtır.
Senaryo-1:Tenefüslerde öğrenci davranışına müdahale edilmediği, isteyen öğrencilerin sınıfta kaldığı
ve pencerelerin açılmadığı durum
 Tenefüslerde sınıfta kaç kiĢinin kaldığı görevli öğrenciler ve sınıf öğretmeni tarafından kayıt
altına alınmıĢtır.


Eğer ders sırasında pencereler açılıyor ise sayısı ve süresi not edilmiĢtir.
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Senaryo-2:Tenefüslerde tüm öğrencilerin sınıf dışına çıkarıldığı ve sınıf pencerelerinin açılarak
havalandırıldığı (doğal havalandırma) durum
 Çocuklar zorunlu olarak sınıftan çıkarılmıĢtır.
 Eğer ders sırasında pencereler açılıyor ise sayısı ve süresi not edilmiĢtir.
Teneffüste sınıflarda pencere açarak havalandırma yapılsa da yapılmasa da, çocuklar yoğun olarak
bulunacakları koridorlarda hem yüksek CO2 konsantrasyonuna hem de bulaĢıcı hastalıkların (sınıf içi
ve sınıflar arası öğrenciler arasında) transferine uygun yüksek riskli bir ortamda bulunacaklardır. Bu
durumun çocukların sağlığına belirgin bir etkisi olup olmadığı sağlık yönünden değerlendirmeleri
içeren anketlerle gözlenmeye çalıĢılmıĢtır. Ayrıca, NGO sınıflarında konfor amaçlı anketler yapılarak
sınıf içi konfor durumları belirlenmiĢtir.

3.2 DıĢ Hava Ölçümleri
Sınıf içi Ģartların dıĢ hava ile de yakından ilgili olması nedeniyle dıĢ havanın etkisinin tespit
edilebilmesi amacıyla okul dıĢında ölçümler yapılmaya çalıĢılmıĢtır. DıĢ hava ölçümleri Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi'ne ait bir ölçüm istasyonu ile yapıldığından zaman zaman veri kaybı vs.
sorunlar nedeniyle ölçüm sonuçları planlandığı gibi sürekli olarak elde edilememiĢtir.

ġekil 4. DıĢ hava ölçüm sistemi

3.3 Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi
3.3.1 Uygulama Öncesi ve Sonrası Ġç Hava Kalitesi
Uygulama sınıfında uygulanan senaryo tarihleri Tablo 1'de verilmiĢtir.
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Tablo 1. Senaryo uygulama tarihleri
ĠyileĢtirme Öncesi

ĠyileĢtirme Sonrası

Senaryo
Kasım

Aralık

Ocak

Şubat

Mart

Senaryo1

17-21
Kasım

22-26
Aralık

4-9
Ocak

9-20
ġubat

2-13
Mart

Senaryo2

24-28
Kasım

15-19
Aralık

11-16
Ocak

X

X

Tablodan da görüldüğü üzere ölçümler sırasında doğal havalandırmanın ve sınıftaki öğrenci
yoğunluğunun iç hava kalitesine etkisini gözlemleyebilmek için farklı senaryolar uygulanmıĢtır.
Senaryo-1'de sınıf normal iĢleyiĢine bırakıldığı durum, Senaryo-2 ise teneffüste pencerelerin tamamen
açıldığı ve öğrencilerin dıĢarı çıkarıldığı durumdur. Bu iki senaryo sınıf içi hava kalitesi açısından
büyük farklılıklar içerdiği gözlenmiĢtir. Mekanik havalandırma yapılma imkanı olamayan durumlarda
doğal havalandırma yapılsa dahi sınıf içi hava kalitesini iyileĢtirmek için yetersiz kalabileceği
görülmüĢtür.
Okul saatlerinde yapılan ölçümler 8 saatlik olup, gece yapılan ölçümler ise 4 saatliktir. Ġç hava kalitesi
ölçüm cihazı, sınıfın ortasında, yerden 1,1 m yüksekliğe ve çocukların müdahalesinden korumak üzere
bir kabin içine yerleĢtirilmiĢ (ġekil 3) ve her 30 saniyede bir veri alınmıĢtır. Ölçümü yapılan kirleticiler
NO2, Toplam Uçucu Organik BileĢikler (TUOB), aerodinamik çapı 2,5 µm’den küçük uçuĢan toz
(Partikül Madde, PM2.5), CO2’tir.
i- İyileştirme Öncesi:
Hafta içi gündüz saatlerinde 5 günlük ortalama TUOB deriĢimleri 100 ile 202 ppb arasındadır. Gece
yapılan ölçümlerde ise TUOB deriĢimlerinin gündüz deriĢimlerine göre yaklaĢık %8 düĢtüğü
görülmüĢtür. Dolayısıyla, öğrenciler ve aktivitelerinin genel itibarla deriĢimlere pek katkısının olmadığı;
deriĢimler için diğer iç ve dıĢ kaynakların belirleyici olduğu yorumu yapılabilir.
PM2.5 içinse tam tersi bir durum söz konudur. Hafta içi gündüz saatlerinde 5 günlük ortalama PM 2.5
3
3
deriĢimleri 190 ile 650 µg/m arasında olduğu belirlenirken gece bu aralık 120 ile 570 µg/m olarak
belirlenmiĢtir. DeriĢimlerdeki düĢüĢ %15 ile %44 arasındadır. Bu karĢılaĢtırmalardan da görülmektedir
ki, sınıfta öğrencilerin varlığı PM2.5 deriĢimleri için belirleyici bir rol oynamıĢtır. Okul günlerinde ölçülen
yüksek deriĢimler muhtemelen çocukların hareketliliğiyle çökeldikleri yüzeylerden havalanan tozların
etkisiyle oluĢmakta; gece ve hafta sonu günlerdeki düĢük deriĢimler ise havalanmıĢ olan tozların geri
çökelmesi ile oluĢmakta olduğuna iĢaret etmektedir.
Sınıflarda CO2 için ana kaynağın öğrencilerin metabolik aktivitesi olduğu bilinmektedir. Ölçülen CO 2
deriĢimleri bu ön bilgiyi doğrulamaktadır. Genel itibarla öğrencilerin sabah derse gelmeleriyle
konsantrasyonlar artıĢa geçmekte, ders aralarında bir miktar azalmakta, öğle tatilinde neredeyse
sabah ders öncesi deriĢimlerine geri dönmekte, öğleden sonra dersleriyle tekrar artıĢa geçmektedir.
Hafta içi gündüz saatlerinde 5 günlük ortalama CO 2 deriĢimleri 821 ile 1733 ppm arasında olduğu
belirlenirken gece bu aralık 376 ile 500 ppm olarak belirlenmiĢtir. DeriĢimlerdeki bu eğilime örnek
olarak Kasım ayındaki mevcut durum (Senaryo-1) iki ölçüm gününde teneffüste sınıfta bulunan
öğrenci sayılarıyla beraber ġekil 5’te gösterilmiĢtir.
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ġekil 5. Mevcut durum iki örnek günün ortalama CO2 deriĢimi ve teneffüste öğrenci sayıları
Bu projede kullanılmak üzere uygun bulunan British Department of Education tarafından belirlenen
standarda (Building Bulletin 101) göre öğle yemeği gibi uzun bir ara vermeden yapılan eğitim
süresince CO2 deriĢimleri ortalama 1500 ppm ve maksimum 5000 ppm’i geçmemelidir. Ara vermeden
yapılan eğitim süresi Nihat Gündüz Ortaokulu'nda sabahtan öğle arasına kadar olan periyottur.
Uygulama okulunda iyileĢtirme öncesi sonuçlara bakıldığında tekil günlerde sınırların aĢıldığı durumlar
görülebilmektedir. Örneğin, Kasım ayındaki iki haftada uygulanan iki senaryoda ölçülen deriĢimler
karĢılaĢtırıldığında teneffüslerde tüm çocukların dıĢarı çıkıp ve tüm pencerelerin açılıp sınıfın
havalandırıldığı (Senaryo-2) durumda standart deriĢimler aĢılmamıĢ ancak bu uygulanmadığında
(Senaryo-1) ortalama deriĢimin (2658 ppm) standatta izin verilen değerleri aĢtığı görülmüĢtür.
Bununla birlikte, Senaryo-2’de ölçülen PM2.5 deriĢimleri Senaryo-1 ile karĢılaĢtırıldığında göreceli
yüksek bulunmuĢtur. Bu durum CO2’in aksine etkin havalandırma yapıldığında PM2.5 deriĢimlerinin
yükselebildiğini, dolayısıyla dıĢ havanın önemli bir PM 2.5 kaynağı olabildiğine iĢaret etmektedir. Bu
durum, Nihat Gündüz Ortaokulu'nun hem yoğun trafiği olan yolların hem de endüstriyel tesislerin
bulunduğu bir kentsel alanda kurulu olmasından, etrafındaki arsaların bitki örtüsü olmayan boĢ toprak
alanlar niteliğinde olması ve içinde bulunduğu mahelledeki evlerde ısınmak için kömür sobası
kullanılıyor olmasıyla ilgili olabilir.
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Sonuç olarak, CO2 deriĢimlerinin gösterdiği doğal havalandırmanın yetersiz kalabilmesi ve PM 2.5
deriĢimlerinin gösterdiği içeride öğrenci aktivitesinin ve dıĢ havanın önemli birer kirletici kaynağı
olması, bu okulda çocuklara iç hava kalitesi açısından uygun bir iç çevre sağlayabilmek için PM
kontrollü mekanik havalandırmanın iyi bir çözüm olacağına iĢaret etmektedir. Ölçümler ile ilgili detaylar
Ugranlı vd.[3] Ġç Hava Kalitesi Sempozyumu bildirisinde bulunabilir.
ii- İyileştirme Sonrası:
Ek olarak Uygulama okulunda iyileĢtirme sonrası yapılan üç hafta süren ölçümlerde sadece Senaryo 1
uygulanmıĢtır. Yani teneffüste isteyen öğrenciler sınıfta kalmıĢtır ve ders sırasında hiç pencere
açılmamıĢ sınıf kapısı kapalı tutulmuĢtur. Ölçümler sırasında teneffüste ortalama 10-15 öğrencinin
sınıfta kaldığı not edilmiĢtir. Buna rağmen iyileĢtirme sonrası veri elde edilmiĢ olan 13 günlük
ortalamalara bakıldığında uzun bir ara vermeden yapılan sabahtan öğle yemeği arasında kadar süren
periyotta ortalama ve maksimum CO2 deriĢimlerinin sırasıyla 1170 ve 1680 ppm olduğu
görülmektedir(ġekil 6).
Dolayısıyla esas alınan standardta verilen sınırlar aĢılmamıĢtır. Altı saatlik tüm okul süresi esas
alındığında iyileĢtirme öncesi ortalama deriĢimler (1542 ppm) ile iyileĢtirme sonrası ortalama CO2
deriĢimi (1095) karĢılaĢtırıldığında %29’luk bir göreceli azalma sağlanmıĢtır. PM2.5 deriĢimlerinde de
3
3
(418 µg/m ’ten, 295 µg/m ’e) aynı oranda bir göreceli azalma elde edilmiĢ ancak TUOB deriĢimlerinde
bir azalma görülmemiĢtir. Bu üç kirletici için 13 günlük ortalama deriĢimler kullanılarak çizilen okul
günü içindeki değiĢkenlik ġekil 6’da sunulmuĢtur.

ġekil 6. ĠyileĢtirme sonrası sınıf içi kirletici deriĢimlerinin değiĢimi
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3.3.2 Uygulama Öncesi ve Sonrası Isıl Konfor Sonuçları
Bilindiği üzere ısıl konfor insan boyutları, yaĢı, cinsiyeti gibi birçok parametreye bağlı olsa bile en genel
anlamda ısıl konforu etkileyen parametreler kiĢisel ve çevresel parametreler olarak sınıflandırılabilir.
Ortam sıcaklığı, ortam bağıl nemi, ortam hava hızı ve ortalama ıĢınım sıcaklığı çevresel parametreler
olarak adlandırılırken, kiĢisel parametreleri ise kiĢinin metabolik aktivite düzeyi ve giyinme durumu
oluĢturmaktadır. Bu çalıĢmada uygulama okulu NGO'nda bir gününün önemli bir zamanını geçiren
öğrencilerin ısıl konfor Ģartları hem objektif ölçümler hem de yapılan anketler ile sübjektif sorgulamalar
ile tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır.
Örnek sınıfta ASHRAE Standart 55 – 2004’ de belirtildiği üzere oturan insan için bilek, bel ve baĢ
seviyesine denk gelen sırasıyla yerden 0.1 m, 0.6 m ve 1.1 m yüksekliklerde sıcaklık ve bağıl nem
ölçülmüĢ ve değerlendirilmiĢtir. Bunun yanı sıra bir anket örnek NGO sınıflarına uygulanarak sübjektif
değerlendirme yapılmıĢtır. Yapılan ankette 7 noktalı ortalama tahmini oy (Predicted Mean Vote –
PMV) indeksi kullanılmıĢ sonuçlar istatistiksel olarak ele alınmıĢtır.
Örnek sınıfta ısı geri kazanım cihazı ile yapılan iyileĢtirmenin etkisini görebilmek için aylara bağlı
ortalama sıcaklık ve nem değerleri sırasıyla ġekil 7 ve ġekil 8’de sunulmuĢtur. Benzer dıĢ koĢullara
sahip ve normal iĢletme durumundaki Ocak ayı ile ısı geri kazanım cihazının çalıĢtığı ġubat ayları için
alınan sıcaklık ölçümleri ġekil 7’den incelendiğinde belirgin bir fark gözlemlenmez iken sadece
teneffüs aralıklarında ısı geri kazanım cihazları maksimum debi ile çalıĢırken sınıf içi sıcaklıkların
düĢmediği ve süreklilik arz ettiği görülmektedir. Belirgin fark ise bağıl nem değerlerinde
gerçekleĢmektedir. ġekil 8’de tüm aylar için bağıl nem konfor için önerilen aralıklarda gözükse de,
Ocak ayında sınıf içi maksimum bağıl nem sınır değer olan %70’ i aĢmakta iken ısı geri kazanım
cihazının devrede olduğu ġubat ayında önerilen sınırlar aĢılmamaktadır.

ġekil 7. Kasım 2014 – ġubat 2015 için sınıf içi ortalama sıcaklık değerlerinin değiĢimi ve ASHRAE
Standart 55 – 2004’ de önerilen değerler ile karĢılaĢtırılması.

ġekil 8. Kasım 2014 – ġubat 2015 için sınıf içi ortalama bağıl nem değerlerinin değiĢimi ve ISO 7730’
da önerilen değerler ile karĢılaĢtırılması.
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Ġncelenen okul için mevcut analizden elde edilen sonuçlar aĢağıda özetlenmiĢtir:
1- Sınıf içi sıcaklık ve bağıl nem değerleri Ekim, Kasım ve Aralık ayları için uluslararası
standartlarda önerilen aralıklarda iken, dıĢ ortam sıcaklıklarının düĢük olduğu Ocak ve ġubat
aylarında iç ortam sıcaklıklarının ısıl konfor limitlerinin altında kaldığı tespit edilmiĢtir.
2- Hem Ocak hem de ġubat ayları için ortalama bağıl nem değerleri limitler içerisinde iken, Ocak
ayında öğrencilerin maruz kaldığı maksimum bağıl nem değerinin üst limit olan %70 değerini
aĢtığı görülmüĢtür. ġubat ayında ise ısı geri kazanım cihazının çalıĢması ile nemin
dengelendiği ve maruz kalınan bağıl nem değerlerinin limitler içerisinde kaldığı tespit
edilmiĢtir.
3- Ocak ve ġubat aylarında sıcaklıklar ısıl konfor için gerekli alt limitin altında kaldığından ısı geri
kazanım cihazının ısıl konforu etkileyip etkilemediği tam olarak tespit edilemese de ısı geri
kazanım cihazının çalıĢtığı ġubat ayında teneffüs aralarında cihaz maksimum yükte çalıĢsa da
sınıf iç ortam sıcaklıklarının düĢmediği görülmüĢtür. Bu durum ısı geri kazanım cihazının ısıl
konforu bozmayacağını kısmen de olsa göstermektedir.
4- Anketlerden elde edilen sübjektif sonuçlar ile ölçümler ile elde edilen objektif sonuçlar
o
birbirlerini doğrular niteliktedir. Öğrenciler 20 C’ yi aĢan sınıf sıcaklıklarında ortamı kabul
edilebilir bulurken bu sıcaklıkların altında oyları serin ve soğuk yönünde olmaktadır.
5- Anket sonuçları öğrencilerimizin uluslar arası standartlarda verilen konfor limitleri ile uyumlu
o
o
aralıkta (20 C-24 C) kendilerini konforlu hissettiklerini göstermektedir.

4. ÖRNEK UYGULAMA SINIFI HAVALANDIRMA ĠHTĠYACININ BELĠRLENMESĠ
Bu projede sınıflardaki havalandırma debisinin belirlenmesi için Ġngiliz Building Bulletin 101 Standardı
esas alarak geliĢtirilen yöntem ve program[4] kullanılmıĢtır. Bu standard havalandırma debisi için
aĢağıdaki Ģartları getirmektedir [4]:
1. Okul binası içinde insanlar tarafından kullanılan her alan içinde olabilecek maksimum insan
sayısına göre minimum 3 l/s hava debisi ile havalandırılacaktır.
2. Tüm eğitim alanları, tıbbi muayene ve tedavi müdahale alanları, hasta odaları izolasyon
odaları, uyuma ve benzeri yaşam alanları içinde olacak insan sayısına bağlı olarak
gerektiğinde kişi başına minimum 8 l/s debiyle havalandırılma olanağı olmalıdır.
3. Tüm tuvaletler ve banyolar minimum saatte 6 hacim değişimi ile havalandırılmalıdır.
4.

Tüm öğretme ve öğrenme hacimlerinde karbondioksit konsantrasyonunu sınırlayacak şekilde
havalandırma yapılmalıdır. Oturma pozisyonunda ve baş hizasında olmak üzere bir eğitim
gününün başından sonuna kadar ölçülen karbondioksit konsantrasyonu ortalaması 1500 ppm
değerini geçmemelidir.

5. Bir eğitim gününde maksimum karbondioksit konsantrasyonu 5000 ppm değerini aşmamalıdır.
6. Ders içinde de olmak üzere herhangi bir anda karbondioksit konsantrasyonu 1000 ppm
değerinin altına indirilebilmelidir
7. Eğer bir mekanik havalandırma sistemi tanımlanması söz konusu ise bu sistem, kişi başına
günlük ortalama olarak minimum 5 l/s hava debisi sağlamalıdır. Buna ilaveten de herhangi bir
anda kişi başına 8 l/s havalandırma debisi sağlayacak kapasiteye sahip olmalıdır.
Bu Ģartları yerine getirecek mekanik havalandırma sistemi için havalandırma debileri, Tablo 2'de
3
3
verilen sınıf parametrelerine göre, minimum 3,7 l/s/kiĢi (413 m /h), maksimum 8 l/s/kiĢi (893 m /h)
3
olarak hesaplanmıĢtır. Minimum debi 413 m /h, öğrencilerin tamamının teneffüste de sınıfta kalmaları
halinde, arka arkaya yapılan 4 ders süresince ortalama CO2 konsantrasyonun 1500 ppm’den az
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olmasını sağlamaktadır (ġekil 7). Sınıfın içindeki maksimum CO 2 5000 ppm den çok küçük (1616
ppm) olmaktadır. Standartta havalandırma sisteminin sağlaması öngörülen maksimum debi olan 893
3
m /h (8 l/s) hava debisi aynı zamanda istenildiği anda CO 2 konsantrasyonunu 1000 ppm altına
indirebilmektedir (ġekil 9).
Tablo 2. Sınıf havalandırma parametreleri
Sınıf
Öğrenci sayısı
Öğretmen sayısı
Sınıf boyutları
Teneffüsteki sınıfta kalan öğrenci sayısı
Ders süresi
Teneffüs süresi
DıĢ hava CO2 seviyesi
Arka arkaya yapılan ders sayısı

Ortaokul 3
30
1
6.3 m x 6.3 m x 2.9 m
30
40
10
400 ppm
4

Teneffüste sınıfta kalan öğrenci sayısı, sınıf öğrenci sayısına (30) eĢit alınmıĢtır ancak genellikle
bundan az olacaktır. Bu durum sınıfta öğrencilerden kaynaklı CO 2 konsantrasyonunun en hızlı
artımına karĢılık gelen en riskli durumdur. Yapılan gözlemlere göre bazı teneffüslerde sınıfta kalan
öğrenci sayısı 27’ye ulaĢmıĢtır [4].
Örnek Uygulama Sınıfında CO2 Değişimi

1800

CO2 (ppm)
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Havalandırma debisi: 413 m3/h (3,7 L/s/kişi)
Teneffüste sınıfta kalan öğrenci sayısı: 30
Ders süresi: 40 dakika
Teneffüs süresi: 10 dakika
Dış hava CO2 seviyesi: 400 ppm
Arka arkaya yapılan ders sayısı: 4
Ortalama CO2 : 1485 ppm
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ġekil 9. Örnek uygulama sınıfında ortalama CO2 konsantrasyonunu 1500 ppm altında tutan
havalandırma debisindeki değiĢimi
Örnek Uygulama Sınıfında CO2 Değişimi
CO2 (ppm)
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Sınıf: Ortaokul-3
Öğrenci sayısı: 30
Öğretmen sayısı: 1
Sınıf boyutları: 6,3 m × 6,3 m × 2,9 m
Havalandırma debisi: 893 m3/h (8,0 L/s/kişi)
Teneffüste sınıfta kalan öğrenci sayısı: 30
Ders süresi: 40 dakika
Teneffüs süresi: 10 dakika
Dış hava CO2 seviyesi: 400 ppm
Arka arkaya yapılan ders sayısı: 4
Ortalama CO2 : 929ppm
Maksimum CO2 : 964 ppm
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ġekil 10. Örnek uygulama sınıfında ortalama CO2 konsantrasyonunun maksimum havalandırma
debisindeki değiĢimi
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3

Sonuç olarak 413 m /h minimum hava debisi ile ortalama maksimum 1500 ppm olması gereken
ortalama maksimum karbondioksit seviyesinin altında bir ortalama konsantrasyonu sağlanmaktadır.
Söz konusu sınıfta mekanik havalandırma olmaması halinde infiltrasyonunda olmayacağı dıĢ koĢullar
söz konusu olduğunda Tablo 2’deki parametrelere göre, karbondioksit konsantrasyonu 1 ders
sonunda 3306 ppm, ekstrem koĢullardaki 4 ders sonrasında ise 14207 ppm seviyesine
yaklaĢmaktadır.

5. SINIF ĠÇĠ HAVA DAĞILIMI ĠÇĠN HESAPLAMALI AKIġKANLAR DĠNAMĠĞĠ ANALĠZĠ
Ġncelenen derslik 630x624x290(y) cm ölçülerindedir. Derslikte, toplam 30 öğrenci ayrı sıralarda (masa
kısmı 60x44x77(y) cm, oturma kısmı 60x444x45(y) cm) tekli oturmaktadır (5 sütunda 6’Ģar sıra
Ģeklinde). Bu öğrencilerin bacaklarının da sıra altındaki boĢluğu hava akıĢını engelleyecek Ģeklide
tamamen kapattığı düĢünülmüĢtür. Öğrencilerin vücutları oval kesitli silindirler olarak modellenerek
baĢları ise bu silindirlere kısmen gömülü küreler olarak modele eklenmiĢtir. Öğrencilerin kol ve el
ayrıntıları modelde gerekli görülmedi. Öğretmen masası (107x59x77(y) cm), kitaplık (86x38x183(y)
cm) ve öğretmen de benzer Ģekilde modellenmiĢtir. Ġncelemelerde kullanılan modelin ayrıntıları ġekil
11’de verilmiĢtir.

ġekil 11. AkıĢ incelemelerinde kullanılan geometrik modelin ayrıntıları
Uygulanan tasarımda taze havanın tahta tarafındaki duvara yakın Ģekilde dersliğin tavanı boyunca
döĢenen kanal üzerindeki dört menfezden (25x15cm), sıralar arasında kalan koridorlar boyunca
üflendiği düĢünüldü. EmiĢ kanalı öğrencilerin arkasında kalan duvara yakın Ģekilde tavana
yerleĢtirilerek, beĢ emiĢ menfezi (20x15cm) en arkada oturan öğrencilerin baĢı üstüne yerleĢtirildi.
Belirlenen taze hava debisi üfleme menfezlerinden yatayda 22° ve düĢeyde 60° olmasının en uygun
durum olduğu bulundu. Bu tasarımda havalandırma hesaplarında, konforun sağlanabilmesi için
kiĢilerin üzerlerine gelmesine izin verilen en yüksek hava hızı olan 0,15 m/s yi aĢmadığı ve daha etkin
bir havalandırma sağlayabileceği sonucuna varıldığından, bu tasarım üzerinde farklı üfleme koĢulları
için ayrıntılı inceleme yapılmıĢtır. ġekil 12’de bu tasarım için 60° üfleme açısında farklı debilerin derslik
içi akıĢa etkisi verilmiĢtir. Tüm debiler için öğrencilerin ve öğretmenin baĢları çevresindeki hava hızları
izin verilen değerin altındadır. Sadece en yüksek taze hava debisinde, yüksek hızlı hava akımına
maruz kalan öğrenciler bulunmaktadır. Ancak yüksek debi ihtiyacını ders aralarında karĢılayarak,
günlük ortalama havalandırma debisini sağlamak yoluyla öğrencilerin bu etkiye en az ölçüde maruz
kalması sağlanmıĢtır. Mevcut koĢullar altında öğrencileri rahatsız etmeden ders sırasında
3
sağlanabilecek en yüksek taze hava miktarının 560 m /h olduğu görülmektedir.
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ġekil 12. Uygulanan tasarım için 60° üfleme açısında farklı debilerin derslik içi akıĢa etkisi

6. HAVALANDIRMA PROJESĠ VE ISI GERĠ KAZANIM CĠHAZI (IGK)
Örnek sınıfta kullanılan üfleme ve emiĢ havalandırma kanalları dairesel tipte olup içten poliüretan
esaslı yanmaz akustik köpük ile izole edilmiĢtir.

ġekil 13. IGK ve kanalın sınıftan görünümü

Örnek sınıfa ait havalandırma projesi aĢağıdaki Ģekilde gösterilmiĢtir.
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ġekil 14. Emme ve üfleme menfezleri
ÇalıĢmada kullanılan IGK standart bir cihaz olup, üzerinde 1 adet ısı geri kazanım eĢanjörü, taze hava
vermek ve egzoz yapmak için 2 adet fan ve havayı temizlemek için filtrelerden oluĢmaktadır. Bunlara
ek olarak; cihaz içerisine by-pass sistemi eklenmiĢ ve üfleme kanalına elektrikli ısıtıcı bağlanmıĢtır.
Cihaz mevcut kanal sisteminde minimum 400 m³/h ve maksimum 1.200m³/h hava debisi ile
çalıĢabilmektedir. Bu da yapılan hesaplamalar sonucu istenilen minimum ve maksimum hava debisini
sağlamaktadır.
Cihazda alüminyum plakalı ve karĢıt akıĢlı tip ısı geri kazanım eĢanjörü kullanılmıĢtır. EĢanjör
Eurovent sertifikalı ve EN 308 standardına göre minimum %75 verimliliğe sahiptir. Fanlar; yüksek
verimli, direkt akuple ve düĢük ses seviyeli EC tiptir. Fan hızı dönüĢ havasına bağlanan CO2 sensörü
ile kontrol edilmektedir. Hem ortam havasını temizlemek, hem de cihazı korumak için 2 kademe filtre
kullanılmıĢtır. G4 kaba ve M5 orta kalite filtre cihazın her 2 emiĢinde yer almaktadır. By-Pass; geçiĢ
mevsimlerinde ve dıĢ hava sıcaklığının uygun olduğu zamanlarda doğal havalandırmanın sağlanması
için kullanılmaktadır.
KıĢ aylarında dıĢ hava sıcaklığının çok düĢük olduğu zamanlarda hem üfleme sıcaklığını arttırmak
hem de ortamı ısıtmak amacı ile kanal tipi elektrikli ısıtıcı üfleme kanalı üzerine bulunmaktadır. Tüm
bu ekipmanların yer aldığı ana gövde çift cidar galvaniz sactan imal edilmiĢtir. Cidarlar arasındaki 30
mm taĢ yünü hem ısı izolasyonu sağlamakta hem de fan sesinin sönümlenmesini sağlamaktadır. IGK
cihazı, üzerinde bulunan taze hava fanı, egzoz fanı, by-pass damperi ve elektrikli ısıtıcı gibi
ekipmanları kontrol ve aĢağıda listelenen gerekli tüm fonksiyonları yerine getirebilecek otomasyon
paneline sahiptir. Otomasyon paneli görevleri

●
●
●
●

Cihaz aç / kapa
Fan hız kademe seçimi
Filtre doluluk bilgisi
Sıcaklık set değeri giriĢi
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● By-pass damperinin sıcaklık ile otomatik kontrolü
● Elektrikli ısıtıcı kontrolü

●
●
●

 Sıcaklığına bağlı kademe kontrolü
 Cihaz çalıĢmadan elektrikli ısıtıcının çalıĢmasına izin vermeme
 Cihaz kapatıldığında, eğer elektrikli ısıtıcı açık ise taze hava fanının gecikmeli
kapanması
CO2 veya hava kalite sensörüne göre fan hızının otomatik ayarlanması
Haftalık zaman ayarlama fonksiyonu
Ders saatinde VOD modunda (CO2 veya hava kalite sensörüne bağlı) çalıĢma, teneffüs
sırasında maksimum kapasite çalıĢma

6. AYDINLATMA VE AKUSTĠK KONFOR ANALĠZĠ
NGO'da aydınlatma ve akustik ölçümleri de yapılmıĢtır. Sınıf yüksekliği 2,90 m’dir. Sınıf tek yönden
2
ıĢık almaktadır ve mevcuttaki 3 pencerenin toplam alanı 6,8m ’dir. Pencere alanının taban alanına
oranı 0,17’dir. Bu oran genellikle 0,05 ile 0,30 arasında olması önerilir ve bu sınıf için orta bir değerdir.
Sınıf kuzey yönüne yönlendiği için doğrudan güneĢ ıĢığı sınıf içine ulaĢmamaktadır. Gün içerisinde
elektrik aydınlatması kullanılmaktadır.
Sınıflarda görsel konfor açısından ders tahtası ve düĢey düzlem aydınlık düzeyinin dağılımı önemli
olmaktadır. Sınıfta, Hobo U12 cihazı ile 10 dk aralıklarla ortalama alınarak düĢey düzlem üzerindeki
aydınlatma düzeyi ölçülmüĢtür. Cihaz ders tahtasının olduğu duvar üzerinde tahtayı ortalayacak
Ģekilde ve yerden yaklaĢık 2 m yüksekliğe yerleĢtirilmiĢtir (ġekil 15).

ġekil 15. Aydınlatma ve akustik ölçümü
Sınıflarda ders tahtası ve düĢey düzlem üzerinde önerilen düzgün yayılmıĢ ortalama aydınlatma
Ģiddeti 500 lux’tür [5]. Ancak alınan ölçüm sonuçlarına göre en yüksek aydınlık düzeyi 260 lux
civarında olmuĢtur. Gün içerisinde çalıĢma saatleri boyunca en düĢük aydınlık düzeyi (Emin) yaklaĢık
40 lux, en yüksek aydınlık düzeyi (Emax) ise 130 lux dolayındadır. Elektrik aydınlatması kullanılsa bile
gün ıĢığının değiĢimine göre aydınlık düzeyi değiĢkenlik gösterir (ġekil 16). Aynı zamanda sınıfta
yapılan incelemeye göre elektrik aydınlatma sistemi çalıĢırken bile ders tahtasının bulunduğu duvar
üzerinde eĢ yayılmıĢ bir aydınlık düzeyi görülmemiĢtir.
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ġekil 16. Gün içerisinde(çalıĢma saatleri boyunca) aydınlık düzeyi değiĢimi.
Akustik analizlerde yansıĢım süresi ve konuĢmanın anlaĢılabilirliği en önemli parametreler olup akustik
konforda belirleyicidir[6]. NGO örnek sınıfında yapılan akustik ölçümlerde sınıf içerisinde bir kaynak ve
iki alıcı noktası belirlenmiĢ ve sonuçlar bu doğrultuda elde edilmiĢtir. Ölçümler sınıf boĢ durumda iken
yapılmıĢtır (ġekil 15). Akustik analizler sınıfın yansıĢım süresi olan EDT(500kHz- 1kHz) değerinin 0,50,6 saniye arasında ölçülmüĢ ve bu değer sınıf akustik konforunun sağlanabilmesi için uygundur.
Diğer yandan STI (speech transmission index) denilen konuĢma anlaĢılırlığı parametresi 0,7 ve üstü
değere sahip olduğu bunun da çok iyi katogorisinde değerlendirilebileceği görülmüĢtür.

7. SONUÇ
Makina Mühendisleri Odası, Ġzmir Milli Eğitim Müdürlüğü iĢbirliği ile ''Ġlköğretim Okullarında Ġç Hava
Kalitesi Eğitimi'' çalıĢmasının bir parçası olan bu çalıĢma kapsamında Bornova'da bulunan Nihat
Gündüz Ortaokulu'nda sınıfların iç hava kalitesinin iyileĢtirilmesine yönelik bir havalandırma uygulama
projesi gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu ortaokulda tüm okulu temsil edebilecek kirleticilerin en fazla olabileceği
düĢünülen örnek bir sınıf ele alınmıĢ bu sınıfta iyileĢtirme öncesi Kasım, Aralık ve Ocak aylarında
iyileĢtirme sonrası ise ġubat ve Mart aylarında ĠÇK ölçümleri yapılmıĢtır. Nihat Gündüz Ortaokulunda
iyileĢtirme öncesi ölçüm sonuçlarına göre CO 2 deriĢiminin standartta izin verilen değerleri aĢarak 2658
ppm'e kadar çıktığı görülmüĢtür. ĠyileĢtirme sonrası bu değer 1170 ppm'e düĢerek %29 azalmıĢ ve
sınıf içi hava kalitesi uluslararası standartlara uygun hale getirilmiĢtir.
British Department of Education tarafından belirlenen standarda (Building Bulletin 101) göre belirlenen
Ģartları yerine getirecek mekanik havalandırma sistemi için havalandırma debileri, sınıf
3
3
parametrelerine göre, minimum 3,7 l/s/kiĢi (413 m /h), maksimum 8 l/s/kiĢi (893 m /h) olarak
hesaplanmıĢtır. Hesaplamalı akıĢkanlar dinamiği analizi ile belirlenen taze hava debisi üfleme
menfezlerinden yatayda 22° ve düĢeyde 60° olmasının en uygun durum olduğu ve hava hızının izin
verilen en yüksek hava hızı olan 0,15 m/s yi aĢmadığı böylece etkin bir havalandırma yapıldığı
görülmüĢtür. Havalandırma için sınıf içine minimum 400 m³/h ve maksimum 1.200 m³/h hava debisi ile
çalıĢabilen Eurovent sertifikalı ve EN 308 standardına göre minimum %75 verimliliğe sahip alüminyum
plakalı ve karĢıt akıĢlı tip eĢanjörü kullanılan bir IGK cihazı kullanılmıĢtır. Havalandırma sistemi üfleme
ve emiĢ kanalları dairesel tipte olup içten poliüretan esaslı yanmaz akustik köpük ile izole edilmiĢtir.
Sınıf içi ısıl konfor durumunu belirlemek için yapılan anketlerin sonuçları sınıf içi sıcaklık ve bağıl nem
değerlerinin Kasım ve Aralık ayları için uluslararası standartlarda önerilen aralıklarda iken, dıĢ ortam
sıcaklıklarının düĢük olduğu Ocak ve ġubat aylarında iç ortam sıcaklıklarının ısıl konfor limitlerinin
altında kaldığı tespit edilmiĢtir. Bu durum okul ısıtma sisteminin yetersiz olmasının bir sonucudur. Hem
Ocak hem de ġubat ayları için ortalama bağıl nem değerleri limitler içerisinde iken, Ocak ayında
öğrencilerin maruz kaldığı maksimum bağıl nem değerinin üst limit olan %70 değerini aĢtığı
görülmüĢtür. ġubat ayında ise ısı geri kazanım cihazının çalıĢması ile nemin dengelendiği ve maruz
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kalınan bağıl nem değerlerinin limitler içerisinde kaldığı tespit edilmiĢtir. Ocak ve ġubat aylarında
sıcaklıklar ısıl konfor için gerekli alt limitin altında kaldığından ısı geri kazanım cihazının ısıl konforu
etkileyip etkilemediği tam olarak tespit edilemese de ısı geri kazanım cihazının çalıĢtığı ġubat ayında
teneffüs aralarında cihaz maksimum yükte çalıĢsa da sınıf iç ortam sıcaklıklarının düĢmediği
görülmüĢtür. Bu durum ısı geri kazanım cihazının ısıl konforu bozmayacağını kısmen de olsa
göstermektedir.
Ek olarak sınıf içi akustik ve aydınlatma Ģiddetleri ölçülmüĢtür. Akustik olarak yansıĢım süresinin 0,50,6 sn ve konuĢma anlaĢılabilirlik parametresinin 0,7 den büyük olduğu her iki parametrenin de akustik
konfor Ģartlarına uygun olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Sınıf yazı tahtası düzleminde aydınlatma
Ģiddetinin en yüksek değerinin Kasım ayında 260 lux civarında olduğu ancak sınıflarda ders tahtası ve
düĢey düzlem üzerinde önerilen düzgün yayılmıĢ ortalama aydınlatma Ģiddetinin 500 lux olması
gerektiği bu nedenle sınıfta aydınlatma konforunun iyi olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.
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ÖZET
Ġç hava kalitesinin yaĢam hacimleri içindeki insanların sağlığını etkilememesi için alınacak iki temel
önlem vardır. Bunlardan ilki, iç ortamdaki kirlilik emisyonunu kontrol etmek (azaltmak, yok etmek veya
izole etmek) ikincisi ise havalandırmaktır. Havalandırma iç ortamdaki yaĢam zonunda kirlilik
konsantrasyonunu insan sağlığını etkilemeyecek seviyelerde tutmak için yaĢam zonunun her tarafına
yeterli dıĢ (temiz) havanın gönderilmesidir. Yeterli taze havanın belirlenmesi, bir baĢka deyiĢle
havalandırma hava debisinin belirlenmesi kirlenme hızına bağlı olduğu gibi kirliliğin yayıldığı iç ortam
büyüklüğüne de bağlıdır. Mimari tasarımda aynı fonksiyonlar için farklı alan büyüklükleri önerilebildiği
ya da farklı nedenlerle aynı fonksiyonlar için farklı mekânlar yaratıldığı izlenebilmektedir. Ayrıca
mekânlarda fonksiyon değiĢikliği yapıldığında emisyon hızına bağlı olarak iç ortamın konsantrasyon –
zaman iliĢkisi değiĢmektedir.
Mekanik havalandırma tasarımında kullanılan tasarım rehberlerinde (ASHRAE Standart 62.1-2013,
vs.) önerilen havalandırma debilerinin seçilmesi, kirlilik konsantrasyonun belli bir değerin altında
tutulması temel amacını gerçekleĢmesine imkân vermez. Tasarımcı mekân büyüklüğünün ve kirlilik
emisyon hızının etkisini önerilen standartlarda önerilen hava debilerini kullanırken mutlaka göz önüne
almalıdır. Okul – sınıf havalandırması periyodik değiĢken emisyon yüküne sahip havalandırma
açısından özel mekânlardır. Ülkeden ülkeye öğrenci baĢına düĢen sınıf alanlarında farklılıklar olduğu
izlenmektedir. Bu farklılık havalandırma debisinin belirlenmesini önemli ölçüde etkilemektedir.
Bu çalıĢmada, sınıfların havalandırması için tasarımı yapılacak mekanik tesisatlardaki hava debisinin
hesap yöntemi verilmiĢ ve bu amaçla tesisat mühendislerinin ve okul yöneticilerinin kullanabilmesi için
geliĢtirilen bir program tanıtılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Ġç hava kalitesi, Havalandırma, Sınıf, Hava debisi, Karbon dioksit.

ABSTRACT
There are two main measures that can be taken to protect occupant‟s health from the effects of indoor
air quality. One of the measures is controlling (mitigating, removing or isolating) the indoor emission
sources while the other is to ventilate. Ventilation is to provide outdoor (fresh) air to all microenvironments in order to keep the indoor air pollution at levels that would not impact occupant health.
Determination of the amount of fresh air, in other words the air flow rate depends not only on the
pollutant emission rates but also the volume of the space. It is possible to design different sizes of
areas or different spaces for the same building function in architecture. In addition, indoor air pollutant
concentration – time profiles change when the function of the space is altered depending on the
emission rates.
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Application of the ventilation rates recommended in the mechanical ventilation standards (ASHRAE
62.1-2013, etc.) would not permit achieving the main goal of limiting the pollutant concentrations below
certain levels. The designer must consider the size of space and pollutant emission rate when using
the standard recommended ventilation rates. Schools – classrooms are special environments for
ventilation due to periodical variation in the emissions. The area per student varies from county to
country which affects the design ventilation rate.
In this study, a method for calculation of ventilation rate for mechanical ventilation of classrooms is
presented and the software developed for the application of the method by school managements and
HVAC engineers is introduced.
Keywords: Indoor air quality, Ventilation, Classroom, Ventilation rate, Carbon dioxide

1. GĠRĠġ
Sınıfların mekanik havalandırması öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığı, öğrenme ve öğretme
performansına pozitif etkileri günümüze kadar yapılmıĢ pek çok araĢtırma ile kanıtlanmıĢ bir
uygulamadır. Ġyi havalandırılan sınıflardaki öğrencilerin standart testlerdeki baĢarısı diğerlerine göre
%14 -%18 daha yüksektir [1]. Çağımızda önemli bir sağlık sorunu olan astım geliĢmesi ve tetiklenmesi
havalandırma ile doğrudan ilgilidir. Ġyi havalandırılan okullarda astım etkilenmesi daha azdır [2]. Sonuç
olarak sınıfların uygun debilerle havalandırılması, sınıf havası içindeki çeĢitli kaynaklardan gelen,
çocuk sağlığını yetiĢkinlerden daha fazla etkileyen, kimyasal ve biyolojik bileĢenlerin
konsantrasyonunu azaltarak, öğrencilerin bu bileĢenlerden negatif etkilenme riskini azaltmaktadır.
Bu çalıĢmanın amacı okullarda sınıflara uygulanacak mekanik havalandırma sistemlerinin tasarımında
göz önüne alınacak havalandırma debisinin belirlenmesi için bir yöntem önermek ve bu yönteme
dayalı olarak geliĢtirilen bir yazılımı sunmaktır.
ÇalıĢmanın çıkıĢ noktası, Makina Mühendisleri Odası Ġzmir ġubesi tarafından Ġzmir Milli Eğitim
Müdürlüğü iĢbirliği ile yürütülen Ġlköğretim Okullarında Ġç Çevre Kalitesi Eğitimi [3] ve Okullarda Ġç
Hava Kalitesinin ĠyileĢtirilmesi Örnek Uygulama [4] projeleridir. Örnek uygulama projesi çerçevesinde
Nihat Gündüz Ortaokulu‟ndaki sınıfların havalandırılması için havalandırma debisinin belirlenmesi
adımında havalandırma debisinin belirlenmesi için önerilen yöntemlerin tartıĢılması gereği
duyulmuĢtur. Bu tartıĢmanın sonunda standartlarda ve araĢtırmalarda, okullar için önerilen
havalandırma hızları gözden geçirilmiĢ, havalandırma debisinin, havalandırma yeterliliğinin ve sınıf
içindeki kirletici düzeyleri için bir gösterge olan karbon dioksit (CO 2) konsantrasyonu temelinde
belirlenmesinin uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır. Böylece kapalı bir hacimdeki insanlardan
kaynaklanan CO2 kirliliğine ait modeller [5, 6] kullanılarak bir algoritma ve bu algoritmaya dayalı bir
yazılım (OKUL HVL) geliĢtirilmiĢtir.

2. OKULLARDA HAVALANDIRMA DEBĠSĠ: STANDARTLAR
ÇeĢitli mahaller için iklimlendirme sistemlerinin ya da tek baĢına havalandırma sistemlerinin
tasarımında, iç ortamın fonksiyonuna bağlı olarak, o ortamda yaĢayacak insanların gereksinim
duyduğu taze hava debisinin hesaplanmasında, ASHRAE 62.1-2013 gibi uluslararası kabul görmüĢ ve
yaygın olarak kullanılan standartlar olduğu gibi, hemen her ülkenin de kendine özgü standartları
vardır. Bu standartların önerdiği havalandırma değerlerinin Ianniella [7] tarafından yapılan bir
karĢılaĢtırmasından alınan değerler Tablo 1‟de yer almaktadır. ASHRAE 62 numaralı standarda 1973
3
yılından itibaren baktığımızda kiĢi baĢı yaklaĢık en az 17 m /h olmak üzere tavsiye edilen debi 12-20
3
3
3
m /h iken 1981‟de sigara içilen ve içilmeyen mekânlar için 42,5 m /h ve 8,5 m /h, 1989, 1999 ve 2000
3
3
3
yılı versiyonlarında 25,5 m /h, 2003‟te yapılan eklemeyle 13,5 m /h ile 32 m /h arasında değiĢen
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debiler önerildiği görülmektedir. ASHRAE 62.1-2013 standardı sınıflar için yaĢ sınıfına göre daha
ayrıntılı debiler önermektedir. Tablo 2‟de bu standarttan alınmıĢ değerler verilmiĢtir.
Tablo 1. ÇeĢitli ülkelerde sınıflar için havalandırma debileri (Ianniella [7]).
ÜLKE
ABD / ASHRAE 62/1: 2007
PORTEKĠZ / RSECE Dec-Lei
79/2006
ĠNGĠLTERE / Building Bulletin
101 v1.4- 5th July 2006,
FRANSA / RSDTYP Règlement
Sanitaire Départemental Type,
FĠNLANDĠYA / Finnish Building
Code, Part D2

Ġç
Ortam
Türü
Seminer
salonu

Hava Debisi,
[m3/(h. Öğrenci
)]

Genel

30

Ek Hava Debisi
[m3/(h.m2 alan)]

a

17

1.1

Genel
10.8 – 28.8
Günlük ortalama CO2 konsantrasyonu 1500 ppm‟den
küçük
Anaokul
u
15
Ġlkokulla
r
Lise
18
Genel

21.6

Bina
sınıfı
HOLLANDA / Programma van
b
A sınıfı
21.6 – 1200 ppm
Eisen Frisse Scholen 2015
B sınıfı
28.8 – 950 ppm
C Sınıfı
43,2 – 800 ppm
Bina
c
c
c
AK
OK
ÇK
sınıfı
I
3.6
1.8
3.6
7.2
EU / EN 15251:2007
II
25.2
1.3
3.6
5.0
III
14.4
1.1
1.4
2.9
a
ASHRAE 62.1-2007’de Lecture Classroom olarak ifade edilen seminer salonu olarak
adlandırılabilecek sınıflar öğrenci başına verilen hava debisi(3.8 l/s (13.7 m3/h) olarak
verilmiştir. IONIELLA bu değeri 17 m3/h olarak vermiştir. Bilindiği kadarıyla sınıflar için bu
değer 2001 yılından bu yana 3.8 l/s (13.7 m3/h) değerindedir.
b
Mevcut binalar
c
AK: Az kirleten bina - OK: Orta kirleten bina -- ÇK: Çok kirleten bina
Tablo 2. Sınıflarda taze hava debisi minimum değerleri (ASHRAE 62.1-2013).

Anaokulu
Sınıf (yaĢ 5-8)
Sınıf (yaĢ 9 ve üstü)
Derslik (Lecture classroom)

Öğrenci baĢına
hava debisi
l/s.öğrenci
3
(m /h.öğrenci)
5 (18)
5 (18)
5 (18)
3.8 (13.68)

Alan baĢına ek
hava debisi
2
3
2
l/s.m (m /hm )
0,9 (3.24)
0,6 (2.16)
0,6 (2.16)
0,3 (1.08)

Öğrenci
baĢına
öngörülen alan
2
m /öğrenci
4
4
2.86
1.54

Tablo 1 ve Tablo 2 karĢılaĢtırıldığında ASHRAE 62.1-2013 standardının taze hava gereksiniminin
hesaplanmasında, diğer standartlardan farklı olarak iç ortamda bulunan insan sayısının yanında alan
büyüklüğünü de göz önüne aldığı görülür. Bu standartta dikkati çeken bir baĢka özellik ise iç ortamda
bulunması muhtemel maksimum insan sayısı bilinmediği takdirde göz önüne alınması gereken alan
2
yoğunluğu (öğrenci sayısı/100 m ) değerlerini vermesidir. Tablo 2‟de yer alan öğrenci baĢına alan
değerleri verilen alan yoğunluklarından hesaplanmıĢtır.
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Sınıflarda yapılacak havalandırmanın amacı aĢağıdaki dört hedefle iç hava kalitesinin uygun hale
getirilmesidir:
1.
2.
3.
4.

Karbon dioksit seviyesini belli bir değerin altında tutmak.
Ġç ortam havasının çok kuru veya küf oluĢacak kadar nemli olmasından kaçınmak.
Uygun bir zaman diliminde iç ortamdaki uygun olmayan kokuları gidermek.
TanımlanmıĢ veya tanımlanmamıĢ diğer hava kirleticilerinin konsantrasyonlarını düĢürmek.

ASHRAE 62.1-2013, mekanik havalandırma sistemlerinin tasarımına yönelik sınıflardaki taze hava
gereksiniminin hesaplanması için iki yöntem önermektedir. Bunlardan ilki yukarıdaki tablolardaki
değerlerin kullanılmasını öngören, sonuç olarak iç ortamın fonksiyonuna (sınıf vs.), ortamdaki insan
sayısına ve taban alanına bağlı olarak debinin belirlendiği Havalandırma Hızı Yöntemidir (Ventilation
Rate Procedure). Bu yöntemde her ne kadar birim alan için ek bir havalandırma debisi hesaplanıyorsa
da, göz önüne alınan toplam alanın iç ortamda bulunan insan sayısı ile uyumunun (mimari standartlar)
ne olduğu dikkate alınmalıdır. Standarttaki ilgili tablolarda (ASHRAE 62.1-2013, Table 6.2.2.1) eğer
mahal içindeki insan sayısının ne olacağı bilinemiyorsa varsayılan değerlerin (default values)
kullanılması önerilmektedir (Tablo 3).
Tablo 3. Sınıflar için havalandırma debileri (ASHRAE 62.1-2013).
Ġç ortam
kategorisi
Ana okul (4 yaĢ
civarı)
Sınıf (yaĢ 5-8)
Sınıf (yaĢ 9 üstü)
Seminer salonu
(Lecture
classroom)
Seminer salonu
(sabit sandalyeli)

KiĢi baĢına dıĢ
hava debisi
(l/s.kiĢi)

Alan baĢına dıĢ
hava debisi
2
(l/s.m )

(Varsayılan)
Ġnsan yoğunluğu
(KiĢi sayısı /100
2
m)

Kombine alan
debisi
(l/s.kiĢi)

5

0,9

25

8,6

5

0,6

25

7,4

5

0,6

35

6,7

3,8

0,3

65

4,3

3,8

0,3

150

4,0

Varsayılan değerler sütunlarındaki insan yoğunluğu için verilen değerler Havalandırma Hızı Yöntemi
için değerlendirilmesi gereken önemli büyüklüklerdir. Bu değerler bir bakıma mimari standartları temsil
etmektedir. Örneğin “Okullarda Ġç Hava kalitesinin ĠyileĢtirilmesi: Örnek Uygulama” projesinde [4] göz
önüne alınan okuldaki sınıfların öğrenci sayısı ortalama maksimum 30‟dur ve maksimum 40‟a kadar
2
çıkabilmektedir. Sınıf büyüklüğü 40 m ve 31 olan ortalama maksimum öğrenci sayısına göre Ġnsan
2
yoğunluğu 75 kiĢi/100 m ‟dir. Hâlbuki yukarıdaki standarda göre açık olarak belirtilmese de ABD
2
standartlarındaki eĢdeğer bir sınıfın yoğunluğu 35 kiĢi /100 m ‟dir.
Hesaplamada sınıf büyüklüğü göz önüne alınmasına rağmen, mimari standart olarak sınıflardaki
öğrenci yoğunluğu sınıf içerisindeki kirliliğin zamanla değiĢimini etkileyen önemli bir parametredir. Bir
baĢka deyiĢle ısıtma havalandırma iklimlendirme alanındaki standartlar tek baĢına değil, mimari
standartlar ile birlikte göz önüne alınmalıdır. Öztürk vd. [8] bir model yardımıyla havalandırma hızının
CO2 konsantrasyonuna etkisini göstermiĢ ve CO2 ölçümleriyle destekleyerek bu gereği vurgulamıĢtır.
ASHRAE 62.1-2013‟de taze hava debisinin hesaplanması için önerilen ikinci yöntem Ġç Hava Kalitesi
Yöntemidir (Indoor Air Quality Procedure). Bu metod iç ortam hava kirleticilerini, kirletici kaynaklarını
ve her kaynağın kirletici yayma hızının tanımlanmasını temel almaktadır. Yöntem henüz
kesinleĢmemiĢ olduğu için bilgi anlamında (informative) verilen kirletici konsantrasyonlarının
aĢılmamasını sağlayan taze hava debilerinin belirlenmesini önermektedir.
Bilgi anlamında verilen (zorunlu olmayan) tablo incelendiğinde (ASHRAE 62.1-2013: Table B-2) 8
saatlik ortalama olarak karbon dioksit için önerilen maksimum değerin Kanada için 3500 ppm olarak
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1

öngörüldüğü, diğer kuruluĢların ise 5000 ppm değerini önerdiği görülmektedir. Standartta bu
değerlerin kullanımı için kullanıcıya, bu değerlerin hangi amaçla ve nasıl elde edildiklerine dikkat
etmesi notu düĢülmektedir.
Tablo 1‟de Building Bulletin 101 için verilen değerlere bakılırsa bu standart hem kiĢi baĢına belli bir
minimum debiyi hem de belli periyotlar için karbon dioksitin aĢılmaması gereken ortalama maksimum
konsantrasyonunu (1500 ppm) önermektedir. Building Bulletin 101 [9] incelendiğinde zorunlu ve
tavsiye edilen olmak üzere iki grup kural yer aldığı görülmektedir. Zorunlu olan kurallar (1-4) aĢağıda
verilmiĢtir:
1. “Okul binası içinde insanlar tarafından kullanılan her alan içinde olabilecek maksimum insan
sayısına göre minimum 3 l/s hava debisi ile havalandırılacaktır.
2. Tüm eğitim alanları, tıbbi muayene ve tedavi müdahale alanları, hasta odaları, izolasyon
odaları, uyuma ve benzeri yaşam alanları içinde olacak insan sayısına bağlı olarak
gerektiğinde kişi başına minimum 8 l/s debiyle havalandırılma olanağı olmalıdır.
3. Tüm tuvaletler ve banyolar minimum saatte 6 hacim değişimi ile havalandırılmalıdır.
4. “Bina içinde nem yoğuşumu icin yeterli tedbirler alınmalıdır. Buhar ve yanma gazları oluşan
mutfak ve benzeri odalardaki kirleticiler havalandırma ile mahalden uzaklaştırılmalı, bina
içinde yoğuşma olmaması icin yeterli tedbirler alınmalıdır”.
Zorunlu kurallara ek olarak Building Bulletin 101 içinde aĢağıdaki kurallar da gelecekte inĢa edilecek
okul binaları, öğretme ve öğrenme hacimleri için tavsiye edilmektedir.
5. “Tüm öğretme ve öğrenme hacimlerinde karbon dioksit konsantrasyonunu sınırlayacak şekilde
havalandırma yapılmalıdır. Oturma pozisyonunda ve baş hizasında olmak üzere bir eğitim
gününün başında sonuna kadar ölçülen karbon dioksit konsantrasyonu ortalaması 1500 ppm
değerini geçmemelidir”.
Bu kural karbondioksitin izlenmesi yoluyla diğer kirleticilerin kontrolünü amaçlamaktadır.
6. “Bir eğitim gününde
aşmamalıdır.

maksimum

karbondioksit

konsantrasyonu

5000

ppm

değerini

7. Ders içinde de olmak üzere herhangi bir anda karbon dioksit konsantrasyonu 1000 ppm
değerinin altına indirilebilmelidir”
6. ve 7. kurallar sağlık ve güvenlik açısından önerilmektedir.
8. “Eğer bir mekanik havalandırma sistemi tanımlanması söz konusu ise bu sistem, kişi başına
günlük ortalama olarak minimum 5 l/s hava debisi sağlamalıdır. Buna ilaveten de herhangi bir
anda kişi başına 8 l/s havalandırma debisi sağlayacak kapasiteye sahip olmalıdır”.
Zorunlu kurallar ile gelecekte zorunlu hale gelmesi
karĢılaĢtırıldığında aĢağıdaki değerlendirmeler yapılabilir.

muhtemel

tavsiye

edilen

değerler

a) Zorunlu minimum değer 3 l/s değerinden 5 l/s değerine yükseltilmektedir.
b) Sadece hava debisi için kurallar getirilmemekte, karbon dioksit konsantrasyonu için de sınırlar
konulmaktadır.

1

OSHA, MAK, WHO, NIOSH, ACGIH
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3. KĠRLETĠCĠ VE KĠRLETĠCĠ GÖSTERGESĠ OLARAK KARBONDĠOKSĠT
YaklaĢık 150 yıl önce 1840‟larda, Münih Üniversitesinde hijyen profesörü olan Max von Pettenkofer,
kirliliğe katılmasa da hava kirliliği için karbon dioksitin bir gösterge olduğunu belirtmiĢ, ve onun
zamanındaki diğer yazarlar yeterli bir havalandırma için 1000 ppm karbon dioksit limitini koymuĢlardır
[10]. Karbon dioksitin limit değeri olan 1000 ppm değeri Pettenkofer sayısı olarak anılmaktadır [11].
Hava içindeki karbon dioksitin çok yüksek değerlerde (>20000 ppm) ciddi sağlık sorunlarına sebep
olduğu bilinmektedir. ASHRAE 62.1-2013‟de öngörülen 8 saatlik ortalama değer de 5000 ppm‟dir. Ġç
ortamlarda düĢük havalandırma kalitesi yüzünden (5000 ppm‟e kadar olan aralıkta da) CO 2 arttıkça
(baĢ ağrısı ve mukoza rahatsızlığı gibi) sağlık sorunları artsa da bunların CO 2‟den değil onunla birlikte
artan diğer kirleticilerden kaynaklandığı tezi bir gurup araĢtırmacı tarafından sorgulanmıĢtır [12, 13].
Bu çalıĢmalarda 600 ppm referans alındığında karar verme performansında 1000 ppm de orta
derecede ve istatistiksel anlamlı bir azalma, 2500 ppm‟de ise yüksek derecede ve istatistiksel anlamlı
bir düĢme olduğu belirlenmiĢtir. Literatürde yer alan diğer çalıĢmalar da, iç hava kalitesinin okulda
akademik performans ve devamı [14], hafıza ve odaklanmayı [15] ve hata yapma oranını [16]
etkilediğini göstermektedir.
Bazı araĢtırmalarda [17, 18] 1500 ppm değeri üzerindeki CO2 konsantrasyonuyla çocukların sağlığı ve
performansı arasında iliĢki olduğu belirlenmiĢtir. Bir baĢka araĢtırmada [15] ise 1500 ppm değerinden
daha düĢük bir ortalama değer olan 1000 ppm değerinin üst limit olması gerektiği ve sınıftaki
karbondioksit konsantrasyonu 1000 ppm üzerine çıktığında havalandırma debisinin artırılması
gerektiği öngörülmektedir.
YaĢam hacimlerindeki maksimum konsantrasyon değerinin 1000 ppm olması gerektiği yaklaĢık 150 yıl
önce Pettenkofer ve çağdaĢı araĢtırmacılar tarafından öngörülse de, zamanımızda yeni yapılan
araĢtırmalarla CO2‟nin diğer kirleticiler için bir gösterge olması yanında aynı zamanda sağlık ve
performansı etkileyen bir kirletici olduğu somutlaĢmaktadır. Bu çalıĢmada sınıflandırma mekanik
havalandırma debisinin hesaplanmasında sınıflarda art arda geçirilen ders saatleri boyunca CO 2
ortalama değerinin, bir standardın temel alınmasının daha güvenli olacağı yaklaĢımıyla, Building
Bulletin 101‟de öngörülen 1500 ppm değerini aĢmaması esas alınmıĢtır.

4. SINIFLARDA KARBONDĠOKSĠT KONSANTRASYONUNU ETKĠLEYEN PARAMETRELER
Havalandırma sisteminin debisinin, olası diğer kirleticiler için anahtar görevini yüklenen karbon
dioksitin maksimum ve ortalama değerlerine göre belirlenmesi daha doğrudur. Building Bulletin 101
içindeki gelecek için tavsiye edilen değerler bunu öngörmektedir. Havalandırma debisinin dıĢında
karbon dioksit konsantrasyonunu etkileyen birçok parametre vardır (Tablo 4).
Tablo 4. Ġç ortamda karbondioksit konsantrasyonunun değiĢimini etkileyen parametreler.
1

Dersteki öğrenci sayısı

7

Öğrencilerin ortalama boyu (m)

2

Öğretmen sayısı

8

Ders süresi (dakika)

3

3

9

Teneffüs süresi (dakika)

Sınıf Hacmi (m ) (en x boy x yükseklik)
3

4

Havalandırma debisi (m /h)

10

Teneffüste sınıfta kalan öğrenci sayısı

5

DıĢ hava CO2 konsantrasyonu (ppm)

11

Havalandırma senaryosu

6

Öğrencilerin ortalama kilosu (kg)

12

Arka arkaya yapılan ders sayısı

Tablo 4‟te verilen parametrelerin CO2 konsantrasyonu ile olan iliĢkileri aĢağıda açıklanmıĢtır. Örnek
uygulama sınıfının ölçüleri, öğrenci özellikleri ve teneffüste sınıf mevcudunun tamamının sınıf
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*

ortamında kaldığı kritik hal göz önüne alınarak farklı parametrelerin etkileri hesaplanmıĢ ve grafik
olarak gösterilmiĢtir.
Dersteki öğrenci sayısı:
Herkes kilosuna, boyuna, yaĢına, içinde bulunduğu aktiviteye (metabolizma hızına), solunum
katsayısına (tükettiği yiyeceklere) bağlı olarak her solunumda dıĢarıya karbon dioksit verir. Beli bir
hacimde insan sayısı ne kadar fazla olursa o hacmin içindeki karbon dioksit miktarı o hızla artar.
Derslerdeki öğrenci sayıları yıldan yıla değiĢebilmektedir. Herhangi bir sınıf için havalandırma debisi
hesaplanırken o sınıfta eğitim görebilecek maksimum öğrenci sayısı göz önüne alınmalıdır.
Tablo 5. Nihat Gündüz Ortaokulu Örnek Uygulama Sınıfı Özellikleri
Dersteki öğrenci sayısı
Öğretmen sayısı

2

3

Sınıf Hacmi (m )
Öğrencilerin ortalama
kilosu (kg)
Öğrencilerin ortalama
boyu (m)

30
1
115
(6.3m x 6.3m x
2.9m)
[19]
54.8
(Ortaokul 3)
[19]
1.63
(Ortaokul 3)

Ders süresi (dakika)

40

Teneffüs süresi (dakika)

10

Öğretmen sayısı:
Türkiye‟deki okullarda normal olarak her sınıfta bir öğretmen görev yapmaktadır. Dünya genelinde de
böyle olması gerektir. Ancak literatürde bazen sınıfta iki öğretmenin de bulunduğu hallerin göz önüne
alındığı görülmektedir. Genel olarak havalandırma debisi hesaplarında sınıf öğrenci sayısının her
öğretmen için bir artırılması, öğretmen sayısının göz önüne alınması için yeterlidir.
ġekil 1, üç ders, iki teneffüs boyunca 20, 30 ve 40 öğrenci ve bir öğretmen, toplam 21, 31 ve 41 kiĢinin
sınıfta bulunması durumunda CO2 konsantrasyonunun zamanla değiĢimini göstermektedir. Örnek
3
uygulama sınıfına 558 m /h (kiĢi baĢı 27 l/s) taze hava sağlanması durumunda öğrenci sayısındaki her
10 kiĢilik artıĢın maksimum konsantrasyonda 291 ppm seviyesinde bir artıĢ ile sonuçlandığını
göstermektedir.

*
2

Kritik hal, öğrencilerin soğuk günlerde teneffüs zamanında sınıftan ayrılmama halidir.
Türkiye‟deki okullarda normal olarak her sınıfta bir öğretmen görev yapmaktadır. Dünya genelinde de
böyle olması gerektir. Ancak literatürde bazen sınıfta iki öğretmenin de bulunduğu hallerin göz önüne
alındığı görülmektedir.
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ġekil 1. Örnek uygulama sınıfı için öğrenci sayısının CO 2 konsantrasyonuna etkisi.
Sınıf Büyüklüğü:
Sınıflardaki karbon dioksit konsantrasyonunu etkileyen en önemli parametrelerden biri sınıf
büyüklüğüdür. Bu büyüklük öğrenci baĢına düĢen metrekare sınıf alanı olarak da ifade edilebilir. Bu
alanın büyük olduğu sınıflarda, sınıf içindeki karbon dioksit konstrasyonunun artıĢı daha yavaĢtır.

AĢağıdaki grafikte (ġekil 2) diğer parametrelerin aynı olduğu sadece alan yoğunluğunun değiĢtiği iki
sınıfta karbon dioksit konsantrasyonunun zamanla değiĢimi görülmektedir. Ġki katı büyük bir taban
alanına sahip bir sınıfta konsantrasyonlar bir saat boyunca yaklaĢık 200 ppm daha düĢük
kalabilmektedir.
Sınıfların bir öğrenciye en az 2 metrekare düĢecek Ģekilde planlanması ve uygulanması iç hava
kalitesi açısından daha uygun olacaktır.

ġekil 2. Sınıf büyüklüğünün CO2 konsantrasyonuna etkisi.
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Havalandırma Debisi:
Havalandırma debisi CO2 konsantrasyonunu doğrudan etkileyen bir parametredir. Hiç havalandırma
olmayan örnek uygulama sınıfında 3. dersin baĢında CO 2 konsantrasyonu, aĢağıdaki grafikten (ġekil
3) görüleceği üzere 5000 ppm sınırının üzerine çıkmaktadır. Building Bulletin 101‟de öngörülen
3
3
minimum hava debisinin (335 m /h) biraz üzerindeki bir debide (400 m /h) havalandırma yapıldığında
CO2 konsantrasyonu asimptotik olarak 1659 ppm değerine ulaĢmakta, 3 saatlik ders sonunda ortalama
değer 1486 (<1500) ppm olmaktadır (ġekil 4).

ġekil 3. Havalandırma debisinin CO2 konsantrasyonuna etkisi

ġekil 4. Havalandırma debisinin CO2 konsantrasyonuna etkisi
Building Bulletin 101‟deki minimum havalandırma debisi kritik hallerde (öğrencilerin teneffüste sınıfta
kalmaları) ve küçük sınıflarda karbon dioksit konsantrasyonu ortalamasını gün boyunca tavsiye edilen
1500 ppm değerinden büyük yapabilir. Havalandırma debisi hesaplanırken, karbon dioksit
konsantrasyonu için müsaade edilen ortalama sınırı (1500 ppm) aĢırmayacak değerler göz önüne
alınmalıdır.
DıĢ hava CO2 konsantrasyonu:
NASA tarafından yapılan açıklamaya [20] göre kuzey yarım küredeki karbon dioksit konsantrasyonu
endüstri devriminin baĢlarındaki (18. yüzyılın ikinci yarısı) 270 ppm değerinden, 2014 ilkbaharında 400
İç Çevre Kalitesi Seminerleri Bildirisi
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ppm değerine ulaĢmıĢtır. Temiz bir atmosfer için bir kısım literatürde [13] bu değer 380 ppm
verilmektedir. ġüphesiz bu değerler ortalama değerlerdir. Yerel kirlilik kaynakları (kıĢın kent içi
emisyonlar, endüstriyel tesisler, yoğun jeotermal emisyonlar vs.) nedeniyle dıĢ hava karbon dioksit
konsantrasyonu bu değerleri aĢabilir. Yine Ģüphesiz karbon dioksit açısından iç hava kirliliğinin en alt
limiti dıĢ havadaki konsantrasyon seviyesidir. BS EN 13779 standardında iç ortam konsantrasyonu için
dıĢ hava konsantrasyonu üzerine farklı iç hava kalitesi öngörülen ortamlarda + 400 ppm ile 1000 ppm
arasındaki değerler üst sınır olarak verilmektedir. Bu değer aralığı Building Bulletin 101 ile uyumludur.
ġekil 5 dıĢ hava konsantrasyonunun etkisini 400 ile 800 ppm karĢılaĢtırmasıyla ortaya koymaktadır.

ġekil 5. DıĢ hava konsantrasyonunun sınıf içi CO2 konsantrasyonuna etkisi
Sınıflar için havalandırma debisi belirlenirken, dıĢ çevre CO2 seviyesinin bilinmesi önemlidir. Bu
yüzden Ģehirlerin yerel kirliliklerine ait haritaların yapılması tasarımcılar için önemlidir.
Öğrencilerin Ortalama Vücut Ağırlığı ve Boyu
Ġnsanların her soluk alıĢveriĢte ortama verdikleri karbon dioksit miktarı vücut ağırlığı ve boylarıyla
yakından ilgilidir. Bu iki değer kullanılarak DuBois denklemiyle hesaplanan insan yüzeyi,
hareketliliğinin seviyesi olan metabolizma hızı ve tükettiği yiyeceklere bağlı olarak belirlenen solunum
katsayısı kullanılarak bir insanın ortama verdiği karbon dioksit miktarı bulunur [6]. ġekil 6‟da, orta 3 ve
lise 3 öğrencilerinin %50 Kız %50 erkek olmak üzere ortalama vücut ağırlığı ve boyları göz önüne
alınarak hesaplanmıĢ emisyonlarına göre CO2 konsantrasyonunun değiĢimi verilmiĢtir.

Karbondioksit konsantrasyonu (ppm)

Vücut Ağırlığı - Boy Etkisi
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ġekil 6. Vücut ağırlığı ve boyun CO2 konsantrasyonuna etkisi.
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Teneffüste sınıfta kalan öğrenci sayısı:
Sınıftaki karbon dioksit kaynağı çocuklardır. Teneffüs esnasında sınıfta kalan çocuk sayısı bu süre
zarfındaki karbon dioksit emisyon miktarını belirlemektedir. Böylelikle yeni derse giriĢte, teneffüste
kalan çocuk sayısına ve havalandırma debisine bağlı olarak sınıfta yeni bir karbon dioksit baĢlangıç
konsantrasyonu oluĢmaktadır (ġekil 7).

ġekil 7. Teneffüste sınıfta kalan öğrenci sayısının etkisi CO2 konsantrasyonuna etkisi.
Teneffüste sınıfta kalan çocuk sayısı, okul saatlerindeki dıĢ iklim Ģartlarına, okul ve bahçesinin mimari
yapısına, sosyal ve ekonomik çevre faktörlerine bağlıdır. Kasım ayı içerisinde 5 günde yapılan
gözlemlere göre 30 kiĢilik sınıfta teneffüste kalan öğrenci sayıları Tablo 6‟da verilmiĢtir. Görüleceği
üzere zaman zaman teneffüste sınıfta kalan öğrenci sayıları toplam sınıf mevcuduna
yakınlaĢmaktadır.
Tablo 6. Teneffüste Sınıfta Kalan Öğrenci Sayıları

9:20-9:30
0

2.Tenefüs
10:1010:20
5

3.Tenefüs
11:0011:10
6

4.Tenefüs
(Öğle
Arası)
11:5012:40
0

3
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7

9
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8

-

4

11

0

0

0

0

-

5

24
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22

1

23

17

6

19

8

18

2

6

17

Gün

1.Tenefüs

1
2

5.Tenefüs
13:2013:30
6

6.Tenefüs
14:1014:20
-

Havalandırma sistemi tasarım açısından, güvenli kalmak hedefiyle, havalandırma sisteminin,
öğrencilerin tamamının sınıfta kaldığında da (kritik koĢul) yeterli olabilmesi için teneffüste öğrencilerin
sınıftan ayrılmadığı halinin göz önüne alınması doğru olacaktır. Yukarıda verilen farklı parametrelerin
etkisinin belirlenmesinde bu kritik konum göz önüne alınmıĢtır.
Havalandırma senaryosu:
ÇeĢitli nedenlerle (küçük sınıf hacmi ve yüksek öğrenci sayısının söz konusu olduğu hallerde oluĢacak
yüksek havalandırma debisini sağlayan cihazların gürültüsü ve çocuklar üzerindeki (esinti gibi) etkileri
göz önüne alınarak ders ve teneffüs esnasında farklı debiler kullanılabilir. Building Bulletin 101 zaten
istenildiğinde cihazların kiĢi baĢına 8 l/s debiye kadar çıkmasını öngörmektedir. Dersteki iç çevre
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Ģartlarını uygun (ısıl ve akustik) konforda tutmak Ģartıyla farklı debi senaryolarının uygulanması cihaz
için öngörülen bu yetenekten faydalanılarak gerçekleĢtirilebilir.
Ders ve teneffüslerde farklı debi senaryoları göz önüne alınmadığı hallerde havalandırma debisi, tüm
öğrencilerin teneffüste kaldığı kritik Ģartlarda karbon dioksit konstrasyonunun uygun iç hava koĢulu için
öngörülen Ģartları (göz önüne alınan eğitim periyodunda ortalama 1500 ppm ve maksimum 5000 ppm
değerini aĢmamak) sağlayıp sağlamadığı kontrol edilerek bulunmalıdır.

5. ĠÇ ORTAMLARDA HAVALANDIRMA DEBĠSĠNĠN HESAPLANMASI YAZILIMI:
OKUL - HVL 1.0
Özellikle okullardaki havalandırma sisytemlerinin tasarımı için gerekli sınıflardaki havalandırma
debisinin belirlenmesinde kullanılmak üzere Kalema ve Viot‟un [6] verdiği yöntem ve Building Bulletin
101‟de karbon dioksit için verilen sınır değerler kontrol değerleri olarak kullanılarak bir yazılım
3
geliĢtirilmiĢtir. Yazılım internet üzerinden kullanıma açılmıĢtır . Yazılımın algoritması ve özellikleri
aĢağıda açıklanmıĢtır.
Yazılım girdileri
Havalandırma debisinin belirleneceği iç ortamdaki-sınıftaki karbondioksit kaynağının büyüklüğü
bundan önceki bölümde verildiği üzere, iç ortamda bulunacak insanların kilolarına, boylarına,
metabolizma hızlarına hızlarına bağlıdır.
Yazılımın ilk adımında iç ortam cinsinin - okul seviyesinin (Sınıf Düzeyi) seçilmesi istenmektedir
(EKRAN 1). Yazılımı kullanacakların farklı değerler girerek farklı sonuçlara ulaĢmamaları için, eğitim
seviyesine göre bir sınıfta okuyabilecek en büyük yaĢ grubuna ait istatistik veriler kullanılması
tasarımların ortak bir temele dayanmasını sağlayacaktır. Okul seviyesinin belirlenmesiyle güvenli
seçim yapabilmek için o okuldaki son sınıf (ilkokul için 4. sınıf, 10 yaĢ; ortaokul için 8. sınıf, 14 yaĢ; ve
lise için 12. sınıf, 18 yaĢ) öğrencilerinin %50 kız ve %50 erkek karıĢımı için Neyzi ve diğerlerinin [19]
yaptıkları araĢtırma sonuçları hesaplamada kullanılmaktadır. Bu değerler Tablo 7‟de verilmiĢtir:
Tablo 7. Öğrencilerin ortalama vücut ağırlıkları ve boyları.

YaĢ
10
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YaĢ
10
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3

Kız
32,6

Kız
138

Ortalama öğrenci vücut ağırlıkları (kg)
Ġlkokul
Ortaokul
Erkek
Ort.
Kız
Erkek
Ort.
Kız
32,2
32,4
53,3
56,2
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Ortalama öğrenci boyları (cm)
Ġlkokul
Ortaokul
Erkek
Ort.
Kız
Erkek
Ort.
Kız
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Lise
Erkek

Ort.

71,8

65,0
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170
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EKRAN 1.

Diğer seçeneği ile dershaneler, çeĢitli kuruluĢlar tarafından açılan kurslar kastedilmiĢtir. Bu seçenek
seçildiğinde hemen yanda boy ve vücut ağırlığının girilebileceği iki kutu açılmaktadır (EKRAN 2).
Eğitim kurumunun cinsine göre Tablo 8‟deki uygun değer, bir baĢka deyiĢle o iç ortamda
bulunabilecek ortalama maksimum değerler girilmelidir. Örneğin tüm öğrencilerin gidebileceği bir
dershane sınıfı liseli öğrenciler tarafından da kullanılacağı için liseli öğrencilere ait ortalama değerler
girilmelidir. Eğer herhangi bir sınıf yetiĢkinler için de kullanılabilecekse bu durumda yetiĢkin ortalama
değerleri girilmelidir. “Diğer” seçeneği ile girilebilecek değerler Tablo 8‟de verilmiĢtir.
Tablo 8. Sınıf düzeyi için “Diğer” seçeneği ile girilebilecek değerler
Sınıf
Anaokulu
Sadece öğrencilerin kullanabileceği sınıflar
YetiĢkinlerin de kullanabileceği sınıflar

Ortalama Boy (m)
1.16
1.70
1.65

Ortalama Vücut Ağırlığı (kg)
20.7
65.0
71.7

EKRAN 2.

Ġç ortam cinsi seçildikten sonra, bu ekranda hesaplamada kulanılan diğer parametreler girilmektedir.
Kutular kullanıcı tarafından girilecek değerleri göstermektedir. Kırmızı renkli tablodaki bilgiler
hesaplamalarda kullanılan varsayılan değerleri gösterir. Burada girilecek değerler aĢağıda
açıklanmıĢtır:
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1

Bu alanda sınıftaki öğretmen sayısı 1 olarak gözükecektir. Bunun nedeni genel olarak sınıflarda 1
öğretmen olmasıdır. Eğer birden fazla ise kutu seçilerek içerisine gerekli sayı girilir.
Sınıftaki Öğrenci Sayısı

30

Bu alanda sınıfta ya da göz önüne alınan hacimde olabilecek maksimum öğrenci sayısı girilir.
Teneffüsteki Öğrenci Sayısı

30

Bu alanda tenefüste sınıfta ya da göz önüne alınan hacimde kalabilecek olan maksimum öğrenci
sayısı girilir. Öğrencilerin bir kısmının teneffüse çıkmadığı göz önüne alınmak istenirse bu kutuya
teneffüste sınıfta kaldığı öngörülen öğrenci sayısı girilir. Havalandırma sisteminin projelendirilmesinde
bu alana sınıfta olabilecek maksimum öğrenci sayısı girilmelidir.
Örneğimizde sınıf düzeyi ortaokul, öğretmen sayısı 1, öğrenci sayısı 30, tenefüste sınıfta kalan
öğrenci 30 olarak girilmiĢtir.
KiĢisel bilgilerin girilmesinden sonra yazılımın ikinci bölümünde CO 2 seviyesi hesaplanacak ortamın
fiziksel ölçüleri girilir (EKRAN 3). Fiziksel ölçüler girilirken ondalık için ayraç olarak nokta
kullanılmalıdır.
Sınıfın Eni <W> (metre)

6.3

Sınıfın Boyu <L> (metre)

6.3

Sınıfın Yüksekliği <H> (metre)

2.9

Bu alanlarda hesaplanacak ortamın eni, boyu ve yüksekliği metre cinsinden girilir.
Örneğimizde sınıfın eni 6.3 metre, sınıfın boyu 6.3 metre, sınıfın yüksekliği 2.9 metre olarak girilmiĢtir.
Ortamın fiziksel ölçülerinin girilmesinden sonra son bölümünde (EKRAN 4) diğer bilgiler girilerek veri
giriĢi tamamlanır.
EKRAN 3.

EKRAN 4.
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0

Bu alanda hesaplanacak olan ortama verilen taze hava debisi l/sn cinsinden girilir. Bu alanda
varsayılan değer Bina Bülteni 101‟de öngörülen öğrenci baĢına minimum 3 l/sn değeridir. Bu değer
girildikten sonra hesaplanan ve ekranın en altında gösterilen Ders Periyodunun Ortalama CO2
Konsantrasyonu 1500 ppm„den fazla ve/veya Ders Periyodunun Maksimum CO2 Konsantrasyonu
5000 ppm„den fazla ise KiĢi BaĢına Havalandırma Debisi değiĢtirilerek, bu değerlerden her ikisi
sırasıyla 1500 ppm ve 5000 ppm değerlerinin altına düĢünceye kadar daha büyük hava debisi girilir.
Arka Arkaya Uzun Arasız Ders Sayısı

4

Bu alanda arka arkaya uzun ara verilmeden yapılan ders sayısı girilir. Varsayılan arka arkaya uzun
arasız yapılan ders sayısı 4„tür. Eğer sabah veya öğleden sonra, ya da çift tedrisatlı okullarda,
öğrencilerin sınıfı terk etmesiyle uzun bir ara verilmeden arka arkaya yapılan ders sayısı 4‟den fazla
veya az ise kutuya söz konusu ders sayısı girilir.
Programın verilerinde varsayılan ders süresi 40 dakika ve aralar 10 dakika olarak kabul edilmiĢtir.
Varsayılan DıĢ Hava CO2 konsantrsyonu (ppm)

400

DıĢ hava karbondioksit değeri bu alana girilir. Varsayılan değeri 400‟dür ve ekranda bu değer gözükür.
Yapılan ölçümlerle dıĢ çevre havasındaki CO2 konsantrasyonu 400 ppm değerinden daha büyük ise
bu alana ölçülen değer girilir.
Bu değer girildikten sonra tekrar Ders Periyodunun Ortalama CO2 Konsantrasyonunun 1500 ppm‟den
fazla ve/veya Ders Periyodunun Maksimum CO2 Konsantrasyonunun 5000 ppm„den fazla olup
olmadığı kontrol edilir. Ġkiside sınır değerlerinden daha küçük oluncaya kadar KiĢi BaĢına
Havalandırma Debisi artırılır.
Örneğimizde kiĢi baĢına havalandırma debisi 3 l/sn, arka arkaya uzun arasız ders sayısı 4, varsayılan
dıĢ hava CO2 konsantrasyonu 400 pmm olarak girilmiĢtir.
Bu veriler girildikten sonra HESAPLA butonuna basılarak programın çıktıları elde edilir.
Yazılım Çıktıları
Yazılımın girilen verilerden sonra HESAPLA butonuna basılınca (EKRAN 5) verilerin olduğu ekranın
altındaki grafik ve diğer çıktılar, yazılımın çıktılarıdır. Çıktılar uygun değillerse hava debisini
değiĢtirerek uygun konsantrasyonları elde etmek için girdilerde değiĢiklikler yapılarak HESAPLA
butonuna basılarak yeni sonuçlar incelenebilir.
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EKRAN 5.

Çıktılardan grafik üzerine farenin imleci götürülerek o noktadaki anlık CO 2 seviyesi ġu anda bu
noktadasınız çıktısından görülebilir. Buradaki verilerden birincisi dersin kaçıncı dakikasında
olunduğunu, ikincisi ise o anda sınıftaki CO2 seviyesini göstermektedir.
Çıktıların en altında ise;
Ders Periyodunun Ortalama CO2 Konsantrasyonu (ppm)

1706

Ders Periyodunun Maksimum CO2 Konsantrasyonu (ppm)

1897

Girilen verilere göre oluĢan ortalama ve maksimum CO2 seviyesini göstermektedir.
Uygun hava debisi belirlendikten sonra Rapor anahtarına basıldığında EK 1‟de verilen rapor formunda
tüm girdiler ve çıktılar yer almaktadır. Yazdır anahtarıyla da basılı formda rapor alınabilmektedir.

SONUÇ
Bu çalıĢma ile mekanik havalandırma sistemlerinin tasarımında gerekli havalandırma debisinin
hesaplanabilmesi için literatürde var olan sabit karbon dioksit kaynaklı bir iç ortam için geliĢtirilen
matematik model ve Bina Bülteni 101‟de yer alan karbon dioksit sınırlarını kullanarak geliĢtirilen bir
yazılımın (OKUL-HVL) esasları verilmiĢ ve yazılım tanıtılmıĢtır.
Yazılımda kullanılan öğrenci kilo ve boyları gibi varsayılan değerler literatürden alınmıĢ istatistik
değerlerdir. Bu istatistikler geliĢtirildikçe yazılımdaki değerlerde değiĢtirilmelidir.
Yazılım okul havalandırması ile ilgili Ġngiliz standardının önerdiği minimum havalandırma debisinden
baĢlayarak yine aynı standardın tavsiye ettiği ortalama ve maksimum karbon dioksit
konsantrasyonlarının altında kalınmasını sağlayacak havalandırma debilerinin belirlenmesine imkân
vermektedir.
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Yazılım farklı boyutlardaki sınıflarda ve farklı yaĢlardaki öğrenciler için uygun havalandırma debisinin
hesaplanmasına imkân verdiği, bu sayede genellikle standartların minimum değerini sağlamak
yaklaĢımıyla gerçekleĢtirilen tasarımların olası olumsuzluklarının oluĢmasını önlediği için
benzerlerinden ayrılmaktadır.
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Ek 1. Rapor Sayfası
MAKĠNA MÜHENDĠSLERĠ ODASI ĠZMĠR ġUBESĠ ĠÇ ÇEVRE KALĠTESĠ KOMĠSYONU
SINIFLARDA/KAPALI ORTAMLARDA HAVALANDIRMA DEBĠSĠ HESABI
HESAPLAYICI GĠRĠġ DEĞERLERĠ
Sınıf Düzeyi
Sınıftaki Öğretmen Sayısı
Sınıftaki Öğrenci Sayısı
Teneffüste Sınıfta Kalan Öğrenci Sayısı
Ders Süresi

dakika

40

Teneffüs Süresi

dakika

10

Ortalama Öğrenci Ağırlığı

metre

Ortalama Öğrenci Boyu

metre

Sınıfın Eni

metre

Sınıfın Boyu

metre

Sınıfın Yüksekliği

metre

KiĢi BaĢına Havalandırma Debisi

l/sn

Arka Arkaya Uzun Arasız Ders Sayısı
DıĢ Ortam Karbondioksit Seviyesi

ppm

SABĠT DEĞERLER
Solunum Katsayısı
Metabolizma Hızı

MET

HESAPLAYICI ÇIKTI DEĞERLERĠ
Sınıf Hacmi

m3

Periyot Sonunda Ortalama CO2 Seviyesi

ppm

Periyot Sonunda Maksimum CO2 Seviyesi

ppm

Toplam Havalandırma Debisi

m3/h

YAZDIR
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ĠÇ HAVA KĠRLETĠCĠLERĠ VE ĠNSAN SAĞLIĞINA ETKĠSĠ
Sait C. SOFUOĞLU

ÖZET
Bazı kirleticilerin iç havadaki deriĢimleri dıĢ havaya göre kat kat yüksek olabilmekte ve insanların
zamanlarının çoğunu içeride geçirmeleri sebebiyle bu kirleticilere maruziyetleri yüksek olmakta,
dolayısıyla toplam içinde iç hava kaynaklı maruziyetin payı büyük ağırlık oluĢturmaktadır. Sonuç
olarak geçici semptomlardan kronik hastalıklara kadar geniĢ bir ölçekte sağlık etkileri oluĢmaktadır. Bu
etkiler arasında kanserin de olabileceği düĢünülmektedir. Çocuklar hava kirleticilerinin etkilerine karĢı
hassas ve yatkın bir toplum grubu olup zamanlarının çoğunu ev ve okullarında çeĢitli iç mikroçevrelerde geçirmektedirler. Dolayısıyla, okullardaki iç hava kalitesi onların sağlığı açısından büyük
önem arz etmektedir. Bu çalıĢmada, literatürde bildirilmiĢ olan okul iç hava kirletici deriĢimleri ve bu
kirleticilerin yaratabilecekleri sağlık etkileri derlenmiĢtir. Literatürde partikül madde (uçuĢan toz), uçucu
organik bileĢikler, biyoaerosoller gibi çeĢitli iç hava kirleticileri öne çıkmakta, kirleticiler ile solunum
yolu semptomları ve hastalıkları arasında iliĢki bulunduğu bildirilmekte, bunlar arasından astım, alerji
ve enfeksiyonlar öne çıkmaktadır. Sonuç olarak çocukların sağlığını korumak için okullarda maruziyet
temelli iç hava kalitesi standart değerleri, kirlilik önleyici / azaltıcı uygulamalar vb. iç hava kalitesi
yönetimi araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Okul, Ġç hava kalitesi, Sağlık etkileri

ABSTRACT
Some of the air pollutants are found indoors at levels up to ten-folds of outdoors. Because people
spend majority of the time indoors, their exposures are high with indoors occupying a large portion in
the total exposure. As a result, health effects spanning from non-specific building related symptoms to
chronic-toxic effects could occur. Cancer is thought to be among the effects associated with chronic to
lifetime exposures to some of the indoor air pollutants. Children are a sensitive / susceptible
population group to the effects of air pollutants, who spend the most of their time in indoor microenvironments such as the home and the school. Therefore, indoor air quality is of utmost importance
to their health. This paper reviews the literature for the levels of indoor air polltants in schools and
associated health effects. Pollutants such as particulate matter, volatile organic compounds, and
bioaerosols are frequently measured; and relations to respiratory symptoms and diseases are
reported, which include asthma, allergies and infections. In conclusion, indoor air quality management
tools such as standards, pollution prevention and mitigation measures are needed to protect children’s
health.
Key Words: School, Indoor air quality, Health effects
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1. GĠRĠġ
Ġç Hava Kalitesi (ĠHK) ile ilgili yazıların büyük çoğunluğu “insanlar zamanlarının çoğunu çeĢitli iç
ortamlarda geçirmektedirler” Ģeklinde ifadeler ile baĢlamaktadır. Ġç ortamlarda geçirilen zamanın
toplam içindeki oranı özellikle Ģehirlerde yaĢayan çocuklar için >%90 gibi yüksek değerlere
çıkabilmektedir. Okul, evden sonra en çok zaman geçirilen yer olarak günün 7-8 saatlik kısmını
kaplamaktadır. Üstelik çocuklar henüz daha geliĢimlerini tamamlamadıkları için kirleticilerin etkilerine
daha açık ve hassastırlar ve yetiĢkinlerle karĢılaĢtırıldığında vücutlarına göre daha fazla hava
solumaktadırlar [1].
DıĢ hava ile karĢılaĢtırıldığında bazı kirleticilerin iç hava deriĢimleri, 10 katına kadar çıkan, daha
yüksek düzeylerde bulunmaktadır. Bu deriĢimleri belirleyen etmenler dıĢ hava, iç kaynak Ģiddeti,
havalandırma ve diğer mekanizmalarla kirleticilerin iç havadan giderim hızları, içeride karıĢım ve
kimyasal tepkimeler olarak sıralanabilir [2]. Ġç ortam kirletici kaynakları birincil ve ikincil kaynaklar
olarak iki ana grupta sınıflandırılabilir. Ana kaynaklar arasında ısınma, yemek piĢirme vb. amaçlı yakıt
yakma iĢlemleri, tütün içimi, insan ve hayvanların metabolik faaliyetleri, yüzey kaplamaları, boya,
yapıĢtırıcı ve cilalar, temizlik malzemeleri, kiĢisel bakım ürünleri, bina yapımında kullanılan malzemeler
ve tefriĢat, solventler ve klorlanmıĢ çeĢme suyu sayılabilir. Ġkincil kaynaklar ise iç hava kimyasıdır ki,
havada bulunan maddelerin tepkimelere girmesi sonucu bazı kirleticilerin deriĢimleri düĢüp veya
ortadan yok olurken baĢka kirleticilerin oluĢmasıdır. Aslen ana kaynağı dıĢarıda olan kirleticiler
binadaki açıklıklar ve çatlaklardan içeriye nüfuz edebilir. Infiltrasyona ek olarak, kirleticiler
havalandırma yoluyla dıĢarıdan içeriye taĢınabilir. Esasen havalandırma içeride üretilen kirleticilerin
dıĢarıya atılarak iç hava deriĢimlerini düĢük tutmak üzere kullanılmaktadır. Aynı zamanda, kirleticilerin
iç hava kimyasında yer alabilecekleri süreleri de azaltmaktadır. Dolayısıyla, hızları havalandırma
hızından küçük olan tepkimelerin gerçekleĢme ihtimali azalmakta sadece hız açısından havalandırma
ile rekabet edebilecek tepkimeler gerçekleĢmektedir. Bu tepkimeler gaz fazda veya yüzeylerde
oluĢmaktadır [3]. DıĢ havada tepkimelerin gerçekleĢebileceği yüzeyler sınırlı iken içeride bunun için
birçok geniĢ yüzey mevcuttur.
Çocuklarda bağıĢıklık, solunum, sindirim, sinir ve üreme sistemleri geliĢimlerini tamamlamamıĢtır.
Dolayısıyla, henüz tam oluĢmamıĢ bazı anatomik bariyerler, organlarını ve geliĢimlerini etkileyebilecek
toksik maddelerin giriĢine izin verebilir; solunum yoluyla maruz kalınan Partikül Madde (PM)’nin
ciğerlere ulaĢma oranı yetiĢkinlere göre daha yüksek olabilir [4]. Ġç hava kirliliğinin iki ana öğesi
havadaki gaz kirleticiler ve uçuĢan tozlar (aerosoller, partikül madde) ise üçüncü parça da yerler ve
diğer yatay yüzeylere çökelmiĢ olan tozun oluĢturduğu ev tozudur. Ev tozu, bazı etmenlerin yardımıyla
tekrar havaya karıĢabilen PM olarak bir kirletici iken, aynı zamanda yapısında bulunan inorganik ve
organik maddeler için taĢıyıcı ve oda sıcaklıklarında hem gaz hem de katı fazda bulunabilen organik
kirleticiler için bir depo görevi görürler. Sıcaklığa bağlı olarak bu organik kirleticiler partikül fazdan geri
havaya geçebilirler, dolayısıyla ev tozu zaman zaman bir kirletici kaynağı olarak da iĢlev görebilir.
Çocuklar fiziksel olarak daha aktiftirler. Aktivitelerinin arttığı zaman dilimlerinde artan solunum hızları
sebebiyle kirleticilere maruziyetleri de artar. Fiziksel aktivite emeklemeyi, yerde oynamayı, düĢüp
kalkmayı içerdiğinde ev tozuna çökelmiĢ haldeyken de maruz kalmalarına yol açar. Bunun üstüne,
ellerini ağızlarına götürme davranıĢı da varsa ağız da maruziyet yolu olur.
Alerji ve alerjik astım ülkemiz de dahil olmak üzere geliĢmekte olan ve geliĢmiĢ ülkelerde yaygınlığı
artan bir hastalıktır. Okullarda iç havada ölçülen kirleticilerin neredeyse tamamı astım ile
iliĢkilendirilmektedir [4]. Ġç hava kalitesi ile iliĢkilendirilen diğer sağlık etkileri arasında baĢ ağrısı, baĢ
dönmesi, yorgunluk, odaklanmada zorluk, göz-burun-boğaz mukozasında ve deride tahriĢ, burun
tıkanıklığı, allerjik hassasiyet geliĢimi, solunum zorluğu, alerjik rinit, atopic dermatit gibi akut ve kronik
etkiler yer alırken, okula devam ve baĢarıyı da etkilediği yönünde bildirimler bulunmaktadır.
Literatürdeki bu bildirimler çeĢitli derleme çalıĢmalarında bir arada değerlendirilmiĢ, meta-analizleri
yapılmıĢ bazıları için tutarlı sonuçlar bulunduğu belirlenmiĢtir. Okumakta olduğunuz bu bildiri bir
derleme çalıĢması olup yayınlanmıĢ okul iç hava kalitesi ve sağlık etkileri ile ilgili çalıĢmaları bir araya
getirip değerlendiren derlemelerin sonuçlarını sunmayı hedeflemektedir. Yöntem bölümünü takiben
okullarda öne çıkan kirleticiler ve sağlık etkileri ayrı alt bölümler halinde sunulmaktadır.
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2. YÖNTEM
Bu derleme “Web of Science” veritabanında “indoor air quality / pollution”, “school”, “health”
kelimelerini kullanarak yapılan aramalarda bulunan “review” makalelerinin taranması ile bulunan 17
yayının derlenmesi yoluyla hazırlanmıĢtır. Bu yayınlar, Atmospheric Environment, Atmospheric
Pollution Research, Building and Environment, Environment International, Environmental Chemistry
Letters, Environmental Engineering Science, Environmental Health Perspectives, Indoor Air, ve
Journal of Toxicology and Environmental Health - Part B - Critical Reviews dergilerinde yayınlanmıĢtır.
Bu yayınların yedisi Indoor Air, üçü Atmospheric Environment dergilerinde yer alırken diğer
dergilerden birer yayın bulunmaktadır. Derlenen 17 derleme makalesi 1997 ile 2015 yılları arasında
yayınlanmıĢ olup referanslarının toplam sayısı (mükerrer olmakla birlikte) 2016’dır. Ek olarak,
derlemelerde yer almamıĢ son yıllarda çıkmıĢ yayınlar da dikkate alınmıĢtır.

3. OKUL ĠÇ HAVA KĠRLETĠCĠ DERĠġĠMLERĠ
Okul iç havasında bulunduğu en sık tespit edilen kirleticiler Uçucu Organik BileĢikler (UOB), PM,
bioaerosoller, NO2, CO, SO2, O3 ve insan kaynaklı biyo-emisyonlar için havalandırmanın yeterliliğinin
bir göstergesi olarak kullanılan ancak son yıllarda bir kirletici olduğu düĢünülmeye baĢlanan CO 2 yer
almaktadır.
3.1. Uçucu Organik BileĢikler
Tanım olarak UOB sınıflamasının içine kaynama sıcaklığı 50-100 ile 240-260 °C arasında yer alan
organik bileĢikler girmektedir [5]. Bunlar arasında alifatik, aromatik, oksijenli ve halojenli hidrokarbonlar
yer almaktadır. Oksijenli hidrokarbonlar arasında bulunan aldehitler düĢük deriĢimlerde gösterdikleri
tahriĢ edici özellikleri ve diğer UOB’e göre farklı örnekleme ve analiz yöntemleri gerektirmeleri
sebebiyle genellikle ayrı bir grup olarak da değerlendirilmektedirler. Dolayısıyla, bu bölümde önce
aldehitler, sonra da UOB ele alınacaktır.
3.1.1. Aldehitler
Ġç havada en sık karĢılaĢılan aldehitler aseton, formaldehit ve asetaldehit iken tespit edilmiĢ olan
diğerleri akrolein, benzaldehit, butiraldehit, glutaraldehit, kapronaldehit, krotonaldehit, 2,5dimetilbenzaldehit, izovaleraldehit, propiyonaldehit, tolualdehit izomerleri ve valeraldehit olarak
sıralanabilir. Bunlar arasında formaldehit, akrolein ve krotonaldehit diğerlerine göre hem suda yüksek
çözünürükleri hem de membran tahriĢi özellikleri ile öne çıkmaktadır [5]. Ancak, tespit edilme sıklığına
ve deriĢimlerin yüksekliği göz önüne alındığında formaldehit ve asetaldehit ön planda yer almaktadır.
Formaldehit, hem akut, hem kronik-toksik, hem de kanserojenik sağlık etkileri dolayısıyla en çok
çalıĢılmıĢ olan iç hava kirleticilerinden birisi olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Formaldehit içeren reçinelerin kullanıldığı sunta, MDF vb. ahĢap bazlı malzemeler, izolasyon
malzemeleri, sigara dumanı, odun ateĢi gibi bina-içi yanma ve endüstriyel baca gazları, motorlu taĢıt
egsozları gibi dıĢ yanma kaynakları bulunmaktadır. Ġç kaynaklarının Ģiddeti sebebiyle dıĢ havaya göre
içeride genellikle daha yüksek deriĢimlerde ölçülen formaldehit, binaların ilk birkaç yılında havaya hızlı
bir Ģekilde salınmakta sonrasında daha kararlı bir Ģekilde salıverilmeye devam etmektedir. Dolayısıyla,
bina yaĢı ile iliĢkili bir Ģekilde, artan yaĢ ile deriĢimlerin düĢtüğü gözlenmiĢtir [4, 5]. Yüksek
çözünürlüğü ve reaktivitesi nedeniyle iç hava formaldehit deriĢimleri nispi nem (RH) ile ve buhar
basıncıyla iliĢkisi sebebiyle sıcaklığa bağlı olarak da değiĢmektedir. Dolayısıyla, deriĢimleri mevsimsel
olarak değiĢkenlik göstermekte genellikle sıcak aylarda daha yüksek düzeylerde bulunmaktadırlar [6].
Literatür, çoğunlukla iç hava deriĢimlerinin dıĢ havaya göre daha yüksek olduğunu göstermektedir.
Annesi-Maesano vd. [4] derlediği formaldehit ölçmüĢ olan çalıĢmalardaki ortalama deriĢimlerin 3 ile 35
3
3
µg/m arasında değiĢtiğini bildirmiĢtir. Ancak, yakın zamanda yayınlanmıĢ çalıĢmalarda >100 µg/m
düzeyinde ortalama deriĢimler de bildirilmiĢtir [7, 8]. Bildirilen deriĢim aralıkları dikkate alındığında sıra
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dıĢı deriĢimlere de rastlanmaktadır. Bunlardan en yükseği Kore’de ölçülmüĢ >1100 µg/m düzeyindeki
3
3
deriĢimler [9] iken bunları 350 µg/m ve 140 µg/m ile sırasıyla Fransa ve Avusturya’da ölçülmüĢ
maksimum değerler izlemektedir [10, 11]. Daha önceki yıllarda ölçülmüĢ deriĢimler arasında da
3
3
yüksek değerler (ortalama=437 µg/m , en yüksek=562 µg/m , Danimarka, mobil anasınıfı [12])
3
bulunmaktadır. Ülkemizde üç ilköğretim okulunda ölçülmüĢ ortalama deriĢimler sınıflarda 19-55 µg/m ,
3
anasınıflarında ise 67-109 µg/m aralığında değiĢkenlik göstermiĢtir [13].
3.1.2. Uçucu Organik BileĢikler
Taranan derleme çalıĢmalarına göre okullarda en sık tespit edilen UOB benzen, p-diklorobenzen,
etilbenzen, ksilen diklorometan, limonen, naftalin, α-pinen, stiren, toluen gibi bileĢikler iken Toplam
UOB (TUOB) de en çok bildirilen deriĢimler arasında yer almaktadır. Ancak, literatürde TUOB
belirlenmesi husunda bir görüĢ / uygulama birliği bulunmamaktadır. Avrupa Komisyonu kromatografik
bir yöntemle belirlenen – belirlenemeyen tüm bileĢiklerin toplam deriĢiminin toluen eĢdeğeri olarak
hesaplanması gerektiğini bildirmektedir. Ancak, genellikle kullanılan analitik yönteme göre
belirlenebilen belli sayıda bileĢiğin deriĢimleri toplanmak suretiyle TUOB deriĢimi hesaplanmaktadır.
Dolayısıyla, TUOB deriĢimlerinin karĢılaĢtırılması pek de mümkün olmamaktadır.
UOB salımı yapan hem iç hem de dıĢ kaynaklar bulunmaktadır. DıĢarıda özellikle toluen ve benzen
gibi bazı bileĢiklerin önemli kaynakları (trafik, endüstri, vs.) vardır; ancak boya, ev ve kiĢisel bakım
ürünleri, hobi malzemeleri, yapı ve dekorasyon malzemeleri, yapıĢtırıcı, toner, vb. kırtasiye
malzemeleri gibi önemli iç kaynakları da bulunmaktadır [6, 14]. Binalar yeni iken kaynak Ģiddetinin
yüksek olması sebebiyle, Kuzeye göre Güney Avrupa’da kaynaklardan buharlaĢmanın sıcaklıkla
artması sebebiyle [14], yaza göre kıĢ mevsiminde sağlanan taze hava miktarının azalması sebebiyle,
dıĢ kaynakların etkisiyle yarı-kentsel ve kırsal alanlara göre Ģehir ve sanayi bölgelerinde deriĢimler
daha yüksek bulunmaktadır [6, 14].
Literatür, genellikle iç hava deriĢimlerinin dıĢ havaya göre daha yüksek olduğunu göstermektedir.
3
3
Annesi-Maesano vd. [4] ortalama deriĢimlerin 130 µg/m ’e (en yüksek değer 649 µg/m ) bulunduğunu
bildirirken, de Gennaro ve arkadaĢlarının [6] derlemesine göre TUOB Orta ve Güney Avrupa
3
okullarında 281 µg/m ’e kadar ulaĢmakta, Sarigannis vd. [14] derlemesinde yer alan okullardaki
3
deriĢimler çok daha düĢük kalmaktadır (maksimum, benzen, 26 µg/m ). Portekiz’de bir okulda görsel
sanatlar dersinde yapıĢtırıcı ve boya kullanımı sırasında çok yüksek (13 ppm) bir deriĢim rapor
edilmiĢtir; ki bu deriĢim eğer Hong Kong standardında kullanılmıĢ olan çevrim [15] kullanılırsa 30
3
3
mg/m değerine takabül eder ve ABD’de nem ve küf problemi olan bir okulda ölçülmüĢ olan 23 mg/m
[12] düzeyinden de yüksektir. Genel olarak, 1990’larda yayınlanmıĢ çalıĢmalarda ortalama/ortanca
3
TUOB deriĢimleri 110 ile 3600 µg/m arasında değiĢtiği bildirilmiĢtir [12]. Son zamanlarda ise Portekiz
3
3
ve Kore’de 1000 µg/m ’e ulaĢan ortalama ve 2000 µg/m ’e yaklaĢan en yüksek değerler rapor
3
edilmiĢtir [16, 17]. Ülkemizde ise en yüksek ortalama deriĢimler sınıflar için 111 µg/m , anasınıfları için
3
130 µg/m olarak bildirilmiĢtir [13]. Spesifik bileĢikler için ölçülmüĢ olan deriĢimlere ülkemiz için
yapılmıĢ bir genel iç hava kalitesi derleme çalıĢmasından [18] ulaĢılabilir ve TESKON Ġç Çevre Kalitesi
Seminerlerinde yer alan bir bildiride Türkiye’deki okullarda yapılmıĢ iç hava kalitesi çalıĢmalarının bir
listesi bulunabilir [19].
3.2. Partikül Madde
Ġç hava kalitesi ile ilgili olarak aerodinamik çapı 10 µm’den, 2,5 µm’den, 1 µm’den ve 100 nm’den
küçük partiküller, sırasıyla PM10, PM2,5, PM1 ve Ultra Ġnce Partiküller (UFP)’dir. Bunlar küçülen boyutla
daha derinlere olmak üzere, solunum yollarında ilerleyebildiği için araĢtırılan havadaki uçuĢan toz
parçacıklarıdır. PM dıĢ hava için uzun süredir yapılan çalıĢmalarla insan sağlığına etkileri belirlenmiĢ
hava kirleticilerinden birisidir. Bu partiküllerin oluĢum mekanizmaları biribirinden farklıdır; dolayısıyla
yapısal olarak içerikleri de fark etmektedir. Toksik elementler gibi yapılarında bulunabilecek tehlikeli
maddelere ek olarak PM yüzeylerine adsorbe olan poliklorlu bifeniller, polibromlu difenileterler gibi
yarı-uçucu organik bileĢikleri de insan vücuduna taĢıyabildikleri için sağlık açısından ayrıca bir öneme
sahiptir.
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DıĢ havada topraktan kalkan toz ve fosil yakıt yakan her türlü kaynak birer PM kaynağıdır. Bunlar
içinde en kuvvetlileri kömür yakanlardır; ki, bunlar arasında termik santraller en yüksek miktarda salımı
yapanlardır. Trafik, özellikle dizel motorlu araçlar diğer bir önemli kaynağı oluĢturmaktadır; ki trafik
Ģehirlerdeki en önemli kaynaktır. Trafikten özellikle PM 2,5 ve UFP emisyonu yüksektir [20]. Ġçerdeki PM
kaynakları tütün içilmesi, odun ve fosil yakıt yakılması, mum ve tütsü yakılması, yemek piĢirilmesi
(özellikle kızartma ve ızgara) olarak sıralanabilir. Bunların çoğu okullarda bulunan kaynaklar değildir.
Okullar için önemli PM kaynakları arasında çocukların hareketleri sebebiyle geri havaya karıĢan
çökelmiĢ toz ve okul bahçelerinden öğrenci bırakıp alan servis araçlarının egsozları sayılabilir.
Bunlardan ilki özellikle PM10, ikincisi ise PM2,5 ve UFP kaynağıdır [5, 20]. Ġç hava PM deriĢimleri
genellikle dıĢ havaya göre PM10 için yüksek bulunurken diğer daha küçük boyutlardaki PM için pek
farklı bulunmamaktadır. Yarı-kentsel ve kırsal alanlara göre kentsel alanlarda, yoğun trafiğe yakın
okullarda, birim alana düĢen öğrenci sayısının yüksek olduğu okullarda, Ģehirlerde yaza göre kıĢ
aylarında, kırsal alanda kıĢa göre yaz aylarında, temizliğin yeterince iyi yapılmadığı okullarda, ozon ve
terpenler gibi iç hava kimyası tepkimelerinin olduğu yer ve okullarda daha yüksek bulunmuĢtur [6, 2022].
3

Annesi-Maesano vd. [4] 33 ile 169 µg/m arasında ortalama PM10 deriĢimleri ölçüldüğünü bildirirken, Li
3
ve Peng’in [20] bildirdiği ortalama deriĢimler batı ülkelerinde 13 ile 157 µg/m arasında değiĢmekte,
3
Hindistan’dan bir çalıĢma da ise 1181 µg/m düzeyine ulaĢtığı belirtilmektedir. PM 2,5 içinse deriĢimlerin
3
3
batı ülkelerinde 3,3 ile 88 µg/m arasında, Hindistan ve Kore’de sırasıyla 71 ile 360 µg/m [20] ve 48
3
3
3
3
ile 72 µg/m arasında [4] olduğu bildirilmiĢtir. Ortalama UFP deriĢimleri 2,2×10 ile 25×10 partikül/cm
arasında değiĢirken yüksek deriĢimler yoğun trafiğe yakın veya havalandırma oranının düĢük olduğu
5
3
okullarda ölçülmüĢ, görsel sanatlar dersi sırasında (1,4×10 partikül/cm ) ve iç hava kimyası
dolayısıyla deterjan kullanılarak temizlik yapıldığında deriĢimlerin çok daha yüksek düzeylere çıktığı
belirtilmiĢtir [20].
3.3. Rutubet ve Biyoaerosol Kirleticileri: Küf, Bakteri, Alerjenler
Biyoaerosol kirleticileri, iç çevrelerde bulunabilecek canlılardan kaynaklanabilecek çok çeĢitli
kirleticileri içermektedir. Bunlar arasında virüsler, küfler, sporları ve mikotoksinleri, mantarlar ve
glukanları, bakteriler ve endotoksinleri, toz akarı, ev hayvanları, haĢere alerjenleri ve diğer alerjenler
bulunmaktadır; ki genel ve alerji semptomları, soğuk algınlığına benzer semptomlar ve astım ile
iliĢkilendirilmiĢlerdir [12]. Ancak bu sağlık etkileri/belirtileri biyoaerosol kirleticilerinin varlığının bir
göstergesi olan rutubetlilik ile de iliĢkilendirilmiĢtir. Çünkü kaynak canlılar için en önemli iki gerekten
biri olan su/nem rutubetli iç çevrelerde bol olarak bulunmaktadır. Nemin kaynağı (1) dıĢarıda olabilir:
yağıĢ veya toprak, (2) insanlar veya yemek piĢirme, yıkanma, nemlendirme gibi aktiviteler, (3) inĢaat
sırasında su almıĢ ve kurumaları için vakit olmamıĢ bina malzemeleri ve (4) sıhhi tesisattan sızıntı
olabilir [23]. Rutubet varlığının göstergeleri gözle görülebilir küf, nem lekeleri, pencere veya duvarlarda
yoğuĢma, geçmiĢ su basması, su hasarı ve koku olabilir; ki bunlar farklı kaynaklara iĢaret edebilirler
[23]. Dolayısıyla, rutubet ile sağlık etkileri arasında iliĢki kuran çalıĢmalar iliĢkilendirme aracı olarak bu
göstergeleri kullanmakta; dolaylı olarak belirlemeden biyoaerosol kirleticileri ile iliĢki kurmaktadırlar.
Annesi-Maesano vd. [4] derlemesinde okullarda yapılan çalıĢmalarda 17000 (coloni forming units)
3
3
CFU bakteri/m , 18000 CFU küf/m düzeylerine ulaĢan deriĢimler ölçülürken, AB okullarında ortalama
3
3
küf deriĢimi 320 CFU/m iken 300 CFU/m ile karĢılaĢtırıldığında sınıfların %33’ünde
konsantrasyonların standart değerden daha yüksek olduğunu bildirmiĢtir. Biyoaerosol kirleticilerine ev
tozu yoluyla da maruz kalınabilmektedir. Yazarlar ayrıca, ev tozu küf deriĢimlerinin okullarda 45000
3
CFU/m düzeyine kadar ulaĢabildiğini bildirmiĢtir. Endotoksin deriĢimleri okullarda evlere göre daha
yüksek bulunurken bunun kalabalık ile iliĢkili olduğu ve Hollanda’da ortalama deriĢimlerin 6914
2
2
endotoksin unit (EU)/m , Avustralya’da deriĢimlerin %95’inin 24570 EU/m değerinin altında olduğu,
dolayısıyla daha yüksek deriĢimlerin normal olmayan endotoksin kaynaklarına iĢaret edeceği
belirtilmiĢtir [4]. Aynı derlemede, okullarda en çok kedi ve köpek alerjenleriyle karĢılaĢılmakta olduğu,
bunları hamamböceği ve akar alerjenlerinin izlediği belirtilmektedir. Daha çok kreĢ ve anasınıflarında
bulunan halı, yastık-yatak-perde gibi tekstil ürünleri ve açık rafların alerjenler için depo görevi gördüğü,
evlerinde ev hayvanı olan çocukların okula taĢımaları sonucu evlerinde hayvan olmayanların da
okulda kedi ve köpek alerjenlerine maruz kaldığı bildirilmiĢtir. Uygulanan temizlik yöntemine göre
alerjen deriĢimlerinin düĢürülebildiği, hem kuru hem de ıslak temizleme yapılan okullarda bunlardan
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sadece birisinin uygulandığı okullara göre deriĢimlerin daha düĢük olduğu, hassasiyet için eĢik değer
olarak kabul edilen 2 U/g Bla g 2 alerjeni deriĢiminin bir çalıĢmadaki okulların %65’inde aĢıldığı
bildirilmiĢtir [4].

3.4. Karbondioksit
CO2 çok sayıda insanın bulunduğu iç çevrelerde, havalandırmanın insan kaynaklı emisyonları (CO 2 ve
vücut kokusu) uzaklaĢtırma açısından yeterliliğinin bir göstergesi olarak kullanılagelmiĢ bir konfor
değiĢkenidir. ASHRAE 62 havalandırma standardı kiĢi baĢına sağlanması gerekli taze havanın
yanında CO2’in de rehber olarak alınabileceğini; sınıflar için önceden 1000 ppm değerinin
kullanılabileceğini (1989) günümüzde ise dıĢ hava deriĢimine 700 ppm eklenerek bulunacak değerin
kullanılabileceğini belirtmektedir. Bunun yanında Britanya Eğitim Bakanlığının standardı (Building
Bulletin 101) uzun bir ara verilmeden art arda yapılan dersler boyunca ortalama deriĢimin 1500 ppm’i,
en yüksek değerin de 5000 ppm’i geçmemesi gerektiğini esas almaktadır. Bu değerlerin seçilmiĢ
olması 5000 ppm düzeyine kadar CO2’e maruz kalmanın baĢ ağrısı vb. semptomlara yol açması, ciddi
sağlık etkilerinin bu düzeyden baĢlayarak özellikle 20000 ppm üzerinde ortaya çıkıyor olması
sebebiyledir [24]. Bununla birlikte, son yıllarda yapılan araĢtırmalar CO 2’in de bir iç hava kirleticisi
özelliklerine sahip olabileceğini göstermiĢtir. Satish vd. [25], daha önce yapılan küçük ölçekli bir
çalıĢmanın sonuçlarından hareketle yaptıkları bir çalıĢmada, 600 ppm referans alındığında karar
verme performansında 1000 ppm’de orta derecede ve istatistik olarak anlamlı bir azalma, 2500
ppm’de ise yüksek derecede ve istatistik olarak anlamlı bir düĢme olduğu belirlemiĢlerdir.
Birim alana düĢen öğrenci sayısı ve havalandırma oranına bağlı olarak değiĢtiği için literatürde geniĢ
bir aralıkta değiĢkenlik gösteren CO2 deriĢimleri bildirilmiĢtir. Literatür, sınıflarda deriĢimlerin 1000 ppm
civarında veya biraz üzerinde olduğu, 2000-3000 ppm aralığında deriĢimlerle sıklıkla karĢılaĢıldığı ve
5000 ppm’e ulaĢan deriĢimlerin de ölçüldüğünü göstermektedir [12]. Bazı AB ülkelerinin okullarında
ortanca deriĢim yaklaĢık 1500 ppm bulunmuĢ, ülkeler arasında sadece Ġsveç ve Norveç okullarında
ortanca deriĢimin 1000 ppm seviyesinin altında bulunduğu görülmüĢtür [4].
3.5. Ana Kaynağı DıĢ Hava Olan Kirleticiler
Ana kaynağı dıĢ hava olan bazı kirleticilerin iç hava deriĢimlerinin genel itibarla (özel bir iç kaynakları
bulunmadığı sürece) ya dıĢ havaya göre daha düĢük ya da benzer düzeylerde olduğu ve dıĢ hava ile
benzer değiĢim eğilimleri gösterdiği bildirilmiĢtir. Bu kirleticiler, CO, NO 2, O3 ve SO2 olarak sıralanabilir.
CO deriĢimleri genellikle okulların iç havasında tespit edilememekte, ulaĢtığı en yüksek düzeyler de
düĢük değerlerde (3 ppm) kalmaktadır [4]. CO ve NO2 deriĢimlerinin genellikle trafiğe yakın okullarda
daha yüksek bulunduğu bildirilmektedir ve iç hava deriĢimlerinin dıĢarıya göre yüksek bulunduğu
durumlar yemek piĢirme ve sigara içimi gibi iç yanma kaynaklarıyla iliĢkilendirilmiĢtir [6]. NO2 için
3
ölçülmüĢ en yüksek ve en düĢük ortalama deriĢimler sırasıyla 92,5 ve 5 µg/m olarak bildirilirken, en
3
yüksek deriĢim olarak 250 µg/m değerine rastlanmıĢtır [4]. SO2 genelde okullarda ölçülmez veya az
3
sayıda ölçüm yapılmıĢ çalıĢmada düĢük deriĢimler bildirilirken, Çin’de 61 - 641 µg/m aralığında
3
yüksek deriĢimler de rapor edilmiĢtir [4]. Ortalama O3 deriĢimleri 5 – 81 µg/m aralığında bulunmuĢ ve
3
en yüksek deriĢim 192 µg/m olarak bildirilmiĢtir [4].

4. OKUL ĠÇ HAVA KĠRLETĠCĠLERĠ VE SAĞLIK ETKĠLERĠ
Meija vd. [26] iç hava kirleticilerinin okul çağındaki çocuklar üzerindeki sağlık etkilerini maruziyeti
dikkate alarak yaptıkları literatür derlemesinde epidemiyolojik çalıĢmaların okullardaki iç hava
kalitesinin çocuklarda görülen sağlık etkilerini belirleyen ana faktörlerden biri olduğu sonucuna
ulaĢmıĢtır. Bu değerlendirmeye göre evdeki iç hava kalitesi de diğer bir ana faktördür. Ancak, ev ve
okuldaki maruziyet ile iliĢkili etkilerin birbirinden bağımsız olduğu yönünde deliller olduğu belirtilmiĢtir.
Bu sonuç, her iki ana maruziyet kaynağının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.
İç Çevre Kalitesi Seminerleri Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 147 _______

ÇalıĢmalar yoğun trafiğe ve endüstriyel kaynaklara yakın okullardaki öğrenciler arasında hastalıkların
daha yaygın olduğunu göstermektedir [4, 26]. Bunda, hem dıĢ hem de iç hava kirleticilerinin rolü
olduğu düĢünülmektedir. Ġç hava kalitesi bir taraftan bu önemli dıĢ kirletici kaynaklarından etkilenirken,
içeride bulunan kirletici kaynakları ile beraber ekstra yüksek maruziyetler oluĢturmaktadır. ÇeĢitli iç
çevreler için yapılan çalıĢmalara göre dıĢ havanın iç hava kirliliğine katkısı tek kaynağı dıĢ hava olan
kirleticiler için %100 düzeyinde olması beklenirken hem iç hem de dıĢ kaynağı olan kirleticiler için %
13-20 (UOB) ve % 35-64 (PM2.5) düzeylerinde olduğu hesaplanmıĢtır [2]. Ayrıca, kirletici kaynaklarına
mesafe açısından belirleyici değiĢkenlerden bir grubun sosyo-ekonomik olduğu düĢünülmekte ve bu
konudaki az sayıda yapılmıĢ çalıĢmaya göre ailesinin geliri düĢük olan çocukların maruziyetlerinin,
dolayısıyla da, yaĢadıkları sağlık etkilerinin daha fazla olduğu bildirilmektedir [26]. Ayrıca, bu durumun
gelir düzeyi en üst düzeyde olan sosyal-eĢitlikçi ülkelerde bile gözlenebildiği belirtilmektedir. Takip
eden bölümlerde okullarda iç hava kirleticileriyle sağlık iliĢkisi literatürde sıkça karĢılaĢılan tekil ya da
grup kirleticiler bazında sunulmuĢtur.
4.1 Uçucu Organik BileĢikler
Lee ve arkadaĢlarının [21] derlemesine göre UOB maruziyetinin astım riskini artırdığı ve çocukların
hayat boyu astım riski ile pozitif iliĢkisi olduğu; benzen, toluen ve etilbenzenin diğer UOB’e göre
çocukluk astımında daha büyük rol oynadığı bildirilmiĢtir. Ayrıca, biyoaerosol kirleticilerinin ürettiği
(mikrobiyal) uçucu organik bileĢikler (MUOB)’den 1-octen-3-ol ile alerjik rinit arasında güçlü bir
bağlantı olduğu; okullardaki MUOB deriĢimleriyle çocuklarda solunum ve alerjik semptomlarların
yaygınlığının iliĢkilendirilebildiği; MUOB’in etkileri arasında üst solunum yolu tahriĢi, hırıltı (wheezing)
3
ve astım geliĢiminin bulunduğu da bildirilmiĢtir. Mevcut astım riskinin, UOB deriĢimindeki her 10 µg/m
artıĢ ile 1,3 kat arttığı; aromatik n-alkanlar, terpenler ve bütanollerin deriĢimiyle kronik semptomların
yaygınlığı arasında iliĢki olduğu bulunmuĢtur [4]. Hayat boyu astım ve egzema riskinin ise her 25
3
µg/m artıĢ ile sırasıyla 1,17 ve 1,02 kat arttığı bildirilmiĢtir [21]. Hasta bina sendromu semptomlarıyla
iliĢki bildirilmiĢ kirleticiler arasında UOB yer almaktadır [12]. Formaldehit ile çeĢitli sağlık etkileri
arasında iliĢki bildirmiĢ olan birçok çalıĢma bulunmaktadır. Bu iliĢkiler arasında gece nefes alıp-verme
güçlüğü, burun tıkanıklığı, atopik olmayan çocuklarda yeni astım teĢhisi ve rinit bulunmaktadır [4].
UOB içinde yer alan kanser yapıcı bileĢiklerin bazı AB ülkeleri için risk değerlerinin hesaplandığı
derlemenin [14] bulgularına göre seviyeler kabul edilebilir risk düzeyinin (milyonda bir) 10 ila 100 kat
daha yüksek seviyelerdedir. Aynı derlemenin kronik-toksik sağlık etkileri için bildirdiği risk düzeyleri
formaldehit hariç neredeyse ihmal edilebilir seviyelerdedir. Formaldehit içinse kronik-toksik risklerin
dikkate alınması gerekli seviyelerde bulunduğu bilidilmiĢtir [14].
4.2 Partikül Madde
Uzun süreli ölçümlerin değerlendirildiği epidemiyolojik çalıĢmalar dıĢ hava PM ile kardiyovasküler ve
göğüs hastalıkları ile ilintili olarak artan ölüm riski gibi çeĢitli sağlık etkileri arasında iliĢki kurmuĢ
bulunmaktadır [2, 6, 27]. Son yıllarda elde edilen bulgular, etkiler arasına Ģeker hastalığını ve yüksek
tansiyonu da eklemek üzeredir [28, 29]. Ancak, iç havadaki PM ile sağlık etkileri arasındaki iliĢkileri
inceleyen çalıĢmaların geçmiĢi ve düzeyi dıĢ hava kadar uzun ve derinlemesine değildir [30]; bununla
birlikte, kronik sağlık etkileri için baskın bir risk kaynağı olduğu gösterilmiĢtir [31]. Genel olarak, PM ile
çocuk sağlığı arasındaki iliĢkiler Ģöyle sıralanabilir: PM 2.5 ile astım, astimatik bronĢit, geceleri hırıltı ve
kuru öksürük, PM1 ile atopik dermatit teĢhisi olan çocuklarda deride kaĢıntı, PM10 ile astım [21]; PM2.5
ile egzersiz sonucu astım, solunum yolu inflamasyonu, PM10 ile düzenli gündüz ve gece öksürük,
akciğer fonksiyonunda azalma [4]; UFP ile oksidatif stres ve akciğerlerde inflamasyon [22].
Lee ve arkadaĢlarının [21] derlemesine göre PM2.5 ve PM10 için bildirilmiĢ risk oranları (odds ratio, OR)
3
0,93 ile 1,45 arasındadır. En yüksek OR değerleri, PM10’daki her 37 µg/m artıĢ ile 1,45 kat astım
3
semptomlarının ortaya çıkması riskinde artıĢ ve her 19 µg/m artıĢ ile 1,4 kat astımlı çocuklarda bronĢit
3
riski artıĢı için bulunmuĢtur. PM2.5 içinse her 7,1 µg/m artıĢ ile 1,7 kat mevcut bronĢit ve 1,5 kat
3
mevcut hırıltı riski artıĢı ile astımı olan çocuklarda her 15 µg/m artıĢ ile 1,4 kat bronĢit riskinde artıĢ
yayınlanmıĢ en yüksek değerler (OR) olarak bildirilmiĢtir.
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4.3. Biyoaerosol Kirleticileri ve Rutubet
Tipik olarak rutubetli ortamlarda bulunan biyolojik kirleticilerin sağlık etkileri konusunda çok sayıda
çalıĢma bulunmaktadır [23, 32]. Mevcut bilgi düzeyi rutubetli iç çevreler ile çeĢitli alt ve üst solunum
yolu semptomları arasında hem yetiĢkinler hem de çocuklar düzeyinde iliĢki olduğunu göstermektedir
[2]. Bu ortamlarda tipik olarak karĢılaĢılan küf, bakteri ve diğer organizmalar ile de (hipersensitivite
pnömonisi gibi) çeĢitli sağlık etkileri arasında iliĢki bulunduğu düĢünülmektedir [2]. Ancak, bazı
durumlar ve Ģartlarda verilerin sebep-sonuç iliĢkisi kurmak için mevcut epidemiyolojik verilerin yetersiz
kaldığı da düĢünülmektedir. Bunlara örnek olarak, küf sporlarına yüksek deriĢimlerde kısa süreli
maruziyetin etkileri, küfler ile sistemik etkiler, küf toksinleri ile alerjik olmayan etkiler, mantar glukanlar
ile solunum semptomları arasında literatürde bildirilen çalıĢmalar verilmiĢtir [2].
Küfler ve sporlarının hassas kiĢilerde alerjik reaksiyonlara yol açtığı ve burun akması, gözlerde
sulanma, öksürme, hapĢırma ve ateĢlenme gibi semptomların gözlendiği [12], yüksek deriĢimlerde
öğrenci ve öğretmenlerde semptom ve astım yaygınlığının arttığı, gece öksürük ve kalıcı öksürük
riskinin arttığı bildirilmiĢtir [4]. Bakteriler de benzer Ģekilde mevcut astım riski ile iliĢkilendirilmiĢtir [4].
Bakteriyel endotoksinlerin soğuk algınlığına benzer semptomlar ortaya çıkardığı da bildirilmiĢtir [12].
Okullarda en çok karĢılaĢılanlar olan kedi ve köpek alerjenlerinin yıl(lar) boyu süren semptomlar ve
alerjik inflamasyon, mevcut astım, hırıltı, nefessiz kalma ile iliĢkilendirildiği; diğer sık karĢılaĢılan
alerjen olan hamamböceği alerjenlerinin ise bunlara karĢı hassasiyet kazanmıĢ astımlı çocuklar için
önem taĢıdığı; son olarak at alerjenlerinin nefessiz kalma, mevcut astım ve hırıltı ile iliĢkili olduğu
bildirilmiĢtir [4]. Yatak, yastık, perde vb. geliĢme ortamlarının bulunduğu kreĢ ve anasınıflarında toz
akarı alerjenlerinin de bulunduğu bilinmekte ve hassaslaĢmıĢ kiĢilerde astıma sebep olabildiği ve
astım atağına yol açabildiği bildirilmiĢtir [12].
4.4. Ana Kaynağı DıĢ Hava Olan Kirleticiler
Ġç havaya göre genellikle dıĢ havada daha yüksek deriĢimlerde bulunan dolayısıyla ana kaynağı dıĢ
hava olan kirleticilerden NO2, O3 ve SO2 solunum yolu hastalıkları ve alerji ile iliĢkilendirilmiĢtir.
Annesi-Maesano ve arkadaĢlarının derlemesine [4] göre iç havada NO2, mevcut astım, astım atağı, ve
akciğer fonksiyonunda düĢüĢ; O3 gece nefessiz kalma atağı ve akciğer fonksiyonunda düĢüĢ; SO 2 ise
gece nefessiz kalma atağı ve egzersize bağlı astım ile iliĢkilidir. Diğer yandan, Lee ve arkadaĢlarının
derlemesine [21] göre NO2, çocuklar arasında bronĢit ve balgam yaygınlığını artıran en önemli faktör
olup atopik dermatit, astım ve astım atağı, hırıltı, egzama ve öksürük ile iliĢkilendirilmiĢtir. Aynı
derlemede, benzer semptomlar ve astım ile O3 ve SO2’in de iliĢkilendirilmiĢ olduğu bildirilmiĢtir. Ayrıca,
bu kirleticilerin bir arada bulunmalarını dikkate alan çalıĢmalarda, birinin diğerinin etki seviyesini
yükseltebildiğinden de bahsedilmektedir [2].
3

NO2 için bildirilen OR değerleri 0,87 – 2,1 aralığında yer alırken bunlardan en yüksekleri her 19 µg/m
3
artıĢ ile astım yaygınlığı için 2,1 ve her 17 µg/m artıĢ ile astımlı çocuklarda bronĢit yaygınlığı için
1,83’tür [21]. Aynı derlemede, O3 içinse OR aralığı 0,79 – 1,54 olup en yüksekleri deriĢimdeki her 10
3
µg/m artıĢ ile astım yaygınlığı (1,54) ve hırıltı (1,37) için bildirilmiĢtir. OR aralığı SO2 için de benzerdir
3
3
(0,87 – 1,52) ve yüksek değerler, her 69 µg/m artıĢ ile mevcut astım riski için 1,52; her 5 µg/m artıĢ
3
ile hayat boyu astım riski için 1,26; ve her 6,65 µg/m artıĢ ile maruziyetle aynı gün astımın ortaya
çıkması için 1,23 olarak bildirilmiĢtir [21].
4.5. Havalandırma ve Bina ile Ġlgili Diğer Etmenler
ASHRAE Standard 62-1999 sınıflar için kiĢi baĢı minimum 8 L/s havalandırma hızı tavsiye ederken,
2013’de güncellenen versiyon 5 L/s tavsiye etmektedir. Ancak, güncel standart, tavsiye edilen
havalandırma hızı ile beraber öğrenci baĢına düĢen alanı da göz önüne alır (anaokulundan liseye
2
kadar farklı yaĢ gruplarına göre 3 – 4 m ). Tipik bir Amerikan sınıfı için bu hız yaklaĢık 3 ach
havalandırma oranına karĢılık gelmektedir [12]. Dolayısıyla, ülkemizdeki gibi sınıfların kalabalık olduğu
2
durumlarda (1 – 1,5 m /öğrenci) tavsiye edilen minimum havalandırma hızı sınıfta insan biyoemisyonlarının ve kirleticilerin birikimini engellemekte kuvvetle muhtemel yetersiz kalacaktır. Kaldı ki,
devlet okullarında mekanik havalandırma bulunmamakta doğal havalandırma mevsimsel değiĢkenlik
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gösteren düzensiz bir Ģekilde kullanılmaktadır. ASHRAE 62-1999 standardının geçerli olduğu yıllarda
mekanik havalandırma yapılan Amerikan okullarında tüm bina temel alındığında 4,5 – 31 L/s/kiĢi
olarak bulunan havalandırma hızları sınıflar baz alındığında 1,6 L/s/kiĢi olarak bulunmuĢ;
Danimarka’da ise 1,8 – 15,4 L/s/kiĢi aralığında ve ortalama 6,4 L/s/kiĢi olduğu bildirilmiĢtir [12]. Bazı
AB ülkelerinin havalandırma standartları sınıflarda 3 ile 8 L/s arasında değiĢen havalandırma hızları
uygulamakta iken EN15251-2007 AB standardı farklı sınıflamalar ile 4 – 10 L/s/kiĢi havalandırma
hızları listelemektedir [33]. EN13779-2004 standardında listelenen 5 – 20 L/s/kiĢi havalandırma hızları,
dıĢ havanın 250 ile 1200 ppm üzerinde CO2 deriĢimlerine karĢılık gelirken, ASHRAE 62-2013 dıĢ
havanın 700 ppm üzerinde iç hava CO2 deriĢimlerini esas almayı tavsiye etmektedir. Esas alınması
tavsiye edilen bu CO2 deriĢimleri, Ġngiliz okullarında uygulanan standart olan art arda uzun bir ara
verilmeden yapılan dersler boyunca ortalama ve maksimum CO 2 deriĢimlerinin sırasıyla 1500 ppm ve
5000 ppm geçmemesini ve havalandırma hızının minimum 3 L/s/kiĢi olabileceğini söylemektedir
(British Department of Education, Building Bulletin 101 – 2006).
ÇeĢitli kirletici deriĢimlerinin yüksek olması sebebiyle düĢük mekanik havalandırma hızlarında doğal
havalandırmalı okullara göre üst solunum yollarında inflamasyon artıĢı görüldüğü; <0,68 ach
havalandırma oranlarının mevcut astım, mukozada tahriĢ, baĢ dönmesi, el ve yüzde kaĢıntı veya
tahriĢ, boğazda kuruluk veya tahriĢ, gözlerde kuruluk, tahriĢ veya kaĢıntı, baĢ ağrısı, burun akması,
burunda kuruluk, tahriĢ veya tıkanıklık ile iliĢkilendirildiği bildirilmiĢtir [4]. EUROVEN grubunun literatür
değerlendirmesi [34] sonuçlarına göre havalandırma ile sağlık (inflamasyon, enfeksiyonlar, astım,
alerji ve hastalık izni) arasında kuvvetli bir bağ bulunmakta; ofislerde 25 L/s/kiĢi değerinden daha
düĢük havalandırma hızlarında hasta bina sendromu (HBS) semptomları riski artmakta; >0,5 ACH
havalandırma oranları Nordic ülkeleri evlerinde toz akarı istilasını derecesini düĢürmekte dolayısıyla
daha düĢük havalandırma oranları alerjileri Ģiddetlendirebilmekte; doğal ve mekanik havalandırmalı
binalara göre hava Ģartlandırma (air conditioning) bulunan binalarda HBS riski yükselmekte
(çalıĢmalar genel itibarla geçiĢ ve soğuk sezonlarda yapıldığı için sıcak sezonlarda hava
Ģartlandırmanın termal faydaları dikkate alınmamıĢ); HVAC sistemlerinin uygun olmayan tasarım,
bakım ve iĢletimi HBS semptom riskini artırmakta; insan kaynaklı biyo-emisyonlardansa kirletici
kaynaklarının önemli olduğu dolayısıyla havalandırma hızı tasarımından önce kaynak kontrolü
gereklidir.
Havalandırma (insan biyo-emisyonları açısından) etkinliğinin göstergesi olan CO2 deriĢimi ile sağlık
etkileri arasında iliĢki kurmuĢ çalıĢmalar vardır. Renovasyon ile CO 2 deriĢimini <1000 ppm seviyesinde
tutan havalandırma hızında genel sağlık semptomlarında anlamlı bir azalma görülmüĢ; CO 2 düzeyleri
ile astım atağı, astım ilacı kullanımı, mevcut astım, rinit ve gece kuru öksürük ile iliĢki olduğu
bildirilmiĢtir: CO2 deriĢimindeki her 100 ppm artıĢ ile astım atağı, astım ilacı kullanımı ve mevcut astım
riski sırasıyla 1,18; 1,15 ve 1,18 kat artmıĢtır [4].
Bina içinde kullanılan malzemelerin de sağlığa etkileri vardır. Plastik yer döĢemesi ile teĢhisi konmuĢ
alerjiler arasında (OR=1,33), öğretmenlerde kronik semptomlar ile duvardan duvara halı döĢemesi
arasında, sınıfta rafların bulunması ile mevcut astım arasında (OR=1,4), temizlik sıklığı ve kullanılan
temizlik malzemeleri ile öğrenci ve öğretmen sağlığı arasında iliĢki bulunduğu bildirilmiĢtir [4]. Ayrıca,
kırsal okulların sınıflarında iç hava kirleticisi (NO 2, PM2.5, formaldehit ve asetaldehit) deriĢimlerinin
Ģehirlerde bulunan okullara göre altı katına kadar daha yüksek olabildiği, bununla birlikte, kırsal okul
öğrencileri arasında astım ve alerji yaygınlığının kentsel okul öğrencilere göre daha az yaygın olduğu
belirtilmiĢtir [4].

5. ĠÇ HAVA KALĠTESĠ – OKULA DEVAM VE AKADEMĠK BAġARI
Mendell ve Heath’in 2005 yılında yayınladıkları ilgili literatürü kritik ederek yaptıkları derleme [1] çok
kaliteli veri bulunmamasına rağmen mevcut bulguların Amerikan okullarında yaygın olarak karĢılaĢılan
iç çevre Ģartlarında okul çocuklarını sağlığını ve akademik performansını etkilediğine iĢaret eden
deliller olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. Bu delillerden kuvvetli olanlar, yüksek iç hava NO2 deriĢimlerinin
çocukların okula devamını düĢürdüğüne iĢaret edenlerdir. Diğer deliller ise düĢük dıĢ hava
havalandırma hızları ile baĢarının düĢtüğüne iĢaret etmektedir.
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Mendell ve Heath [1] ek olarak, bina-içi kaynaklardan yayılan biyoerosol kirleticileri ve kimyasal
kirleticilere maruziyet, rutubet gibi bina özellikleri ve dıĢ hava (ve muhtemelen iç hava) kirleticilerine
maruziyet ile okula devamı azaltan solunum yolu enfeksiyonları, astım, alt solunum yolu semptomları
ve alerji arasında iliĢki olduğunu gösteren geniĢ bir literatür olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. Bu derlemede
bildirildiğine göre alerjik rinit ile baĢarı ve devamda azalma arasında doğrudan iliĢki bulunduğu; alerjik
alveolit, atopi, akciğer inflamasyonu ve birçok solunum semptomu ile çeĢitli iç hava kirleticileri
arasında iliĢki olduğu dolayısıyla baĢarı ve devamda azalmaya muhtemelen yol açtığı ancak konunun
çok az incelenmiĢ olduğu sonuçlarına ulaĢmıĢtır.
BaĢka araĢtırmacılar tarafından okula devam ile CO 2 ve O3 deriĢimleri ve sıcaklık arasında iliĢki
bulunmuĢ olduğu Annesi-Maesano vd. [4] tarafından bildirilmiĢtir. Satish vd. [25] yaptıkları deneylerde
600 ppm CO2 deriĢimi referans olarak alındığında, 1000 ppm’de karar verme performansında orta
derecede anlamlı bir azalma, 2500 ppm’de ise yüksek derecede anlamlı bir azalma olduğunu
belirlemiĢlerdir. Literatürde yer alan diğer çalıĢmalar da, iç hava kalitesinin hafıza ve odaklanmayı [35]
ve hata yapma oranını [36] etkilediğini göstermektedir. Daisey ve arkadaĢlarının [12] aktardığına göre
<1500 ppm deriĢimleriyle karĢılaĢtırıldığında yüksek CO2 deriĢimleriyle (1500-4000 ppm) baĢ ağrısı,
baĢ dönmesi, baĢta ağırlık, yorgunluk, odaklanmada zorluk ve rahatsız eden koku arasında anlamlı
iliĢki bulunmuĢtur. Ayrıca, yüksek CO2 deriĢimlerinde üst solunum yollarında tahriĢin de daha yüksek
olduğu görülmüĢ ancak istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıĢtır. Ancak, yüksek CO 2 deriĢimlerinde
test baĢarısında düĢme görüldüğü bildirilmiĢtir.

6. SONUÇ
Ġç hava kalitesi ve sağlık etkileri ile ilgili derlemelerdeki bilgilerin derlendiği bu çalıĢmada, okul iç hava
kirletici deriĢimleri, kirleticilerin sağlığa, okul baĢarısı ve devamına etkisi konuları ele alınmıĢtır.
Literatür okul iç hava kirletici deriĢimlerinin bir çok etmene bağlı olarak değiĢkenlik gösterdiğini, farklı
coğrafi konumlarda, ana dıĢ hava kirletici kaynaklarına farklı mesafelerde, farklı iç kirletici kaynakları
ve Ģiddetlerinde, farklı havalandırma mekanizmalarında, çeĢitli ülkelerde çeĢitli düzeylerin ölçülmüĢ
olduğunu göstermiĢtir. Hem semptom hem de hastalık düzeylerinde birçok kirletici ile sağlık etkileri
arasında iliĢkiler bulunduğu görülmüĢtür. ĠliĢki olduğu belirlenmiĢ sağlık etkileri arasında alerji, astım,
genel ve alerji semptomları, diğer solunum yolu semptomları en sık rastlananlar olarak yer alırken, bu
iliĢkilerin okula devamda azalmaya ve okul baĢarısında düĢüĢe yol açabildiği bildirilmiĢtir. Kirletici
deriĢimlerinin düĢürülmesi için kaynak kontrolü ve havalandırma ana çözümler olarak belirtilmiĢtir.
Havalandırma için uygun/doğru tasarım, bakım ve iĢletimin esas olduğu vurgulanmıĢtır. Sonuç olarak
ülkemizde çocukların sağlığını korumak için okullarda maruziyet temelli iç hava kalitesi ve/veya
havalandırma standartları, kirlilik önleyici / azaltıcı uygulamalar vb. iç hava kalitesi yönetimi araçlarına
ihtiyaç duyulmaktadır.
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BİNA VE DEKORASYON MALZEMELERİNİN İÇ HAVA
KALİTESİNE ETKİSİ
Sibel MENTEŞE

ÖZET
Ġç ortam hava kalitesinin önem kazanmasında insanların özellikle kentsel bölgelerde vakitlerinin büyük
bir kısmını kapalı ortamlarda geçirmeleri etkili olmuĢtur. Ġç ortam hava kalitesinin bozulmasında iç
ortamlarda yaygın olarak kullanılan malzemelerin ve çeĢitli çevresel faktörlerin etkili olduğu
görülmüĢtür. Ġç ortam hava kirleticilerin kaynakları insan aktiviteleri ve kullanılan malzemeler nedeniyle
çok çeĢitlidir. Ġç ortam hava kirleticilerin en temel kaynağı ise bina inĢa malzemeleri ve dekorasyon
malzemeleridir. Bunlar: halı, preslenmiĢ ahĢap, kompozit yer kaplaması ve boya gibi malzemelerdir.
Çok-tabakalı materyallerin emisyon yayma süreleri daha uzundur ve hızı tek-tabakalı materyallere
göre daha yavaĢtır. Ġç ortam hava kalitesinin kontrolü için iki temel yaklaĢım vardır: ilk olarak kirletici
kaynakların kontrolü ve son olarak ise iç ortam havasının temizlenmesi’dir. Bu bağlamda öncelik, bina
ve dekorasyon malzemeleri gibi iç ortam kirletici kaynaklarının yaydığı emisyonların üretim
aĢamasında en aza indirilmesi yönünde olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Bina inĢa malzemeleri, dekorasyon malzemeleri, iç ortam hava kalitesi, Uçucu
organik bileĢikler.

ABSTRACT
The reason why the indoor air quality of concern is the people spend most of their times indoors, in
particular at the urban sites. It was found that materials, commonly used in indoor environments, and
several environmental factors have influences on indoor air quality. Sources of indoor air pollutants
are ubiquituos due to the human activities and commonly usage of consumer products. The major
indoor air pollutants are building products and decoration products, such as carpet, pressed wood
products, composite floor coverings, paints. Emission duration of multi-layer materials are longer and
their emission velocities are slower than those single-layer materials. There have been two basic
approaches to control indoor air quality: the first approach is the controlling of the sources of indoor air
pollutants and the second approach is the purification of indoor air. In this respect, our primary aim
should be on lowering the emission of the sources of indoor air pollutants such as building and
decoration products during their production processes.
Key Words: Building products, decoration products, indoor air quality, Volatile Organic Compounds

1. GİRİŞ
Son 20 yıldır birçok ülkede çevre havasının fark edilir derecede kirlilik içermesi nedeni ile çalıĢmalar
dıĢ hava kalitesinin düzeltilmesi yönünde sürdürülmüĢtür. Ancak iç ortam hava kirliliğinin kötüye gittiği
anlaĢılınca iç ortam hava kalitesinin düzeltilmesine yönelik çalıĢmalar da hız kazanmıĢtır. Ġnsanlar
zamanlarının büyük bir bölümünü çalıĢma mekanları ve yaĢadıkları evler gibi kapalı ortamlarda
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geçirirler. Ekonomik Ģartlar ve yaĢanılan bölgenin iklim koĢullarına bağlı olarak insanlar bulundukları
mekanları ısıtma veya dıĢ ortamla temasını azaltma ihtiyacı duyarlar.
Ġç ortam hava kirliliği sorunları birçok ülkede 2. Dünya SavaĢından sonra ucuz ve geçirimsiz evlere
olan talebin yoğun olması nedeniyle ortaya çıkmıĢtır. Evlerin inĢa masrafları; kalitesiz ve ucuz
malzeme kullanımı, çevresel açıdan uygun olmayan solventler ile lamine edilmiĢ ahĢap eĢyalar ve
çeĢitli gaz emisyonlarını iç hava ortamına salan organik reçinelerin kullanımı ile azaltılmıĢtır. Yer
kaplamaları ve halı kaplamaları gibi bina ve dekorasyon malzemeleri bağlayıcı madde olarak tutkal vb.
araçlara ihtiyaç duymaktadır ve bağlayıcı maddelerin bileĢiminde kirletici vasfında olabilecek
kimyasallar bulunması durumunda bu bileĢikler hava ortamına salınmaktadır. 1970’li yıllardan önce
yapılan evlerin bir kısmında dıĢ hava ile teması sağlayan bazı uygulamalar bulunması nedeniyle iç
ortam hava kalitesine yönelik problemler tüm ülkelerin ortak sorunu değildi. 1973’deki petrol
ambargosu nedeni ile enerjinin bedeli arttığı için insanlar evlerini yeni inĢa yöntemleri ile dıĢ hava ile
olan teması azaltacak Ģekilde dizayn etmeye baĢlamıĢtır. Evler ―hava geçirmez‖ olarak inĢa edilmeye
baĢlandıktan sonra, iç ortamda havanın temiz hava ile seyrelme Ģansı azaldığı için iç ortam hava
kalitesi sorunları ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır [1].
Ġç ortam hava kirleticilerin kaynakları çok çeĢitlidir. Bazı kirleticiler iç ortamda yapılan yemek piĢirme
(partiküller, CO ve NOx), temizlik (Uçucu organik bileĢikler) ve sigara içimi (CO, partiküller, NOx ve
Uçucu organik bileĢikler) gibi bazı aktiviteler nedeni ile üretilir. Diğerleri ise bina malzemeleri, ahĢap,
halı, yapıĢtırıcılar, boyalar, ev bitkileri ve banyo malzemelerinden yayılırlar [2-5]. Son olarak da bazı iç
ortam kirleticileri dıĢ ortamda üretilirler ancak pencere ve kapılardan iç ortama girerler. Dünya Sağlık
Örgütü Avrupa 4. Ortaklık Çevre ve Sağlık Konferansı’nda dıĢ ortam ve iç ortam hava kirliliğinden
dolayı meydana gelen solunum yolu rahatsızlıklarının çocukluk dönemi astım vakasını azaltma
umuduyla önlenmesinin veya azaltılmasının önemi vurgulanmıĢtır [6].
Bu nedenle iç ortam havasının halk sağlığı üzerinde çok büyük bir etkisi vardır. Bu konu ile ilgili olarak
yapılan çalıĢmalarda iç ortam hava kalitesinin bozulmasının çeĢitli solunum yolu hastalıkları (astım
gibi), alerjik hastalıklar (hypersensitif pnömoni gibi) ve kansere neden olabileceği belirtilmektedir. Ġç
ortam hava kalitesinin iyileĢtirilmesi; insan sağlığının korunması ile rahatsızlıklardan kaynaklanan iĢ
kaybının azalmasına ve tıbbi tedaviler nedeniyle ortaya çıkan ekonomik kayıpların da önüne
geçilmesini sağlayacaktır (WHO;IARC). Ġç ortam hava kalitesinin sağlanması konusunda
tasarımcıların, kullanıcıların, yapı malzemesi üreticilerinin vb. bilinçlenmesi gerekmektedir.
Ġç ortam hava kirleticilerin en temel kaynağı bina inĢa malzemeleri ve dekorasyon malzemeleridir.
Bunlar: halı, preslenmiĢ ahĢap, kompozit yer kaplaması ve boya gibi malzemelerdir. Bina ve
dekorasyon malzemeleri ile evlerde kullanılan temizlik malzemesi gibi tüketici ürünlerinin büyük bir
kısmı kullanım aĢamasındayken organik gaz emisyonları yayabilmektedir ve bu emisyonlar baĢka
kimyasal reaksiyonların meydana gelmesine olanak sağlamaktadır [32].

2. İÇ ORTAM HAVA KİRLETİCİ GRUPLARI VE İÇ ORTAM HAVA KALİTESİNE ETKİSİ OLAN
FAKTÖRLER
Ġç ortam hava kirliliği olgusunun fark edilmesine neden olan en önemli iç hava kirleticisi formaldehittir.
Formaldehit, hem bina ve dekorasyon malzemelerinin yapımında, hem de pek çok endüstriyel ürünün
eldesi aĢamasında çok yaygın olarak kullanılan bir kimyasaldır. Evlerdeki formaldehit kaynakları temel
olarak, bina malzemeleri, MDF, kontrplak ve sunta gibi iç dekorasyonda geniĢ kullanım alanına sahip
preslenmiĢ ahĢap ürünlerden oluĢmaktadır [9]. Olumsuz sağlık etkilerinden dolayı Uluslar Arası
Kanser AraĢtırmaları Ajansı (International Agency for Research on Cancer, IARC) tarafından insanda
kanserojen etkisinin olduğuna dair bulgular ıĢığında, formaldehit insan kanserojen madde olarak
sınıflandırılmıĢtır [10]. Özellikle IARC’ın bu kanser değerlendirmesinden sonra, hem farklı ülkelerde iç
ortam havasında formaldehit seviyeleri tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır, hem de bazı ülkeler iç hava
kalitesi standartları veya yasal düzenlemeleri oluĢturarak, gerekse iç hava kalitesinde kabul edilebilir
veya güvenli sayılabilecek formaldehit seviyelerini belirlemeye yönelmiĢlerdir, gerek seformaldehit
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kaynağı olabilecek bina ve dekorasyon malzemeleri ile diğer tüketici ürünlerinde formaldehit
kullanımını kısıtlama yönünde adımlar atmıĢlardır.
Ġç ortam havası; biyolojik kaynaklı bakteri, mantar ve onların parçalarından oluĢan biyoaerosoller ve
yemek piĢirme, sigara içimi, ısıtma ve soğutma sistemleri, bina yapı malzemeleri ve mobilyalardan
kaynaklanan biyolojik olmayan toz ve diğer kirleticiler nedeniyle bozulabilmektedir. Biyoaerosoller;
bakteri, fungi, fungi sporları, virüsler ile polen ve onların fragmentlerini içeren biyolojik kökenli havadan
kaynaklı organik tozların genel adıdır [11,12]. Bu tip kirleticilerin bulunduğu evlerde astım hastalarının
krizlerinin sıklaĢması ve solunum yolları hastalıkları arasında iliĢki bulunduğu yapılan çalıĢmalar ile
tespit edilmiĢtir [13]. Yapılan çalıĢmalar, havada yüksek miktarda bulunan mikropların astım ve allerjik
rinite [14], hipersensitif pnömoni [15] ve hasta bina sendromuna [16] neden olduğunu göstermiĢtir.
Ancak, yarattıkları sağlık sorunları yalnızca alerjik hastalıklarla sınırlı değildir; biyoaerosoller ve yanürünlerinin enfeksiyona neden oldukları [17] ve toksik etkilerinin de [18] bulunduğu bilinmektedir.
Ġç ortamda insan sağlığı ile ilgili diğer önemli kirletici ise partikül madde’dir (PM). PM’in sağlık
etkilerinin parçacık boyutuna ve konsantrasyonuna bağlı olduğu bilinmektedir [19,20]. 2.5 mikron ve
altı çaplı parçacıklara maruz kalınması durumunda birçok göz ve solunum yolu problemleri
oluĢmaktadır. Sigara dumanı, soba yanması veya piĢirme ile oluĢan partiküller gibi yanma prosesi
sonucunda oluĢan ince partiküller (<2,5 µm) [21] ve yerel veya uzun mesafeli toz taĢınımı sonucu iç
ortamda oluĢan ince toz partiküllerinin [22] bioaerosol düzeyleri ile etkileĢimi büyük önem
kazanmaktadır.
Aerosollerin çapları azaldıkça sağlık etkileri de o kadar önem kazanmaktadır. Çapları çok küçük olan
ikincil organik aerosoller, akciğerlerin en uç noktalarına kadar ulaĢabildiği için, olumsuz sağlık etkileri
halk sağlığını ilgilendirebilecek önemli bir duruma iĢaret etmektedir. Bu kirleticilerin boyutlarının küçük
olmasının yanında; toksik kimyasallar için taĢınım ortamı olmaları da insan solunum sistemi ve akciğer
dokularında tahribata neden olması nedeni ile de ayrı bir öneme sahiptir [23]. Bu nedenle halk
sağlığının korunması açısından genellikle nanometre gibi ultra-ince boyuttaki ikincil organik
aerosollerin oluĢumunda hangi parametrelerin ne derecede etkin olduğunun araĢtırılması alınabilecek
önlemlerin ortaya çıkarılması için elzemdir. Ġkincil organik aerosollerin belirli uçucu organik bileĢiklerin
ozon gibi oksitleyicilerin varlığında kompleks seri reaksiyonların neticesinde gerçekleĢtiği
düĢünülmektedir [24-26].
Uçucu Organik BileĢiklere (UOB) maruz kalınması durumunda meydana gelen sağlık etkileri
literatürde yaygın olarak dökümante edilen hususlardan biridir (Ör: bakınız [27,28]). Yarattığı sağlık
riskleri sebebiyle, iç ortam hava kalitesinin tespitinde diğer kirletici türlerinin yanı sıra UOB seviyesinin
de belirlenmesi önemlidir. Uçucu organik bileĢikler hemen hemen her iç ortamda ahĢap eĢya, bina
malzemeleri (izolasyon malzemeleri, alçıpan, boya gibi) ile deodorant, temizlik ürünleri ve oda kokusu
gibi birçok tüketici malzemesinden hava ortamına salınabilmektedir [29-31].

3. BİNA DEKORASYON MALZEMELERİNİN İÇ HAVA KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ
Bina ve dekorasyon malzemelerinin bileĢimindeki kimyasallar nedeniyle iç ortam havasına gaz
emisyonları iki yolla salınmaktadır. Ġlk mekanizma, yeni bir malzemede bulunan bileĢenlerin fiziksel
olarak iç ortama salınması suretiyle ortaya çıkan birincil emisyondur. Ġkinci mekanizma ise, bir
malzemedeki kimyasalların iç ortam havasında reaksiyona girmesi sonucunda ortaya çıkan ikincil
emisyondur [33]. ġekil 1’de iç ortamda kullanılan malzemelerin kimyasal bileĢiminden kaynaklanan
birincil ve ikincil emisyonların oluĢum süreci gösterilmektedir.
Ayrıca, mesela yer kaplamasının ve yer kaplamasının yapıĢtırılmasında kullanılan bağlayıcı maddeler
de tek kontrollü oda deneyleri ile emisyon profilleri düĢük-emisyonlu olarak tespit edilmiĢ olsa bile;
―gerçek koĢullarda‖ yer kaplaması, yapıĢtırıcı ve beton hem birbirleri arasında, hem de ortamdaki
diğer bileĢenlerle reaksiyona girerek çok daha farklı bir emisyon profiline neden olabilmektedir [34-35].
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Çok-tabakalı materyallerin emisyon yayma süreleri daha uzundur ve hızı tek-tabakalı materyallere
göre daha yavaĢtır. Polar UOBler bina malzemeleri ve dekorasyon malzemeleri üzerine kolaylıkla
adsorbe olurlar ve hızla desorbe olabildikleri için ortamdaki UOB seviyelerini önce azaltıp sonra
arttırmıĢ gibi olurlar. Boyalarda tri-Metil-benzen, propilbenzen, o-ksilen, toluen ve n-hekzan en sıklıkla
rastlanan hava kirleticiler olarak ortama yayılmaktadır. Emisyonların ilk 4 saat içinde yayılmaya
baĢladığı, yaklaĢık 10 gün sonra emisyonun %99’unun salındığı belirtilmektedir. Ayrıca adsorpsiyon
kapasitesi yüksek boya kullanıldığında UOB emisyonları ikincil olarak yayılmakta ve bu etki UOBlerin
uzun süren salınımına sebep olmaktadır [34]. Bazı bina ve dekorasyon malzemelerinde yaygın olarak
bulunan kirletici grupları ve hava ortamında yaydıkları emisyonlar Tablo 1’de verilmiĢtir:

Şekil 1. Ġç ortamda kullanılan malzemelerin kimyasal bileĢiminden kaynaklanan birincil ve ikincil
emisyonların oluĢumu [33].
Tablo 1. Yaygın olarak kullanılan bina ve dekorasyon malzemelerinin bileĢiminde bulunabilen
kimyasal bileĢikler ve iç ortam havasına yaydıkları emisyonlar [33].
Bileşen

Nihai emisyon

Olası kaynak

a-pinen

Pinen oksit, pinonaldehit

AhĢap, ahĢap-bazlı ürünler

Limonen

Limonen oksit, formaldehit

AhĢap, kaplama malzemeleri

Oleik asit

Heptanal, octanal, nonanal, dekanal

Linoleum, eko-vernikler, alkil reçineler

Linolenik asit

2-pentanal, 2-hekzanal, 3-hekzanal, 2-heptanal

Linoleum, eko-vernikler, alkil reçineler

PHMP

Benzaldeit, aseton, benzil

UV-kürlü kaplamalar

HCPK

Benzaldehit, siklohekzanon, benzil

UV-kürlü kaplamalar

2-etil-hekzil-asetat

Asetik asit, 2-etil-1-hekzanol

Çözücü

n-butilakrilat

n-butanol

Akril kaplamalar

DEHP

2-etil-1-hekzanol

Plastik

DBP

n-butanol

Plastik
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DIBP

2-butanol

Plastik

Dimetilaminoetanol+1,4-butandiol

Dimetilformamit

―yeĢil‖ boya

T4MDD

MIBK, 3,5-dimetil-1-hekzin-3-ol

Su-bazlı boya

Kuru bina malzemelerinden çıkan kimyasal kirletici emisyonların iç ortam hava kalitesine uzun
vadedeki etkilerini araĢtırmak için tekrar-hava sirkülasyonu (evin çıkıĢındaki havanın bir kısmı temiz
hava ile karıĢtırılarak tekrar evin içerisine veriliyor) yapılmıĢ yeni yer kaplaması döĢenmiĢ odadan
çıkan Toplam Uçucu Organik BileĢik konsantrasyonu (TUOB) dağılımına göre simülasyon yapılmıĢtır.
Simülasyon sonuçlarına göre, zemindeki TUOB emisyon hız profili, iç ortamdaki TUOB emisyon profili
ile benzer bulunmuĢtur. Sentetik kimyasal içeren birçok bina malzemesi iç dekorasyonda yaygın
olarak kullanılmaktadır. TUOB emisyonlarının %60’ının bina malzemeleri ve ahĢaptan kaynaklandığı
belirtilmektedir [37-38]. Bazı çalıĢmalarda UOB seviyeleri ile boyama iĢlemi ve yeni mobilya
dekorasyonu arasında güçlü iliĢkiler bulunmuĢtur [39-40]. YapıĢtırıcılar üzerinde yapılan materyal
analizleri sonucunda yer kaplamalarında kullanılan yapıĢtırıcıların yüksek seviyede stiren
emisyonlarına neden olduğu bulunmuĢtur. TUOB emisyonlarının üre-formaldehit tipi yapıĢtırıcılardan
yüksek seviyelerde salındığı da bulunmuĢtur. Halılardan kaynaklanan UOB emisyonlarının tespiti için
3
yapılan materyal analizinde TUOB seviyelerinin 2300 µg/m ’e (sentetik destekli halı) kadar ulaĢabildiği
gözlenmiĢtir [41]. ÇalıĢmada kullanılan tüm halılardan çıkan UOB emisyonlarının birkaç saat içerisinde
maksimum seviyelere ulaĢtığı ve zamanla seviyelerinin azaldığı saptanmıĢtır.
Evlerdeki formaldehit kaynakları temel olarak; bina yapım maddeleri, sigara, MDF, kontrplak ve sunta
gibi iç dekorasyonda geniĢ kullanım alanına sahip preslenmiĢ tahta ürünlerden oluĢmaktadır [9].
Newfoundland;
Kanada’da
Üre-formaldehit
köpük
izolasyonu’nun
(UFFI)
formaldehit
konsantrasyonuna olan etkisi araĢtırılmıĢtır. UFFI içermeyen kontrol grubundaki evlerde formaldehit
seviyesi UFFI içeren deney grubundaki evlerden çok daha düĢük bulunmuĢtur. 1970’li yıllarda UFFI,
evin duvarının oyuklarına yerleĢtirilerek izolasyon maddesi olarak Kanada, ABD ve Avrupa’da geniĢ
kullanım alanına sahipti. Kanada Hükümeti’nin kısıtlamasından önce, sadece Kanada’da yaklaĢık
60000 ev UFFI ile izole edilmiĢtir. UFFI materyalinin kararsız bir yapıya sahip olduğu ve UFFI’nın
içeriğinin üreticiden üreticiye göre değiĢtiği belirlenmiĢtir. YanlıĢ üretim ve degredasyon, UFFI’nın en
iyi bilinen dezavantajları olarak belirlenmiĢtir. UFFI kullanılan evlerde formaldehit seviyesinin geniĢ
mevsimsel ve günlük varyasyonlara sahip olduğu belirlenmiĢtir. Sonuç olarak evlerin yaĢının da
formaldehit seviyesinde etkili olduğu belirlenmiĢtir [42].
UFFI kullanılmıĢ evlerde çevre havasının iç ortam formaldehit seviyelerine olan etkileri araĢtırılmıĢtır.
Sonuçlara göre, solar radyasyonun UFFI kullanılmıĢ evlerde, formaldehit konsantrasyonuna belirgin
bir Ģekilde etkisinin olduğu saptanmıĢtır [43]. Nemli bir bölge olan Taipei kentinde, 117 evde
formaldehit konsantrasyonu iç ortam havasında incelenmiĢtir. Evlerin seçiminde ve kirletici ile olan
iliĢkisinde; binanın özellikleri, havalandırma sistemi, kullanılan yakıt türü ve mesken sahiplerinin
solunum yollarından kaynaklanan Ģikayetler dikkate alınmıĢtır. Sonuçlara göre; iç dekorasyonda ve
mobilyalarda kullanılan preslenmiĢ tahta ürünün yaĢının, havalandırma oranının ve kullanılan yakıtın
belirgin bir Ģekilde formaldehit seviyesini etkilediği saptanmıĢtır. Solunum yollarından kaynaklanan
Ģikayetler ise, kısmi olarak formaldehit maruziyeti ile iliĢkilendirilmiĢtir. UFFI ile yapılmıĢ evlerde
formaldehitin iç ortam konsantrasyonu göreceli olarak yüksek bulunmuĢtur. AhĢap eĢyalardan
formaldehit emisyonunun salınmasında yüksek nem oranının hızlandırıcı etki gösterdiği belirtilmiĢtir.
<5 yıllık evlerde formaldehit seviyesinin yüksek olduğu ve evin yaĢı arttıkça formaldehit seviyesinin
düĢtüğü saptanmıĢtır [9].
Ġç ortamda bina ve yüzey kaplama materyallerinin ozon konsantrasyonlarına ve ozonun parçalanma
hızına olan etkisi araĢtırılmıĢtır. Farklı türdeki bina malzemeleri ve yüzey kaplamaları ile temas
sonrasında, kapalı bir odada ozonun parçalanma hızı ölçülmüĢtür. Vinil duvar kağıdı, kontrplak, lateks
boya, halı kaplama ve sıva test edilen materyallerdir. Ozon, bu materyaller ile reaksiyona girerek
formaldehit oluĢumunu sağlamaktadır. Almanya’da, evlerdeki formaldehit konsantrasyonunun 0.1
ppm’in altında olduğu belirtilmiĢtir [44].
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Paris’deki konutlarda yapılan bir çalıĢmada maksimum formaldehit konsantrasyonu 2800 µg/m³ ve
ortalama 600 µg/m³ olarak bulunmuĢtur. Örnekleme yapılan evlerde formaldehit konsantrasyonunun
yer kaplamalarının yaĢına belirgin bir Ģekilde bağlı olduğu bulunmuĢtur. Ayrıca evin sıcaklığındaki 10
ºC’lik artıĢın formaldehit konsantrasyonunu 2-3 katına çıkarttığı saptanmıĢtır [45].
Formaldehit, NO2 ve seçilmiĢ bazı klorlu UOBlerin konsantrasyonları Nagoya; Japonya’da 37 kentsel
evde ve Uppsala; Ġsveç’de 27 kentsel konutta araĢtırılmıĢtır. Yine bu çalıĢmada da evin yaĢı arttıkça
formaldehit seviyesinin düĢtüğü ve formaldehit seviyesinin mevsimsel ve günlük varyasyonlara sahip
olduğu (sıcaklık ve neme bağlı olarak) bulunmuĢtur. Evlerdeki sağlık riskini azaltmak için melamin–
formaldehit reçinelerinin kullanılması önerilmiĢtir. Ayrıca Japonya Sağlık Bakanlığı yeni yapılmıĢ veya
yeni dekore edilmiĢ evlerde formaldehit konsantrasyonunun 30 dakikalık ortalama seviyesinin 100
µg/m³ değerini geçmemesi gerektiğini belirtmiĢtir. Ġsveç’de iç ve dıĢ ortam formaldehit konsantrasyonu
ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır [46].
Hong Kong’da 9 alıĢveriĢ merkezinde iç hava kalitesinin belirlenmesi için iç hava kirleticilerinden;
toplam bakteri sayımı (TBC), CO2, CO, Toplam Hidrokarbonlar, formaldehit, PM10 seviyeleri
belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Hem hafta içi günlerinde, hem de hafta sonu günlerinde dıĢ hava
formaldehit seviyeleri iç hava formaldehit seviyelerinden çok daha düĢük bulunmuĢtur. Hong Kong Ġç
Ortam Hava Kalitesi Düzenlemesi’ne göre 8 saatlik ortalama formaldehit konsantrasyonu 50 µg/m³
olarak belirlenmiĢtir. Ġç ortam havasında formaldehit seviyesi ortamdaki kirletici kaynakların varlığına
göre değiĢmiĢtir. Ġstasyonlardan özellikle 2 tanesinde iç ortam formaldehit seviyeleri dıĢ hava
değerlerine göre çok daha yüksek seviyelerde tespit edilmiĢ; bunun nedeni olarak özellikle dekoratif
malzemelerde geniĢ kullanım alanına sahip olan preslenmiĢ tahta ürünler, endüstriyel solventler ve
boyaların alıĢveriĢ merkezlerinde fazla kullanımı gösterilmiĢtir [47]. Yine Hong Kong’da meskun
evlerdeki iç ortam hava kalitesinin tespiti için de bir çalıĢma yapılmıĢtır. Bu çalıĢmada formaldehit
emisyonu dıĢında; CO2, PM10, UOB ve havadan kaynaklanan bakteriler ölçülmüĢtür. Örnekler 6 evden
ve evlerin mutfak ve oturma odasından alınmıĢtır. Evlerde tespit edilen formaldehit konsantrasyon
seviyeleri 30-100 µg/m³ aralığında bulunmuĢtur. ÇalıĢma sonunda yeni preslenmiĢ tahta ürünlerin,
dekoratif tahta ürünlerin, yer ve duvar kaplamalarının evlerde formaldehit konsantrasyonunun en
önemli kaynakları olduğu sonucuna varılmıĢtır [48].
Evlerin ve iĢyerlerinin iç dekorasyonunda geniĢ kullanım alanına sahip olan preslenmiĢ tahta
ürünlerden iç ortama verilen formaldehitin tespiti ile ilgili çeĢitli çalıĢmalar yapılmıĢtır [49-50].
Türkiye’de de benzer çalıĢmalar yapılmıĢtır; kontrplaklarda emprenye iĢlemlerinin formaldehit ve asit
emisyonu ile teknolojik özelliklere etkileri, değiĢik tipte fenol formaldehit polimerlerinin laminatlar
üzerinde incelemeler vb. yapılmıĢ tez çalıĢmaları mevcuttur [51-52]. Bu çalıĢmalardan elde edilen
bulgular kısaca Ģöyledir: Yonga levha, kontrplak ve MDF gibi odun levha ürünlerinden meydana gelen
asit emisyonu daha çok bu levhaların üretiminde kullanılan yapıĢtırıcılardan kaynaklanmaktadır. Asit
ve formaldehit emisyonu açısından etkili olan reaksiyonlar, tutkal hattında presleme sırasında
meydana gelmektedir. Üre formaldehit reçinelerinde, formaldehit mol oranının artması, yonga
levhaların pH değerini düĢürürken; ayrıĢan formaldehit yanında asetik ve formik asit miktarını da
artırmaktadır. AyrıĢan formaldehit ve uçucu asetik asit miktarı, kayın kontrplaklarda kızılağaç
kontrplaklarına nazaran daha düĢük bulunmuĢtur. Formaldehit emisyonu fenol formaldehit tutkalı ile
üretilen levhalarda daha düĢük bulunurken; uçucu asetik asit miktarı bu durumun aksine, fenol
formaldehit tutkalı ile üretilen levhalarda önemli oranda daha yüksektir. Kullanılan emprenye
maddelerinden boraks ve amonyum asetat, levhalardan ayrıĢan formaldehit miktarını azaltıcı; borik
asit ise artırıcı bir etki yapmıĢtır [51].
MenteĢe (2002)’nin Ankara’da yaptığı bir çalıĢmada, genel olarak, <8 yıllık evlerden çıkan formaldehit
seviyesi, 8 yıldan büyük olan evlerden çok daha fazladır [53]. Bu fark özellikle evin yaĢı 12’den büyük
olduğunda daha belirgin olarak görülmektedir. Benzer çalıĢmalarda da formaldehit emisyonuna neden
olan yer kaplama malzemeleri, duvar boyası, ahĢap eĢyaların emisyonlarının zamanla azalması
nedeniyle evin yaĢı arttıkça formaldehit konsantrasyonunun azaldığı görülmektedir [9,46].
AhĢap eĢya ürünlerinin yapımında genellikle formaldehit içeren yapıĢtırıcılar kullanılmaktadır.
Formaldehitin 20 ºC’nin üzerindeki sıcaklıklarda levhadan ayrıĢtığı ve insan sağlığını etkilediği
saptanmıĢtır [51]. Evlerde bulunan ahĢap eĢyaların yaĢı, formaldehit emisyonuna katkıda bulunan bir
faktör olarak belirlenmiĢtir [53]. Yapılan önceki çalıĢmalar da benzer Ģekilde ev içindeki ahĢap
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mobilyanın yeni olması durumunda formaldehit konsantrasyonlarının önemli miktarda arttığını
göstermektedir [9].
Kontrollü oda deney koĢullarında yapılan bir çalıĢmada bina ve dekorasyon malzemelerinden olan
tavan kaplaması, halı ve mobilyaların iç ortam hava kalitesine olan etkileri araĢtırılmıĢtır [54].
ÇalıĢmada kullanılan bina ve dekorasyon malzemeleri eko-etiketi olan ve mevcut koĢullarda düĢükemisyon yaydığı belirtilen ürünlerden seçilmiĢtir. Bu bina ve dekorasyon malzemeleri ile inĢa ve
dekore edilen bir test evindeki iç hava kalitesi yaklaĢık 1 ay süreyle izlenmiĢtir. Test ev inĢa edildikten
sonra (faz-1), test ev tavan kaplaması ile dekore edildikten sonra (faz-2) ve test ev mobilya, halı ve
duvar kağıdı ile dekore edildikten sonra (faz-3) iç hava kalitesi izlenmiĢtir. Tavan kaplaması
yapıldıktan sonra test evindeki formaldehit konsantrasyonunun belirgin olarak artıĢ gösterdiği ve
mobilya, halı ve duvar kağıdı ile kaplama yapıldıktan sonra da test evdeki formaldehit seviyesinin
tekrar artıĢa geçtiği 3 tekrarlı olarak yapılan çalıĢmada saptanmıĢtır.

SONUÇ
Ġç ortam hava kalitesinin bozulmasında iç ortamlarda yaygın olarak kullanılan malzemelerin ve çeĢitli
çevresel faktörlerin etkili olduğu görülmüĢtür. Ġç ortam hava kirleticilerin kombine etkisi ve dıĢ ortamda
üretilen kirleticilerin infiltrasyon yoluyla iç ortamlara giriĢi iç ortamdaki konsantrasyonların olumsuz
sağlık etkilerine neden olacak kadar yüksek olmasına neden olmaktadır. Günümüzde ―yeĢil bina‖
konseptinde olan bazı binalarda bina ve dekorasyon malzemelerinin iç ortam hava kalitesine olan
olumsuz etkisini azaltmak amacıyla, gerek bazı sertifikasyon sistemleri dahilinde, gerekse spesifik
mimari dizayn yöntemleri ile bina inĢa ve dekorasyonunda kullanılacak malzemeler ortam havasına
yayabilecekleri kirletici emisyonlar ve diğer olası sağlık ve konfor etkilerine göre seçilebilmektedir. Bu
sürece önümüzdeki yıllarda yeni inĢa edilecek çoğu bina projesinde yer verileceğinin aĢikâr olması, iç
hava kalitesinin iyileĢtirilmesi yönünde beklenen iyi bir geliĢme olarak kabul edilebilir.
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SENTETİK KOKU MADDELERİ VE İÇ HAVA KALİTESİNE
ETKİLERİ
Aysun SOFUOĞLU

ÖZET
ĠĢyerindeki maruziyetin iĢçi sağlığına olan etkilerinin hızlıca görülebilmesi, bu alanda yapılan araĢtırma
sonuçlarının hastalıkla iliĢkilendirilmesi, insanların daha çok zaman geçirdiği yaĢam alanlarında, bina
içi hava kalitesinin önemini ortaya çıkarmıĢtır. Dolayısıyla, bina içinde insanın maruz kaldığı
kimyasalların çeĢitliliği ve bunlara maruziyet sonucu sağlığa olan etkileri içeren araĢtırmalar önem
kazanmaya baĢlamıĢtır. Artan astım vakaları veya alerjik reaksiyonlar bu çalıĢmaları hızlandırmıĢtır.
Binaların yapımında kullanılan malzemelerden, döĢenmesinde kullanılan malzemeye, temizlik
ürünlerinden, kiĢisel bakım ürünlerine kadar oldukça geniĢ bir yelpazede kullanılan kimyasalların iç
hava kalitesine etkileri olabileceği ihtimalleri, oldukça çok kimyasalın sorgulanmasına neden olmuĢtur.
Kullanımlarından sonra atık su deĢarjı ile çevresel ortamlarda bulunan bu kimyasalların canlıya etkisi
olmadığı düĢünülerek üretimi artırılmıĢ, oysa deĢarjdan sonraki noktalardan alınan örneklerde
canlılarda birikim özelliği tespit edilmiĢtir.
Sentetik koku maddeleri, birçok üründe kimyasalların kötü kokularını maskelemek ve kullanım
cazibelerini artırmak amacıyla kullanılmakta olup, kimyasal olarak farklı oldukları doğal koku
maddelerinin yerini almıĢtır. Doğal koku maddelerinin iĢlevi, elde edildikleri canlılar arasında kimyasal
iletiĢim sağlamak olduğundan, sentetik koku maddelerinin bu iĢlevdeki rolü inceleme altına alınmıĢtır.
Bu rol nedeniyle bu kimyasalların endokrin sistemi bozucu sınıfına girebilen bir kaçının kullanımına
yasak getirilirken, diğer bir kısmının ise kullanıldığı ürün üzerinde miktarının belirtilmesi Avrupa
özellikle Ġskandinav ülkelerinin bazılarında kanunlaĢmıĢtır.
Bu çalıĢmada birçok üründe kullanılan değiĢik sentetik koku maddelerinin miktarları, sağlık etkileri ve
özellikle Ģu ana kadar var olan çalıĢmalardan iç hava kalitesine etkileri incelenmiĢ ve tartıĢılmıĢtır.
Özet olarak, bina içinde kaynağı olan veya dıĢ havadan sızan kimyasallarında çeĢitli reaksiyonlara
maruz kaldığı ve aynen dıĢ havada olduğu gibi, iç hava kalitesininde etkilediği bilimsel olarak
bulunmuĢtur. ġu an daha detaylı araĢtırılan koku bileĢikleri ise aynı zamanda biyojenik kaynaklarıda
olan terpenler ve terpenoidlerin ozon veya benzeri oksidasyon ajanlarıyla reaksiyona girerek kendisi
kirletici olmadığı halde reaksiyon sonucu özellikle kanserojen olan formaldehit ürettiğiyle ilgili
çalıĢmalardır. Bununla birlikte az sayıda olsa bile bu kimyasalların uzaklaĢtırılması dolayısıyla iç hava
kalitesinin korunmasında özellikle HVAC’ların hava akıĢ hızı, oda sıcaklığı ve filtrasyon veriminin etkili
olabileceği de literatürde ki araĢtırma konularındandır.
Anahtar Kelimeler: Sentetik koku maddeleri, kiĢisel bakım ürünleri, iç hava kalitesi

ABSTRACT
After seeing the health problems of workers’ due to the exposure to chemicals in the workplace and
associating the effects with some diseases, the researches in this area have been got more attention.
When the diversity of chemicals used in indoors and the exposure of people to these chemical were
considered, the importance of air quality in indoor where people spend more of their times in life,
exposure studies have become an important research areas. Increased cases of asthma or allergic
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reactions have prompted these studies. Indoor air quality could be affected from the materials used in
the production of buildings to personal care products that the people use.
The chemicals from detergents and personal care/ household products discharged into environment
via waste water after the use. In the beginning, it was thought that no significant effects would be
occurred on environment. With an Increase in the production and common use of fragranced products,
subsequent accumulation feature of these compounds has been identified in vivo in the samples taken
from the discharge point of wastewaters.
Synthetic fragrances are used either to mask the bad smell of the chemicals in many products or to
increase the use of charm, and have been replaced the place of the natural odorants that are
chemically different. It is known that natural odorants provide communication between animals or
plants. Therefore, synthetic fragrances’ role has been taken into investigation due to the chemical
properties such as lipophilicity, resistance of these compounds in the environment. Due to the
possibility of being endocrine disrupting chemicals, a few chemicals have been banned in some
countries and some of them have been identified as contact allergens. Therefore, labeling of the
amount used in the product has been legalized in some countries in Europe, especially in the
Scandinavian countries.
In this paper, the amounts of various synthetic fragrance materials used in many products, their health
effects and their impact in indoor air quality, particularly from literature studies were reviewed and
discussed.
It was found that indoor air quality mainly is affected by terpenes and terpenoids which have biogenic
sources as well. Reactive organic compounds like terpenes are oxidized with oxidizing agents such as
O3, NO3 H2O2 and result with a formation of secondary organic aerosols in which formaldehyde is one
of the component, and known as a carcinogenic chemical. It is also found that the positive effect of
HVAC systems could be established to control secondary aerosol formation by controlling air flow rate,
room temperature and filtration efficiency for the protection of indoor air quality.
Key words: Synthetic fragrance substances, Personal care products, Indoor air quality, formaldehit,
SOA.

1. GİRİŞ
Sentetik koku maddeleri ürünlere güzel koku sağlamak veya cazibesini artırmak amacıyla birçok
alanda yiyeceklerden- ev temizlik maddelerine, kiĢisel bakım ürünlerinden-oda spreylerine kadar
oldukça geniĢ yelpazedeki ürün içeriğinde kullanılan kimyasallar olup, doğal koku maddelerinin
sağlanmasındaki zorluklar, kaynak sürekliliğindeki problemler ve artan ihtiyaç, bu maddelerin kimyasal
olarak sentezlenmesini zorunlu kılmıĢ ve bu süreçten sonra, aynı kokuyu sağlayan ancak kimyasal
özellikleri farklı olan bir grup kimyasal ortaya çıkmıĢtır.
Uluslararası Koku Derneği (IFRA) , koku maddelerini kısaca ―koku ya da kokunun zenginleĢtirilmesi
veya karıĢtırılmasında kullanılan temel maddeler‖ olarak tanımlamaktadır. Kokunun hammaddeleri
kimyasal ya da uçucu yağ, eterik yağ veya esansiyel yağ olarak ifade edilen doğal maddeler temel
alarak hazırlanır. Esans yapımında kullanılan kimyasal maddeler tümüyle organik maddelerdir. Alkol,
aldehit, keton, amin, ester, eter, terpen, tiol gibi organik grupların aromatik türleri kompoze esans
yapımında kullanılmaktadır. Bu kimyasalların çoğu kimyasal reaksiyonlarla sentezlenerek, az bir kısmı
ise doğal maddelerden elde edilmektedir. Kimyasallar sanayisinin geliĢmiĢ olduğu ülkelerde sentez
yoluyla üretilir. Ülkemizde ise üretimi yapılan kimyasal maddeler çeĢit ve miktar olarak çok az
olduğundan esans sanayinde kullanılan kimyasallar hiçbir zaman %100 saflıkta olmadığı ve saflık
oranının genelde %95-99 arasında olduğu, bazen de izomer karıĢımlarının da bulunduğunun bilindiği
bu maddeleri üreten bir firma tarafından ifade edilmektedir. Doğal kökenli üretiminin yine bütün
kaynaklarda olduğu üzere kokulu bitkinin çiçek, yaprak, meyve, tohum, gövde ve kökleri gibi çeĢitli
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kısımlarından veya hayvansal salgılardan fiziksel metotlar ile elde edilen az ya da çok uçucu olan
ürünlerdir [1].
Koku duygu dünyamızı etkilediğinden, algıladığımızda bazı davranıĢ ve tepkiler oluĢmaktadır.
Kokunun daha önce beynimizde yarattığı duygular tekrar kokladığımızda hatırlanır, bazı kokuların
ferahlık, diğerlerinin mutluluk ve rahatlık duygusu vermesi gibi beyin aktiviteleri söz konusudur [1].
Koku algılamada ilk organ burun olmasına rağmen, aslında koku algısının büyük bir kısmının beyinde
gerçekleĢtiği ve bu mekanizmanın uçucu moleküllerin burnun iç kanallarında nemli olfaktör epitel
dokuda bulunan sinir hücreleri (nöron) tarafından elektriksel titreĢimlerle beyindeki koku merkezine
iletilmesiyle gerçekleĢmektedir. Bu kokunun ulaĢtığı beyindeki merkez hafıza, tat alım ve dengeden
sorumlu merkezlerle bağlantılıdır. Dolayısıyla, kokunun temeli ve sentetik yolla üretiminden önce elde
edildiği kaynaklar göz önüne alındığında, canlılarda bir kimyasal iletiĢim yolu olduğu bilinmelidir ve
oldukça düĢük dozlarda bile canlının bu iletiĢimi sağlayabildiği ispatlanmıĢtır. Yapılan araĢtırmalar
sonucu özellikle 1981 yılında Japonya’da balık dokusunda musk bileĢiklerinin tespitinden sonra çevre
açısından problem yaratabilecekleri endiĢesiyle araĢtırıcılar ve OSPAR [2] komisyonu tarafından bu
bileĢiklerin incelemeye alınmasına karar verilmiĢtir. Her ne kadar musk bileĢikleri konusunda
araĢtırmalar yapılmıĢsa da, diğer koku maddeleri hakkında araĢtırmalar özellikle üst solunum
yollarında iritasyon, astım tetiklemesi gibi gerekçelerle çok daha öncesinde baĢlamıĢtır.
Bicker ve arkadaĢları [3] 3000’den fazla parfüm içeriği olduğunu ve koku ürünün 50-300’den fazla
farklı kimyasal içerebildiğini raporlamıĢtır. Genellikle formüllerinin açıklanmadığı ve formüldeki
bileĢiklerin doğal veya sentetik olarak elde edilebileceği ancak kompozisyonunda doğal steroizomer
yapısını yansıtmadığından dolayı farklı sağlık etkilerini ortaya çıkaracağı ifade edilmektedir [4]. EĢitli
ürünlerdeki polisiklik ve nitro musklar varlıkları ve miktarları incelemiĢ ve bu bileĢiklerinin deriĢimi bin
mikrogram/gram düzeylerinde bulunmuĢtur [5, 6]. Oysaki bu maddelerden musk ksilenin Almanya ve
Japonyada ruj ve benzeri ağız yoluyla alınabilecek ürünlerde kullanımı yasaklanmıĢtır. Stanford
üniversitesinden Luckenback ve Epel [7] Kaliforniya midyeleri üzerinde sentetik koku maddeleriyle ilgili
yaptıkları araĢtırmada bu bileĢiklerin midyelerin doğal savunma mekanizmasını engelledikleri ve bu
etkinin maruziyetin üzerinden uzun süre geçmesine rağmen devam ettiğini göstererek, özellikle fare
sütü ve dokularında bozulmadan kalması nedeniyle (birikim) insan sağlığı açısından da önemini ortaya
çıkarmıĢlardır. Sonuçta bu maddelerin etki yollarının birisinin de estrojenik olduğu ortaya konulmuĢtur
[8-11]. Bu etkilerin yanında bu maddelerin bazılarına maruziyetin alerjik temas dermatitinden, astım
ataklarına, baĢ ağrısı ve mukozal sempomlara yol açtığı araĢtırıcılar tarafından raporlanmıĢtır [12-14].
Bütün bunlara ilaveten diğer koku maddeleriyle ilgili yapılan araĢtırmalar ortam koĢullarına bağlı olarak
herhangi bir reaksiyon sonucu ikincil bir toksik madde üretme potansiyeli olduğu yönündedir.
Dolayısıyla da iç hava kalitesini etkileyerek, sağlık etkilerini ikincil kirletici üzerinden
gösterebilmektedirler. Örneğin; bir koku maddesi olan terpen grubundan limonen iç hava ortamında
gerçekleĢen reaksiyon sonucu formaldehit, glikoleter, ultra ince partikül ve ikincil oluĢum yoluyla
aerosol üretme potansiyeli sahip olduğu literatürde yer almıĢtır [15,16]. Oysaki formaldehit Uluslarası
Kanser AraĢtırmaları Ajansı (International Agency for Research on Cancer) tarafından kanserojen;
Amerika Federal Çevre Ajansı (USEPA) tarafından ise kansere sebep olabilir diye tescillenmiĢ bir
bileĢiktir.
Bu bildiride bu sağlık ve iç hava kalitesini etkileri nedeniyle, bu bileĢiklere ait ürünlerdeki seviyeler,
bunlarla tetiklenen reaksiyonlar (iç hava kimyası) dolayısıyla iç hava kalitesine etkileri ve etkilerin
azaltılması yönünde alınması gereken önlemler incelenecektir.

2. ÜRÜN İÇERİKLERİNDE KOKU MADDELERİ
Deterjandan bazı gıda maddelerine koku vermek veya var olanı kuvvetlendirmek için eklenen doğal ya
da sentetik koku maddelerinin ürün içeriğindeki miktarları daha çok temizlik maddeleri ve kiĢisel bakım
ürünlerinde saptanmıĢtır. Dobson ve arkadaĢlarının [17] yaptığı araĢtırmada geleneksel olarak
nitelendirilen, yani üzerinde doğal ürünler içerdiğine dair etiket bulunmayan deterjandan kiĢisel bakım
ürünlerine kadar birçok ürün ve araĢtırıcıların kendi tespit ettikleri sadece bitki ekstraktının kullanıldığı
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iddia edilen altenatif markaya ait yüz temizleyicisi ve güneĢ koruyucusunda, sentetik koku madde
miktarı ortalama 100 mikrogram/gr ürün seviyesinde tespit edilmiĢtir. Bucinal, HHCB, metilionone isimli
kimyasallar geleneksel ürünlerde en sıklıkla tespit edilen koku maddesi olarak raporlanmıĢtır. Bu
maddelerin yanında acetyl hexamethyl tetralin (AHTN ), isobornil asetat, ve fenietil alkol ise yine 1000
μg/g olarak parfüm, araba ve ev kokusunda tespit edilen seviyeler olarak bildirilmiĢtir. Doğal koku
kimyasallarından en sıklıkla tespit edilenler ise limonen terpeni, hegzil cinnamal ve linalool iken
bunların deriĢimi yine sentetikler koku maddeleri düzeyinde bulunmuĢtur, oysaki bunlarda güzel koku
elde etmek için kullanılan ancak kullanımından kaçınılması gereken koku maddeleri arasında yer
almıĢtır. En önemlisi de, bu ürünlerin bir kısmında koku maddesi olduğu etiketlerde ifade edilirken
oldukça büyük bir çoğunlukta ve özellikle temizleyici ürünlerde bunların varlığına ait bir bilginin etikette
yer almadığı ifade edilmiĢtir.
Almanya’da bulunan ürünlerin içerdiği koku maddeleri seviyeleri incelenmiĢ (Tablo 1) ve koku madde
düzeylerinde ürüne göre değiĢiklikler olduğu ve seviyelerin en az %5- en fazla %25 arasında değiĢtiği
tespit edilmiĢtir [18]. Avrupa Birliğine uyum sürecinde Türkiye’de çeĢitli alanlarda çıkan yönetmelikler
nedeniyle ve birçok kurumsal firmanın Avrupa kökenli olduğu düĢünüldüğünde benzer ürünlerde,
benzer miktarların kullanıldığını varsayıyoruz. Ancak ülkemize Hindistan, Çin gibi ülkelerden
hammadde giriĢi olduğu düĢünülürse merdiven altı ürünlerde bunların kullanımının miktarının daha
yüksek, ya da Avrupa da yasaklı olanların kullanılması mümkündür.
Koku maddeleri olarak kullanılan kimyasalların farklı kullanım amaçlarıda olabilir. Örneğin, benzil alkol
bazen prezervatif, bazen çözgen, bazen de inceltme sıvısı olarak kullanılabilmesi nedeniyle kullanım
miktarlarında değiĢiklik olabileceğinden maruz kalınan doz miktarıda kullanılan ürüne göre değiĢebilir.
Yine aynı zamanda benzil alkol metaboliti olan benzoik asitte hem prezervatif, hem de koku maddesi
olarak kullanılmaktadır. Yani koku maddesi metabolitleride koku gibi aynı amaçlarla kullanılan
bileĢiklerdir.
Tablo 1. Seçilen ürünlerdeki koku maddeleri seviyeleri. Klaschka ve Kolossa-Gehringden
TürkçeleĢtirilmiĢtir [18].

Ürün Grupları
ġampuan
Banyo ve duĢ ürünleri
Vücut Yağı
Sabunlar
Parfüm
Eau de toilette*
ÇeĢitli cilt ve bakım kremleri
Terkoruyucuları/Deodorantlar
Saç spreyi
Vücut Losyonu
Toz ÇamaĢır Deterjanı
Çok amaçlı Temizlik
Maddeleri
*Eau de toilette: Kokulu kolonya

Seviye (%)
(m=maksimum,
o=ortalama)
0.5–1.5 (o)
6 (m)
10 (m)
5 (m), 0.5–2.5 (o)
40 (m), 15–25 (a)
40 (m), 5–15 (o)
5 (m)
1.00 (m)
0.50 (m)
0.40(m)
< 1 (o)
1(o)

2.1. KOKU MADDELERİ VE İÇ HAVA KİMYASI
-5

Koku maddeleri yarı uçucu sınıfına giren ancak oldukça geniĢ aralıkta buhar basıncı (10-10 Pa) ve
3
-1
suda çözünürlüğe (10 -10 ml/L) sahip, yağa karĢı çekiciliği yüksek olan bileĢiklerdir. Bu özellikleri
çevresel ortamda ve biyotada davranıĢlarını belirleyen parametrelerdir. Ġç ya da dıĢ havada
davranıĢlarını en çok buhar basıncı belirlemektedir. Yüksek buhar basıncına sahip bileĢikler gaz
halinde bulunma eğilimi gösterirler.
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Herhangi bir kimyasal bazen birincil bazende ikincil kirletici olarak bulunulan iç ya da dıĢ hava
kalitesini dolayısıyla da sağlığı etkiler. Birincil kaynak olarak koku maddesi ve preparatlarını ele
alırsak, bazen bu maddeler birincil kaynaktan çıktığında sağlık etkisi göstermemesine rağmen havada
maruz kalınan reaksiyonlar sonucu oluĢan ürünlerine (ikincil kirletici) karĢı ciddi sağlık riskleri ortaya
çıkabilir. Bu amaçla, bu maddelerle ilgili risk ve sağlık etkilerini anlayabilmek için sadece iç hava
kimyasıyla ilgili reaksiyonlar dikkate alınacaktır.
Ġç hava kimyası maddeye ve deriĢimine bağlı olarak gerçekleĢir. Welcsher [19] geçen yirmi yıl içinde
bina içi hava kalitesi ve sağlık etkilerini dikkate alarak, yapılan araĢtırmaları özetlediği çalıĢmasında,
bina içi hava kimyasında inceleme açısından kolay olması nedeniyle en fazla gaz fazında gerçekleĢen
reaksiyonların dikkate alındığı, bu reaksiyonların hava değiĢim sürecinde gerçekleĢme hızına yakın
olanları ve bunların hava kalitesine etkisinin daha fazla incelendiği gözlemlemiĢtir. Özetle bu alanda
inceleme altına alınan reaksiyonların terpenoidler ve ozon arasındaki ozonilisis reaksiyonları olduğuna
dikkat çekmiĢtir. Terpenoidler parfümden yiyeceklere kadar koku kazandırmak amacıyla kullanılan bir
grup bileĢiklerdir. Oysaki ozonla olan reaksiyonların yanında aynen dıĢ havada olduğu üzere nitrat ve
hidroksil radikallerininde önemli olduğu bildirilmiĢ ancak nitrat ve hidroksilin direkt ölçümünün kolay
olmaması nedeniyle fazla incelenmediğini ancak bunların içinde bulunduğu reaksiyonlarında aslında
daha detaylı araĢtırılması gerektiği sonucunu ortaya çıkarmıĢtır [20].
Reaktif uçucu organik bileĢiklerin ozonla reaksiyon sonucu meydana gelen ürünler formaldehitten (çok
uçucu) karboksil asite (düĢük uçuculukta) kadar geniĢ bir uçuculuk aralığındadır. Uçucu organik
bileĢiklerin ozon ile oluĢan reaksiyonları, bir temizlik ürünü ve bir de fiĢe takılarak koku yayan oda
kokusu ile 50 ppb ozon varlığında incelemiĢ ve oksidasyon ürünlerinin özellikle akut hava yolu etkileri
yapabilen ve ozonlisis sonucu oluĢan formaldehit ve 4-okso-pentanal (4-OPA)’ın olduğu gösterilmiĢtir
[21]. Temizlik maddesi kullanımıyla kısa süreli maruziyet meydana gelirken, oda kokusunun sürekli bir
kaynak olması sonucu oksidasyon ürünlerine sürekli bir maruziyet olacağını ifade etmiĢlerdir. Corsi ve
arkadaĢları ise parfüm içeren kiĢisel ürünlerini, kullanıldığı bölgede yani baĢ ve boyun çevresinde
kirletici bulut oluĢumunu incelemiĢ ve varlığını ispatlamıĢtır [22]. Terpen ve terpenoidler ve diğer
kokulu ürünlerden ortaya çıkan doymamıĢ bileĢiklerinin, birincil ve ikincil ozonidleri, Criegee biradikalleri (ġekil 1), hidroksil, alkoksi ve hidroperoksi gibi diğer radikal bileĢikleri, hidrojen peroksit,
hidroperoksit, formaldehit ve molekül ağırlığı yüksek diğer aldehitler, aseton, keton, formik asit,
karboksilik asit ve daha ağır molekülleri, çok fonksiyonlu oksidasyon ürünleri olan karbonil ve
karboksilat ve ikincil organik aerosol oluĢumlarının varlıkları çalıĢmalarla ortaya konulmuĢtur [15].

Şekil 1. Ozonlisis reaksiyonu sonucu oluĢan ürünler
2.2. İÇ HAVA KALİTESİNE ETKİLERİ VE SEVİYELERİ
Kullanım yerleri itibariyle yaygınlıkla çevreye atılma yolu atık su ve dolayısıyla sucul ortamlar olmasına
rağmen, asıl dizayn parametrelerinin insanların koku alma duyularına hitap etmek olan koku maddeleri
aslında havada bulunmaya yönelik olduklarından uçucu bileĢikler olup, dolayısıyla parfüm dıĢı
kullanım yerlerinden de kokulu mum, oda spreyleri ve kullanım sonrası bakım ve temizlik ürünlerindeki
kokular gibi kullanım sırasında ve sonrası kalıntıları hava yoluyla ortama geçer. Solunum yoluyla
maruz kalınan iç hava kalitesine etkisi olan, son on yıldır dikkat çeken grup olarak ortaya çıkan
bileĢikler (kimyasallar) arasında en önemli grup koku maddeleri olarak ifade edilebilir. Bina içi
kirleticilerin yıllar içi değiĢimi Welcher [23] tarafından incelenmiĢ ve koku maddesi olarak kullanılan
birçok madde bu tabloda uçucu organik bileĢikler (VOC) ve sentetik koku maddeleri baĢlıkları altında
yer almaktadır. Ancak koku maddesi olan kimyasallar sadece tek bir kimyasal değil, çeĢitli bileĢik
gruplarının karıĢımından da oluĢabilmektedir. Daha öncede ifade edildiği üzere koku, temelini
oluĢturan esansiyel yağ, ekstraklar, doğala eĢdeğer yeni sentetik bileĢikler ve çözgenlerin karıĢımıyla
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hazırlanan temel preparatlar olarak üründe kullanılmaktadır. Dolayısıyla koku içeriklerinde alkol,
aldehit, keton, karboksilik asit, amin, ester, lakton, heterosiklik bileĢikler, sülfidler ve merkaptanlar gibi
oldukça çeĢitli kimyasallar bulunabilir. Tablo 2’de görüleceği üzere kirletici sınıfına giren birçok madde
koku ya da koku preparatı hazırlamada kullanılmaktadır.
Yapılan bir çalıĢmada, iĢlevinin sadece bulunulan ortama güzel koku kazandırmak olan oda
kokularının iç hava kalitesine etkisini ölçmek amacıyla pasif (kokulu potpori) ve aktif Ģekilde çalıĢan
(elektirikle çalıĢan) oda sprey türleri incelemiĢtir. Ürün içeriğine bağlı olarak ilk 1 saat sonunda
maksimum emisyon düzeyleri oldukça geniĢ aralıkta olan ürünün formülasyonuna bağlı maddelerin
ortaya çıktığı gözlenmiĢtir. Emisyonu >1000 ( µg/unite*saat) düzeyinde olanlar sırasıyla genellikle
koku maddeleri: Limonen, Benzil asetat dihidromircenol, Linalool, Linalil asetat, gamma-Terpinen,
Mircen, beta-Pinen, Eucaliptol iken, bu maddelerin çözgeni olarak kullanılan maddelerin emisyonu
>2500 (µg/(ünite*saat) emisyonla: Ethanol, dipropilen glikol mono metil eter asetat, propanol,
methoksi-3-metil-1-butanol, iso-alkanlar, dipropilen glikol isomerleri olarak sıralanmıĢtır. Ġlave olarak
bozunma ürünlerinden ethyl asetoasetat, asetik asit emisyonu ise >175 µg/(ünite*saat) olarak tespit
edilmiĢtir. Oldukça geniĢ aralıkta aldehit, uçucu organik bileĢiklerin var olmasının iç hava kalitesini
oldukça önemli bir Ģekilde etkileyebileceği ve hangi tip oda kokusunun kullanılmasından çok, içeriğin
önemli olduğu bildirilmiĢtir [24]. Bilindiği üzere bir kimyasalın havada bulunması o kimyasalın buhar
basıncı ile ilgilidir. Özellikle buhar basıncı yüksek ise, öyleki her kimyasal düĢük bile olsa bir buhar
basıncına sahiptir, gaz halinde havaya karıĢabilir. Havadayken ya havadaki partiküllere tutunarak ya
da gaz halinde bulunan bu maddeler bulunduğu ortamda iç hava kalitesine etki eder. Bazen ortamda
bulunan diğer kimyasallarla, yukarıda detayları anlatıldığı gibi özellikle ozon gibi oksitleyici özelliği olan
kimyasallarla, reaksiyona girip ikincil dediğimiz yani kullanılan üründe olmayan ancak iç hava kimyası
nedeniyle maruz kaldığı reaksiyon sonucu yeni ve kirletici sınıfına giren kimyasal üretebilirler. Koku
maddeleri sadece kendi baĢına değil, bulundukları ortamda dıĢ havadan gelen ozon ile reaksiyona
girerek formaldehit, asetaldehit veya ultra ince yani solunum yoluyla akciğerin alveollarına
ulaĢabilecek nitelikte partikül üretebilir [15]. Limonen ya da diğer adiyla sitrus yağı bu potansiyele
sahip koku maddesi olup ikincil reaksiyonla ürettiği bileĢik olan formaldehit kanserojen olarak
bilinmektedir. Linalool ve türevlerini (linalil ve linalil anthanilat) içeren lavanta yağıda atmosfer
maruziyetinde temas alerjeni üretebilir dolayısıyla da iç hava kalitesini etkiler.
Nitromusk olarak adlandırılan alkillenmiĢ benzen derivatifleri olarak bilinen ve ticari isimleri musk
mosken, tibetten, ambrette, keton, ksilen olan koku bileĢikleri Çin, Hindistan’da üretim ve kullanımı
devam ederken, USA’da bunlardan sadece keton ve ksileni halen kullanımdadır. Diğer nitro musklar
Avrupa ülkelerinde kullanımları kozmetik ürünlerinde yasaklanmıĢ ve musk keton içinde sınırlama
getirilmiĢtir [25]. Bu maddelerle ilgili, gaz veya partikül faz deriĢimleriyle ilgili çalıĢmalar çok yaygın
olmamakla birlikte ev tozunda yapılan çalıĢmaların daha yaygındır. Çin’de ev tozlarında yapılan
çalıĢmalarda musk keton %98.7 sıklıkta ve ortalama 13.7 ng/g, musk ksilen ise 11.8 ng/g ortalama
deriĢimle % 86.4 sıklıkta tespit edilmiĢtir [26]. Sofuoğlu ve arkadaĢları [27] bu ve polisiklik musk
bileĢiklerine solunum yoluyla olan maruziyetin direkt kullanımla oluĢana göre daha az önemli olduğunu
bulmuĢlardır. Ancak muskların iç hava kimyasına ait dönüĢümleri halen incelenmemiĢtir.
Ġç hava reaksiyonlarını baĢlatan oksidanlardan ozonun dıĢ havadan içeriye sızması bir kaynak iken,
hava temizleme cihazlarının ürettiği ozonunda diğer kaynak olabildiği literatürde yer almaktadır.
Destaillats ve arkadaĢlarının [28] yaptığı çalıĢmada gaz faz reaktif terpenoidler ve bunların oksidasyon
ürünleri ölçülmüĢ tüketilen ozona göre %20-30 düzeyinde formaldehit oluĢtuğu bunun yanında
asetaldehit, aseton, glikolaldehit, formik asid, ve asetik asid oluĢumlarından her deneyde en az ikisinin
varlığını görülmüĢtür. Ġkincil partikül büyümesi de oldukça önemli ölçüde gözlenmiĢ ve ikincil gaz
kirletici oluĢumlarının temel olarak ozon seviyesi, hava değiĢim oranı gibi parametrelerden etkilendiği
bulunmuĢtur.
Ozon ve terpenoid bileĢikleri arasındaki ikincil organik aerosolların oluĢum kütlelerinin binanın ısıtma,
havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinden etkilendiğini modellenerek gösterilmiĢtir. AraĢtırıcıların,
yaĢam ya da ticari kullanımlı binalarda iklimlendirmenin etkisini havalandırma, geri dönüĢüm, filtreleme
etkinliği, yük ve ısı değiĢtiriciler göz önüne alarak parametrik olarak yaptığı inceleme sonucu, ikincil
aerosol oluĢumunda en önemli parametrelerin hava akıĢ hızı, filtreleme etkinliği ve bina içi hava
sıcaklığı olduğunu kırsal kesimde, kentsel alan için ise ozon filtrelemeyi de dikkate alarak
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göstermiĢlerdir. Bu sonuçların bina iklimlendirmede iç hava ikincil aerosol oluĢumu ve maruziyetin
azaltılması için kullanılabileceği sonucuna varmıĢlardır [29].
Tablo 2. 1950’den sonra iç hava kalitesinde önemli olan seçilmiĢ bazı kirletciler ve deriĢimlerindeki
değiĢimler (Weschler [23]’ten TürkçeleĢtirilmiĢtir.)
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2.5. SAĞLIK ETKİLERİ
Oldukça yaygın ve artık kirletici sınıfına dahil edilen bileĢikler olan koku maddeleri çeĢitli ev temizleme
ürünlerinden, oda spreylerine, böcek öldürücülerden kozmetik ürünlerinde kadar kötü kokuları
maskeleyici ve ürüne güzel koku kazandırıcı olarak eklenmelerine rağmen, oldukça yaygın kullanım
alanı olan bu kimyasallar için bunlara maruz kalanlarda oluĢacak sağlık ve güvenlik verileri kısıtlıdır.
Kokuların solunum yolu problemi olanlarda, bu problemi kötüleĢtirdiği gibi problemi indükleyebildiği
bilinmektedir. Koku maddelerinin solunum yolu problemlerini baĢlattığı ya da kötüleĢtirdiğine dair klinik
bulgular vardır. Astım, alerji, sinüs problemleri, rinit ya da diğer rahatsızlık verici problemlere neden
olduğu da düĢünülmektedir. Genel olarak koku maddelerine maruziyet sonucu oluĢabilecek alerjik
reaksiyonlarda görülen septomlar: baĢ ağrısı, göğüs sıkılaĢması ve hırıltılı solunum, mukozal tahriĢ,
akciğer fonksiyonunun azalması, astım veya astımın Ģiddetlenmesi, rinit (burun nezlesi) veya hava
yolu tahriĢi, duyarlı organ tahriĢi, temas dermatiti Ģeklinde sıralanabilir.
Koku maddelerini oksitleyici diğer bileĢik olan peroksitler sonucu solunum yolunu rahatsız ettiği, hatta
ciğerlerde inflamatuar etki yaratabildiği raporlanmıĢtır. D-limonen havaya karıĢtığında 10 mikron altı
partiküllerin iç havada 10 kat daha arttığı bulunmuĢtur. Benzaldehit ise solunum yolu ve cilt duyarlılığı
yaratan bir bileĢik olarak, mutajen olabilme, ciğer ve sinirleri hedef alan bir bileĢik özelliğinde iken;
çözgen olarak kullanılan toluen ise sistemik etkisi solunum yoluyla kabul edilen bileĢik olarak oldukça
çok üründe bulunmuĢtur [30].
Avrupa Birliği bünyesinde Kozmetik ve Gıda DıĢı Ürünlere ait Bilimsel Komite (SCCNFP) 26 koku
maddesini temas alerjeni olarak ilan etmiĢtir [31]. Bu bileĢikler, kozmetik ve deterjanda kullanılan
bileĢikler olup Liste A olarak sınıflandırılanlar en fazla hakkında alerji yaratan bileĢikler olarak sağlıkla
ilgili Ģikayet kayıtlarında yer alan: amyl cinnamal, amylcinnamyl alcohol, benzyl alcohol, benzyl
salicylate, cinnamyl alcohol, cinnamal, citral, coumarin, eugenol, geraniol, hydroxycitronellal,
İç Çevre Kalitesi Seminerleri Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 175 _______

hydroxymethylpentylcyclohexene-carboxaldehyde (HMPCC), isoeugenol; Liste B ise daha az sıklıkta
alerjiye neden olarak sınıflanan bileĢikleri kapsamaktadır. Sırasıyla, anisyl alcohol, benzyl benzoate,
benzyl cinnamate, citronellol, farnesol, hexyl cinnamaldehyde, lilial, D-limonene, linalool, methyl
heptinecarbonate, 3- methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one’dır.
Koku maddelerinden oluĢan problemlerin, sadece parfümü solumakla mı oluĢtuğu ya da temas
alerjeninin tetiklemesinden mi kaynaklandığı tam anlamıyla bilimsel olarak açıklanamamıĢtır. Astım
yada reaktif hava yolu semptom reaksiyonlarının, koku kimyasallarından mı yoksa onların oksidayon
(yani oksijenle tepkimesi) ürünlerinden mi, ya da içinde bulunan çözgen olarak kullanılan fitalat gibi
diğer bir kimyasaldan mı kaynaklandığı araĢtırma konusudur.
Benzer Ģekilde bazı koku maddeleri hormon sisteminin üretim, taĢınım ya da vücutta hedef organa
bağlanma mekanizmasını bozuyorsa endokrin bozucu kimyasal sınıfına girebilir. Bunların kimisi doğal
olarak oluĢan hormonların hareketini engelleyebilir ve endokrin sisteminin çalıĢmasını değiĢtirirken,
bazısı yanlıĢ dokuya hormon gibi yanlıĢ sinyal göndererek, örneğin estrojenmiĢ gibi davranarak,
hormon özelliğine ait etkileĢimleri yaratabilir. Maruz kalınan doz ve zaman sonucu kanserden, üreme
sisteminde toksisite, fetus geliĢiminde problemlerden -tiroide kadar çeĢitli problemlere yol açabilir. Bu
sınıfa giren kimyasallar içinde sentetik musk bileĢiklerinden galaksolid, tonalid ve musk keton verilmiĢ
olmasına rağmen, Ģu an sadece hücre çalıĢmalarında etkileri belirlenmemiĢtir.
Dietilhekzilfitalat bu gruba girebilen diğer bir kimyasal olup aslında koku maddesi çözgeni olarak
kullanılmıĢtır. Benzil salisilat, benzil benzoat ve yine bir koku maddesi olan lilial
bütilfenilmetilpropionalinde estrojenik aktivite gösterdiği bulunmuĢtur. Ancak bilinmelidir ki bu etkileri
gösteren birçok kimyasalın kullanımı ve üretimi geliĢmiĢ ülkelerde yasaklanmaktadır. Musk ksilen,
musk keton gibi... Bunların yerini alabilecek yeni kimyasallar üretilmektedir. Avrupa Birliğinde çevre
baĢlığı altında Türkiye’de de bunların birçoğu uygulamaya konulmaktadır. Ancak ülkemize farklı
ülkelerden giren kimyasallar nedeniyle ürün çeĢitliliği oldukça fazla olan ülkemizde, her türlü
kimyasalın kullanılabilme ihtimali yüksektir dolayısıyla ürün içerikleri konusunda dikkatli olunmalıdır.

3. SONUÇ
Literatürde daha çok kullanım alanları itibariyle koku maddelerinin kullanıldığı deterjan ve temizlik
malzemeleri atık su yoluyla çevreye atıldığından bunlarla ilgili endokrin sistemini etkileyen araĢtırmalar
sucul canlılarda musk ksilennin yasaklanmasıyla baĢlamıĢtır.
Ġç hava kalitesini etkileme açısından ele alınan ürünler ise parfüm, deodorant, oda ya da araba
spreyleriyle ortaya çıkan ve daha çok terpenoidli bileĢiklerin ozonla reaksiyonu sonucu ultra ince
partikül ile ikicil organik aerosol oluĢumuna yol açan ve bunun sonucu ortaya çıkan sağlık problemleri
sonucu incelemeler yapılmaktadır ve bu alanda daha fazla literatür mevcuttur.
Ancak hangi tür olursa olsun koku maddelerininde birçok kimyasal gibi iç hava kalitesine etkisi olduğu
açıktır. Yapılan araĢtırmalardan ortaya çıkan tüm kimyasal çeĢitlerinin yarattığı risklerin bilinmesinin
imkansız olması nedeniyle, özellikle üst solunum yolları duyarlı ya da alerjik bünyeli çocuklarda koku
maddesi içeren hiç bir ürünü -oda spreyleri, parfümler, Ģampuanlar ya da diğer kiĢisel bakım ürünleri,
deterjanlar, yumuĢatıcılar, sabunlar gibi- yaygınlıkla kullanmamak gerekmektedir.
Özellikle okullarda birbirinden farklı ürün kullanımı ve bunların ortama taĢınımı kalabalık bir ortamdaki
maruziyet dozunu artırabilir ve duyarlı çocuklarda hassasiyet geliĢebilir. Dolayısıyla çocuklarda
hassasiyeti fazla geliĢtirmemek ve alerjik astım baĢlangıcını engellemek için sadece kirli havadan,
tozdan değil, aynı zamanda kiĢisel bakım ürünlerinden, çocukların kullandığı kırtasiye malzemelerine
kadar içerikleri konusunda bilinçli olup maruz kalacakları dozu özellikle solunum yoluyla olanları
önlemek amacıyla bilip onları koruyacak yolları bulmamız gerekmektedir. Kullanılan temizlik ürününü
abartmadan ve özellikle büyük yüzey temizliklerinde yüzey temizleyicilerinin kullanım sıklığında dikkatli
olunmalıdır.
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En iyi korunma yolunun havalandırmayı iyi yapmak ve okullarda sınıfları düzenli olarak temiz hava
girecek Ģekilde havalandırma düzenine kavuĢturmaktır. Havalandırma ya da iklimlendirmede akıĢ hızı,
oda sıcaklığı gibi parametrelerin ikincil aerosol üzerine etkileri olduğu ve bu ürünler kullanılsa bile
ortaya çıkacak etkileri en aza indirgeyecek Ģekilde iklimlendirme parametrelerin ayarlanması
gerekmekte ve bu konuda detaylı araĢtırmalar yapılmalıdır.
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ÖZET
Toplu alanlardaki iç hava kalitesi kapsamında önemli uygulama alanlarından biri AlıĢ VeriĢ
Merkezleridir. AVM günümüzde özellikle Ģehir yaĢamında önemli bir yer tutmaktadır. Bu bildiride bu tür
yapılardaki iç hava kalitesi ele alınmıĢ, sorunlar ve çözüm yolları üzerinde durulmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: AlıĢveriĢ merkezleri, Ġç hava kalitesi, Ġç hava kalitesi standartları

ABSTRACT
Indoor air quality in commercial buildings is an important issue. One of the most important application
area of commercial buildings is shopping malls. Shopping malls play an important role in modern living
activities. Indoor air quality, its problems and solution suggestions for IAQ in shopping malls are
considered in this presentation.
Key Words: Shopping malls, Indoor air quality, IAQ standards.

1. GİRİŞ
Toplu alanlardaki iç hava kalitesi kapsamında önemli uygulama alanlarından biri AlıĢ VeriĢ
Merkezleridir (AVM). AVM günümüzde özellikle Ģehir yaĢamında önemli bir yer tutmaktadır. AVM
2
kiralanabilir alanları binlerce m ’yi bulan çok sayıda satıĢ mağazalarını içeren merkezlere
denilmektedir. AlıĢveriĢ merkezleri insanlara alıĢveriĢin yanı sıra eğlence, sinema, etkinlik, çeĢitlilik ve
yeme içme gibi imkânları da sunduğu için günümüzde insanların odak noktası haline gelmiĢtir.
2
BaĢlangıçta AVM olma Ģartında, kiralanabilir alan m 'leri ve mağaza sayısı kriterleri ön plandaydı.
2
ICSC tarafından da kabul gören 5000 m minimum kiralanabilir alan büyüklüğü çokça taraftar
toplamıĢtı. Keza mağaza sayısı olarak da 25-30 gibi bir seviye kabul görmekteydi. Ancak zamanla
Türkiye’de 250'yi bulan AVM sayısı bu tanımları oldukça geniĢletmiĢtir. AVM çeĢitlerine baktığımız
2
zaman (bölgesel, süper bölgesel, moda, outlet vs) bunların m ’leri çok farklı olabilmektedir. Örneğin
2
2
moda merkezlerinde bu alan 7500-25000 m arasında olabiliyorken, süper bölgesellerde 75000 m
2
üstü veya outletlerde 5000-40000 m 'ler Ģeklinde olabilmektedir.
AVM’lerin büyük bir bölümünün kapalı alan olması nedeni ile iç hava kalitesi önem taĢımaktadır.
AVM’lerde 2 farklı karakterde yaĢam vardır, birincisi AVM’de çalıĢanlar, ikincisi ise AVM’deki
müĢterilerdir. MüĢteriler en fazla 3 (hafta sonları 4) saat kalırken çalıĢanlar 8-10 saatlerini AVM’de
geçirmektedir. Ġç hava kalitesinden en fazla memnun veya Ģikâyetçi olan kiĢiler genelde AVM’de
çalıĢanlar olmaktadır. Ancak iç hava kalitesinin ve konfor koĢullarının çok olumsuz olması (sıcaklık,
nem ve temiz hava oranı olarak konfor koĢullarının dıĢında olması) müĢterileri de doğrudan
etkilemektedir. AVM’ler ne kadar mükemmel bir mimariye, dekorasyona ve çok kapsamlı bir mağaza
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karmasına sahip olsalar da müĢteriler sıcaklık, nem ve temiz hava olarak konfor koĢullarında iç hava
ortamı ile karĢılaĢmazlarsa dekor, cephe, süsleme vs. diğer öğeler önemsizleĢmektedir.
Günümüzde AVM’ler açık veya kapalı olarak iki grupta toplanabilir. Üzeri açık çarĢılar geleneksel
alıĢveriĢ merkezleridir. Bu kavram üzerinden gidilerek geliĢtirilen bugün için geçerli AVM açık
uygulamaları vardır. Bu kavrama uygun tasarlanmıĢ AVM örneklerine Türkiye’de de rastlanmaktadır.
Açık AVM’lerde ana sirkülasyon alanları açık havada olduğu için iç ortam kalitesi mükemmele
yakındır. Burada ana sorun konfor koĢullarının yaratılmasıyla ilgilidir. Bu mekânlarda sıcaklığın ve
hava hareketlerinin kontrolü ciddi sorun yaratır. Bu uygulamalar için HVAC sistemleri özel olarak
düĢünülüp, geliĢtirilmelidir. Prensip olarak açık tip AVM’lerdeki HVAC uygulamalarında üç konu
önemle ele alınmalıdır:

1. Doğal hava hareketlerinin simülasyonu ve kontrolü sistem dizaynında kilit konudur.
2. Bu tip sistemlerde radyant ısıtma ve soğutma esastır.
3. Havalandırma doğal olarak yapılır ve rüzgâr gücüyle gerçekleşir.
Kapalı AVM’ler, iç hava kalitesinin önemli olduğu yaygın uygulama tipidir. Bu bildiride kapalı
AVM’lerdeki iç hava kalitesi üzerinde durulacaktır. Bunlar büyük tek bir yapı veya yapılar topluluğudur.
Genellikle farklı fonksiyonlar bir arada düzenlenmek durumundadır. Bu ana fonksiyonlar aĢağıdaki gibi
sıralanabilir:
1) Mekanik daireler
2) Garaj hacimleri
3) Kapalı dolaĢım alanları
4) Atriyumlar
5) Sergi alanları
6) Eğlence, sinema v.s alanları
7) Yiyecek alanları
8) AlıĢveriĢ alanları, mağazaları
Bütün bu alanlarda özel düzenlemeler yapılmalıdır. AVM’lerde sirkülasyon alanları gibi genel alanlar
ayrı mütalaa edilmelidir. Dükkânlar/mağazalar genel konseptle bağlantılı olarak mağaza sahiplerince
dizayn edilebilir. Bu çalıĢmada daha çok ortak alanların iç hava kalitesi ve konforu üzerinde
durulacaktır. Konfor ve iç hava kalitesi merkezi HVAC sistemleriyle mekanik olarak temin edilecektir.
Bu alanlardaki konfor ve çevre farklı bakıĢ açılarıyla ve farklı kavramların göz önüne alınmasıyla
baĢarılı olarak çözülebilir. Günümüzdeki sistem seçimi ve mühendislik tasarımında aĢağıdaki konular
mutlaka göz önünde tutulmalıdır:
1) Doğal havalandırma ve soğutma
2) Ekonomizörlerin ve enerji geri kazanma ekipmanlarının kullanımı
3) Adaptif konfor esaslarının dikkate alınması
4) DeğiĢken koĢulların (dinamik) konfor hissi üzerindeki etkisi
5) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı
6) DıĢ cihaz kaynaklı gürültü sorunları.

2. İÇ HAVA KALİTESİ (IAQ) VE KONFOR
AVM iç hava kalitesini (IAQ) aslında Ġç ortam kalitesi (IEQ) olarak daha geniĢ kapsamlı düĢünmek
gerekir. Ayrıca konforu iç hava kalitesinden ayırmak mümkün değildir. Özellikle iç hava kalitesinin
algılanmasında konfor koĢullarının ve parametrelerinin büyük etkisi vardır. Bu bildiride,
1) Ġç ortamda insan konforu
2) Ġç ortamın kalitesi (sağlıklı iç ortam yaratılması)
Birlikte ele alınacaktır.
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İç dizayn koşulları
Konforlu ve Sağlıklı ortam (IAQ – Ġç Hava Kalitesi veya IEQ – Ġç Ortam Kalitesi) HVAC mühendislerinin
temel görevidir. Bu, ancak iç ortam havasının aĢağıdaki fiziksel ve kimyasal özeliklerinin kontrolüyle
sağlanabilir:
Konfor aĢağıdaki parametrelerin kontrolünü gerektirir:
– Sıcaklık
– Nem
– Hava hareketi
– Radyant elemanların içerideki insanlarla etkileĢimi (Çevreleyen yüzeylerin sıcaklıkları)
Sağlıkla ilgili kontrol edilmesi gerekli parametreler:
– Taze hava miktarı
– Koku
– Toz
– Gürültü, TitreĢim
–
Taze hava miktarı konforlu bir ortam için kontrol edilmesi gereken bir parametre olmakla beraber esas
sağlık ve üretkenlik açısından kontrolü Ģart olan bir parametredir. DıĢ ortam havasıyla yapılan
havalandırma taze hava beslemenin temel yoludur ve filtreyle birlikte iyi tasarlanmıĢ bir havalandırma
sistemi birçok durumda yeterlidir.

3. İÇ HAVA KALİTESİ STANDARTLARI
1970’li yıllardan bu yana iç hava kalitesine olan ilgi artmıĢtır. Bunun ana nedeni enerji tasarrufu
nedeniyle taze hava miktarlarının aĢırı ölçüde kısılması ve binaların sızdırmaz hale getirilmesidir.
Bunun sonucunda ortaya çıkan hastalıklar ve çalıĢanlardaki performans düĢümü iç hava kalitesini ön
plana çıkarmıĢtır.
Ġç hava kalitesi ve konfor hem Amerika’da (ASHRAE) hem de Avrupa’da (EN Standartları/REHVA)
tarafından yoğun olarak çalıĢılmaktadır. ġu anda Dünyada geçerli ana standartlar:
1) ASHRAE Standart 62-2004
2) EN 15251 olarak sayılabilir.
Binaların enerji tüketimi iç ortam koĢulları için kullanılan kriterlere (sıcaklık, havalandırma ve
aydınlatma) önemli ölçüde bağlıdır. Ġç ortam aynı zamanda burada yaĢayanların sağlığını, üretkenliğini
ve konforunu da etkiler.
Son yapılan çalıĢmalar göstermiĢtir ki çalıĢanlar için, bina sahibi için ve toplum için kötü bir ortamın
maliyeti bir bütün olarak çoğu zaman aynı binada kullanılan enerjinin maliyetinden çok daha fazladır.
ASHRAE Standart 62
Ġç ortamların sağlıklı olmasına yardımcı olmak üzere ilk geliĢtirilen standart, ASHRAE Standard 621989 “Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality” olmuĢtur. Bu standardın günümüze kadar birçok
güncellemesi yapılmıĢ, önemli değiĢiklikler olmuĢtur. Ġlk baskıdaki tavsiye edici lisan bugün çok daha
kapsamlı koĢulları içeren zorunlu hale dönüĢmüĢtür.
2007 ve 2010 da yapılan revizyonlar daha anlaĢılabilir katkılar sağlamıĢtır. Önemli konulara açıklık
getirilmiĢ standardın detaylarının geliĢtirilmesine odaklanılmıĢtır. Örneğin 2013’de sonuçlandırılan,
2010’daki değiĢiklikler aĢağıdakileri içermektedir:
Standard 62 kabul edilebilir iç hava kalitesinin sağlanabilmesi için iki yöntem tanımlamaktadır.




Havalandırma miktarı yöntemi
İç hava kalitesi yöntemi

Havalandırma miktarı yöntemi basittir ve genellikle konvansiyonel dizayn için tercih edilir. Bu yöntem
çok sayıda bina tipi ve uygulama için Ģartlandırılacak hacme beslenmesi gerekli minimum dıĢ hava
miktarını tanımlar. Yeni baskılarda bu hava miktarlarının yeniden değerlendirilmesi sübjektif
değerlendirmelere ve profesyonel yargılara dayandırılmıĢtır.
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ASHRAE Standart 62-87 tarafından alış veriş merkezleri için tanımlanan havalandırma
miktarları

Uygulama

Nüfus yoğunluğu,
kişi/10m2
30
20
15

Bodrum ve Zemin katlar
Üst katlar, dolaşım alanları
Depo alanları

Havalandırma miktarı,
l/s-m2
1,50
1,00
0,75

Avrupa Standardı EN 15251
Binaların enerji performansının hesabı ve dizaynı için iç hava kalitesi, ısıl çevre, aydınlatma ve akustik
konularına iĢaret eden iç ortam girdi parametrelerini belirler. Hâlbuki aĢağıdaki konuları ilgilendiren
yeni kavramlara ve bazı açıklamalara gereksinim vardır:
–
Adapte olmuĢ veya adapte olmamıĢ oturanların havalandırma ihtiyacı
–
Ġç hava kalitesi göstergesi olarak artırılmıĢ CO2 seviyesi
–
DıĢ havanın yerine havanın temizlenmesi
–
Havalandırma etkenliği
–
KiĢileĢtirilmiĢ havalandırma
EN15251 standardı bu kavramları göz önüne alacak biçimde geliĢtirilmektedir. Standardın iç hava
kalitesine yaklaĢımı tavsiye edilen bir havalandırma düzeyinin belirlenmesi Ģeklindedir. Bu
havalandırma seviyesi bu hacimde oturanların sayısına ve hacmin döĢeme alanının büyüklüğüne
bağlıdır. Havalandırma miktarı aĢağıdaki formülle hesaplanır:
Vbz = RpPz + RaAz (1)
Burada:
Az = Zon döĢeme alanı: net kullanılan zon döĢeme alnı m²,
Pz = Zon insan sayısı: tipik bir kullanımda zonda olması beklenen en fazla insan sayısı.
Rp = KiĢi baĢına gerekli dıĢ hava miktarı:
Ra = Birim Alana gerekli dıĢ hava miktarı
EN15251 Standardına göre alışveriş alanlarındaki taze hava miktarları
K
at
eg
ori

Tatmin
olmaya
n kiĢi
yüzdesi
,%

KiĢi
baĢına
minimum
hava
miktarı
l/s/kiĢi

KiĢi
Ġnsanlar için
baĢına
minimum
döĢeme havalandırm
alanı,
a miktarı,
2
2
m /kiĢi
l/s/m

Bina kirleticileri için
havalandırma miktarı (l/s/m²)

Toplam havalandırma miktarı
(l/s/m²)

Çok
düĢük
kirlenen
bina

DüĢük
kirlene
n bina

Normal
kirlene
n bina

Çok
düĢük
kirlenen
bina

DüĢük
kirlenen
bina

Normal
kirlenen
bina

I

15

1O

7

2,1

1,0

2,0

3,0

3,1

4,1

5,1

II

20

7

7

1,5

0,7

1,4

2,1

2,2

2,9

3,6

III

30

4

7

0,9

0,4

0,8

1,2

1,3

1,7

2,1

Görüldüğü gibi EN Standardında daha geniĢ seçenekler bulunmaktadır. Kategoriler ortamdan tatmin
olmaması beklenilen denek sayısının yüzdesidir. Dolayısıyla Kategori I’e uygun bir ortamda daha fazla
insanın hava kalitesinden tatmin olması beklenmektedir. Dolayısıyla daha duyarlı binalar Kategori I’de
yer almaktadır. Binadaki kirletici yoğunluğuna göre de üç grup tanımlanmıĢtır. Ayrıca her durumda
tanımlanan havalandırma miktarları ASHRAE standardından daha fazladır. AĢağıdaki tabloda her iki
standardın öngördüğü hava miktarları karĢılaĢtırılmıĢtır.
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Her iki standarda göre konferans salonları havalandırma miktarlarının karşılaştırılması

Yoğunluk,
2
kiĢi/m

Kategori
EN

0,5

I
II
III

Minimum
havalandırma,
insanlar için, l/s
kiĢi
ASHRAE EN
Rp

2,5

10
7
4

Bina için ilave havalandırma
2
l/s-m
EN,
Çok
düĢük
kirlenen
bina

EN,
DüĢük
düzeyde
kirlenen
bina

EN,
Normal
düzeyde
kirlenen
bina

0,5
0,35
0,2

1
0,7
0,4

2
1,4
0,8

Toplam
2
l/s-m

ASHRAE
Ro

0,3

EN,
DüĢük
düzeyde
kirlenen
bina

6
4,2
2,4

ASHRAE

1,55

4. (ORTAMA) ADAPTE OLMUŞ VEYA OLMAMIŞ KİŞİLER (OCCUPANT) İÇİN HAVALANDIRMA
•
•
•

•
•
•
•
•

Dizayn seviyeleri mekâna yeni girmiĢ kiĢiler için uygunsa adapte olmamıĢ kavramı geçerlidir. Bu
durumun her zaman geçerli olduğu tartıĢmaya açıktır.
Ġnsanlar bir odadaki kokuya (bio effluents) çok çabuk adapte olur, buna karĢılık bina
malzemelerinden kaynaklanan emisyonlara ve sigara dumanına daha az ve zor adapte olurlar.
Mekânda sürekli yaĢayanlar için kabul edilebilir algılanan hava kalitesi temin etmek için (ki bunlar
buradaki hava kalitesine en az 15 dakika süresince maruz kalmıĢlardır) gerekli havalandırma
miktarının üçte biri kadar yani kategori II’de 7 l/s yerine 2,5 l/s hava temini yeterlidir.
ASHRAE Standard 62.1 havalandırma seviyelerini bu adapte olmuĢ kiĢiler için belirler.
Buna ilave olarak, bina ve onun sistemlerinden kaynaklanan emisyonları dikkate almak üzere;
minimum tavsiye edilen havalandırma, binayla iliĢkili bir havalandırma miktarı kadar artırılır.
ASHRAE’de listelenen değerlerle Avrupa’da tavsiye edilenler arasında büyük farklar vardır.
Bunun en önemli nedeni ASHRAE gereksinimleri minimum kod gereksinimleri olup adapte olmuĢ
insanlara dayanmasıdır.
Buna karĢılık Avrupa tavsiye edilen değerleri adapte olmamıĢ (ziyaretçi) kiĢiler içindir.

5. İÇ HAVA KALİTESİ STANDARTLARI
OSHA 3430 standardı ve ASHRAE “IAQ Guide” binalardaki IAQ problemlerini ve kaynaklarını
aĢağıdaki gibi tanımlamaktadırlar:
1. Binanın yerleşim bölgesi ve kötü dış hava kalitesi: Binanın yerleĢim yeri iç kirleticileri üzerinde
etkili olabilir. Otoyollar veya yoğun trafik olan yerler tanecik ve diğer kirleticilerin kaynağı olabilir.
Öncelikle endüstriyel bölgelerdeki binalar veya yüksek taban suyu olan bölgelerdeki binalarda
kimyasal ve su sızması riski vardır.
2. Binanın dizaynı ve yapımı: Birçok IAQ problemi tasarım sırasında IAQ konusunun anahtar mesele
olarak ele alınmamasından kaynaklanır. Yer seçimi, bina oryantasyonu, dıĢ hava alma ağızlarının
yerlerinin seçimi, binanın nasıl soğutulup, havalandırılıp, ısıtılacağı gibi ana tasarım kararları Ġyi bir
IAQ temin etmede kritik öneme haizdir. Dizayn ve konstrüksiyon kusurları iç kirliliğe katkıda
bulunabilir.
Kötü temeller, çatılar, cepheler ve pencere ve kapı açıklıkları kirleticilerin ve suyun içeri girmesine izin
veriler. DıĢ hava alma ağızları eğer kirletici kaynaklarına yakın açılmıĢlarsa, kirleticileri bina içine
almaya neden olurlar veya egzozla dıĢarı atılan pis havanın tekrar içeri alınmasına neden olurlar.
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3. Kabul işleminin eksikliği: Ġyi bir IAQ sağlamada iyi bir dizayn kritik olduğu gibi eğer bina sistemleri
uygun olarak tesis edilmemiĢse veya kabul iĢlemlerinde bu tespit edilmemiĢse sistemler dizayn edildiği
gibi çalıĢmayacak ve iç hava kalitesinden ödün verilecektir. Bu nedenle kabul iĢlemlerine önem
verilmelidir.
4. Bina içinde nem: IAQ problemlerinin büyük bir kısmı bina içindeki ve özellikle bina kabuğundaki
yüksek nemden kaynaklanır. Bu durum küf ve mantar oluĢumuna neden olur. Sonradan bunun
düzeltilmesi büyük maliyetlere neden olur. Nem problemleri çatı akması, pencerelerden yağmur
nüfuzu, kabuk dizaynında ve yapımında hatalar ve bina içinde zayıf basınç kontrolü gibi nedenlerden
kaynaklanır. Bu problemler büyük ölçüde önlenebilir cinstendir. Fakat bina içi nem hareketlerinin iyi
anlaĢılması ve bina tasarım ve yapımın uygun olmasını ve uygun mekanik sistem seçimi, yapımı ve
iĢletmesini gerektirir.
5. Bina sistemleri dizayn ve bakımı: HVAC sistemleri her hangi bir nedenle uygun çalıĢmadıkları
zaman bina negatif basınca düĢebilir. Bu durumda bina dıĢı kirleticiler bina içine sızarlar. Aynı
zamanda yenilenen veya kullanımı değiĢen hacimlerde HVAC sistemleri yeni durumu karĢılayacak
Ģekilde düzenlenmelidir.
6. Havalandırma sistemlerindeki nem ve kir: Havalandırma sistemlerinde kirlilik suyun kötü
yönetilmesiyle birlikte hava kanallarında biyolojik üremeye neden olur ve bu da çok ciddi IAQ sorunları
doğurur. Bunun kaynağında filtrasyonun iyi yapılamaması ve kondensin uygun tahliye edilememesi
yatar.
7. Etkisiz filtreleme ve hava temizleme: Filtreleme ve hava temizleme birçok iç hava kirleticisinin
kontrolünde etkili bir araçtır. Özellikle dıĢ hava kalitesi iyi değilse, bunun önemi çok daha fazladır.
Filtreleme ve hava temizleme bu koĢullarda yetersiz kalırsa, ciddi IAQ sorunları çıkar.
8. Yetersiz havalandırma miktarları: Standartlar havalandırma miktarlarını uzun bir süreden beri
vermelerine rağmen birçok bina veya hacim yeterince havalandırılamamaktadır. Yetersiz
havalandırmanın çeĢitli nedenleri vardır. Bunlar arasında standartlara uymama, yapım ve iĢletim
problemleri, hacimlerin düĢünülenden farklı amaçlarla kullanımı sayılabilir. Ġç hacme beslenen miktarı
uygun olabilir, ancak hava dağıtım problemleri belirli hacimlerin yeterince havalandırılamaması
sonucunu doğurur. Burada hava dengelemesi çok önemli bir konudur.
9. Yenileme aktiviteleri: Boyama ve diğer renovasyon çalıĢmaları yapıldığında yapı malzemelerinin
toz veya diğer yan ürünleri kirletici kaynağı olabilirler ve bütün bina boyunca dağılabilirler. Bunun
önlenmesi için bariyerlerle izolasyon yapılabilir veya artırılmıĢ havalandırma bu kirleticilerin
seyreltilmesine ve uzaklaĢtırılmasına yardımcı olabilir.
10. Kiracıların faaliyetleri: Çok sayıda kiracının bulunduğu AVM’lerde kiracıların diğer kiracıları
etkileyecek emisyonlardan kaçınmaları gerekir. Bunların AVM yönetimi tarafından değerlendirmesi
gerekir.
11. Yerel egzoz havalandırmaları: Mutfaklar, tuvaletler, bakım dükkanları, garajlar, güzellik salonları,
çöp odaları, çamaĢırhaneler, giyinme odaları, fotokopi odaları ve diğer özel alanlar yeterli yerel
egzozla havalandırılmazlarsa kirletici kaynağı olabilirler.
12. Binada kullanılan malzemeler, mobilyalar: Zararlı ısıl izolasyon veya spreyle uygulanan akustik
malzeme veya nemli ve ıslak yapı yüzeyleri (duvarlar, tavanlar gibi) veya yapısal olmayan malzemeler
(halı, perde gibi) iç hava kirliliğine katkıda bulunabilirler. Belirli sıkıĢtırılmıĢ ağaç ürünlerinden yapılma
dolaplar ve mobilya iç ortama kirletici yayabilirler.
13. Bina bakım ve işletmesi: Böcek ilacı, temizleme ürünleri veya kiĢisel bakım ürünlerini uygulayan
iĢçiler bu kirleticilere maruz kalabilirler. Temizlenen halıların aktif havalandırma olmadan kurumasına
müsaade edildiğinde mikrop çoğalmasını teĢvik edebilirler.
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6. KİRLETİCİLERİN KONTROL ALTINA ALINMA YÖNTEMLERİ
Ġç havadaki kirletici deriĢikliklerini düĢürmek için üç temel kontrol yöntemi mevcuttur:
1. Kaynak yönetimi
Kaynak yönetimi kirletici kaynaklarının uzaklaĢtırılması, ikame edilmesi veya üzerinin kapatılmasını
içerir. Pratik olarak uygulanabilir olduğunda en etkili kontrol yöntemidir. Örneğin düĢük düzeyde uçucu
organik bileĢenler (VOC) yayan halıların kullanımı tavsiye edilmektedir. Yeni halılar için Amerika’da
“yeĢil iĢaretli” halı programı baĢlatılmıĢtır. Diğer bir örnek ise konstrüksiyon aktiviteleri sırasında
yüksek düzeyde kirletici içeren alanların etrafında geçici bariyerler oluĢturulması veya bu bölgelerin
negatif basınç altına alınmasıdır.
2. Mühendislik önlemleri
a. Yerel egzoz: davlumbazlar, noktasal kaynaklardan olan kirleticilerin binaya yayılmadan önce
uzaklaĢtırılması/giderilmesinde çok etkilidir.
b. Genel seyrekleştirme havalandırması: Bu sistemler, eğer uygun biçimde dizayn edilir, iĢletilir ve
bakılırlarsa normal düzeydeki kirleticileri baĢarıyla kontrol ederler. Ġyi tasarlanmıĢ ve çalıĢan HVAC
sistemleri sıcaklığı ve bağıl nemi ısıl konfor koĢullarında tutarlar, binada oturanların havalandırma
ihtiyaçlarını karĢılayacak yeterli miktardaki dıĢ havayı binaya dağıtırlar ve kokuyu ve diğer kirleticileri
uzaklaĢtırır ve seyreltirler.
Binada bölmeler değiĢtirildiğinde HVAC sistemlerinin testleri ve yeniden dengelenmeleri Ģarttır. Ekte
HVAC sistemlerinin bakımı için bir “check list” verilmiĢtir. Boyama, halı temizliği gibi bazı belirli
durumlarda havalandırmanın geçici olarak artırılması havadaki buhar deriĢikliklerinin seyreltilmesine
yardımcı olabilir.
3. Hava temizleme
Havanın temizlenmesi öncelikle ortam iç havasının bir HVAC cihazından geçirilerek tozlardan
arındırılmasını gerektirir. HVAC sistemlerinin çoğu filtreleme fonksiyonuna sahiptir. Böylece serpantin
yüzeylerinin kirlenmesi önlenir. Tavandaki hava besleme difüzörlerinde görülen kirliliğin çoğu
ortamdaki kir parçacıklarının kötü bakım neticesi bu yüzeylere yapıĢmasından/toplanmasında
kaynaklanır.

7. IAQ İÇİN DİZAYN, KONSTRÜKSİYON VE KABUL İŞLEMLERİ BİLGİSİ
Amaç 1 – İyi bir IAQ elde edebilmek için dizayn, ve yapımı işleri
1.1 – Tasarım yaklaĢımlarını ve çözümlerini entegre etmek
1.2 – Kabul iĢlemlerinde mal sahibinin IAQ Ģartlarının sağlandığını garanti etmek
1.3 – Ġç hava kalitesini geliĢtirecek HVAC sistemleri seçimi ve havalandırmanın enerji
maliyetlerinin azaltılması
1.4 – Ġç hava kalitesini sürdürecek etkin iĢletme ve bakım yapmak
Amaç 2 – Bina bileşenlerindeki nemin kontrolü
2.1 – Bina kabuğuna su sızmasının sınırlandırılması
2.2 – Ġç yüzeylerde ve bina kabuğunda su buharı yoğuĢmasını sınırlamak.
2.3 – Uygun bir bina basınçlandırmasını sürdürmek.
2.4 – Ġç nem oranını kontrol etmek.
2.5 – Kaçınılamaz ıslak alanlar için uygun malzeme, ekipman ve sistem seçmek.
2.6 – Nem ve kirletici düzeyleri üzerine bahçe düzenlemesinin ve iç alan bitkilerinin etkisini
dikkate almak.
Amaç 3 – Dış kaynaklı kirleticilerin girişini sınırlamak
3.1 – Bölgesel ve yerel dıĢ hava kalitesini araĢtırmak
3.2 – Kirletici giriĢini minimize edecek biçimde dıĢ hava alıĢ ağızlarını yerleĢtirmek
3.3 – Radon giriĢini kontrol etmek
3.4 – GiriĢlerde etkin kapalı izleme sistemleri oluĢturmak.
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Amaç 4 – Mekanik sistemlerle ilgili nem ve kirleticileri kontrol etmek
4.1 – Klima santrallerindeki kir ve nemi kontrol etmek.
4.2 – Borulama, sıhhi tesisat gereçleri ve kanallarla iliĢkili nemin kontrolü
4.3 – HVAC sistemlerine inceleme, temizlik ve bakım için ulaĢım imkânı yaratmak
4.4 – Su sistemindeki legionella mikrobunu kontrol etmek
4.5 – Ultraviyole dezenfeksiyon sistemlerini dikkate almak.
Amaç 5 – İç kaynaklardan olan kirleticileri sınırlamak
5.1 – Uygun malzeme seçerek iç kirletici kaynaklarını kontrol etmek
5.2 – Emisyonların etkilerini sınırlayacak stratejiler kullanmak
5.3 – Bakım ve temizlikle iliĢkili IAQ etkilerini minimize etmek
Amaç 6 – Bina ekipmanları ve aktivitelerinden kaynaklanan kirleticileri yakala ve egzoz et.
6.1 – Yanma ekipmanlarını uygun olarak havalandır
6.2 – Noktasal kaynaklarına yerel egzoz sistemleri tesis et
6.3 – Egzoz havasının sızarak yaĢanılan mahallere giriĢini önle
6.4 – Mahaller arasında uygun basınç iliĢkisini devam ettir.
Amaç 7 – Kirletici derişikliklerini havalandırma, filtrasyon ve hava temizleme suretiyle düşür.
7.1 – Her odaya ve zona yeterli dıĢ taze hava temin et
7.2 – DıĢ hava dağıtımını sürekli kontrol et ve izle
7.3 – Havalandırma havasını nefes alma zonuna etkin olarak dağıt
7.4 – Konfor koĢullarını sağla ve ortamda yaĢayanların tatmin duygusunu geniĢlet
Amaç 8 – Daha gelişmiş havalandırma yaklaşımlarını uygulamak
8.1 – Uygun olan yerlerde kiĢisel havalandırma sistemleri kullan
8.2 – Uygun olan yerlerde Enerji Geri Kazanma sistemleri kullan
8.3 – Uygun olan yerlerde talep kontrollü havalandırma kullan
8.4 – Uygun olan yerlerde doğal havalandırma kullan

8. AVM İÇ HAVA KALİTESİ İÇİN TASARIMDA, UYGULAMADA VE İŞLETMEDE DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN KONULAR
1.

2.

3.
4.

5.

6.

AVM'lerde yapılan hesaplamalarda (genellikle) karıĢımlı santrallerde minimum dıĢ hava oranı
%40 civarında çıkmaktadır. Ancak ara mevsimlerde free cooling yapabilmek amacı ile % 100 dıĢ
hava ile çalıĢtırılması mümkün olmalıdır.
Ancak yazın aĢırı sıcaklarda veya kıĢın ısıtma ihtiyacı olan dıĢ zonlarda enerji tasarrufu amacı ile
minimum %40 dıĢ hava koĢulu dikkate alınmayarak, dıĢ hava kapatılmakta ve % 100 iç hava ile
çalıĢılmaktadır. Bu durum özellikle AVM çalıĢanlarında (mağaza personeli gibi 10 saate yakın o
ortamda kalanlarda) baĢ ağrısına neden olmaktadır. Yine 3-4 saat veya daha fazla kalan
müĢterilerde de %100 iç hava ile çalıĢıldığında sıkıntılar oluĢmaktadır. Dolayısı ile enerji tasarrufu
ile ortam iç hava kalitesi konforu dengesi dikkatle izlenmeli ve işletmede proje değeri olan dış
hava oranlarına sadık kalınmalıdır.
Ġç hava kalitesinin ve taze havanın algılanmasında sıcaklık önemli bir faktördür. Taze havanın
algılanması için ortam havasının serin olması önemlidir.
Ġç hava kalitesi teknik olarak tüm konfor koĢullarını sağlasa da özellikle AVM çalıĢanları kapalı
alanda yaĢamaktan kaynaklanan psikolojik nedenler ile iç hava kalitesinden Ģikâyet
edebilmektedirler. Bu durumda anlaĢılır bir dille kendilerine temiz hava oranı ve filtreleme
sistemleri anlatılmalı, dıĢ ortamdan bile daha iyi kalitede bir hava sağlandığı belirtilmelidir.
AVM’ler ilk iĢletmeye açıldıklarında ortamda çok fazla inĢaat tozu olması nedeni ile (mağazaların
dekorasyon çalıĢmaları da bu tozu arttırmaktadır) iklimlendirme santrallerinin ilk altı ay içinde
filtrelerinin değiĢtirilmesi gerekir. Sistem rejime girdiğinde filtre değiĢimi yaklaĢık 1,5 yılda bir
olmaktadır. Bu değiĢim yapılmadığı takdirde hem basınç kaybının artması (hava miktarının
düĢmesi) hem de uygun filtreleme yapılamaması nedeni ile iç hava kalitesi olumsuz
etkilenmektedir.
Food courtların yer aldığı bölümlerden yiyecek kokularının diğer bölgelere sızmaması için
projelendirmede bu bölümler, genellikle % 5-10 negatif basınçta tutulmaktadır. Bu oranın yüksek
tutulması da iyi değildir, olumsuz hava akımları oluĢturabilmektedir. Uygulamada egzoz aspiratör
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kapasitelerinin iyi denetlenmemesi sonucu negatif basınç koĢulları bozulmakta ve istenmeyen
hava akımları ve kokunun bütün sisteme yayılması söz konusu olabilmektedir.
Diğer bir sorun ise uygulamada çok farklı tipte yiyecek mağazalarının aynı yerde bulunmasıdır
(soğuk salata ve sandviç satan mağaza ile ağır ızgara yapan mutfakların aynı yerde bulunması).
Bu yerlerin farklı egzoz havası gereksinimleri olması nedeni ile proje değerlerine uyulamamakta
ve hava dengesi bozulmakta ve mağazalar arasında koku sızması sorunları yaĢanabilmektedir.
Bu kapsamda alınacak önlemler food court mağazalarında modüler Ģaft sistemi oluĢturmaktır.
Proje değerleri üzerinde egzoz veya üfleme havası gerektiğinde ek kanal çekebilme olanağı
yaratılmalıdır.
Diğer bir önlem hava kalitesini ölçmek ve ona göre dıĢ hava oranını ayarlamak Ģeklindedir. Ancak
süreklilik arz eden kontrolleri sağlamak bazen zor olmaktadır. Çok fazla parametre iĢin içine
girmektedir, örneğin food court harici katlarda yapılan yemek alanları bu kapsamda
değerlendirilebilir. Bu konularda teknik gereklilikler ve kiralayanların ticari unsurları karĢı karĢıya
gelmekte ve maalesef genellikle ticari grup kazançlı çıkmaktadır.
AVM’ler müĢteriler için 7 gün 12 saat açık olmakla beraber tadilat, onarım, temizlik, ilaçlama vb.
nedenler ile 7 gün 24 saat yaĢayan mahallerdir. Özellikle gece çalıĢmalarında boya-cila vs.
çalıĢmaları yapıldığında iklimlendirme sistemlerinin kapalı olması nedeni ile iç ortamda koku ve
toz oluĢmaktadır. Bu çalıĢmaların iĢletme teknik birimleri ile eĢgüdüm içinde yapılması ve
çalıĢmalar sırasında egzoz fanlarının çalıĢtırılması önem kazanmaktadır.
Bu çalıĢmalar nadiren de olsa, bazen izinsiz olarak çalıĢma saatlerinde yapılmakta ve ortam hava
kalitesi olumsuz etkilenmektedir.
Ġç ortam hava kalitesinde çok önemli diğer bir unsur ise ortamdaki hava hızlarıdır. Yüksek hava
hızları (0,25 m/s değeri üzerinde) cereyan etkisi yaratmakta ve konfor Ģartlarını bozmaktadır. Aynı
zamanda bu sert hava akımı özellikle menfezlerde rahatsız edici hava sesi yaratmaktadır.
AVM’lerde ortak alanlarda farklı yükseklikte tavan, korkuluk tipleri olması nedeni ile üfleme ve
emiĢ menfezlerinin yerleri değiĢebilmektedir. Yüksek tavanlarda havayı yere indirebilmek için
yüksek hızlar seçildiğinde bazen sert akımları ve ses olmaktadır. Tersine düĢük hızlarda
iklimlendirilmiĢ hava yere inememekte ve doğru hava sirkülasyonu sağlanamamaktadır. Korkuluk
altlarında, alınlarda yer alan menfezlerde de benzer sorunlar yaĢanabilmektedir.
Ġstenmeyen hava akımlarını ve gürültüyü önlemek için seçilen menfez tipi, debi ayarları, hava hızı
önem kazanmaktadır. Panoramik asansör kuyuları da hava akımları açısından dikkate
alınmalıdır.
Makine dairelerinin yanında ve/veya üzerinde yer alan ortak mahaller veya mağazalarda (özellikle
soğutma kulelerine, Çillerlere, jeneratörlere komĢu alanlar) olumsuz ses seviyelerine maruz
kalınmaktadır. Söz konusu makine dairelerinin ses yalıtımları dikkate alınmalıdır.
Soğutma kulelerinin AVM’nin giriĢlerine yakın olması durumlarında ses sorunu ile beraber su
buharı ve su zerreciklerinin yaratacağı olumsuzluklar göz önüne alınmalıdır. Su zerrecikleri aynı
zamanda legionella mikrobu taĢıyabilir. Su soğutma kulelerinin bu bölgelere yerleĢtirilmesinden
kaçınılmalıdır.
Teras çatı üzerine yerleĢtirilen gürültü kaynağı dıĢ cihazların (hava soğutmalı çiller vs.) komĢu
binaları rahatsız etmemesi için mutlaka projelendirme ve yapım sırasında bariyer vs. gibi önlemler
alınmalıdır.
AVM’lerde iç hava kalitesi müĢteriler açısından çok önemlidir. Hong Kong’da 9 ayrı AVM’de
yapılan iç hava kalitesi ölçümlerinde %40 dan fazlasında CO 2 düzeyleri hem hafta içinde ve hem
hafta sonunda ASHRAE standartlarındaki 1000 ppm değerinin üzerinde çıkmıĢtır. Aynı Ģekilde
hafta içinde ortalama solunabilir partikül madde konsantrasyonu da Hong Kong yerel
3
standartlarındaki değerleri aĢmaktadır. En yüksek değer 380 μg/m olarak bir AVM’de
ölçülmüĢtür. Bu yüksek değerlerin kaynağı yetersiz havalandırma ve yüksek müĢteri
yoğunluğudur.
AVM’lerin %30’unda havadaki toz oranı sınır değerin üzerindedir. Bunun ana nedeni çevredeki
ağır trafik ve kontrol dıĢı içilen sigara olarak belirlenmiĢtir. Ayrıca Food Courtlardaki yeteriz
havalandırmayla birlikte aĢırı ızgara kullanımı iç havadaki CO 2, CO ve parçacık seviyelerini
artıran önemli etkenlerdir.
Diğer bir çalıĢmada ise bir AVM’de uçucu organik bileĢenler (VOC) ölçülmüĢtür. Yapılan ölçüm ve
analiz sonucunda iki depolama alanında en yüksek VOC değerleri ölçülmüĢtür. Bu yüksek
değerlerin birinci nedeni yetersiz havalandırma olurken ikinci nedeni de küçük bir hacimde çok
fazla malın depolanmıĢ olmasıdır.
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21. Süpermarketlerde en kritik yerler gıda bölümleridir. Bu bölümlerde en yüksek VOC yayımı temizlik
aktiviteleri sırasında meydana gelmektedir ki yiyecek bölümlerinde temizlik iĢlemleri diğer
bölümlere göre daha fazla yapılmaktadır.

9. HVAC SİSTEMLERİ BAKIM CHECK LİSTİ
Soğutma kuleleri
 Yazılı bakım ve muayene programı
 Üreticinin spektlerine göre çalıĢtırma.
 Muntazam olarak muayene (aylık veya gerektiği biçimde)
 Atıkların mikroorganizma kontrolü amacıyla istenilen Ģekilde muamelesi
 Biyosit kullanımının kaydının tutulması – cins, miktar ve sonuçlar olarak
 ÇalıĢanların tehlikelere karĢı eğitimi
Nemlendiriciler
 Yazılı bakım ve muayene programı
 Muntazam olarak haftalık muayene
 Ġstenildiği gibi temizlik ve dezenfeksiyon
 Görsel olarak küf ve çamur oluĢumuna engel olmak
 Dezenfektantların nemlendirici tekrar çalıĢtırılmadan önce giderilmesi
Soğutma Serpantinleri
 Yazılı bakım ve muayene programı
 Muntazam olarak çalıĢma sırasında aylık (veya gereği gibi) muayene
 Ġstenildiği gibi temizlik ve dezenfeksiyon
 Küf, kir ve çamur oluĢumuna engel olmak
 Filtrelerin uygun çalıĢmasının temini
Drenaj tavaları ve drenaj sistemleri
 Yazılı bakım ve muayene programı
 Muntazam olarak aylık muayene
 Drenajların serbestçe akar koĢullarda kalmasının temini
 Kalıcı su birikmesinin önlenmesi
 Küf, kir ve çamur oluĢumuna engel olmak, gerektiğinde bunların giderilmesi
 Mikrop kontrolü için örnek su alınması
Kanal ve plenum ekipmanı
 Yazılı bakım ve muayene programı
 Besleme, egzoz ve dönüĢ ızgaralarının ve kanalların temiz ve lekesiz olması
 Kanalların mikroplara ve kirlere karĢı rutin muayenesi (örneğin yarım yıllık)
 Elemanların temizlenmesi
 Bağlı kanal sisteminin zarar görmemesi
 Ġzolasyonların yerinde olması ve ıslanmaması
 Kanal sisteminde uygun dengeleme
Filtrasyon sistemleri
 Yazılı bakım ve muayene programı
 Rutin muayeneler
 Filtreleme sistemindeki basınç düĢümünün ölçülmesi
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10. SONUÇ
AVM'lerde ara mevsimlerde free cooling yapabilmek amacı ile % 100 dıĢ hava ile çalıĢtırılması
mümkün olmalıdır.
Ortam iç hava kalitesi-konfor dengesi dikkatle izlenmeli ve işletmede proje değeri olan dış hava
oranlarına sadık kalınmalıdır.
Ġç hava kalitesinin ve taze havanın algılanmasında sıcaklık önemli bir faktördür. Taze havanın
algılanması için ortam havasının serin olması önemlidir.
AVM’ler ilk iĢletmeye açıldıklarında ortamda çok fazla inĢaat tozu olması nedeni ile iklimlendirme
santrallerinin ilk altı ay içinde filtrelerinin değiĢtirilmesi gerekir.
Food courtların yer aldığı bölümlerden yiyecek kokularının diğer bölgelere sızmaması için bu bölümler,
negatif basınçta tutulmaktadır.
Uygulamada çok farklı tipte yiyecek mağazalarının aynı yerde bulunması halinde hava dengesi
bozulmakta ve mağazalar arasında koku sızması sorunları yaĢanabilmektedir. Bu kapsamda alınacak
önlemler food court mağazalarında modüler Ģaft sistemi oluĢturmaktır.
Özellikle gece çalıĢmalarında boya-cila vs. çalıĢmaları yapıldığında iklimlendirme sistemlerinin kapalı
olması nedeni ile iç ortamda koku ve toz oluĢmaktadır. Bu çalıĢmaların iĢletme teknik birimleri ile
eĢgüdüm içinde yapılması ve çalıĢmalar sırasında egzoz fanlarının çalıĢtırılması önem kazanmaktadır.
Ġstenmeyen hava akımlarını ve gürültüyü önlemek için seçilen menfez tipi, debi ayarları, hava hızı
önem kazanmaktadır.
Soğutma kulelerinin AVM’nin giriĢlerine yakın olması durumlarında ses sorunu ile beraber su buharı
ve su zerreciklerinin yaratacağı olumsuzluklar göz önüne alınmalıdır.
Teras çatı üzerine yerleĢtirilen gürültü kaynağı dıĢ cihazların (hava soğutmalı çiller vs.) komĢu binaları
rahatsız etmemesi için mutlaka projelendirme ve yapım sırasında bariyer vs. gibi önlemler alınmalıdır.
Süpermarketlerde en kritik yerler gıda bölümleridir. Bu bölümlerde en yüksek VOC yayımı temizlik
aktiviteleri sırasında meydana gelmektedir ki yiyecek bölümlerinde temizlik iĢlemleri diğer bölümlere
göre daha fazla yapılmaktadır.
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ġEHĠRLERARASI OTOBÜSLERDE HAVALANDIRMA VE ĠÇ
HAVA KALĠTESĠ
Ġbrahim ATMACA

ÖZET
Ġnsanların toplu halde yolculuk yaptığı otobüs kabinleri iklimlendirilmesi zaruri ortamlardan bir
tanesidir. Otobüsler, yakın veya orta uzaklıktaki mesafelere seyahat için insanların sıklıkla tercih
ettikleri araçlardan birisidir ve çok sayıda insanın uzun süreli seyahatlerinde temiz ve ısıl açıdan
konforlu bir ortamın temini için kabinlerinin iklimlendirilmeleri son derece önemlidir. YaĢam
mekânlarında olduğu gibi otobüslerin iklimlendirilmesinde de amaç, ortamın ısıtılması, soğutulması,
neminin uygun değerlerde tutulmasının yanı sıra temiz bir iç ortamın teminidir. Bu kapsamda mevcut
çalıĢmada otobüs kabini iklimlendirilmesinde iç çevresel Ģartlar ele alınmıĢtır. ÇalıĢmada öncelikle
otobüs klima sistemleri tanıtılmıĢ, daha sonra ise otobüslerde ısıl konfor, iç hava kalitesi ve enerji
verimliliği üzerine son yıllarda yapılan çalıĢmalar özetlenerek değerlendirilmiĢtir. Daha sonra ise
piyasada mevcut otobüs iklimlendirme sistemlerinin özelliklerinden bahsedilmiĢ, Ģehirlerarası
otobüslerde kabine alınan taze hava miktarının karbondioksit (CO 2) emisyonları üzerine etkisi
incelenmek suretiyle elde edilen bulgular özetlenmiĢ ve öneriler sunulmuĢtur.
Anahtar kelimeler: Otobüs, Ġç hava kalitesi, Isıl Konfor, Enerji verimliliği

ABSTRACT
The bus cabin where people travel together is one of the essential air – conditioned environments.
Buses are frequently preferred for close or medium distance travels and air – conditioning of their
cabins are extremely important for providing thermally acceptable and clean indoor environment for a
large number of people during long-term trips. As in living spaces, the purpose of the air – conditioning
in the bus cabin is to supply heating, cooling, humidification / dehumidification at the appropriate
values and also providing a clean indoor environment. In this context, the indoor environmental
conditions in the air – conditioned bus cabin are discussed in the present study. At first, bus air
conditioning systems have been introduced, and then the recent studies conducted on thermal
comfort, indoor air quality and energy efficiency in the buses are summarized and evaluated. The
characteristics of the existing bus air-conditioning systems on the market has also been mentioned,
the findings are summarized and recommendations are presented by examining the effects of fresh air
intake the bus cabin on the carbon dioxide (CO2) emissions in the long-distance buses.
Keywords: Bus, Indoor air quality, Thermal comfort, Energy efficiency

1. GĠRĠġ
Çok çeĢitli teknolojiler ve sistemler vasıtasıyla günümüzde yaygın olarak kullanılan iklimlendirme
sistemlerinin amacı; bu ortamı kullanan insanlara kabul edilebilir kalitede konforlu ve temiz iç ortam
havası hazırlamaktır. Bu amaçlar gerçekleĢtirilirken enerji tüketiminin minimum olmasına da tabi ki
dikkat edilmelidir. Ġklimlendirme iĢlemi yapılacak bir hacim için uygun sistemin seçimi, sistemin
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ekonomikliği ve güvenilirliğinin yanında hacimde çalıĢan, ikamet eden veya seyahat edenler için ısıl
konforun ve temiz bir ortam havasının sağlanması da konuyla ilgili mühendislerin ilgi alanına
girmektedir. Isıl konfor “ısıl çevreden memnun olunan düĢünce hali”, ergonomi ise “insanların
anatomik özelliklerini, antropometrik karakteristiklerini, fizyolojik kapasite ve toleranslarını göz önünde
tutarak, endüstriyel iĢ ortamındaki tüm faktörlerin etkisi ile oluĢabilecek, organik ve psikososyal
stresler karĢısında, sistem verimliliği ve insan – makine – çevre temel yasalarını ortaya koymaya
çalıĢan çok disiplinli bir araĢtırma ve geliĢtirme alanı” olarak tanımlanmaktadır [1,2]. Konfor bir
düĢünce hali olduğu ve çalıĢılan ortamın ısıl koĢulları insan verimliliğini etkilediği için ısıl konfor
ergonominin bir konusu olarak da ele alınabilir ve incelenebilir. Çünkü konforlu olmayan bir ortamda
ikamet eden insan üzerindeki pozitif veya negatif yöndeki ısıl yük, dikkatin dağılmasına ve neticesinde
performansın düĢmesine sebep olabilir. KiĢiye göre değiĢimler, yaĢ, ortama uyum sağlama, cinsiyet,
hava akımı (cereyan) ve asimetrik ısıl ıĢınım gibi detay noktalar dıĢında konfora etki eden en temel
faktörler kiĢisel ve çevresel parametreler olarak iki grup altında toplanabilir [3]. KiĢisel parametreler;
• KiĢinin giyinme durumu,
• KiĢinin aktivite düzeyi
çevresel parametreler ise;
• Ortam sıcaklığı,
• Ortam bağıl nemi,
• Ortamdaki hava hızı,
• Ortamdaki çeĢitli yüzeylerin sıcaklığına bağlı olarak ortalama ıĢınım sıcaklığı
olarak sıralanabilir.
Ġklimlendirme sistemlerinden beklenen diğer önemli amaç ise bahsedildiği üzere kabul edilebilir
kalitede temiz iç ortam havası hazırlamaktır. Ġç hava kalitesi kavramı, yaĢanan hacimlerde teneffüs
edilen havanın temizliği ile ilgilidir ve konu, ASHRAE Standart 62 [4] “Ventilation for Accaptaple Indoor
Air Quality” baĢlıklı standartta geniĢ bir biçimde ele alınmaktadır. Bu standartta kabul edilebilir iç ortam
hava kalitesi; yetkili otoriteler tarafından belirlenen zararlı deriĢiklik düzeylerinin üzerinde bilinen hiçbir
kirletici madde içermeyen ve bu havayı teneffüs eden önemli çoğunluktaki insanın (%80 veya daha
fazla) havanın kalitesiyle ilgili herhangi bir tatminsizlik hissetmediği hava olarak tanımlanmaktadır. Ġç
hava kalitesini bozan ve kirlilik oluĢturan zararlı maddeler ve bunların kaynakları Ģu Ģekilde
gruplandırılabilir [5];

Canlıların (özellikle insanların) solunumları ve ayrıca yanma kaynaklı karbondioksit miktarı,

Ġnsan kaynaklı koku,

Çevre ve insan kaynaklı mikroorganizmalar,

Çevre ve piĢirme gibi insan faaliyetleri kaynaklı nem (bu faktör ısıl konfor için de önemlidir),

Toprak kaynaklı radon gazı,

EĢya veya bina elemanları kaynaklı organik buharlar,

Çevre ve eĢya kaynaklı toz,

Çevre kaynaklı alerjen maddeler ve canlılar,

Ġnsan kaynaklı sigara dumanı,

Yukarıda sayılanlar dıĢında hava kalitesine etken diğer faktörler (elektronik kirlenme,
radyasyon gibi).
Ġklimlendirilen ortamlardaki kirleticileri dâhili ve harici kaynaklı olarak sınıflandırabilmekte mümkündür.
Klimatize edilen ortamda bulunan veya kullanılan yapıĢtırıcılar, kaplama ve döĢemeler, bazı ahĢap
ürünler, kullanılan temizlik malzemelerinden yayılan formaldehit de içeren uçucu organik bileĢikler
dâhili kaynaklar olarak örneklendirilebilir. Ġklimlendirilen ortama taze hava olarak alınanın havanın
çevrede diğer kaynaklardan atılan kirli hava olma olasılığı da söz konusudur. Bu, özellikle taĢıtların
iklimlendirilmesinde, Ģehir içi ulaĢımda ortaya çıkabilme olasılığı yüksek olan ve harici kaynaklı kirletici
olarak adlandırılabilecek bir durumdur. Gerek dâhili gerekse harici kaynaklı kirleticilerde verilen
örnekler kimyasal kirleticilerdir. Bunların dıĢında bakteri, küf, polen ve çeĢitli virüsler gibi biyolojik
kirleticiler de klimatize edilen ortamlar için dikkate alınması gereken kirletici türleridir. Biyolojik
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kirleticiler iklimlendirme sistemlerinde özellikle kanallar, nemlendiriciler ve drenaj tavalarında biriken
sularda ortaya çıkabilecek, riskli kirleticilerdir [5].
Ġç hava kalitesinin iyileĢtirilmesinde kullanılabilecek metotlar ise Ģu Ģekilde sıralanabilir;





Kirletici kaynağın kontrolü ve azaltılması veya yok edilmesi,
Zararlı kirleticilerin henüz ortama karıĢmadan kaynağında tutulması ve bertaraf edilmesi,
Sirküle edilen havanın filtrasyonu ve temizlenmesi,
Yeteri miktar taze havanın iklimlendirilen hacme beslenmesi, yani havalandırma.

Bahsedilen bu metotlardan ilki ideal gibi görünse de uygulaması oldukça güçtür. Kirleticiyi kaynağında
tutma ise mutfak havalandırması gibi kaynağın net olarak tespit edilebildiği durumlarda uygulanabilir
gözükmektedir. Filtrasyon aktif olarak kullanılan ve günden güne geliĢen bir teknolojidir. Özellikle
havalandırmanın mümkün olmadığı uygulamalarda (alınması planlanan dıĢ hava da kirli olabilir) önem
arz eder. Fakat çok farklı türde ve miktarda kirleticinin hâsıl olması durumunda filtreleme iĢleminin
baĢarısı da kısıtlanır. Günümüzde en etkin yöntem ise havalandırmadır. Klimatize edilen ortamdaki
kirlilik oranını azaltmak dolayısıyla kabul edilebilir mertebede temiz iç ortam havası elde edebilmek için
uygulamaya bağlı olarak değiĢen miktarlarda taze havanın mahale gönderilmesi ideal ancak maliyeti
yüksek bir uygulamadır. En ideal yöntem olan havalandırma uygulanırken toplam kalitede dikkate
alınması mecburi olan ısıl konfor ve özellikle enerji verimliliği kavramları kesinlikle unutulmamalıdır.
Havalandırma yapılırken minimum enerji tüketimini sağlayabilmek önemli bir hedef olmalıdır.
Günümüzde bu kapsamda ısı geri kazanım sistemleri, iklimlendirilen ortamlarda havalandırma
yapılırken ortamı kullanan insanların ısıl konfor algısının bozulmaması yanı sıra yeteri kalitede temiz
havanın temini ve minimum enerji tüketimi sağlaması amacıyla vazgeçilmez hale gelmiĢtir [5].
Genel değerlendirmelerden de görüleceği üzere, klimatize edilen her türlü ortam için iç çevre Ģartları
ele alınırken ısıl konfor, iç hava kalitesi ve enerji verimliliği bir bütün olarak değerlendirilmesi gereken
önemli kavramlardır. Zira herhangi biri için yapılacak bir değiĢiklik veya iyileĢtirme bir diğerini de
önemli derecede etkilemektedir. Ġnsanların toplu halde yolculuk yaptığı otobüsler kabinleri de
iklimlendirilmesi zaruri ortamlardan bir tanesidir. Otobüsler, yakın veya orta uzaklıktaki mesafelere
seyahat için insanların sıklıkla tercih ettikleri araçlardan birisidir ve çok sayıda insanın uzun süreli
seyahatlerinde temiz ve ısıl açıdan konforlu bir ortamın temini için kabinlerinin iklimlendirilmeleri son
derece önemlidir. YaĢam mekânlarında olduğu gibi otobüslerin iklimlendirilmesinde de amaç, ortamın
ısıtılması, soğutulması, neminin uygun değerlerde tutulmasının yanı sıra temiz bir iç ortamın teminidir.
Bu kapsamda mevcut çalıĢmada otobüs kabini iklimlendirilmesinde iç çevresel Ģartlar ele alınmıĢtır.
ÇalıĢmada öncelikle otobüs klima sistemleri tanıtılmıĢ, daha sonra ise otobüslerde ısıl konfor, iç hava
kalitesi ve enerji verimliliği üzerine son yıllarda yapılan çalıĢmalar özetlenerek değerlendirilmiĢ, daha
sonra ise piyasada mevcut otobüs iklimlendirme sistemlerinin özelliklerinden de bahsedilmek suretiyle
elde edilen bulgular özetlenmiĢ ve öneriler sunulmuĢtur.

2. OTOBÜSLERDE KLĠMA SĠSTEMĠ
Otobüslerde ısıtma için gerekli ısı aracın motor soğutma suyundan veya dizel yakıtlı brülörlü bir sistem
tarafından sağlanmakta iken soğutma ve nem ile ilgili kontroller tavan tipi (roof top) klima cihazları ile
yapılmaktadır. Bu klima cihazları split tiptedir ve hava soğutmalı dıĢ ünite kondenser otobüsün üst
kısmında ince ve uzun bir gövde içerisinde bulunurken, iç ünite evaporatörler ise kabin içerisindedir ve
santrifüj fan destekli hava kanallarına bağlantılıdır. Kilma kompresörleri ise sabit hızlı iĢletme
Ģartlarının sağlanabilmesi için genellikle yedek motor tahriklidir. Ancak hala ana motordan tahrikli
kompresöre sahip klimalarda bulunmaktadır. Ġster Ģehirlerarası ister Ģehir içi otobüsü olsun, klima
sistemi araçtaki en büyük ikinci enerji tüketimine sahip elemandır. Araç motorundan tahrikli
kompresörü olan klimalarda manyetik kavrama kullanılmaktadır ve klima sistemi devreye girdiğinde
sürücü aracın gücündeki düĢüĢü kolaylıkla hissedebilmektedir. Bütün bunların yanı sıra klima sistemi
performansının otobüs iç ve dıĢ ortam Ģartlarına bağlı olan günlük soğutma yükünün salınımından
etkilendiği de tecrübeler ile sabittir. Örnek olarak kapıların açılıp kapanması, güneĢ yükündeki
değiĢimler ve kabin içindeki yolcu sayısına bağlı olarak kabin soğutma yükü değiĢkenlik arz edecektir.
İç Çevre Kalitesi Seminerleri Bildirisi
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Bir örnek olması açısından soğutma yükünün saatlik değiĢimi ġekil 1.’ de sunulmuĢtur. Bu soğutma
yükleri tropikal ülkeler için ASHRAE 1997’ ye göre Mansour ve ark. [6] tarafından oluĢturulan
simülasyondan elde edilen verilerden oluĢmaktadır. ġekilden açıkça görülebileceği üzere, otobüsler
için soğutma kapasitesi gün içindeki saatlerde oldukça değiĢkendir. Gerek pik yükü karĢılayabilmek
gerekse ilk çalıĢtırmada kabin içini konfor Ģartlarına hızlı bir Ģekilde ulaĢtırmak amacıyla otobüs
klimaları yüksek kapasiteli olarak tasarlanırlar. Bu nedenle otobüs klimaları 136.000 – 150.000 Btu/h
3
gibi yüksek kapasitelere sahiptirler ve soğutulan hava debisi 2000 ile 6000 m /h arasındadır [7].

ġekil 1. Tropikal ülkeler için otobüs kabini soğutma yüklerinin anlık değiĢimi [6].
Küçük ölçekli araçlarda klima sistemleri termostat kontrollü olarak aç-kapa (on/off) çalıĢmaktadır.
Otobüs klima sistemlerinde bu tip kontrol çeĢitli sakıncalar içermektedir. Küçük araçların klima
sistemleri ile karĢılaĢtırıldığında bir otobüs kliması kompresörünün hacim kapasitesi oldukça büyük
olduğu için, kompresör her çalıĢtığında yüksek bir atalet momenti oluĢmaktadır. Eğer kısa bir zaman
aralığında bu aç-kapa sık bir Ģekilde tekrarlarsa, sistem kararsız bir davranıĢa sürüklenmektedir ki bu
da kompresörün çok çabuk arıza yapmasına sebep olabilmektedir. Uygulamada, çoğu konvansiyonel
otobüs klima sistemi termostat kontrolüne sahip değildir ve bu nedenle kompresör sürekli olarak
maksimum kapasitede çalıĢmaktadır. Tabii ki bu da kısmi yüklerde aĢırı soğumaya ve fazla enerji
tüketimine sebep olabilmektedir. Bazı prototip sabit sistemlerde kullanılan diğer bir kontrol stratejisi ise
değiĢken hızlı kompresörlerdir. Fakat bu strateji de mobil sistemler için uygulanabilir değildir. DeğiĢken
hızlı kompresörler, yüksek ilk yatırım maliyetleri yanı sıra kurulumlarındaki zorluklar sebebiyle
tüketicilere cazip gelmemiĢtir. Bu sistemlerin geri ödeme süreleri de oldukça uzundur. DeğiĢken hızlı
kompresörlere benzer Ģekilde elektronik genleĢme valfleri de pahalı kurulum maliyetlerine sahiptir.
DeğiĢken deplasmanlı kompresörler ise pistonun strok uzunluğunu değiĢtirmektedir ve böylece klima
sistemi arzu edilen anlık soğutma yükünü karĢılayabilmektedir. Bu tip kompresörler değiĢken soğutma
yüklerini karĢılarken sürekli çalıĢma avantajına sahiptirler. Fakat bu kompresörler sabit deplasmanlı
kompresörlere nazaran daha kompleks ve daha az emniyetlidir. Bunlara ek olarak bu tip kompresörler,
özellikle düĢük dıĢ ortam sıcaklıklarında kondenser basıncının dizayn değerinin çok altına düĢmesi
durumunda soğutucu akıĢkan debisindeki ani değiĢimlere bağlı olarak karasız sistem davranıĢı
gösterebilmektedir [6].
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Konvansiyonel bir otobüs klima sisteminin Ģematik diyagramı ġekil 2.’ de verilmiĢtir. Sistem, kabinin
her iki tarafındaki yolcular için havanın Ģartlandırılmasında kullanılmak üzere 2 adet ve ön tarafta Ģoför
mahalinin soğutulması için bir adet olmak üzere toplam üç adet evaporatör grubu ile bir adet
kompresör, bir kondenser ve termostatik genleĢme valflerinden oluĢur. Her bir yolcu sırası ile Ģoför
mahali için dizayn edilen evaporatörler paralel bağlı hat üzerindedir. Soğutucu akıĢkan buharı
kompresörde yüksek basınç ve sıcaklığa basılarak büyük kapasiteli kondensere gönderilir. Soğutucu
akıĢkan buharı kondenserde yoğuĢma için gerekli ısıyı dıĢ ortama atarak yoğuĢur. Kondenserden
dağıtıcıya gelen soğutucu akıĢkan termostatik genleĢme valflerinde kısılarak ıslak buhar fazında
evaporatörlere girer. Soğutucu akıĢkan kabinin soğutulması için gerekli ısıyı her bir evaporatörde
ortamdan çekerek kızgın buhar fazında toplayıcıya ulaĢır. Her bir evaporatörden gelen kızgın buhar
fazındaki soğutucu akıĢkan toplayıcıda birleĢerek tekrar kompresöre doğru yol alır ve döngü devam
eder. Kabinin her iki yanında ve Ģoför mahalindeki evaporatörler üzerinden fanlar vasıtasıyla sirküle
edilerek soğutulan hava, menfezlerden iç ortama aktarılır.

ġekil 2. Konvansiyonel otobüs kliması Ģematik diyagramı [7].

3. OTOBÜSLERDE ISIL KONFOR ve ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÜZERĠNE YAPILAN ÇALIġMALAR
Mansour ve ark. [6] çalıĢmalarında, enerji verimliliği sağlamak ve yolcuların ısıl konfor hissini
iyileĢtirmek amacıyla kısmi soğutma yükü koĢullarında çalıĢan yeni tavan tipi çoklu çevrim klima
sistemi için geliĢtirdikleri otomatik kontrol stratejisini sunmuĢlardır. ġekil 2.’ de sunulan konvansiyonel
otobüs klima sistemlerinin, gerek pik yükleri karĢılamak amacıyla gerekse ilk çalıĢtırmada kabinin çok
çabuk konfor sıcaklığına eriĢmesi için büyük kapasitelerde seçildiğinden bahsederek, önerdikleri çoklu
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çevrim sistemi ele almıĢlardır. Önerdikleri bu çoklu çevrim sistem ile soğutma kapasitesinin düĢük
kaldığı saatlerde daha konforlu bir ortamın temin edilebileceğini, aynı zamanda enerji tasarrufunun da
sağlanacağını göstermiĢlerdir. ġekil 3.’ de Ģematik gösterimi sunulan bu çoklu çevrim klima sistemde
birden fazla ünite kullanılabilmekte ve her bir ünite bir bağımsız kompresör, kondenser ile kısılma
vanası içerirken tek bir evaporatörün yüzey alanı paylaĢılmaktadır. Tabi ki böyle bir sistem mükemmel
bir kontrol stratejisine sahip olmalı ki hem konfor hem de enerji verimliliği sağlanabilsin. Önerilen
o
kontrol sistemi iç ortam set sıcaklığı ile (21 – 22 ve 23 C) evaporatör hava giriĢ sıcaklığı arasındaki
farka bağlı olmak üzere 4 farklı çalıĢma moduna bağlıdır. Bu modlar Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır; sıfırıncı
mod: tüm sistem kapalıdır ve sadece evaporatör fanları çalıĢmaktadır, birinci mod: her iki
kompresörde tam kapasiteli fan ile çalıĢmaktadır, ikinci mod: sadece bir kompresör tam kapasiteli fan
ile çalıĢmaktadır ve üçüncü mod: sadece bir kompresör kısmi fan kapasitesinde çalıĢmaktadır.
o
Önerilen sistem ve kontrol stratejisi deneysel olarak incelenmiĢ ve çeĢitli bulgulara ulaĢılmıĢtır. 21 C
set sıcaklığında yılda 4500 saat çalıĢma durumu için %31,6 enerji tasarrufunun sağlanabileceği
sonucuna ulaĢılmıĢ olup, set sıcaklığına bağlı olarak konvansiyonel sistem kullanımına nazaran
oluĢacak yıllık enerji tüketim seviyeleri ġekil 4.’ de verilmiĢtir. Ayrıca geliĢtirilen sistemin, özellikle
düĢük yükler olmak üzere farklı soğutma yükü durumlarında yolcuların ısıl konforlarını
o
sağlayabileceğine vurgu yapılmıĢtır. Örneğin 25 C iç ortam sıcaklığı için geliĢtirilen sistemin kullanımı
durumunda PMV -0.25 iken konvansiyonel sistem kullanımı durumunda PMV -0.66 olarak tespit
edilmiĢtir. Yani geliĢtirilen sistem ile düĢük soğutma yüklerinde oluĢan aĢırı soğutma durumunun
önüne geçilebildiği sonucuna varılmıĢ olup, farklı iç ortam sıcaklıklarına bağlı olarak geleneksel sistem
ve geliĢtirilen sistem arasında PMV değerinde oluĢan farklılıklar ġekil 4.’ de sunulmuĢtur.

ġekil 3. Çoklu çevrim otobüs klima sisteminin Ģematik gösterimi [6].
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(b)

ġekil 4. Konvansiyonel ve çoklu çevrim otobüs klima sistemlerinin (a) yıllık enerji tüketimlerinin
karĢılaĢtırılması, (b) iç ortam sıcaklığına bağlı olarak PMV değerinin değiĢimi [6].
Vollaro ve ark. [8] halk taĢıma otobüslerinde enerji performans optimizasyonu üzerine çalıĢmıĢlardır.
ÇalıĢmanın amacı yakıt tüketimlerini ve dolayısıyla CO 2 emisyonunu azaltmak amacıyla otobüs
kabuğunun enerji performansının analizi ve optimizasyonu üzerinedir. ÇalıĢmada dinamik analiz
yapabilen bir simülasyondan yararlanılmıĢtır. ÇalıĢmada aynı iç ortam sıcaklığını sağlayacak Ģekilde
otobüslerde kullanılan geleneksel 4 mm kalınlıkta camlar yerine yüksek performanslı camların tercihi,
yalıtım köpüklerinin kullanımı ve yüksek yansıtma katsayısına sahip beyaz boyanın kullanılması ile
otobüs fiyatının sadece %3 artacağı ancak dizel yakıttan %20 tasarruf edilebileceği sonucuna
varılmıĢtır.
Otobüsler içerisinde ısıl konfor ve enerji verimliliğinin araĢtırıldığı daha baĢka çalıĢmalarda mevcuttur.
Söz konusu bu çalıĢmalarda iç hava kalitesi de incelendiği için değerlendirmeler bir sonraki baĢlık
altında yapılmıĢtır.

4. OTOBÜSLERDE ĠÇ ORTAM HAVA KALĠTESĠ ÜZERĠNE YAPILAN ÇALIġMALAR
Zhu ve ark. [9] halk otobüslerinde mikro çevresel Ģartları hem deneysel hem de sayısal olarak
incelemiĢlerdir. Bir hesaplamalı akıĢkanlar dinamiği (CFD) modeli oluĢturmuĢlar ve deneysel olarak
doğrulamıĢlardır. CFD modeli ile otobüs havalandırma sisteminin verimliliğini değerlendirilmiĢtir. Buna
ek olarak, yolcuların maruz kaldığı çeĢitli çevresel Ģartlar, otobüslerdeki iç hava kalitesini
değerlendirmek için, deneysel olarak izlenmiĢtir. Partiküler madde düzeylerinin değiĢkenlik gösterdiği
ve havalandırma sistemi veya kapıların açılıp kapanmasından giren dıĢ havadan etkilendiği
gözlenirken, CO düzeylerinin çok düĢük kaldığı tespit edilmiĢtir. CO 2 düzeyinin ise yükseldiği ve
doluluk durumundan etkilendiği sonucuna varılmıĢtır. Yükselen CO 2 seviyesi, mevcut otobüs
havalandırma sistemlerinin, özellikle aĢırı doluluk Ģartlarında, otobüs içerisindeki kirleticileri
seyreltmede yetersiz olduğunu göstermiĢtir. Deneysel çalıĢmalarda sadece iç hava kalitesi değil ısıl
konfor Ģartları da dikkate alınmıĢtır. Bu kapsamda otobüs iç çevresel Ģartların tayini için deneyler
sırasında havanın sıcaklığı ve nemi ile CO 2, CO, PM10, PM2.5 ve çok ince parçacıklar ölçülerek
kaydedilmiĢtir. KıĢ aylarında yapılan deneylerde kabin iç sıcaklığının zamanla değiĢimi ġekil 5-a.’ da
gösterilmiĢtir. ġekilden de görülebileceği üzere otobüs HVAC sistemlerinin otobüs iç sıcaklıklarını
istenilen değerlerde tutmada baĢarılı olduğu tespit edilmiĢtir. Otobüs içerisindeki nemin zamanla
değiĢimi de ġekil 5-b.’ de sunulmuĢtur. Otobüs içerisindeki nem oranının dıĢ hava Ģartlarından ve
otobüsün kapılarının açılıp kapanmasından önemli derecede etkilendiği gözlenmiĢtir. Elde edilen
sıcaklık ve nem değerlerinin saatlik ortalamaları tüm deney günleri için ASHRAE Std 55-2004’ de
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sunulan diyagrama iĢlenmiĢ (ġekil 6) ve çoğunlukla konfor aralıklarının içerisinde kalındığı, konfor
aralığının dıĢına çıkıldığında da ılık hissi tarafında kalındığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Isıl konfor ile ilgili
olarak toplamda ASHRAE Std 55-2004’e uygunluk gözlense de özellikle dıĢ ortam neminin düĢük
olduğu günlerde otobüs iç ortam neminin düĢük kaldığı ve hava yolu ile bulaĢan grip virüsü için en
uygun Ģartların %17-35 nem aralığında oluĢtuğu göz önüne alındığında, otobüs içerisinde bu riskin
arttığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ölçülen CO2, CO, PM2.5 ve PM10 kirletici konsantrasyonu düzeylerinin
değiĢimi de ġekil 7.’ da sunulmuĢtur. ABD ulusal rehberleri (The Guidelines of the National Institute for
Occupational Safety and Health – NIOSH) gereği 1000 ppm üzeri CO2 konsantrasyonu yetersiz
havalandırmanın bir belirtisi olduğu belirtilerek CO 2 konsantrasyonları yorumlanmıĢtır. ġekil 7-a.’ dan
da görülebileceği üzere CO2 konsantrasyonları 2000 ppm seviyelerine ulaĢabilmektedir. Yine
beklendiği üzere, artan yolcu doluluğu ile CO2 konsantrasyonunun yükseldiği tespit edilmiĢtir. ABD
ulusal çevre havası kalitesi standartları (US National Ambient Air Quality Standards - NAAQS) gereği
3
3
olması gereken konsantrasyon değerleri CO için 9 ppm, PM 2.5 için 35 μg/m PM10 için 150 μg/m
Ģeklindedir. CO, PM2.5 ve PM10 için günlük ortalama değerlerin sınırın çok altında olduğu gözlenirken,
bu değerlerin özellikle otobüsün kapılarının açıldığı anlarda dıĢ kaynaklı (trafik gibi) kirleticiler
sebebiyle yükseldiği gözlenmiĢtir (ġekil 7-b-c-d). Sonuç olarak iç hava kalitesi için CO, PM2.5 ve PM10
konsantrasyonlarının sadece kapılar açıldığında yükseldiği ve ortalamalarının standartlarda altında
kaldığı, fakat CO2 konsantrasyonu düzeyinin genellikle yüksek ve mevcut standart ve rehberlerde
önerilen değerlere uygun olmadığı sonucuna varılmıĢtır. Bunun sebebinin yetersiz havalandırma
olduğu, bu yetersiz havalandırmanın hava yolu ile bulaĢan hastalıklar açısından riski arttırdığı vurgusu
yapılmıĢtır. Bu nedenle alternatif havalandırma stratejileri ve filtrasyon sistemleri üzerine ihtiyaç
duyulabileceği sonucuna ulaĢan araĢtırmacılar, aĢağıda detayları açıklanan ikinci çalıĢmalarını
yapmıĢlardır.

(a)

(b)
ġekil 5. Otobüs içerisindeki ısıl konfor Ģartlarının ve doluluk oranının zamana bağlı değiĢimi, (a)
sıcaklık değiĢimi, (b) bağıl nem değiĢimi [9].
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ġekil 6. Otobüs içi ölçüm sonuçlarının ASHRAE 55-2004 standartına göre değerlendirilmesi [9].
Zhu ve ark. [10] ise otobüs içerisinde gribin hava yoluyla iletiminin değerlendirilmesi için CFD tabanlı
bir nümerik model üzerine çalıĢmıĢlardır. ÇalıĢmada, otobüs konfigürasyonlarında sıklıkla kullanılan 3
farklı türbülanslı (karıĢımlı) havalandırma metodu (üstten dağıtım, üstten toplama) ile alternatif
deplasmanlı havalandırma metodu (alttan dağıtım, üstten toplama) gribin hava yolu ile bulaĢma
riskinin sınırlandırılması açısından nümerik olarak değerlendirilmiĢtir. Bunun yanı sıra hem hava
devridaiminin olmadığı (%100 dıĢ hava kaynaklı) hem de filtrasyon ile hava devridaiminin yapıldığı
(hava devridaim oranı %25 ve filtre verimi %75) havalandırma modları grip bulaĢma olasılığı açısından
incelenmiĢtir. Bahsedilen çalıĢmada 4 farklı senaryo kullanılmıĢtır. Kullanılan bu senaryolar ġekil 8.’
de gösterilmiĢtir. Senaryo 1’ de orijinal otobüs havalandırma sistemi simüle edilmiĢtir. Hava, toplam
2
0.21 m alana sahip lineer hava difüzörleri ile sağlanmıĢ ve dönüĢ/egzoz açıklıkları orta kapıya yakın
tavanın ortasına yerleĢtirilmiĢtir. Senaryo 2’ de aynı lineer hava difüzörleri ile dağıtılmıĢ, dönüĢ/egzoz
2
açıklıkları ise arka duvarın ortasına yerleĢtirilmiĢtir. Senaryo 3’ de lineer hava difüzörleri yerine 0.16 m
toplam alana sahip havayı aĢağı yönde basan 8 yuvarlak hava difüzörü kullanılmıĢtır. Bu senaryoda
dönüĢ menfezinin konumu ise senaryo 1 ile aynıdır. Son uygulama olan senaryo 4’ de ise diğer
senaryolarda kullanılan türbülanslı havalandırma metotları yerine deplasmanlı havalandırma metodu
uygulanmıĢtır. Deplasmanlı havalandırmada ġekil 4-d.’ de gösterildiği gibi hava yerden 5 cm yukarıya
o
yerleĢtirilen lineer hava kaynakları ile sağlanmıĢtır. Hava yatayla 10 açı yapacak Ģekilde yukarıya
2
doğru verilmiĢtir.1.43 m toplam alana sahip 2 lineer hava dönüĢ/egzoz açıklığı ise tavanın her iki
yanına yerleĢtirilmiĢtir. Simülasyon sonuçlarına göre yüksek verimli filtre ile hava devridaimi modu ile
%100 dıĢ havanın kullanıldığı hava devridaiminin olmadığı modda enfeksiyon riskinin hemen hemen
aynı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢ ve enfeksiyon riskini azaltmada filtrasyonun potansiyel faydaları
belirtilmiĢtir. Bunlara ek olarak sıklıkla kullanılan türbülanslı havalandırma metotları için, hava dağıtım
Ģekli, dönüĢ/egzoz ağzının konumu ve koltuk yerleĢiminin yolcular arasında gribin hava yoluyla
iletimini etkilediği tespit edilmiĢtir. Deplasmanlı havalandırma metodunun hava yoluyla enfeksiyon
riskini sınırlandırmada daha etkin olduğu bulunmuĢtur. Böylece geliĢtirilen sayısal model, otobüslerde
mikro iç ortam Ģartlarının hava yolu ile enfeksiyon iletimini nasıl etkilediğinin anlaĢılmasını
sağlamaktadır.
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(a)

(b)

(c)

(d)
ġekil 7. Otobüs içerisindeki kirletici düzeyleri ile doluluk oranı ve kapı iĢletim Ģartlarının zamana bağlı
değiĢimi, (a) CO2, (b) CO, (c) PM2.5, (d) PM10 konsantrasyonları [9].
İç Çevre Kalitesi Seminerleri Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 205 _______

ġekil 8. Değerlendirilen havalandırma senaryoları, (a) Senaryo-1, (b) Senaryo-2, (c) Senaryo-3 ve (d)
Senaryo-4 [10].
Shek ve Chan [11] birleĢtirilmiĢ konfor modelleri üzerine çalıĢmıĢtır. Bu birleĢtirilmiĢ konfor modeli
otobüs içerisinde ısıl duyum ve hava kalitesi ile ilgili konfor hissini dönüĢtürerek memnuniyetsizlik
yüzdesini belirleyemeye yardımcı olan bir model niteliğindedir. Model oluĢturulurken hem objektif
fiziksel ölçümler yapılmıĢ hem de sübjektif sorgulamalardan yararlanılmıĢ ve memnuniyetsizlik
yüzdesini veren bir regresyon denklemi sunulmuĢtur. Isıl konfor ve hava kalitesi hislerinin oylanması
için kullanılan skalalar ġekil 9.’ da verilmiĢtir. ġekil 10.’ da ise iklimlendirilmiĢ otobüsler için birleĢtirilmiĢ
konfor indeksinin değiĢimi verilmiĢtir. ġekilden de görüleceği üzere, otobüs içerisinde ısıl konfor
duyum oyunun birleĢtirilmiĢ konfor modelinde hava kalitesi oyuna nazaran daha baskın olduğu
sonucuna varılmıĢtır. Memnuniyetsizlik yüzdesini %20’nin altında tutabilmek için ısıl konfor duyum
oyunun 1.3’ün altında olması gerekirken, hava kalitesi duyum indeksi 2.5 değerine kadar
çıkabilmektedir. Hava kalitesi ve ısıl konfor parametrelerinin ölçülmesi ve verilerin iĢlenmesi
neticesinde otobüslerde klima sisteminin elde edilen bu model vasıtasıyla komuta edilmesinin
sağlanması ile konforlu ortamların sağlanabilmesinin mümkün olabileceği çalıĢmada
vurgulanmaktadır.
Chio ve ark. [12] uzun yol otobüslerinde partiküler maddelere maruz yolcular ve sürücüler için ölüm
oranlarının sayısal tahmini üzerine bir çalıĢma yapmıĢlardır. ÇalıĢmada uzun yol otobüslerinde
dalgalanan partiküler madde maruziyetlerini tahmin için istatistiksel eğri altında kalan alan yaklaĢımı
yapılmıĢtır. Tayvan için daha önce alınan datalar kullanılarak PM 2.5 bağlantılı tahmini ölüm oranının
kısa süreli partiküler madde maruziyetindeki yolcular için 100000 kiĢide 0.64 – 1.04 oranında, uzun
süreli maruziyet altındaki sürücüler için yine 100000 kiĢide 4103 – 6833 kiĢi oranında tahmin edildiği
sonucuna varılmıĢtır. Ayrıca geliĢtirilen eğri altında kalan alan modelinin partiküler madde maruziyeti
tahminlerinde değiĢimleri baĢarılı bir Ģekilde azalttığı ve böylece trafik kaynaklı hava kirleticilerine
dayandırılabilecek gelecek ölüm oranlarının risk tahminlerini geliĢtirmek için daha doğru değerler
sağlayabileceği sonucuna varılmıĢtır.
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(a)

(b)
ġekil 9. Duyum oyları skalası, (a) ısıl konfor için, (b) hava kalitesi için [11].

ġekil 10. ĠklimlendirilmiĢ otobüsler için birleĢtirilmiĢ konfor indeksi [11].
Mui ve Shek [13], Hong Kong’ da otobüslerin tünellerden geçiĢi sırasında, otobüs kullanıcılarının
maruz kaldığı önemli hava parametrelerini (CO, CO2 ve PM10) ve ısıl çevreyi (hava sıcaklığı ve bağıl
nemini) incelemiĢtir. CO konsantrasyonu düzeyi kabin içerisinde emisyona sebep olabilecek bir
kaynak bulunmadığından yolcu kabinine olan hava sızıntısı ile ilgili iken, CO 2 düzeyi, iklimlendirme
sistemi solunum ile ortaya çıkan bu emisyonu seyrelttiği için mekanik havalandırma oranı performansı
üzerine belirleyici olarak alınmıĢtır. Solunabilir asılı partiküllerden PM10 düzeyi ise kabinin filtrasyon
sisteminin verimliliğini göstermektedir. Klimalı otobüslere sabit pencereler takılarak dıĢ havanın
pencerelerden kabine sızması engellenmiĢtir. DıĢ hava sadece kapılardan sızmıĢ ve taze hava giriĢi
olmuĢtur. Klimasız otobüslerde ise açılabilir pencereler ile doğal havalandırma sağlanmıĢtır. Tablo 1.’
den de görülebileceği üzere, tünel içerisinde yolculuk sırasında ölçülen otobüs içerisindeki CO
konsantrasyonu klimalı otobüslerde 2.9 ppm iken klimasız otobüslerde bu değer en yüksek seviye
olarak 12 ppm değerlerine yükselirken, ortalaması 4.6 ppm olarak tespit edilmiĢtir. Otobüs tünel
içerisinden geçerken, CO ve PM10 gibi dıĢ hava kaynaklı kirleticilerin konsantrasyonu klimasız
araçlarda daha yüksek olurken, araç ister klimalı ister klimasız olsun tünel içerisinde bu kirletici
konsantrasyonları normal yol koĢullarına göre yüksek çıkmıĢtır. CO 2 konsantrasyonu düzeyleri ise,
emisyonun sebebi insan kaynaklı solunum olduğu için tünel içi veya normal yol koĢulunda çok fazla
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değiĢiklik göstermemekle birlikte, klimalı araçta aynı havanın resirkülasyonu sebebiyle daha yüksek
o
konsantrasyonların oluĢtuğu gözlenmiĢtir. DıĢ sıcaklığın 28 – 32 C ve bağıl nemin %70-85 olduğu yaz
o
koĢullarında otobüs içi ısıl çevre değerlendirildiğinde ise, klimalı otobüslerde sıcaklığın ortalama 24 C
ve bağıl nemin %59 seviyelerinde olduğu ve ısıl konforun sağlandığı görülmüĢtür. Ancak klimasız
otobüslerde iç ortam ısıl Ģartları dıĢ Ģartlara bağlı olarak değiĢkenlik göstermiĢtir. Klimasız otobüslerde
o
o
o
otobüs içi sıcaklık 29 C ile 38 C arasında değiĢirken ortalama 34 C sıcaklık ve ortalama %66 bağıl
nemde olduğu ölçülerek tespit edilmiĢtir. Aynı çalıĢmada tünel öncesi, tünelde ve tünel sonrası
yolculuk periyodu boyunca kirletici konsantrasyonlarının değiĢimi de hem klimalı hem de klimasız
otobüsler için incelenmiĢtir (ġekil 11). Ġncelenen klimalı otobüslerin dizaynı soğutma yükünü düĢürmek
için büyük orandaki havanın resirkülasyonuna dayanmaktadır. Sızıntı ile giren hava da sınırlı olduğu
için, tünelde yolculuk esnasında sızan hava ile taĢınan kirleticiler uzun süre içeride kalmakta ve
birikme yapmaktadır. Bunun sonucu olarak da tünelden çıkıĢtan sonra kirletici konsantrasyonları bir
miktar yükselmektedir. ġekil 11.’ den CO2 konsantrasyonları incelenire klimalı otobüsler için yolculuk
Ģartlarının (tünel içi veya dıĢı) değerleri etkilemediği görülebilmektedir. Ancak klimalı araçlardaki bu
konsantrasyonun klimasızlara göre yüksek olduğu açıkça görülebilmektedir. CO ve PM10
konsantrasyon düzeylerinin klimalı otobüslerdeki değiĢimi ise oldukça dikkat çekicidir. Çünkü bu
konsantrasyonlar tünelde yolculuk sırasında en yüksek değerlerine çıkmaktadır. Araç tünelden çıkınca
ise değerler eski değerlerine geri dönmektedir. AraĢtırmacılar bu bulgulardan, otobüslerde klima
olmasının, özellikle tünellerde yolculuk sırasında oluĢan yüksek kirletici konsantrasyonlarından
yolcuların korunması yönünde etkili olduğu sonucunu çıkartmıĢlardır. Klimalı otobüslerde de tünellerde
otobüse sızan hava nedeniyle bir miktar kirleticinin kabinde birikim yaptığı ve tünel çıkıĢında bir miktar
arttığının da unutulmaması gerektiği vurgulanmaktadır.
Tablo 1. Klimalı ve klimasız otobüsler
parametrelerinin sonuçları [13].
Otobüs
Yol
Denek CO2 (ppm)
Sayısı Ort.
Klimalı
Tünelde 55
1722
Klimasız Tünelde 66
820
Kilmalı
Normal
55
1657
Klimasız

Normal

66

611

içinde tünel veya normal yol Ģartlarında ölçülen hava
-3

Aralık
703-3917
516-1256
680-3837

CO (ppm)
Ort.
Aralık
2.9
1.0-6.0
4.6
1.0-12.0
2.6
1.0-6.0

PM10 (mg.m )
Ort.
Aralık
0.113
0.018-0.192
0.423
0.141-1.098
0.109
0.019-0.218

493-1323

2.1

0.181

1.0-7.0

0.059-0.638

Song ve ark. [14], yolcu hareketlerinin otobüs içerisinde partiküler madde maruziyetine etkisini
incelemiĢlerdir. ÇalıĢmada, otobüs içerisinde partüküler madde maruziyetlerinin yüksek olduğu
bilinmesine rağmen bu yüksek maruziyeti etkileyen faktörlerin ve yolcu hareketliliğinin potansiyel
rolünün ne olduğunun belirsiz olduğundan bahsedilmektedir. Bu amaç doğrultusunda, otobüs iç ve dıĢ
ortamında 0.3 – 15 μm arası partiküler madde konsantrasyonu ölçülerek yolcu hareketliliği faktörünün
etkisi araĢtırılmıĢtır. Tablo 2.’ den de görülebileceği üzere, ölçülen partiküler madde konsantrasyonları
otobüs içerisinde otobüs dıĢına göre oldukça yüksektir ve iç – dıĢ kirletici oranı partikül boyutu
yükseldikçe artmaktadır. AraĢtırmacılar bu bulgulardan, özellikle PM 10 gibi kaba kirleticilerin iç – dıĢ
oranının yüksek olmasından, hem kirleticinin yolcu hareketleriyle tekrar süspansiyonuna hem de
yolcular üzerinde bulunan kalıntıların dağılmasına sebep olarak konsantrasyonlar üzerinde önemli
derecede etken olduğu sonucuna varmıĢlardır. Aynı iç – dıĢ kirletici oranının çeĢitli ortamlardaki
değerleri de çalıĢmada sunulmuĢtur. Otobüslerde bu oranın 7.66 değerlerine çıktığı vurgulanırken,
sınıflarda farklı Ģartlarda 2.4 – 4.8 arasında olduğu, konutlarda ise 1 – 3.9 arasında değiĢtiği
bahsedilerek, kiĢilerin hareketliliğinin konsantrasyonları önemli derecede etkilediği ve dikkate alınması
gerektiği vurgusu yapılmıĢtır.
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ġekil 11. Tünel öncesi, tünelde ve tünel sonrası yolculuk sırasında kirletici konsantrasyonlarının
değiĢimi (AC: klimalı, nAC: Klimasız) [13].
Tablo 2. ÇeĢitli boyutlarda partiküler maddeler için otobüs içi ve dıĢı konsantrasyon miktarı oranları
[14].
PM boyutu (μm)
Ġç – dıĢ kirletici oranı
Pencere açık
Pencere kapalı
0.75 – 1.0
1.53
2.16
1.0 – 2.0
1.55
2.48
2.0 – 3.5
1.78
3.30
3.5 – 5.0
4.51
8.95
5.0 – 7.5
6.35
12.51
7.5 – 10.
9.89
18.80
10 – 15
24.13
34.49

Zhang ve ark. [15] rölantide çalıĢan okul otobüsleri içerisinde ve çevresindeki ultra ince partikül (çapı
100 nm den küçük) konsantrasyonları üzerine çalıĢma yapmıĢlardır. Rölantide çalıĢan okul
otobüslerinin çocukların dizel yakıt atığına maruziyetini arttırsa da çocukların ultra ince partiküllere
maruziyetinin gerek otobüs içerisinde gerekse otobüs çevresinde ne boyutta olduğunun tam anlamıyla
bilinmediği esasından yola çıkarak bu çalıĢmayı yapmıĢlardır. ÇalıĢmada 9 okul otobüsü ele alınmıĢ
ve emisyon kaynaklarının, rüzgar yönünün ve pencere pozisyonunun değiĢtiği 5 farklı senaryo simüle
edilmiĢtir. ÇalıĢmanın amacı rölantide çalıĢmanın otobüs içi ve çevresinde hem ultra ince partikül hem
de PM2.5 konsantrasyonlarına etkisini incelemek olarak tayin edilmiĢtir. Otobüsün çalıĢması ile birlikte
otobüs çevresindeki toplam partikül sayısı konsantrasyonunun keskin bir Ģekilde yükseldiği
gözlenirken, rölantide çalıĢmanın okul otobüsleri içerisindeki ultra ince partikül sayısı konsantrasyonu
üzerine etkisinin rüzgar yönü ve pencere pozisyonuna bağlı olduğu tespit edilmiĢtir. Pencere
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pozisyonun etkisi rüzgarın yönüne bağlı iken, rüzgar yönünün önemli derecede etken olduğu
sonucuna varılmıĢtır. Rölantide çalıĢmada kabin içerisinde 10 – 30 nm boyutlarında ultra ince partikül
konsantrasyonlarının önemli ölçüde yükseldiği ancak PM2.5 konsantrasyonlarında önemli bir değiĢim
gözlemlenmemiĢ ve PM2.5 konsantrasyonlarının dizel egzoz partikülleri maruziyeti için önemli bir
indikatör olmadığı sonucuna varılmıĢtır.
Tartakovsky ve ark. [16], araçlar (binek araçlar ve otobüsler) içerisinde partiküler kirleticiler ve bunların
seyreltilmesi üzerine çalıĢmıĢlardır. Binek arabalar içerisinde kabin hava temizleyiciler yerleĢtirip,
etkilerini ele almıĢlardır. Kabin hava temizleyiciler dıĢ havayı alıp, filtreleyen ve içeriye gönderen bir
yapıda olup aracın arka tarafına yerleĢtirilmiĢtir. Bahsi geçen hava temizleyiciler ultra ince parçacık
konsantrasyonlarında %95 - 99 mertebelerinde azalma sağlamıĢ, kabin içi CO 2 değerleri de
standartlarda verilen maksimum değerlerin altına düĢmüĢtür. Havanın resirküle edildiği halde
çalıĢmada denenmiĢ, partiküler konsatrasyonun en düĢük seviyede kaldığı tespit edilse de çok kısa
sürede CO2 konsantrasyonunun yükseldiği görülmüĢtür. Halk otobüslerinde de ölçümler yapılmıĢ,
otobüs içi PM10 konsantrasyonlarının binek araçlara nazaran çok yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. PM10
konsantrasyonundaki bu yüksekliğin sebebinin otobüs iç yüzeyleri (özellikle koltuklar) ve yolcular
üzerinde kalan birikintilerin yolcu hareketleri esnasındaki tekrar süspansiyonu nedeniyle olduğu da
çalıĢmada vurgulanmıĢtır. Otobüs içerisinde ölçülen partiküler madde konsantrasyonları ġekil 12.’ de
sunulmuĢ olup, yolcu hareketliliği ile kaba parçacıklar olan PM 10 konsantrasyonunun yükseldiği
görülebilmektedir. Aynı çalıĢmada araç içerisinde sigara içilmesinin PM 2.5 konsantrasyonlarını önemli
bir biçimde arttırdığı da gözlemlenmiĢtir.

ġekil 12. Otobüs içerisindeki partiküler madde konsantrasyonunun anlık değiĢimi [16].
Chan [17] otobüs yolcularının maruz kaldığı CO ve CO 2 konsantrasyonlarını Hong Kong’ deki farklı
rotalarda (hem Ģehir içi hem de kırsal kesime doğru) hem klimalı hem de klimasız araçlar için
incelemiĢtir. Hem otobüs içi hem de otobüs dıĢındaki kirletici konsantrasyonları tespit edilmiĢtir. Klimalı
otobüslerde maruz kalınan CO2 seviyesinin otobüsün Ģehir içi veya kırsalda yol almasından bağımsız
olarak sadece otobüsteki yolcu sayısına bağlı olduğu sonucuna varılmıĢtır. Ölçümler sonucunda CO 2
seviyesinin klimalı otobüsler tamamen dolu olduğu zaman dıĢ ortamdaki konsantrasyonun 10 katına
ulaĢabildiği ve tehlikeli olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır. Diğer taraftan klimasız otobüslerde CO ve CO 2
düzeylerinin daha iyi hava değiĢiminden dolayı düĢük kaldığı gözlenmiĢtir. Kırsal kesime yolculuk
sırasında elde edilen ölçümler ġekil 13.’ de sunulmuĢtur. Chan ve Chung [18] ise araĢtırmalarında
binek bir aracın 4 farklı güzergâhta (otoyol, kırsal, Ģehir içi ve tünel içi) 3 farklı havalandırma modu
(hava resirkülasyonlu klimalı, taze havalı klimalı ve doğal havalandırmalı) için kabin içi ve dıĢı CO ve
NO (nitrojen oksit) değiĢimlerini vermiĢlerdir. Bu çalıĢmada otobüslerden bahsedilmediği için burada
detaylandırılmamıĢtır.
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ġekil 13. Kırsal rotada seyreden klimalı bir otobüs için kirletici konsantrasyonlarının değiĢimi: (a) CO 2,
(b) CO ve (c) Ġç – dıĢ oranı [17].
Hsu ve Huang [19] global olarak çok fazla Ģehirde halk otobüsleri içerisinde kirleticilerin incelenmesine
rağmen genel olarak otobanlarda seyir halinde olan uzun yol otobüsleri üzerine bu konuda araĢtırma
yapılmadığını vurgulamıĢlar ve çalıĢmalarında Tayvan’ da uzun yol otobüsleri içerisindeki uçucu
organik bileĢikler (VOCs), CO, CO2 ve partiküler madde düzeylerini incelemiĢlerdir. Ġncelenen
otobüsler 12 m uzunluğunda, 2.4 m geniĢliğinde ve 3.3 m yüksekliktedir. Yapılan deneysel
çalıĢmalarda ortalama 14 yolcu ile yaklaĢık 300 km mesafede ortalama 4 saat 23 dakika süren
yolculuklar ele alınmıĢtır. Yolculuk süresinin yaklaĢık %15-20 lik dilimi yerel caddelerde geçmiĢtir.
Yolculuk esnasında iç sıcaklık otomatik olarak klima sistemi ile kontrol edilmiĢ olup, tüm pencereler
kapalı tutulmuĢtur. Benzen, Tolüen, Etil Benzen, Ksilen (BTEX), formaldehit, CO, CO 2, PM10 vePM2.5
konsantrasyonları yolculuk sırasında sürekli ölçülmüĢtür. Elde edilen sonuçlar uzun yol otobüslerindeki
kirletici düzeylerinin Ģehir içi otobüstekilere nazaran genel olarak daha düĢük olduğunu göstermiĢtir.
Bu sonuç sürüĢ hızı ile otobanın coğrafi ve meteorolojik özelliklerine dayandırılmıĢtır. Otobüs
içerisinde ölçülen BTEX düzeylerinin aromatik bileĢikler için iç ortam VOC rehberinde önerilenlerden
yüksek olduğu tespit edilmiĢ olup, bunun muhtemel sebebin kabin içindeki iç döĢemelere
dayandırılabileceği vurgulanmıĢtır. Yine de ölçülen VOCs düzeylerinin daha önceki çalıĢmalarda Ģehir
içi otobüsler içinde ölçülen değerlerden düĢük olduğu ve bunun sebebinin Ģehirler içindeki ağır trafik
yoğunluğundan veya araç egzozlarının zayıf dispersiyonundan olabileceği çalıĢmada belirtilmiĢtir.
Uzun yol otobüsünde ölçülen yüksek BTEX oranları ise iç dekorasyon emisyonlarına (boya ve yüzey
kaplaması gibi) ve koltuk emisyonlarına (yapay deri koltuklar gibi) dayandırılmıĢtır. Koltuklarda
kullanılan poliüretan köpük, polipropilen plastik, polivinil klorür (PVC) plastik, doğal veya sentetik deri
gibi çeĢitli malzemelerin Tolüen, Etilbenzen ve Ksilen için emisyon kaynağı olarak belirtilmektedir.
Bunun yanı sıra yüksek BTEX oranlarının sebeplerinin birinin de kullanılan temizlik maddeleri kaynaklı
olabileceği fakat bununla ilgili yapılan deneysel çalıĢmada yeterli kanıtın olmadığı ancak daha önceki
çalıĢmalara dayandırılarak bunların etkin bir potansiyel olduğu çalıĢmada yer almaktadır. Ortalama
formaldehit konsantrasyonu da 11.6 ppb olarak ölçülmüĢ olup, Tayvan için ölçülen ortalama dıĢ ortam
formaldehit düzeyi olan 6.0 ppb’ nin üzerinde olduğu görülmüĢtür. Buna sebebin ise temizlik
maddeleri, yapıĢtırıcılar ve yapı malzemeleri gibi iç kaynaklı olabileceğinden bahsedilmiĢtir. Uzun yol
otobüsü için yapılan ölçümler sonucu bulunan ortalama CO ve CO 2 konsantrasyonları ile bunların
çeĢitli standart ve rehberlere göre durumu ise ġekil 14.- a’ da sunulmuĢtur. Ölçülen CO düzeyi çeĢitli
rehber ve standartlarda sunulan düzenlemelerin altında olduğu gibi farklı çalıĢmalarda elde edilen
Ģehir içi otobüsler içinde tespit edilen değerlerin de çok altında olduğu tespit edilmiĢtir. Bu düĢük CO
konsantrasyonunun sebebinin de meteorolojik ve yoğun olmayan trafik kaynaklı olduğundan
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bahsedilmektedir. Uzun yol otobüsleri içerisinde ölçülen ortalama CO 2 konsantrasyonunu 1493
ppm’dir. ÇeĢitli standart ve rehberlerdeki düzenlemeler ile karĢılaĢtırıldığında ise bu değer bazı
düzenlemelerin üzerinde bazılarının ise altında kalmaktadır. Ölçülen ortalama konsantrasyonun
endüstriyel olmayan alanlar için ASHRAE Standart 62’ de verilen 1000 ppm değerinin üzerinde olduğu
vurgulanarak, insan kaynaklı bu konsantrasyonun sebebi, Ģehir içi otobüslerden farklı olarak uzun yol
otobüslerinin uzun süre kapılarını açmamasına bağlanmakta ve yetersiz havalandırmadan dolayı
yolcu solunumu ile birlikte oluĢan birikim kaynaklı olduğu belirtilmektedir. ÇalıĢma sonuçlarında, CO 2
düzeyini düĢürmek için uzun yol otobüslerinde hava değiĢim oranının arttırılması gerekliliği sonucu
önemle vurgulanmaktadır. Otobüs içerisindeki PM10 ve PM2.5 partiküler madde ortalama düzeyleri ile
bu değerlerin mevcut rehber ve standartlardaki düzenlemeler ile karĢılaĢtırılması da ġekil 14.- b’ de
verilmiĢtir. Her iki kirletici düzeyinin de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hava kalitesi rehberinde önerilen
değerin üzerinde ancak Tayvan Çevre Koruma Yönetimi hava kalitesi rehberinde önerilen değerin
altında kaldığı tespit edilmiĢtir. Hem PM10 hem de PM2.5 düzeylerinin uzun yol otobüslerinde Ģehir içi
otobüslerdekine nazaran düĢük olduğu, bunun sebebinin ise Ģehir içi caddelere nazaran otoyollardaki
düĢük trafik yoğunluğu ve meteorolojik koĢullar olduğu bunun yanı sıra uzun yol otobüslerindeki düĢük
yolcu hareketliliği sonucu kirleticinin yeniden süspansiyonunun minimum düzeyde oluĢundan
kaynaklandığı çalıĢmada belirtilmektedir. Ayrıca otoyollardaki yüksek araç hızlarının oluĢturduğu hava
türbülanslarının da bu sonuçta etken olduğu söylenmektedir. ÇalıĢmada uzun yol otobüslerinde
görülen PM boyut dağılımı da incelenmiĢ ve bu otobüslerdeki PM boyutlarının %99.8’ inin 2.5 μm’ nın
altında olduğu ve uzun yol otobüsleri için bu çok ince partiküler madde dağılımlarını, kaynaklarını ve
etkilerini incelemek gerektiği de vurgulanmıĢtır.

(a)
(b)
ġekil 14. ÇeĢitli ortalama kirletici konsantrasyonları ve mevcut düzenlemeler ile karĢılaĢtırılması: (a)
CO ve CO2, (b) PM10 ve PM2.5 [19].

5. PĠYASADA MEVCUT OTOBÜS KLĠMA SĠSTEM ÖZELLĠKLERĠ
Piyasada mevcut otobüs klima üreticilerinin bir kısmının web sayfalarından yapılan araĢtırmada
boyutları ve kullanılacakları iklim Ģartları farklı olan çeĢitli soğutma / ısıtma kapasitelerine ve hava
debilerine sahip otobüs klimalarının üretildiği görülmekle birlikte, kullanılan taze hava miktarlarına
o
yönelik kesin bir bilgiye ulaĢılamamıĢtır. Klimaların soğutma yükleri 35 C dıĢ sıcaklıkta 24 kW ile 37.5
o
kW arasında değiĢirken, 40 C’ nin üzerindeki dıĢ sıcaklıklar için ise yaklaĢık 45 kW soğutma
kapasiteli cihazlar görülebilmektedir. Cihazlardaki hava debileri düĢük dıĢ ortam sıcaklıkları için
3
üretilenlerde 4600 – 6900 m / h civarında iken yüksek dıĢ ortam sıcaklıkları için üretilen yüksek
3
kapasiteli cihazlarda 8400 - 17100 m /h arasındadır [20,21,22]. Bazı tiplerde sıfır taze hava veya
%100 taze hava ibareleri mevcut iken, belirli bir oranda % ile taze hava miktarlarının belirtildiği bir
kataloga ulaĢılamamıĢtır.
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6. ġEHĠRLERARASI OTOBÜSLER ĠÇĠN TAZE HAVANIN ÖNEMĠ
GeniĢ literatür araĢtırmasından da görüleceği üzere otobüs içerisindeki iç hava kalitesi sıklıkla Ģehir içi
kullanımlar halinde ele alınmıĢ olup, Hsu ve Huang [19] tarafından yapılan uzun yol otobüsleri iç hava
kalitesi incelemesi önemli bulguları ortaya koymuĢtur. ġehirlerarası yolculuklarda gerek coğrafik gerek
meteorolojik sebepler ve daha hafif trafik yoğunluğu doğrultusunda dıĢ kirletici kaynakların azalması
ile otobüs içinde Ģehir içlerine nazaran daha düĢük BTEX, CO ve PM konsantrasyonlarını ortaya
çıkartmaktadır. Bu durumda Ģehirlerarası otobüslerde iç hava kalitesi için en önemli parametre insan
solunumu kaynaklı CO2 konsantrasyonu olmaktadır. Bu da klimatize edilen araçlarda direkt olarak taze
hava miktarına bağlıdır. Bu çalıĢmada Tablo 3.’ de sunulan parametreler ıĢığında Kalema ve Viot [23]
tarafından önerilen metot ile zamana bağlı olarak farklı taze hava giriĢleri için CO 2 miktarındaki
değiĢimin ne olacağı hesaplanarak ġekil 15.’ de verilmiĢtir. Muhtemel CO 2 konsantrasyonları
hesaplanırken taze hava miktarları klima hava debisinin %5 – 25 aralığında %5 artıĢlar ile tespit
edilmiĢtir. Bu yüzdeler dahilinde elde edilen kiĢi baĢına düĢen taze hava miktarları da 2 - 10 lt/s-kiĢi
arasında 2 lt ile artıĢ göstermektedir. ġekilden açıkça görüldüğü üzere, otobüslerdeki dar hacimdeki
insan yoğunluğu sebebiyle CO2 konsantrasyonları hızla 1000 ppm değerlerine ulaĢmakta ve
aĢmaktadır. ASHRAE Standart 62’de endüstriyel olmayan ortamlar için önerilen üst sınır olan 1000
ppm değerine göre yorumlandığında Ģehirlerarasında seyahat eden bir otobüsün 3 – 4 saat de bir
mola vereceği düĢünülürse en azından %25 taze hava miktarının (10 lt/s-kiĢi) yeterli olacağı
görülmektedir. Yine de otobüsün her zaman tam dolu olmayacağı gerçeği yanı sıra ısıl konfor ve enerji
verimliliği de düĢünüldüğünde %20 taze hava miktarının da (8 lt/s-kiĢi) kabul edilebilir olduğu ġekil 15.’
den açıkça görülebilmektedir.
Tablo 3. Otobüs içerisinde görülebilecek CO2 konsantrasyonu hesabında kullanılan veriler.
Veri
Yolcu ortalama vücut ağırlığı
Yolcu ortalama boyu
Yolcu metabolik aktivite düzeyi
Yolcu sayısı
Otobüs boyutu (boy / en / yükseklik)
Klima hava debisi

Değer
80 kg
180 cm
1.2 met
48 kiĢi
12 m / 2.4 m / 3.3 m
3
6900 m /h

ġekil 15. Farklı taze hava miktarları için otobüs içerisinde görülebilecek CO 2 konsantrasyonu
düzeylerinin zamana bağlı değiĢimi.
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SONUÇ
ġehirlerarası otobüs seyahatlerinde yolcuları etkileyen titreĢim gibi fiziksel, koltuk konforu gibi
ergonomik etmenler var iken ısıl konforun sağlanması ve temiz bir iç ortam havasını temini konforlu bir
yolculuk için son derece önemlidir. Bu çalıĢmada, otobüs içerisinde ısıl konfor ve iç hava kalitesi
üzerine yapılan literatür taraması ve hesaplar doğrultusunda elde edilen sonuçlar ve yapılabilecek
öneriler aĢağıda sıralanmıĢtır:
1- Otobüslerde iç hava kalitesinin arttırılması amacıyla önerilen deplasmanlı havalandırmanın ısıl
konfora etkisi de mutlaka araĢtırılmalıdır.
2- ġehir içinde kullanılan otobüslerde trafik yoğunluğu, yolcu hareketleri, meteorolojik durum gibi
çok sayıda etken varlığı nedeniyle otobüs iç ortam hava kalitesini bozan konsantrasyonlar
belirlenebilse de bunların sınırlandırılmasının son derece güç olduğu görülmüĢtür.
3- Gerek Ģehir içi gerekse Ģehirlerarası otobüs yolculuklarında iç hava kalitesini etkileyen çok
sayıda faktörün (otobanda yolculuk, caddede yolculuk, tünel de yolculuk gibi güzergah, trafik
yoğunluğu ve meteorolojik durum, otobüs koltuk ve yapı malzemesinde kullanılan farklı
malzemelerden emisyonlar, kullanılan temizlik malzemeleri, yolcu hareketliliği gibi) varlığı
temiz bir iç ortam havasını temini için otomasyon sistemlerinin kullanılmasını da
kısıtlamaktadır.
4- Klimatize edilen Ģehirlerarası otobüsler için iç hava kalitesinin iyileĢtirilmesinde en önemli
parametre insan kaynaklı kirletici olan CO2 üzerine yoğunlaĢmaktadır. Bu da direkt olarak
klima sisteminin temin ettiği taze hava miktarı ile iliĢkilidir. %25 taze hava miktarı (10 lt/s-kiĢi)
ideal gibi görünse de enerji verimliliği açısından %20 taze hava miktarı da (8 lt/s-kiĢi) uygun
olabilmektedir.
5- Klimatize edilen ortamlarda alınacak taze hava ile temiz bir iç ortam sağlanırken ısıl konforun
bozulmaması ve enerji verimliliği sağlanması için otobüslere uygun ısı geri dönüĢüm cihazları
tasarlanmalı ve kullanılmalıdır.
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METRO ĠSTASYONLARI ĠLE METRO VE ġEHĠRLERARASI
TREN VAGONLARINDA ĠÇ HAVA KALĠTESĠ
Burcu ONAT

ÖZET
Metro ve raylı sistemler, ulaĢımda kaliteyi yükseltmesi, kalabalığı azaltması ve trafik yoğunluğunun
olduğu güzergâhlarda destek sağlayıp ulaĢımı kolaylaĢtırması gibi niteliklere sahip olmasından dolayı
günümüzde en çok tercih edilen ulaĢım aracıdır. Ülkemizde büyük Ģehirlerde trafik yükünün artması
nedeniyle farklı ulaĢım türlerinin kullanılması ihtiyacı doğmuĢ, bu da metro ve hafif raylı sistemler gibi
ulaĢım araçlarının tercih edilmesine neden olmuĢtur. Metro ve raylı sistemleri kullanan kiĢiler, gün
içinde sadece kısıtlı bir zamanı metro istasyonunda ve tren vagonu içinde geçirmektedir. Ancak bu
kapalı mikro çevrelerde hava kirleticilerinin oranı yüksekse kısa süreli maruz kalınması durumunda
bile gün içinde toplam maruz kalımlarına ve dolayısıyla sağlık etkileri üzerinde katkısı büyük
olabilmektedir. Bu çalıĢmada dünyada ve ülkemizde metro sistemlerin peron ve vagonlarında, raylı
sistemlerin vagonlarında iç hava kalitesi konusunda yapılmıĢ çalıĢmalar incelenmiĢtir. Ülkemizdeki
metro ve tren vagonlarındaki iç hava kalitesi, metro sistemlerinin özellikleri de dikkate alınarak farklı
ülkelerdeki metro ve raylı sistemlerle karĢılaĢtırılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Ġç hava kalitesi, Metro, Raylı sistemler.

ABSTRACT
Nowadays, subway and railway systems is the most preferred mode of transport, because it has the
qualifications such as upgrading the quality of public transport, reducing clutter and providing support
on routes where traffic congestion. Due to the increased traffic load in major cities in our country, the
use of different modes of transport is needed. This is led the choice of the transport such as subway
and light rail systems. Commuters who use the subway and rail systems, spend a limited time in the
subway station and train cabin during the day. However, if the level of air pollutants are high in the
micro environments, the effect of contribution on the overall health effects and short-term exposure
can be great. In this study, the studies about indoor air quality in the platform and the train cabin of
the subway and railway systems in the world and in our country was investigated. The indoor air
quality in metro and train cabin in our country, taking into account the characteristics of the subways
was compared to the subway and railway systems in other countries.
Key Words: Indoor air quality, Subway, Railways

1. GĠRĠġ
Hava kirliliği bugün dünya çapında çoğu ĢehirleĢmiĢ çevrenin kaçınılmaz gerçeğidir ve bu sebepten
artan hastalık ve ölüm yükü nedeniyle hepimizi ilgilendirmektedir. Dünya çapında bir milyardan fazla
insan kabul edilemez hava kalitesine sahip Ģehirlerde yaĢamaktadır. Ülkelerdeki ekonomik geliĢme
araba sayısının artmasına dolayısıyla trafikten kaynaklanan hava kirlenmesinin en önemli çevre
sorunlarından biri olmasına sebep olmuĢtur. ġehirlerde trafik yükünün artması farklı ulaĢım türlerinin
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kullanılması ihtiyacını doğurmuĢ, bu da metro, raylı sistemler gibi ulaĢım araçlarının tercih edilmesine
neden olmuĢtur. Günümüzde dıĢ hava kalitesi kadar iç hava kalitesi de önem kazanmıĢtır ve son
yıllarda yurtdıĢında, özellikle büyük Ģehirlerde ulaĢımda çok tercih edilen metrolarda hava kalitesi
konusunda çok sayıda çalıĢma yapılmıĢtır. Dünyada ilk metro sistemleri 19.yy’ın ortalarında Londra ve
New York’ta iĢletilmeye baĢlamıĢtır. Ülkemizde ilk raylı sistem Konya’da 1992 yılında hizmete girmiĢtir.
Daha sonra Ankara hafif raylı sistem 1996’da, Ankara metro sistemi 1997’de, Ġstanbul’da AksarayHavalimanı hafif metro ve 4.Levent-Taksim metro hatları sırasıyla 1989 ve 2000 yılında, Ġzmir’de ise
2000 yılında iĢletilmeye baĢlamıĢtır.
Metrolarda özellikle tren raylarından ortama yayılan demir tozları, havalandırma sistemlerin yetersiz
oluĢu ve yolcuların üzerinde ortama taĢınan partiküller nedeniyle hava kalitesi insan sağlığı açısından
tehlikeli boyutlara ulaĢabilmektedir. Metrolardaki hava sirkülasyon miktarının düĢük olması, metrodaki
konsantrasyonların dıĢ ortam konsantrasyonlarından daha yüksek olmasına neden olmaktadır. Metro
ve raylı sistemleri kullanan kiĢiler, gün içinde sadece kısıtlı bir zamanı metroda geçirmektedir. Ancak
metrodaki partikül madde seviyesi ve elementel bileĢim oranı yüksekse kısa süreli maruz kalınması
durumunda bile gün içinde toplam maruz kalımlarına ve dolayısıyla sağlık etkileri üzerinde katkısı
büyük olmaktadır. Metro yolcularının hava kirliliğine maruziyeti ile ilgili ilk çalıĢma 1980’li yılların
sonunda Boston’da yapılmıĢtır. Bu çalıĢmayı metro sistemlerinde hava kirliliğinin değerlendirilmesi ile
ilgili pek çok çalıĢma takip etmiĢtir. Bu çalıĢmalarda partikül madde (PM), PAH, hidrokarbonlar, UOB
(uçucu organik bileĢikler), karbon monoksit, azot dioksit, metaller ve çeĢitli biyolojik kirleticiler
incelenmiĢtir. Metro sistemleri ve raylı sistemlerde maruz kalınan iç hava kirleticileri bu konuda
yapılmıĢ çalıĢmalar incelenerek aĢağıda özetlenmiĢtir.

1.1.Toz Maruziyeti ve Tozun Elementel BileĢimi
Metrolarda en önemli iç hava kirleticilerinden biri partikül maddedir. Metroda ve vagonlarda solunabilir
partiküllerin baĢlıca kaynağı raylar üzerinde tekerleklerin sürtünme ve fren yapması gibi raylarda
aĢınmaya neden olan hareketlerdir. Bu partiküller büyük oranda demir içerir. Metrolar özellikle Fe
(Demir), Cu (Bakır) ve Mn (Mangan) metalleri için en etkin kaynaktır [1]. Partiküllerin bir diğer kaynağı
ise yolcuların kıyafetleri ve yolcuların peron içindeki hareketleridir. Ayrıca dıĢ ortamda trafikten
kaynaklanan çok küçük partiküller dıĢ ortamdan metro tünellerine girerek birikebilmektedir. Seaton ve
diğerleri [2] tarafından Londra’da yapılan bir çalıĢmada bir kiĢinin metroda günde 2 saat geçirmesi
3
durumunda PM2.5 günlük maruz kalım miktarına 17 µg/m ’lık bir katkısı olduğu ve metro ile ulaĢımın,
günlük maruz kalınan PM2.5 konsantrasyonunda sadece %3’lük bir artıĢa sebep olurken, PM2.5
bileĢiminde bulunan Fe (Demir) maruziyetinde %200 lük bir artıĢa, Mn (Mangan) ve Cu (Bakır)
maruziyetinde ise sırasıyla %60 ve %40’lık artıĢa sebep olduğu tespit edilmiĢtir. Londra’da benzin
katkı maddesinin (MMT) taksi sürücüleri ve metroda seyahat edenlere etkisini görmek ve maruz
kalınan Mn miktarlarının tespiti ve karĢılaĢtırması için bir çalıĢma yapılmıĢtır [3]. Taksi sürücülerinin
3
maruz kaldığı Mn konsantrasyonu 20 ng/m iken metroda seyahat edenlerin bu miktarın yaklaĢık 7 kat
3
fazlasına (137 ng/m ) maruz kaldığı görülmüĢtür. Ayrıca aynı karĢılaĢtırma maruz kalınan PM 2.5 ve
Toplam Partikül Madde (TPM) için yapılmıĢ, metroda seyahat edenlerin taksi sürücülerinin maruz
kaldığı PM2.5’un 8 kat, TPM’in ise 12 kat fazlasına maruz kaldığı tespit edilmiĢtir.
Stockholm’de yapılan bir çalıĢmada Ģehrin merkezinde seçilen bir metro istasyonunda 2 hafta süreyle
PM10 ve PM2.5 ölçümleri yapılmıĢtır. Hafta içi 07.00-19.00 saatleri arasında yapılan ölçümler
3
sonucunda ortalama PM10 ve PM2.5 konsantrasyonları sırasıyla 470 ve 260 µg/m olarak bulunmuĢtur.
Hafta sonu yapılan ölçümlerde daha düĢük konsantrasyon değerleri bulunmuĢ, bunun nedeni ise tren
sefer sayısındaki azalma olarak belirtilmiĢtir. Ayrıca bu değerler dıĢ ortam konsantrasyonları ile
karĢılaĢtırılmıĢ ve metrodaki konsantrasyon değerlerinin dıĢ ortamın 5-10 katı olduğu görülmüĢtür.
ÇalıĢma sırasında tünel duvarları ve raylar yıkanmıĢ ve yıkama sonrası yapılan ölçümlerde PM 10 ve
PM2.5 konsantrasyonlarının sırasıyla %13 ve %10 oranında düĢtüğü tespit edilmiĢtir [4].
Meksika’nın baĢkenti Meksiko City’deki metro sisteminde yapılan bir çalıĢmada PM 2.5 ölçümleri
3
yapılmıĢ, ve sabah ve akĢam yoğun olan saatlerde ortalama değeri 61 µg/m olarak ölçülmüĢtür.
Ayrıca partikülün kimyasal bileĢimi de belirlenmiĢtir. Sabah ve akĢam saatlerinde PM2.5’un en büyük
bileĢeninin, toplam kütlesinin %10’unu oluĢturan organik karbon olduğu tespit edilmiĢtir. Yüksek
seviyelerde Fe (Demir), Cu (Bakır), Si (Silisyum) ve S (Kükürt) elementleri ölçülmüĢtür [5].
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Montreal’da (Kanada) yapılan bir çalıĢmada da dıĢ ortamı farklı trafik yoğunluklarında olan 3 metro
3
istasyonunda solunabilir Mn (Mangan, Mn<5 µg/m ) ve toplam Mn örneklemesi yapılmıĢtır. Bu
çalıĢmada benzin içinde bulunan MMT (metilsiklo pentadien mangan trikarbonil)’nin metrolara etkisi
incelenmiĢtir. Mangan’ın metrolarda muhtemel kaynaklarının tünel yapı malzemeleri ve araçlar
olabileceği, fakat asıl kaynağın filtrasyon uygulanmadan havalandırma sistemiyle dıĢarıdan metroya
verilen hava olduğu belirtilmiĢtir. Trafik yoğunluğunun az olduğu bölgede düĢük Mn konsantrasyonu
3
(0.018-0.032 µg/m ), trafik yoğunluğunun fazla olduğu bölgede bulunan metroda ise yüksek Mn
3
oranları (>0.05 µg/m ) tespit edilmiĢ ve metrolarda maruz kalınan hava kalitesinin dıĢ hava kalitesiyle
doğrudan iliĢkili olduğu tespit edilmiĢtir [6].
1999 yılında Washington DC’de (USA) yapılan bir çalıĢmada metroda trenlerin sefer sıklıklarının
partikül madde konsantrasyonunu etkilediği, PM konsantrasyonunun tren seferlerinin baĢladığı saat
05:30’dan itibaren yükselerek en yüksek konsantrasyonuna saat 08:00’de ulaĢtığı belirtilmiĢtir. Ayrıca
Fe (Demir) ve NaCl (tuz) baskın elementler olarak saptanmıĢtır. Tuzun muhtemel baĢlıca kaynağı kıĢ
döneminde yağıĢ sonrası yayılan tuzlar olabileceği, Fe kaynağı olarak ise trenlerin ray ve frenlerinden
yayıldığı kabul edilmiĢtir [7].
Finlandiya – Helsinki’de metroda 2 hafta süre ile PM2.5 ölçümleri yapılmıĢ ve partikül sayısı tespit
edilmiĢtir. PM2.5 örnekleri elemental bileĢiminin ve karbon oranının belirlenmesi amacıyla analiz
3
edilmiĢtir. PM2.5 günlük ortalama konsantrasyonları 2 metro istasyonunda 47±4 ve 60±18 µg/m , dıĢ
3
3
ortamda yapılan ölçümlerde ise 19±6 µg/m ve 21±4 µg/m olarak bulunmuĢtur. Siyah karbon
3
konsantrasyonu 6.3±1.8 µg/m olarak tespit edilmiĢtir. PM2.5 örneklerindeki en zengin element Fe;
3
3
metroda 29±7 µg/m , dıĢ ortamda 0.7±0.3 µg/m olarak belirlenmiĢtir. Diğer tespit edilen elementler ise
Mn, Cr, Ni ve Cu’dır [8].
Mısır- Kahire’de yapılan bir çalıĢmada dıĢ ortamda ve metro istasyonlarında TPM ölçümleri yapılmıĢtır.
3
3
Ortalama TPM konsantrasyonu metrolarda 938.3 µg/m , dıĢ ortamdaki istasyonda 447.3 µg/m olarak
bulunmuĢtur. Yüksek konsantrasyon, yolcu aktiviteleri, trenin piston etkisi, platformdaki hava akımı ve
taban temizliği ile iliĢkilendirilmiĢtir [9]. Hongkong’ta yapılan bir çalıĢmada da raylı sistemlerde
havalandırmalı ve havalandırma bulunmayan ulaĢım tiplerinde PM2.5 and PM10 ölçümleri yapılmıĢtır.
3
Metroda ortalama PM2.5 ve PM10 konsantrasyonları sırasıyla 33 ve 44 µg/m bulunmuĢtur [10]. Çok
benzer bir çalıĢma Guangzhou-Çin’de metroda yapılmıĢ, ortalama PM2.5 ve PM10 konsantrasyonları
3
sırasıyla 44 ve 55 µg/m bulunmuĢtur [11]. Elektrikle çalıĢan trenlerin tünel hava kalitesine bir etkisi
olmadığından düĢük konsantrasyon değerlerinin görüldüğü belirtilmiĢtir.
3

BudapeĢte’de metro istasyonlarında yapılmıĢ bir çalıĢmada PM 10 konsantrasyonu 155±55 µg/m , Fe,
Mn, Ni, Cu ve Cr konsantrasyonları ise dıĢ ortama göre 5-20 kat daha yüksek bulunmuĢtur. Fe’nin
%46’sının PM10-2.0 fraksiyonunda bulunduğu belirtilmiĢtir [12].
1.2. Biyolojik Partiküller
Biyolojik kökenli bakteri içeren partiküller genellikle bulaĢıcı hastalıkların ajanları olarak bilinmektedir.
ÇeĢitli araĢtırmalar havadaki mikroplara maruz kalmanın olumsuz sağlık etkileri ile iliĢkili olduğunu
göstermiĢtir. Bakteriler tahriĢ ve grip benzeri semptomlara neden olan endotoksin üretirler. Havada
bulunan mantarın atopik rahatsızlıkları bulunan hastalarda önemli bir alerjen kaynak olduğu
belirtilmiĢtir [13]. Hwang ve diğerleri [14] tarafından Seul, Kore’de yürütülen bir çalıĢmada 25 metro
istasyonunda bakteri konsantrasyonları belirlenmiĢtir. Ġstasyonların derinliği, istasyonun yapım yılı,
sıcaklık, nem, yolcu sayısı ve platform perde kapılarının kullanımı (platform screen door) gibi
koĢulların bakteri konsantrasyonu ile iliĢkisi incelenmiĢtir. Havadaki toplam bakteri sayısı 4 istasyonda
3
Kore iç ortam sınır değeri 800 CFU/m ’ten yüksek, derinliği fazla olan istasyonlarda konsantrasyon
daha yüksek, perde kapıların bulunduğu istasyonlarda konsantrasyonlar daha düĢük bulunmuĢtur.
Taiwan’da yapılan bir çalıĢmada tren vagonlarında havadaki bioaerosollerin boyutsal ve mevsimsel
3
dağılımı incelenmiĢ, havadaki ortalama bakteri ve küf konsantrasyonu sırasıyla 417 CFU/m ve 413
3
CFU/m olarak bulunmuĢtur. Bakteri ve küfün maksimum olduğu partikül boyut aralığı 1,1-2,1 µm
olarak tepit edilmiĢtir. Bakteri konsantrasyonunun sonbaharda en yüksek kıĢın ise en düĢük
değerlerde olduğu belirtilmiĢtir [15].
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1.3.Metro Tozunun Toksisitesi
Londra metrosunda yapılan bir çalıĢmada filtre üzerinde toplanan tozlarda toksisite analizleri
yapılmıĢtır. Alveolar epitelyum hücre (A549) kullanılarak yapılan testler sonucunda metro tozunun
toksisitesinin titanyum dioksitten daha fazla, kuartzdan ise daha az olduğu bulunmuĢtur [16]. Metro
tozunun DNA’ya zararlı etkisinin olup olmadığını belirlemek amacıyla Karlsson [17] tarafından
yürütülen çalıĢmada insandan alınan akciğer hücreleri metro tozuna maruz bırakılmıĢ ve DNA zararı
analiz edilerek belirlenmiĢtir. Metro tozlarının akciğer hücreleri üzerinde toksik etki ve stres meydana
getirdiği görülmüĢtür. Metro tozlarının atomik kompozisyonuna bakıldığında ise Fe (Demir)’in en
baskın metal olduğu ve çoğunlukla magnetit (Fe3O4) formunda olduğu görülmüĢtür. Elektron
mikroskopuyla yapılan incelemelerde partikül ve akciğer hücreleri arasında etkileĢim olduğu
görülmüĢtür.
Ülkemizde metro sistemleri ve hafif metro sistemlerde iç hava kalitesi konusunda yapılan çok fazla
çalıĢma mevcut olmasa da toz konsantrasyonu ve tozun elementel bileĢiminin incelendiği çalıĢmalar
mevcuttur. Onat ve Stakeeva [18] ve ġahin ve diğerleri [19] tarafından Ġstanbul metro ve hafif raylı
sistemlerinde vagon ve peronlarında PM konsantrasyonunun ve tozun elementel bileĢiminin
belirlenmesi amacıyla bir çalıĢma yürütülmüĢtür. Bu çalıĢmalar ayrıntılı olarak aĢağıda verilmiĢtir.

2. YÖNTEM
2.1. ÇalıĢmanın yapıldığı istasyonlar ve çalıĢmanın kapsamı
ÇalıĢmada Aksaray-Havalimanı Hafif metro hattı (Havalimanı, Otogar, Aksaray istasyonları) ve
Taksim- 4. Levent metro hattında (4.Levent, ġiĢli, Taksim istasyonları) peronlarda toplam 6 adet
istasyonda Eylül 2007 – Ocak 2008 tarihleri arasında 15’er gün 24 saat süreyle PM2.5 ve PM10
ölçümleri yapılmıĢtır. Peronlarda ayrıca 8 farklı boyutta (0,4-10µm) partikül madde toplanmıĢ ve boyut
dağılım analizi ve metal içeriği belirlenmiĢtir. Peron ölçümleri tamamlandıktan sonra her iki metro
hattının tren vagonlarında PM2.5 konsantrasyonları ölçülmüĢtür. Ayrıca trenlerin makinist kabinlerinde
PM2.5 konsantrasyonları belirlenmiĢtir.
2.2 ÇalıĢmada kullanılan cihazlar ve ölçüm yöntemi
Ġstasyon peronlarındaki toz miktarını standartlara uygun koĢullarda belirlemek ve cihazların güvenliğini
sağlayabilmek için sabit bir platform yapılmıĢ, ġekil 1’de görüldüğü gibi, 1,5 m yükseklikte 80x80cm
ebatlarında yapılan bu platforma cihazlar yerleĢtirilmiĢtir. Her istasyonda bir hafta (7 gün) süreyle PM 10
ve bir hafta (7 gün) süreyle MIE DataRAM 2000 (Thermo A.ġ.) cihazı ile PM2.5 ölçümleri yapılmıĢ ve
15 dakikalık ortalama konsantrasyonları 24 saat boyunca sürekli kaydedilmiĢtir.
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MIE Data RAM

8-Stage Cascade Impacter

80
cm
1,5 m

ġekil 1. Ġstasyon Peronlarına yerleĢtirilen PM ölçüm platformu.
Metro Ġstasyonlarında peronlara yerleĢtirilen platformlara, ayrıca PM boyut analizi yapmak için 8-Stage
Cascade Impacter -Kaskatlı toplayıcı (Thermo A.ġ.) PM cihazı yerleĢtirilmiĢtir. Cihaz toplam 8
kademeden oluĢmaktadır. Her bir kademeye yerleĢtirilen filtreler üzerinde toplanan tozlar gravimetrik
o
olarak tayin edilmiĢtir. Filtreler cihaza yerleĢtirilmeden önce ve toz toplandıktan sonra 25 C sıcaklık ve
%50 nemin bulunduğu laboratuvar koĢullarında en az 48 saat sabit tartıma getirilmiĢ ve 0,0000 gr
hassasiyetli terazi ile filtre boĢ ve dolu iken tartılmıĢtır. Filtreler üzerinde toplanan toz miktarı
belirlenmiĢ ve kütlesel ve hacimsel konsantrasyon hesaplanmıĢtır. 8-Stage PM toplayıcı ile toplanan
toz yüklü filtreler CEM Mars X-Press Cihazı ile EPA Method 3052 (Microwave Asisted Acid Digestion)
Metodu temelinde ayrıĢtırılmıĢ ve elde edilen çözeltiler 50 ml’ye distile su ile tamamlanmıĢ ve metal
o
analizleri yapılmak üzere -4 C’de buzdolabında muhafaza edilmiĢtir.
Ayrıca çalıĢmada pDR 1200 portatif toz ölçüm cihazı kullanılarak yolcuların ve makinistin toz
maruziyetini belirlemek amacıyla yolcuların seyahat ettiği tren vagonunda ve makinist kabininde PM2.5
ölçümleri yapılmıĢtır.

3.SONUÇ
Metro yolcularının seyahatleri esnasında partikül maddeye maruz kaldığı noktalar temel olarak
istasyon peronları ve tren vagonlarıdır. ÇalıĢanlar ise (peron görevlileri ve makinistler) istasyon
peronlarında ve tren makinist kabininde çalıĢma vardiyaları süresince partikül maddeye maruz
kalmaktadır. Bu çalıĢma kapsamında Ġstasyon Peronları, Tren içi ve Makinist kabininde PM
konsantrasyon ölçümleri yapılmıĢtır. Ġstasyon peronlarında PM10 ve PM2.5 konsantrasyonları ortalama
değerleri belirlenirken tren çalıĢma süresi olan (06:00-24:00) saatleri arasındaki ölçümler dikkate
alınmıĢtır. Metro yolcularının PM maruziyetleri metroda seferlerinin yapıldığı zaman aralığında
meydana geldiğinden bu süre esnasında yapılan ölçümlerin ortalaması alınarak tespit edilmiĢtir.
İstasyon Peronları
Aksaray- Havalimanı Hafif Metro Hattında çalıĢmanın yürütüldüğü dönemde 18 adet istasyon mevcut
olup ortalama sefer süresi 32 dakikadır ve bu hatta günde 240.000 yolcu taĢınmaktadır. Bu hat
3
üzerinde seçilen 3 istasyonda yapılan ölçümlere göre ortalama PM10 konsantrasyonu 59 ile 113 μg/m
3
arasında değiĢim gösterirken PM2.5 konsantrasyonu 48 ile 90 μg/m arasında bulunmuĢtur. En yüksek
PM10 konsantrasyonu Aksaray Metro istasyon peronunda, PM2.5 ise Otogar ve Aksaray Metro istasyon
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peronlarında yüksek konsantrasyonlarda gözlenmiĢtir. Metro istasyon peronlarında PM
konsantrasyonlarının sabah saat 06:00’dan 12:00’a kadar olan süreçte ve akĢam 18:00’dan 22:00’a
kadar olan süreçte arttığı, Havalimanı metro istasyonu peronunda ise PM ölçümleri incelendiğinde
Cuma aksam saatlerinde (18:00) baĢlayıp Cumartesi akĢam saatlerinde (18:00) sona eren ve 60 ile
3
140 μg/m arasında değiĢen bir PM2.5 konsantrasyon değerleri gözlenmiĢtir (Onat ve Stakeeva, 2012).
Tablo 1. M1 Aksaray-Havalimanı Hafif Metro Hattı Ġstasyon Peronlarındaki Ortalama Partikül Madde
Konsantrasyonu
Ġstasyon

Ġstasyon
derinlik

Havalimanı
Otogar
Aksaray
Taksim
ġiĢli
4.Levent

Tünel
Hemzemin
Tünel
35
28
20

3

PM10 (μg/m )
Ortalama ± S.Sapma
06:00-24:00
68,6 ± 26,7
63,2 ± 35,9
116,9 ± 27,1
220,6 ± 60,8
152,5 ± 58,6
90,7 ± 30,5

3

PM2.5 (μg/m )
Ortalama ± S.Sapma
06:00-24:00
49,3 ± 14,1
98,3 ± 26,6
89 ± 29,3
181,7 ± 70,4
106,8 ± 35,2
105,3 ± 45,4

Yine çalıĢmanın yürütüldüğü tarihlerde 8,5 km uzunluğa sahip Taksim – 4.Levent Metro Hattında 6
adet istasyon mevcuttur. Her bir metronun ortalama sefer süresi 12 dakika olup bu hatta günlük
185.000 yolcu taĢınmaktadır. Bu hat üzerindeki istasyonlarda ortalama PM 10 konsantrasyonu 85,7 ile
3
3
240,9 μg/m arasında değiĢim gösterirken PM2.5 konsantrasyonu 104,8 ile 199 μg/m arasında
değerler almıĢtır. En yüksek PM10 ve PM2.5 konsantrasyonu Taksim Metro istasyon peronunda
ölçülmüĢtür. Tablo 2’de istasyon peronlarındaki PM10 konsantrasyonları, istasyonlara en yakın
konumda bulunan Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi dıĢ ortam hava kalitesi istasyonlarında ölçülen PM 10
konsantrasyonları ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Tablo 2’ye göre %99 anlamlılıkla (p=0,01) en yüksek
korelasyon (0,96) Otogar metro istasyonunda ölçülen PM10 ile Esenler Hava Kalitesi Ölçüm
Ġstasyonunda ölçülen PM10 arasında oluĢtuğu gözlenmiĢtir. Otogar istasyonu dıĢ ortama açık
Hemzemin bir istasyon olduğundan ve dıĢ ortam hava kalitesi istasyonu Otogar metro istasyonuna çok
yakın bir noktada olduğundan korelasyon yüksek çıkmıĢtır.
Tablo 2. Metro Ġstasyonları Peron içi ve DıĢ Ortam Hava Kirliliği Ölçüm Ġstasyonları PM 10
Konsantrasyonları arasındaki oran ve korelasyon.
Metro
Ġstasyonu
Havalimanı
Otogar
Aksaray
4.Levent
ġiĢli
ġiĢli
Taksim
Taksim

DıĢ Ortam
Ġstasyonu
Yenibosna
Esenler
Saraçhane
Sarıyer
Sarıyer
BeĢiktaĢ
BeĢiktaĢ
Saraçhane
*p=0,05, **p=0,01

Korelasyon
(R)
0,70*
0,96**
0,79*
0,60*
0,89**
0,55
0,88**
0,77*

Metro Peron içi
/ DıĢ Ortam
Oranı
0,9 ± 0,6
1,0 ±0,1
1,3 ±0,2
1,8 ± 0,8
4,5 ± 1,4
2,2 ± 0,8
3,2 ± 0,7
4,7 ± 1,6

4.Levent-Taksim Metro hattında dıĢ Ortam PM10 ölçümleri ile Metro içi PM10 ölçümleri arasındaki oran
1,7 ile 4,7 arasında değiĢim göstermiĢtir (Tablo 2). Bu değiĢimin Metro Ġstasyon peron derinliği ile
iliĢkili olduğu söylenebilir. DıĢ ortamın yaklaĢık 4,7 katı PM 10 konsantrasyonu ölçülen Taksim metro
3
istasyonu 35 m ile en derin istasyon olup en yüksek günlük ortalama PM10 (240,9 μg/m ) ve PM2.5 (199
3
μg/m ) konsantrasyonları bu istasyonda ölçülmüĢtür.
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Tren vagonları
Tren vagonları içindeki yolcuların seyahat esnasında maruz kaldıkları PM 2.5 konsantrasyon ölçümleri
her iki hatta da sabah, öğle ve akĢam bir tren seferi boyunca yapılmıĢ ve 3 gün tekrarlanmıĢtır. Sabah
ölçümleri saat 07:30-09:30 arasında, öğle ölçümleri saat 12:00-14:00 arasında ve akĢam ölçümleri ise
saat 18:00-20:00 arasında yapılmıĢtır. 30 saniye ortalama PM2.5 konsantrasyon kayıtlarından sabah,
öğle ve akĢam ortalamaları hesaplanmıĢ ve her iki hatta sefer yapan trenlerin içerisindeki genel
ortalama konsantrasyon belirlenmiĢtir (Tablo 3).
Tablo 3: Tren vagonları ortalama PM2.5 Konsantrasyonları
3

Metro Hattı
Sabah
Aksaray-Havalimanı
Taksim-4.Levent
Tren Makinist Kabin İçi

60
41

PM2.5 Konsantrasyonu (µg/m )
Öğle
AkĢam
53
31

106
115

Günlük
Ortalama
73
62

Her 2 hatta sefer yapan trenlerin makinist kabinlerinde PM2.5 ölçüm cihazı makinistin tren kullanımı
esnasındaki konumu dikkate alınarak solunum mesafe yüksekliğine kabin ön kısmına monte edilmiĢtir.
30 saniye ortalama PM2.5 konsantrasyon kaydı makinistin çalıĢma periyodu boyunca (08:00-24:00) 3
3
gün yapılmıĢ ve ortalama PM2.5 konsantrasyonları Aksaray Havalimanı hattında 73 µg/m , 4. Levent3
Taksim Hattında 50 µg/m olarak bulunmuĢtur. ġekil 2’de 4. Levent-Taksim Hattı makinist kabini
içerisinde PM2.5 konsantrasyon değiĢimi görülmektedir.

PM2.5 Kons. (µg/m3)

Taksim-4Levent Metro Hattı Makinist Kabini PM2.5 Konsantrasyonları
120
100
80
60
40
20
0

zaman (s:dk)

ġekil 2. Tren Makinist Kabini içerisindeki PM2.5 Konsantrasyonunun tren çalıĢma süresince değiĢimi
Elementel Bileşim
ÇalıĢmada 8-Kademeli PM örnekleme cihazı kullanılarak toplanan toz örneklerinde Fe ve Cu
konsantrasyonları belirlenmiĢ ve Tablo 5’te verilmiĢtir ve görüldüğü gibi Fe ve Cu değerleri
istasyonlara göre farklılık göstermektedir. Aksaray- Havalimanı hafif metro istasyonundaki metal
konsantrasyonlarının 4.Levent-Taksim metro hattından daha yüksek olduğu görülmektedir. Özellikle
en yüksek metal oranı Havalimanı istasyonunda bulunmuĢtur. Bunun nedeni dıĢ ortam hava
kalitesinden etkilenme olarak açıklanabilir. Atatürk Havalimanı trafik yoğunluğu bakımından dünyanın
sayılı havalimanlarından biridir. Günde ortalama 350 uçak iniĢ yapmaktadır. Hava taĢıtlarının yakıtları
içinde bulunan metal içeren katkı maddeleri egzoz gazı emisyonları içinde dıĢ ortama verilmektedir.
Uçağın iniĢ-kalkıĢ döngüsünde geçirdiği süreçler (seyir yüksekliğinden havaalanına doğru yaklaĢma,
iniĢ, yolcu kapısına doğru yerde hareket, diğer bir uçuĢ için piste doğru hareket, kalkıĢ, tırmanma)
esnasında önemli miktarlarda egzoz gazı emisyonu havaya verilmekte ve dıĢ ortam hava kalitesi kötü
yönde etkilenmektedir [20].
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Tablo 5: Metro Ġstasyonları peron içi Solunabilir PM içerisindeki Metal içeriği.
Fe
µg/m
28,2
11,6
10,3
3,5
9,4
7,81

Havalimanı
Otogar
Aksaray
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ġiĢli
Taksim

3

Cu
%
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11,2
7,4
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10,1
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ġekil 3. Ġstanbul metrosu ve yurtdıĢındaki çeĢitli metrolardaki partikül maddenin ortalama
3
Fe ve Cu ve konsantrasyonları (µg/m )
Aksaray-Havalimanı hattında, Otogar ve Aksaray istasyonlarının metal oranları 4.Levent-Taksim hattı
ile karĢılaĢtırıldığında Havalimanı kadar olmasa da daha yüksek bulunmuĢtur. Bunun sebebi iki metro
hattındaki ray-peron arasındaki mesafe farkı olarak açıklanabilir. Aksaray-Havalimanı hattının rayperon mesafesi daha kısadır (2.65 m). Bu nedenle trenin yavaĢlaması sırasında sürtünme ile havaya
saçılan partiküller peron seviyesine daha çabuk ulaĢarak örnekleme sisteminde daha fazla metal
birikimine sebep olmuĢ olabilir.
Partikül maddenin ortalama metal konsantrasyon sonuçları ġekil 3’de yurtdıĢındaki çeĢitli metrolardaki
konsantrasyonlarla karĢılaĢtırmalı olarak verilmiĢtir. Havalimanı istasyonu dıĢında diğer
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3

istasyonlardaki Fe konsantrasyonu 3.5-11.6 µg/m arasında değiĢmektedir. Bu değerler Londra ve
Tokyo metrolarıyla karĢılaĢtırıldığında oldukça düĢüktür. Londra ve Tokyo’da Fe oranının çok yüksek
olmasının nedeni iki metro sisteminin de ortak özellikleri ile açıklanabilir. Ġki sistemde çok eskidir ve
fren sistemleri de aynıdır [21]. Fe partiküllerinin en önemli kaynağı trenin raylar üzerindeki hareketidir.
Bu nedenle fren sistemi seçimi metrolardaki Fe oranını önemli ölçüde etkilemektedir. New York
metrosu da eski olmasına rağmen fren sisteminin farklı olmasından dolayı daha düĢük Fe oranına
sahiptir. Bir diğer önemli noktada Mexico City’deki düĢük Fe oranıdır. Tekerlek sisteminin lastik olması
Fe saçılımını büyük oranda engellemiĢtir. Aksaray-Havalimanı hattındaki Cu değerleri diğer metrolarla
benzerlik göstermektedir. 4.Levent-Taksim hattında ise daha düĢük seviyede Cu bulunmuĢtur.

4.DEĞERLENDĠRME
Ġstanbul metrosundaki partikül maddenin yolcuların günlük maruziyetlerine katkısı dıĢ ortamla
karĢılaĢtırıldığında daha fazladır. DıĢ ortamdaki yüksek PM’nin metro içinde en az 2 kat fazlası
oluĢtuğu sonucu dikkate alındığında metro hava ortamının günlük toz maruziyetine olan katkısı ve
sağlık risklerinin değerlendirilmesi önem taĢımaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta partikül
maddeye karĢı hassasiyeti olan yolcuların (çok genç, çok yaĢlı ve solunum sistemi ile ilgili rahatsızlığı
bulunan yolcular) yüksek toz oranlarından kısa vadede daha fazla etkileneceğidir. ÇalıĢan personel
ise daha uzun süre metroda zaman geçirmektedir. Maruziyetin etkilerini değerlendirirken çalıĢan
personeli tünelde bakım ve onarım bölümünde çalıĢan iĢçiler, makinistler ve istasyon peron görevlileri
olarak ayırmak daha doğru bir yaklaĢım olacaktır.
Tünel tozlarının özelliklerinden biri de küçük boyutlu (ince) partiküllerin oranının fazla olmasıdır.
Solunabilir partikül maddenin yaklaĢık 5 µm’ye kadar olan kısmı burun ve boğazda tutulmakta 5
µm’nin altındaki boyutlar ise nefes borusundan bronĢlara ve akciğerlere kadar ulaĢabilmektedir. Bu
nedenle toksisitesinin ve muhtemel sağlık riskinin fazla olması nedeniyle 5 µm’nin altındaki
partiküllerin içeriğinin bilinmesi çok önemlidir. Ġstanbul metrosunda yürütülen çalıĢmada Aksaray –
Havalimanı hattındaki tozların içerisindeki Fe ve Cu konsantrasyonunun sırasıyla % 52 ve % 67,8’i,
4.Levent – Taksim hattındaki tozların içerisindeki Fe ve Cu konsantrasyonunun ise sırasıyla % 54 ve
% 67’si 5 µm’nin altındaki partikül madde içinde bulunduğu belirlenmiĢtir.

Tablo 6. Farklı Metro ve raylı sistemlerde platform ve vagonlarda PM2.5 konsantrasyonunun
karĢılaĢtırması
ġehir

Ġstasyon

Mikro çevre

Ölçüm süresi

Istanbul

M1 hattı*
M2 hattı**
M1 hattı
(3 stations)

Vagon içi
Vagon içi
Platform

1 trip (35-45 dk)
1 trip (20-30 dk)
18 saat

M2 hattı
(3 stations)

Platform

18 saat

M1 hattı
M2 hattı
Mariatorget

Makinist kabini
Makinist kabini
Platform

12 saat
16 saat
Hafta içi
Hafta sonu
8 saatlik vardiya
8 saatlik vardiya
YaklaĢık 1 saat

Stockholm
London
Mexico
city

Platform
Vagon içi
KiĢisel maruziyet

PM2.5 ort.kons.
ve standart sapma
3
(µg /m )
72.9
61.2
49.3(20.5-136.7)
98.3(14.5-291.4)
88.8(10-372.8)
181.7(26.7-1014.7)
106.8(30.9-391.6)
105.3(14.5-318.9)
73.5 (20.7-138)
49.5 (10.1-85.4)
199±104
148±82
270-480
130-200
61 (31-96)

Kaynak

[18]

[4]
[2]
[5]

İç Çevre Kalitesi Seminerleri Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 226 _______

Helsinki

Ġstasyonlar

Gün boyu

47±4 - 60±18

[8]

Hong
Kong
Guangzho
u

Vagon içi

25-50 dk

33 (21-48)

[10]

Vagon içi

2.5 saat

44

[11]

M1 hattı: Aksaray Havalimanı Hafif Metro hattı
M2 hattı: 4.Levent-Taksim metro hattı

Aksaray-Havalimanı hattı ile 4.Levent-Taksim hattında istasyon peronu, kabin ve tren içinde yapılan
PM2.5 ölçümlerinin sonuçları ve yurtdıĢındaki farklı metrolardaki ölçüm sonuçları ile karĢılaĢtırması
Tablo 6’da verilmiĢtir. Tablo 6’dan görüldüğü gibi toz konsantrasyonları her metroda farklılık
göstermektedir. Metronun yaĢı, derinliği, fren ve havalandırma sisteminin farklı özelliklere sahip olması
toz konsantrasyon miktarlarını etkilemektedir. Hong Kong metro sistemi, lastik tekerlek ve klima
3
3
donanımları sayesinde en düĢük PM2.5 konsantrasyonuna (33 μg/m ) sahiptir. Mexico City (61 μg/m )
3
ve New York (62 μg/m ) metrolarında benzer konsantrasyonlar ölçülmüĢtür. Mexico City’de doğal
havalandırma olduğu halde tekerleklerin lastik olması toz oranının düĢmesini sağlamıĢtır. New York’ta
ise çelik tekerlekler ve klima sistemi mevcuttur. Sonuç olarak metroda uygun fren ve havalandırma
3
sistemleri seçildiğinde toz oranları da azalmaktadır. Toz oranı yüksek olan Londra (270-480 μg/m ) ve
3
Stockholm (165-258 μg/m ) metrolarında ise eski tip fren sistemi (blok) ve doğal havalandırma
mevcuttur.
Metrolarda partikül madde ve hava kirlenmesinin etkilerini azaltmak mümkündür. Ancak güç olan,
metal tekerlekler ve tren raylarının olduğu metro sistemlerinde partikül madde seviyesinin nasıl
azaltılacağıdır. Eski sistemde yapılmıĢ metrolarda trenin raylar üzerindeki hareketinden kaynaklanan
partiküllerin azaltılması için elektrikli fren sistemleri, kauçuk lastikler ve klima sistemlerinin kullanımı
gibi değiĢiklikler yapılabilir. Elektrikli fren sistemi ve kauçuk-lastik tekerlek kullanımı partikül madde
miktarını azalttığı gibi metroda gürültü seviyesinin azalmasını da sağlar. Fakat bu yeniliklerin eski
metro sistemlerine uygulanması her zaman ekonomik ve teknolojik açıdan uygun olmamaktadır.
Yüksek performanslı klima sistemlerinin kullanımı, partikül madde gideriminde çok etkili bir yöntemdir.
Bu sistemler hem metrodaki partikül madde seviyesinin düĢmesini hem de yeterli derecede ortam
sıcaklığı sağlayarak yolcularında rahat seyahat etmesini sağlarlar. Bu sistemlerin en büyük
dezavantajı ise yüksek enerji tüketmesidir. Trenlerin bakım ve onarımlarının yapıldığı bölgelerde tozun
birikebileceği yerlerin temizlenmesi ve genel olarak tünel temizliğinin düzenli olarak yapılması metro
sistemlerindeki partikül maddenin kontrolünü sağlayacaktır.
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HASTANELERDE ĠÇ HAVA KALĠTESĠ; ÇAĞDAġ
TEKNOLOJĠ VE TÜRKĠYE’DE GÖRÜNÜM
Ali BOYLU

ÖZET
Mikrobiyolojik yaĢam ve bu oluĢumların insan sağlığına olumlu veya olumsuz etkileri yüzlerce yıldan
bu yana bilinmektedir. YaĢadığımız kapalı veya açık her türlü alanda ve hava da Ģartlara bağlı değiĢen
yoğunlukta mikroorganizma ve virüsler bulunmaktadır. Sağlıklı bir insanın bağıĢıklık sistemi, çok
yüksek dozda olmadığı müddetçe iç içe yaĢadığı mikroorganizmalara karĢı direnç gösterebilecek
kabiliyettedir. Ancak hastanelerde bulunan nüfusun çeĢitliliği ve niteliği farklılıklar gösterir. Sağlık
tesislerinde çalıĢanlar, ziyaretçiler ve normal hastaların dıĢında bulaĢıcı hastalık taĢıyan veya
bağıĢıklık sistemi zayıflamıĢ hastalar bulunmaktadır.
Ayrıca farklı ünitelerde gerçekleĢtirilen tıbbi iĢlemler ve müdahalelere bağlı olarak rahatsız edici koku
ve gazlarında ortaya çıkması söz konusudur. Bu sebeple hastanelerde iç hava kalitesi kavramına,
normal kapalı alanlardan farklı olarak konfor Ģartlarını karĢılamasının yanı sıra hava kaynaklı
mikrobiyolojik bulaĢma risklerinin azaltılması ile koku ve gazların giderilmesi zorunluluğunu da
eklemek gerekir.
Anahtar kelimeler: Hastane havalandırması, Hava temizlik sınıfı, Ameliyathane, Hepa filtre, Besleme
havası, Hava debisi ölçümü, Pozitif basınç, Partikül sayımı, Kanal sızdırmazlık testi

ABSTRACT
Microbiological life and its positive and negative effects on human health have been known for
hundreds of years. There are microorganisms and viruses in all close or open areas we live and
population of them may change based on air conditions. Immune system of a healthy person can put
up resistant these microorganisms unless they are thickly populated. However, property and diversity
of population vary in hospitals. There are sick people which have weak immune system or have
epidemy in a health facility excepting medical personnel, visitors and normal sick people.
In addition it is in question that disturbing odor and gases can be liberated depending on medical
procedures. So, essentiality of removing these odor and gases and decreasing airborne
microbiological infection risks should be added to internal air quality concept distinctively meeting
comfort conditions.
Keywords: Hospital HVAC system, Air cleanliness classification, Operating Room, Hepa filter, Supply
air, Air flow rate measurement, Positive pressure, Particle counts, Duct leakage testing

1. GĠRĠġ
Yetersiz ve niteliği düĢük havalandırma sistemleri, çalıĢan personelde, ziyaretçi ve hastalarda alerjik
etkilere yol açabilecek küf ve mantar sporları içeren hava kaynaklı riskleri artırmaktadır[1].
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Ameliyathanelerde, özellikle uzun süreli operasyonlarda oluĢabilecek hava kaynaklı enfeksiyon riski,
yüksek derecede sterilite gerektiren Tüp Bebek ünitesi laboratuvar çalıĢmalarının baĢarısızlıkla
sonuçlanma riski ve yeni doğan bebeklerin ölümü ile sonuçlanabilecek damardan beslenme (TPN)
solüsyonlarının kontaminasyon riskleri iç ortam hava temizlik kalitesinin önemini ortaya koyar.
Ülkemiz genelinde hastane steril alanlarının iç hava kalitesinin artırılması amacıyla hazırlanan HVAC
proje ve çözümlerinin geliĢmiĢ ülkelere nazaran oldukça yüksek enerji harcayan sistemler olduğu
görülmektedir. YeĢil enerji politikasının ruhuna tamamen aykırı olan bu durum gereksiz yere yüksek
miktarlarda %100 taze hava kullanımından kaynaklanmaktadır. Bu bildirinin amacı hastanelerin
değiĢik alanlarındaki havalandırma hijyen gereksinimleri ve bu gereksinimlerin sağlanmasına yönelik
optimum tasarım kriterlerini ortaya koymaktır.
Bu bildiride;
-

Hastane steril alan HVAC sistemi tasarım kriterleri ve uygulama esasları;
Hijyenik açıdan asgari kurulum gereksinimleri,
Hava kanalı sızdırmazlık gereksinimleri,
HVAC sisteminin kurulum ve iĢletme masraflarını azaltmaya yönelik tedbirler,
Teslim aĢaması test ve kontroller,
Periyodik test ve kontroller,
Ülkemizdeki görünüm, sıklıkla karĢılaĢılan projelendirme ve uygulama hataları konuları ile
hastanelerde gerçekleĢtirilen faaliyetlerin iç hava kalitesine olumsuz etkileri, bu
olumsuzlukların giderilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınacak, ilgili
standartların hayata geçirilmesi konusunda geliĢmiĢ ülkeler ile ülkemizdeki uygulamalar
arasındaki farklara değinilecektir.

2. TANIMLAR
Hava Kaynaklı Enfeksiyon Ġzolasyonu (AII) : çapı 5 mikrometreden küçük ve havadan damlacıklar
yoluyla yayılan organizmalarla enfekte olmuĢ hastaların izolasyonu ( bakınız: bilgilendirici ek B Tesis
Kılavuzları Enstitüsü (FGI) 2010). bu standardın amaçları için AII kısaltması, izolasyon sağlayan oda
anlamına gelmektedir.
Kaynak Ġzolasyon Odası: bu standardın gerekliliklerine göre tasarlanmıĢ ve hava kaynaklı
enfeksiyonların izolasyonunu sağlama amacı olan bir oda. Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine göre
hastanelerde her dört izolasyon odasından en az bir adedinin ―Kaynak izolasyon odası‖ olma
zorunluluğu vardır.
Koruyucu Ġzolasyon Odası: çevresel hava kaynaklı patojenler ve insanlardan, bağıĢıklığı zayıf olan
yüksek risk altındaki hastaları korumak amacı ile standarda göre tasarlanmıĢ bir hasta odasıdır.
Kombine Ġzolasyon odası: Hem kaynak hem de koruyucu izolasyon için kullanılan çift rejimli
havalandırma sistemine sahip veya giriĢ antresi her iki amaca uygun (balon tipi/bubble type) olarak
tasarlanmıĢ odadır.
Temas ve Damlacık Ġzolasyonu: Hastanın enfekte olmasına rağmen bulaĢmanın sadece hapĢırma
veya yakın temasla bulaĢmasının söz konusu olduğu bulaĢıcı hastalıklar için kullanılan, aerosol riski
taĢımayan ve hava akıĢı bakımından yön kontrolü gerektirmeyen odalardır.
Yüksek Riskli BağıĢıklığa Sahip (immünsupresif) Hastalar: hava ve su kaynaklı mikroorganizmalar
tarafından enfekte olma riski yüksek olan hastalardır. Bu hastalar allojenik kök hücre nakli hastaları ve
yoğun kemoterapi tedavisi gören fakat sadece bunlarla sınırlı olmayan hastalardır.
BağıĢıklığı Zayıf Hastalar: Ġmmünolojik bozukluklar (örneğin, insanda immün yetmezlik virüsü [HIV]
enfeksiyonu veya doğuĢtan bağıĢıklık yetersizliği sendromu), kronik rahatsızlıklar (örneğin diyabet,
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kanser, amfizem, kalp yetmezliği) veya bağıĢıklık sistemi terapisi (radyasyon, kemoterapi,
antirejeksiyon ilaç veya steroidler) nedeniyle bağıĢıklık mekanizması kusurlu olan hastalardır (Bilgi için
CDC 2003 Ek B‘ye bakınız).
Besleme havası: bir temiz alana konfor Ģartlarının sağlanmasının yanı sıra canlı cansız partiküllerin
seyreltilmesi amacıyla verilen toplam hava.
TaĢma havası: enerji ve filtreleme maliyetlerini düĢürmek amacıyla dıĢarı egzoz etmek yerine daha
düĢük sınıflı mahallerin temizlenmesi için taĢırılan ĢartlandırılmıĢ ve yüksek kaliteli hava.
ACH: Hava DeğiĢim Sayısı, odaya verilen toplam besleme havası miktarının oda hacmine oranıdır.
Ortalama Hız: bir hava dağıtım cihazından çıkan hacimsel hava miktarının cihazın nominal yüz
alanına bölünmesi ile elde edilen akıĢ hızı.
Dinlenme zamanı: Hastanelerde kullanılan bir kontrollü odanın (ameliyathane, koruyu izolasyon
odası, TPN hazırlama odası vb.) son kullanımdan sonra en düĢük ve stabil partikül seviyesine ulaĢtığı
süreç

3. HASTANE HAVALANDIRMA SĠSTEMĠ TASARIM VE UYGULAMA ESASLARI;
3.1. TASARIM KRĠTERLERĠ
Hastanenin değiĢik bölgelerinde hijyenik nedenlerden dolayı farklı hava Ģartları gerekir. Bu nedenle iç
hava kalitesi açısından hava akıĢ yönlerinin yüksek Ģartlar gerektiren hastane odalarından daha düĢük
Ģartlar gerektiren odalara doğru olması emniyete alınmalıdır. Bu ancak doğru kurgulanan bir
havalandırma sistemi ile mümkündür.
Kontrol edilemeyen hava sızıntıları odalar arasında istenen hava akımını bozabilir ve hatta dıĢ
ortamdaki rüzgârın etkisiyle hava akımı ters dönebilir. Kontrol edilemeyen hava sızıntıları (kapılar,
pencereler, servis pencereleri vb.) bu nedenle kabul edilebilir ölçülere indirgenmelidir. Farklı
Ģartlardaki odalar arasındaki ayırma yüzeyleri, tavan arası geçiĢler ve dıĢ duvarlar tamamen sızdırmaz
olmalıdır.
I. sınıf odalara pencere yapılması gerekiyorsa, pencereler hava sızdırmamalıdır. Pratikte, özellikle dıĢa
bakan, güneĢ ıĢınları ve rüzgâr etkisi altındaki odalarda sızdırmazlığın tam olarak sağlanamadığı
görülmüĢtür. Bu nedenle yüksek veya çok yüksek Ģartlar gerektiren oda ve oda gruplarının binanın iç
kısımlarına yapılması tavsiye edilir. Ġç kısımdaki odalarda da gün ıĢığına ulaĢmak mümkündür.
Örneğin ameliyat odaları dıĢ duvardan her iki tarafı pencereli koridor ile ayrılabilir.
Yüksek hava kalitesi Ģartları gerektiren odaların, daha düĢük Ģartlar gerektiren odalara karĢı hava kilidi
(air lock) ile ayrılması gerekir. Hava kilidi, korunacak bölgeden diğer bölgelere birden fazla giriĢ, çıkıĢ
ve korunacak bölgede açılabilir pencere gibi açıklıkların olması durumunda hava akıĢını emniyete
almak için kural olarak gereklidir. Yukarıda yazılı olumsuzluklara mani olmak ancak yapısal olarak
gerekli önlemleri almak ile mümkündür. [2]
Hava tekniği açısından hava kilidi fonksiyonu, giriĢ ve çıkıĢ kapılarının aynı anda açılmamasının
sağlanması durumunda emniyete alınmıĢ kabul edilir. Açılma sırasında düĢük hava geçiĢ oranı
dikkate alındığında sürgülü kapılar en uygunudur. Bu Ģartlar yerine getirilmeden sadece havalandırma
tesisatı yardımı ile hava akıĢını emniyete almak mümkün değildir.
Sterilizasyon, yatak hazırlama ve çamaĢırhanelerde temiz ve kirli bölümlerdeki havanın karıĢmaması
için gerekli yapısal önlemler alınmalıdır.
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Hastanelerde uygulanan bazı prosedürler sonucunda ortaya çıkan gazlar (cerrahi operasyon sırasında
koter ve anestezi gazlarının kullanımı, doğumhanelerde dıĢkı ve kısmen enfekte olmuĢ kokulu
plasenta boĢalması, fournier gangren irin boĢalmaları, yoğun bakımlarda bilinci kapalı hastaların dıĢkı
kokuları vb. iç hava kalitesini bozucu faktörler mahallerin havalandırma tasarımı aĢamasında göz
önüne alınmalıdır.
Hepa filtreler ince gazları, kokuları ve taĢıt egzoz emisyonlarını filtreleyemez. Özellikle taĢıt egzoz
emisyonları tüp bebek ünitelerinin iç hava kalitesini bozan ve uygulama baĢarısını etkileyen en önemli
etkendir. Bu tür ünitelerin araç trafiğinden uzak merkezlerde kurulamaması durumunda klima santrali
filtre kademeleri mutlaka aktif karbon filtre ile desteklenmeli veya resirkülasyon üniteleri ile ek önlemler
alınmalıdır. Bu tür alanlarda ülkemizde uygulananın aksine %100 taze hava kullanımına hiç gerek
yoktur. Ayrıca %100 taze hava kullanımının aktif karbon filtreli resirkülasyon ünitelerinin etkinliğini
azaltacağı unutulmamalıdır.
Bir ameliyathanenin mahal yerleĢim planı ve oda sınıfları iliĢkisi ġekil 1 de gösterilmiĢtir. Operasyon
odasına giriĢ lock‘u uygulanması durumunda steril koridorların Sınıf ll olarak kurulması enerji
maliyetlerini düĢürücü bir önlem olarak ön plana çıkmaktadır.
ġekil 2 de Sınıf 1a bir operasyon odasının havalandırma tesisatı prensip Ģeması gösterilmektedir.
Yüksek hava kalitesi sağlayan 1a sınıfı sistemlerin standartlara uygun olarak kurulması bilgi, deneyim
ve hassas kontrol teknolojisi gerektirmektedir.
Hastanelerde bulunan yüksek nitelikli kurulum gerektiren Ameliyathane, Ġzolasyon odaları ve yoğun
bakım alanları ile ilgili havalandırma sistemi tasarım kriterleri Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3 te
gösterilmiĢtir.

ġekil 1. la ve Ib sınıfı Operasyon odalarına sahip bir ameliyathanenin yerleĢim prensip çizimi [3]
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ġekil 2. DüĢük türbülanslı doğrusal akıĢlı besleme havası tavanı için sistem prensip Ģeması (oda sınıfı
Ia) [3]
Tablo 1. Ameliyat alanlarının havalandırma ve iklimlendirme tasarım kriterleri [3]
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Tablo 1.‘in devamı

Tablo 2. Ġzolasyon odalarının havalandırma ve iklimlendirme tasarım kriterleri
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Tablo 2.‘nin devamı

Tablo 3. Yoğun bakım odalarının havalandırma ve iklimlendirme tasarım kriterleri
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Tablo 3.‘ün devamı

3.2.

HĠJYENĠK AÇIDAN ASGARĠ KURULUM GEREKSĠNĠMLERĠ

a.
Steril alan havalandırma sistemlerinde hava miktarı ve hava akıĢ yönleri filtrelerin kirlilik
durumuna bağlı olarak değiĢkenlik göstermemelidir. Bunun için sağlıklı çalıĢacak bir otomasyon
sistemi projelendirilmeli, filtre kirliliği için projede yeterli miktarda basınç kapasitesi öngörülmelidir.
b.
Terminal hepa filtrelerden hava geçiĢ hızı (alın hızı) 0,45 m/s veya baĢlangıç basıncı max. 150
Pa değerinin altında olmalıdır. (Tavsiye edilen 90-120 Pa)
c.
Resirküle dönüĢ fan ünitesine sahip düĢük türbülanslı Class 1a sistemlerinde hepa filtrelerde
düĢük baĢlangıç basıncı sağlanmalıdır (yaklaĢık 60 - 70 pa).
3

d.
Kontrollü alanlarda standardın müsaade ettiği kaçak hava miktarının 3 katı hava (~100m /h)
steril alan asma tavanı arasından emilerek tavan arası negatif basınca alınmalıdır. Oda kapısı açık
vaziyette iken bile tavan arası odaya göre negatif basınçta olmalıdır.
e.
Mahaller arası çapraz kontaminasyon oluĢmaması ve oda basınçlarının muhafaza edilebilmesi
için asma tavan arasında kalan mahal bölmeleri mutlaka ıĢık ve hava sızdırmaz Ģekilde kapatılmalıdır.
(Her türlü tesisat (elektrik, hava ve tıbbi gaz) geçiĢleri özel önlemler alınarak sızdırmaz olarak
gerçekleĢtirilecektir.)
f.
Müdahale gerektiren kanal ekipmanına ulaĢmak amacıyla asma tavan da sızdırmaz contalı
kontrol kapakları tesis edilmelidir.
g.
Asma tavan sızdırmazlığı tam olarak sağlanmalıdır (aydınlatma armatürü, ses kabinleri vb.
ekipmanın sızdırmazlığı sağlanacaktır. IP64.)
h.
Koruyucu ortamlarda kullanılan tüm oda kapıları kendi kendine kapanacak teçhizata sahip
olmalıdır.
i.
Ameliyathane, yoğun bakım ve diğer kontrollü alanlarda açılır pencerelere izin verilmez. Sabit
pencereler kullanılması durumunda cephe rüzgârı ve basıncı ile ortama infiltrasyon yolu ile sızacak
partiküller için önlem alınmalıdır (çift pencere uygulaması gibi).
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j.
Hastane dıĢ duvarlarına giydirme cephe cam uygulanması durumunda rüzgâr ve cephe
basıncı sebebiyle kontrollü alanlarda istenmeyen hava akımlarının oluĢmaması için sızdırmazlık
tedbirleri alınmalıdır.
k.
Hepa filtre yuvaları, düĢük türbülanslı akıĢ üniteleri (LTF/DTA) ve aydınlatma armatürleri
montaj sonrasında asma tavan ile sızdırmaz bir Ģekilde sonlandırılmalıdır.
l.
Sızdırmazlığı poliüretan reçine veya silikon, mastik gibi sızdırmazlık elemanları ile sağlanmıĢ
hepa filtre yuvalarında zamanla poliüretan reçine ve silikon çatlaması gibi sebeplerle sızıntı
oluĢtuğundan dolayı bu tür sızdırmazlık materyali kullanılan hepa filtre yuvaları kullanılmamalıdır.
m.
Hepa filtre contaları hepa filtre yuvasının yapısına uygun olmalıdır. (Örn. test grove sistemine
sahip filtre yuvası için EPDM contalı hepa filtre kullanılmalıdır)
n.
Uydu lamba elektrik aksamları düĢük türbülanslı akıĢ ünitesinin içindeki özel bölgeye
yerleĢtirilmelidir. Uydu lamba çanak aksamı düĢük türbülanslı akıĢlı ameliyathanelerde
kullanılmamalıdır.

3.3.

TAZE HAVA GĠRĠġĠ VE HAVA KANALLARI

3.3.1.

TAZE HAVA GĠRĠġĠ

Taze havalı bir havalandırma tesisatında, saptanan gereksinimlere ek olarak entegre edilmiĢ
(örneğin tel kafesli dıĢ hava panjuru) bir koruyucu donanım tasarlanmalıdır. DıĢ hava panjuru
kesiti aĢırı basınç kaybına yol açmayacak büyüklükte hesaplanmalıdır.
HVAC sistemleri planlanırken, taze hava emiĢlerinin dıĢarıdan en az kirli havayı emebilecek
biçimde olması sağlanmalıdır. Bu sebeple taze hava emiĢ açıklıklarının alt kenarı zeminden en
az 3 m yukarıda bulunmalıdır.
Taze hava emiĢ menfezi yeri seçiminde ilave olarak aĢağıdaki etkiler dikkate alınmalıdır:

Meteorolojik koĢullar (örneğin sıklıkla ortaya çıkan güçlü rüzgârlar)

Duman gazı baca çıkıĢları, soğutma kulesi/ tekrar-soğutma tesisleri;

Koku kaynakları ve diğer hava kalitesini bozucu kaynaklar (örneğin amaçlı sıhhi
havalandırmalar)

Mevcut veya yapımı planlanmıĢ komĢu binalar (yüksek binalar, bakını z belediye imar
planı)

Trafik yada araç parklarına, park alanlarına, dağıtım alanlarına helikopter iniĢ alanlarına
yakınlık,

Yüksek dıĢ ısı yükleri (hava soğutuculu kondens ünitelerine yakınlık, yüksek ıĢınımlı
alanlar)
3.3.2.

HAVA KANALLARI

Hava kanalları kurulum anında mutlaka sızdırmazlık testine tabi tutulmalı ve sızdırmazlık
gereksiniminin sağlandığı yapılan testler sonucu kanıtlanarak raporlandırılmalıdır.
0,65
fmax = CLxPtest
x3,6
Sızdırmazlık sınıfına göre CLdeğeri:
A sınıfı için: 0,027
B sınıfı için: 0,009
C sınıfı için: 0,003
D sınıfı için: 0,001
Müsaade edilen kaçak değeri; fmax
Test basıncı; Ptest

3

2

(m /hm )

(Pa)
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Hava kanalı kaçak testinin 2 aĢamalı olarak yapılması tavsiye edilir.
1. aĢama; montaj baĢlangıcında ilk olarak yaklaĢık 30-50 m2‘lik kanal montajı testten geçirilir.
2. aĢama; Elde edilen test sonucu ve tecrübeye göre aralıklı testler ile kanal imalatına devam
edilir. Kanalların sonradan iyileĢtirilmesi sağlıklı, ekonomik ve pratik bir iĢlem değildir.
Hastanelerde hepa filtre kullanılan kanal zonları C sınıfı sızdırmazlığa sahip olmalıdır. Bu
alanların yüksek nitelikli olmasından dolayı hepa filtre monte edilecek olan kanalların tamamı
teste tabi tutulmalıdır. Test esnasında kanal sistemi tamamen kapalı duruma getirilir, üzerinde
kaçak hava miktarını hesaplamaya yarayan orifis bulunan bir hava tedarik fanı ile kanala basınç
verilir. Test esnasında son menfez çıkıĢları kapalıdır (hepa filtre yuvaları, düĢük türbülanslı akıĢ
ünitesi (LTF/DTA) vb. takılı değildir.)
VAV- CAV, shut off damper ve kanal tipi ısıtıcı ünitelerinin gövde sızdırmazlık sınıfları, kanal
sızdırmazlık sınıfı ile iliĢkili olmakla beraber, hastanelerde genellikle C sınıfı hava kanallarında
kullanılsalar bile hareketli elemanlara sahip olmalarından ve imalat tekniklerinden dolayı kanal
sızdırmazlık gereksinimlerinden daha düĢük olabilir. Örneğin; VAV ünitesi, CAV ünitesi ve Shut
off damperlerin A sınıfı, kanal tipi ısıtıcıların B sınıfı sızdırmazlığa sahip olm alarına izin
verilebilir. Bu tür ekipmanların müsaade edilen sızıntı değerleri TS EN 1751 standardına göre
alan hesaplaması yapılarak belirlenir.
Terminal hepa filtrelerin nihai bağlantılarında esnek (fleksibl) kanal uzunluğu 1 m‘ yi
geçmemelidir.
Hava kanallarının test gerekliliği ve sızdırmazlık sınıfı gereksinimi mekanik projesine mutlaka
iĢlenmelidir.
Hastanelerde hava kanalı sızdırmazlık testleri TS EN 1507 Standardına uygun olarak
gerçekleĢtirilir.
Hava kanallarında;
- Otopark, ofis alanları, hasta odaları ve genel tedavi alanları için kanal çalıĢma basıncına göre
belirlenen sızdırmazlık sınıfında (A, B veya C sınıfı),
- Ameliyathane, yoğun bakım ve tüm hepa filtreli alanlar için kanal basıncına bakmaksızın C
sınıfı sızdırmazlık sağlanarak test sonucu raporlandırılır.

3.4. HAVALANDIRMA SĠSTEMĠNĠN KURULUM VE ĠġLETME MASRAFLARINI AZALTMAYA
YÖNELĠK TEDBĠRLER
Eğer ameliyat odası Sınıf Ib giriĢ alanına (hava kilidi / air lock) açılıyorsa ameliyathane yan odaları
(ameliyathane steril koridoru, yıkama ve uygulama bölgeleri ile gerekirse giriĢ ve çıkıĢ odaları, depo
alanları, besleme ve bertaraf alanları ve personel alanları) oda sınıfı II olarak (G4+F7) ve F9 filtreleri
ile döĢenebilir.
Ameliyat odası çıkıĢında Sınıf Ib giriĢ alanı (hava kilidi) mevcut değilse steril koridor sınıf I
gerekliliklerini sağlamalıdır. Bu durumda (G4+F7) ve F9 filtrelerine ilaveten H13 filtreleri döĢenecektir.
3
En az 3.500 m /h besleme havası yeterliliğine sahip olan ameliyat odalarından ön veya yan odalara
taĢma yoluyla temiz hava sağlanabilir. Bu durumda yan mahaller için ayrı besleme havası tedarik
edilmesine gerek kalmayabilir ya da hepa filtre sayısı azaltılabilir. TaĢma havası kirli bölgelerden
egzoz edilir. Ameliyathaneye tedarik edilen toplam besleme havası toplam egzoz havasından her
zaman daha büyük olmalıdır.
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Ameliyathanelerin dıĢ hava miktarı en az 1.200 m³/h (dönüĢ havası soğutulmayan resirküle
sistemlerde gerekirse soğutma yükünün taĢınması amacıyla daha büyük) olmalıdır.
Yeni kurulumlarda Sınıf 1a odalarda hava resirkülasyonu zorunludur. Bu alanlardan mümkünse dıĢ
atmosfere egzoz yapılmamalı, oda üst seviyesinden taĢma yolu ile yan odalara hava aktarılarak kirli
bölgelerden egzoz yapılmalıdır.
Yeni kurulan sınıf 1b havalandırma sistemlerinde de %100 taze hava kullanımından kaçınılmalıdır.
Zorunlu olarak %100 taze hava kullanılması durumunda mutlaka ısı geri kazanım ünitesi
kullanılmalıdır.

4. ODA SINIFI I ĠÇĠN HAVALANDIRMA SĠSTEMĠNĠN HĠJYENĠK KONTROLLERĠ
4.1. TESLĠM AġAMASI TEST VE KONTROLLERĠ [4]

Yöntem

Gereksinim

est
parametreleri
Hijyen
denetimi

Sistem kontrol Ģemaları ve basınç bakım
planları, üreticinin fonksiyonel kontrolleri,
HVAC ekipmanı ve oda havası sağlayan
teknik alanların üreticisinin LTF/DTA için
sıcaklık rejimini açıklayan teknik kabul
belgesi,

DIN 1946/4 standardıgereksinimleri
Tablo
1,2 ve 3 uyarınca

Kapılarda hava akıĢ yönü
(basınç koruma davranıĢı)

Sis testi veya duman testi ile

Temiz
odaya

Filtre bütünlüğü ve conta
sızdırmazlık testi

P.A.O. aerosol fotometre veya DPCDEHS yöntemi ile

Penetrasyon değeri
< 0,01 %

Sis testi ile görsel akıĢ (sis jeneratörü) ve
hava çıkıĢ hızı ve hız dağılımı ölçümü

DüĢük
türbülanslı
düĢey akıĢ
TD ≤% 15 (köĢeler ≤%
25)
ve v = 0.25 m/s ±% 20

Sis testi ile koruma alanında görsel akıĢ
ve korumasının tespiti (sis jeneratörü),
türbülans derecesi ve hava akıĢ hızı
ölçümü

Standart
boyut
yaklaĢık:
Pozisyon
analizi bilgisine göre 3
x 3 m² veya daha küçük
DüĢük
türbülanslı
düĢey akıĢ
TD ≤% 20 (köĢeler ≤%
30)

odadan

kirli

Oda sınıfı Ia
DüĢük türbülanslı besleme
havası akıĢ hızı tespiti
(LTF/DTA)

ÇalıĢma
yüksekliğinde
Oda sınıfı Ia koĢulları için
düĢük türbülanslı koruma
alanı tespiti

Oda sınıfı Ib
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Balometre ile doğrudan debi ölçümü
Hava miktarı ölçümü, hava
değiĢim sayıları
(varsa küçük LTF/DTA altında hava çıkıĢ
hızı ve hız dağılımı ölçümü)

Türbülanslı karıĢık akıĢlı
veya
küçük
LTF/DTA
üniteli ameliyat alanında
dinlenme zamanının tespiti

min. 2.400 m /h
ve
15 – 20 kez/h
varsa LTF/DTA altında
TD ≤% 20, ayrıca
v = 0.25 m/s ±% 20

DIN EN ISO 14644-3 (Recovery test) [5]
uyarınca odanın ortasında partikül
ölçümü (varsa LTF/DTA ünitesi dıĢında)

100:1 dinlenme süresi
≤ 25 dk.

Dinlenme durumunda odadaki havanın
temiz durumu (nihai değer)

≤ 3.520 partikül/m³
≥ 0.5 mikron için

4.2. PERĠYODĠK TEST VE KONTROLLER
Test parametreleri

Yöntem

Test aralığı

Kapılarda hava akıĢ yönü
(basınç koruma davranıĢı)

Sis testi veya duman testi ile

yıllık

Filtre bütünlüğü ve conta
sızdırmazlık testi

P.A.O. aerosol fotometre veya DPCDEHS yöntemi ile

yıllık (yaygın MDF kasalı
hepa
filtre
kullanımı
sebebiyle)

Mikrobiyolojik izleme

Hava bakteri sedimantasyon

Enfeksiyon
komitesi
/
sorumlusu gerek görürse

Sis testi ile görsel akıĢ (sis jeneratörü)
ve hava çıkıĢ hızı ve hız dağılımı
ölçümü

yıllık

Sis testi ile koruma alanında görsel akıĢ
ve koruması (sis jeneratörü)

yıllık

Hava miktarı ölçümü, hava
değiĢim sayıları

Balometre ile doğrudan debi ölçümü
(varsa küçük LTF altında hava çıkıĢ
hızı ve hız dağılımı ölçümü)

yıllık

Türbülanslı karıĢık akıĢta
dinlenme süresinin tespiti

100:1 dinlenme süresi ≤ 25 dk.
dinlenme zamanındaki nihai partikül
seviyesi
≤ 3520 partikül/ m³ ≥ 0.5 mikron

yıllık

Oda iklimi

Hava sıcaklık ve nem oranı ölçümü

günlük takip ve kayıt

Oda sınıfı Ia
DüĢük türbülanslı besleme
havası akıĢ hızı tespiti
(LTF/DTA)
ÇalıĢma
yüksekliğinde
Oda sınıfı Ia koĢulları için
düĢük türbülanslı koruma
alanı tespiti
Oda sınıfı Ib

Teslim aĢaması ve periyodik test kontrolleri aynı zamanda performans testleri olarak adlandırılır.
Performans testleri kurulum kontrollerinin, devreye alma ve çalıĢma testlerinin olumlu sonuçlanması
koĢulu ile gerçekleĢtirilir. HVAC sistemi performans testleri, ilgili standartlar kapsamında akredite
edilmiĢ bir test ve muayene kuruluĢu tarafından gerçekleĢtirilmelidir.
HVAC Performans testleri aĢağıdaki temel testlerden oluĢmalıdır.
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Besleme havası ve taze hava miktarı ölçümü
DOP/ PAO (Filter Integrity Test) Sızdırmazlık testi,
Ġçerik/Ortam sızıntı kontrolü,
LTF/DTA (düĢük türbülanslı doğrusal akıĢ) ünitesi hava hızı ve hız dağılımının ölçümü,
DüĢük türbülanslı hava akıĢında görsel sis testlerinin gerçekleĢtirilmesi (sınıf 1a için),
DüĢük türbülanslı hava akıĢında türbülans derecesi ölçümü (sınıf 1a için),

Not: Bir koruma seviyesi tespiti zorunlu değildir, çünkü türbülans derecesinin ve hava akıĢ hızının
tespiti, akıĢın ve korumanın görsel tespiti enfeksiyon önleyici koruma etkisi koĢulları için yeterlidir. [4]
•
•
•
•

Hava değiĢim sayılarının hesaplanması, proje ve standartlara göre değerlendirilmesi,
Hava akıĢ yönlerinin tespiti,
Basınç Farkı Ölçümü,
Ameliyathanelerde yeniden temizleme/dinlenme süresinin tespiti, diğer steril alanlarda partikül
ölçümü,

5. TÜRKĠYE’DE GÖRÜNÜM
Ülkemizde son 8 yıl içerisinde hastane temiz alanlarının hava kalitesinin artması konusunda kayda
değer olumlu geliĢmeler yaĢanmıĢtır. Ancak özellikle test ve muayene hizmetlerinin halen yetkili ve
mesleki yeterliliği olmayan kiĢilerce yapılabiliyor olması sektörün geliĢmesini önlemekte, geliĢmiĢ
ülkeler seviyesine ulaĢamamanın yanı sıra yüz milyonlarca dolarlık yatırım ve iĢletme maliyeti boĢa
gitmektedir. Doğrudan kayıpların yanı sıra hastane enfeksiyonlarından kaynaklanan uzayan tedaviler
ve ilaç giderleri de ülkemiz ekonomisine bir o kadar dolaylı ilave maliyet yükü getirmektedir. Türkiye‘de
halen %100 taze havalı ve karıĢım havalı havalandırma sistemlerini birbirinden ayırt edemeyecek
derecede mesleki yeterliliğe sahip olmayan, %100 taze havalı bir santralde besleme havası miktarını
ve taze hava miktarını farklı değerlerde ölçtüğünü beyan edip raporlandıran test ve muayene firmaları
vardır. Çoğu zaman bünyesinde Makine Mühendisi dahi olmayan bu tür test ve muayene firmaları
yüzlerce hastane havalandırması raporuna imza atmakta, sektöre ve insan sağlığına ciddi zararlar
vermektedir.
5.1. ÜLKEMĠZDE PROJELENDĠRMEDE YAPILAN TEMEL HATALAR
Projelendirme de yapılan en temel hata yüksek miktarda taze hava kullanımıdır. Ülkemizde %100 taze
hava kullanımı hiçbir geliĢmiĢ ülkede olmadığı kadar yaygındır. Temiz alanlardan çok yüksek kaliteli
ĢartlandırılmıĢ, filtrelenmiĢ ve son derece pahalı hava doğrudan egzoz edilmekte dıĢarıdan binlerce
kat kirlilikte ĢartlandırılmamıĢ hava tedariki tercih edilmektedir. Bazı projecilerimiz DIN 1946/4-2008
3
standardında çoğunluğu resirküle havadan oluĢan miktarı büyük (yaklaĢık 9.000 m /h) ancak iĢletme
maliyeti düĢük olan besleme havası hacimlerine %100 taze hava ile yaklaĢma çabası göstermektedir.
Son yıllarda enerji israfı ve çevreye karĢı sorumsuzluğa örnek teĢkil edecek nitelikte, operasyon odası
3
baĢına 5.000 ila 9.000 m /h arasında %100 taze havadan oluĢan besleme havalı hastane projeleri ve
uygulamaları artmıĢtır. Oysa bir operasyon salonunda kullanılması gereken minimum taze hava
miktarı ABD‘de ASRAE 170-2013 standardına göre saatte 4 kezdir (ortalama bir OP salonu boyutuna
3
3
göre yaklaĢık 400 m /h). Taze hava miktarı DIN 1946/4-2008 standardına göre 1.200 m /h, Türkiye‘de
3
Sağlık Bakanlığı kriterlerine göre de 1.200 m /h ‗dir.

Yüksek miktarda taze hava kullanımının sakıncaları;
İç Çevre Kalitesi Seminerleri Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 244 _______

Fazla taze hava kullanımının mikrobiyolojik eliminasyon açısından hiçbir ilave yararı olmamasının yanı
sıra uygulamada rastlanan dolaylı zararları çok fazladır.
3

Öncelikle taze hava miktarı enerji ve bakım maliyetlerini doğru orantılı olarak yükseltir. 1.200 m /h taze
3
hava ile 6.000 m /h taze kullanımı arasında yaklaĢık 4-5 kat enerji ve bakım maliyeti farkı vardır.
Uygulamadan bir örnek verecek olursak Ġstanbul TEM otoyolu kenarında kurulan bir hastanenin
3
tamamı sadece bir Operasyon odasına hava tedarik eden 5.000 m /h %100 taze havalı hijyenik klima
santralinin hassas filtrelerinin iki hafta içerisinde 1.600 Pa kirlenme basıncına ulaĢtığı, besleme havası
miktarının egzoza nazaran aĢırı düĢmesi sebebi ile Operasyon odası basıncının -50 Pa değerinin
altında negatif basınca ulaĢtığını, buna benzer örneklerin ülkemiz genelinde sıklıkla yaĢandığını
söyleyebiliriz. Problemin bu kadar kısa sürede oluĢmasındaki temel sebep filtre medyasının fiziksel
tutuculuk özelliklerinin uygun olmamasıdır ancak maalesef ülkemizde bu tip standartlara uygun
olmayan filtre kullanımı ucuz olması sebebi ile çok yaygındır. Ülkemizde yüksek filtre kirlenme
dirençleri sebebi ile klima santralindeki hassas filtrelerin patladığı, tüm kanal sisteminin kontamine
olduğu, bazı yerlerde ameliyat esnasında hepa filtrelerin kirlenme direnci ile patlayarak korunan odayı
kontamine ettiği durumlar yaĢanmaktadır. Eğer taze hava primer santral ile sağlanıp resirküle fanı
veya santrali ile Operasyon odasına verilse fazla hava egzoz edilmek yerine taĢma (overflow) yolu ile
kirli bölgelerde de kullanıldıktan sonra egzoz edilse negatif basınç riski asla yaĢanmayacak ayrıca
iĢletme maliyeti önemli ölçüde düĢürülecekti.
Ülkemizde projelendirmede dikkat çeken ikinci önemli hata Ġzolasyon odası havalandırma sistemlerinin
hastane gereksinimlerine uygun olarak tasarlanmamasıdır. Bunun baĢlıca sebebi kullanıcı olan
hastane yönetiminin gereksinimleri projeciye doğru iletememesinden kaynaklanmaktadır. Çoğu zaman
izolasyon odasının niteliğine projeci karar vermektedir. Oysa ülkemizde halen, koruyucu, kaynak,
temas ve damlacık izolasyon odası kavramları ile bunların giriĢ odalarında uygulanacak olan basınç
iliĢkileri hem mekanik tesisat hem de sağlık sektörü tarafından tam olarak anlaĢılamamıĢtır. Bunun
sonucunda hastanede gerçekten ihtiyacı olan tıbbi bakım ünitelerine uygun çözümler ön görülmezken,
ihtiyacı olmayan tıbbi ünitelere yüksek nitelikli çözümler yapılarak ekonomik kayıplara yol açılmaktadır.
5.2. ÜLKEMĠZDE UYGULAMADA YAPILAN TEMEL HATALAR
Ülkemizde son yıllarda hastane havalandırmasında kullanılan ekipmanların kalitesinde belirgin bir artıĢ
gözlenmekle beraber halen test ve muayenelerin standartlara uygun yapılamamasından dolayı
standartlara uygun sızdırmazlık özelliği taĢımayan hepa filtre yuvalarının, laminar flow ünitelerinin ve
limit değerlerin üzerinde sızdıran kanal ekipmanlarının (V.A.V, kanal tipi elektrikli ısıtıcı, yangın
damperi vb.) saha da Pazar payı bulabilmekte ve bu ekipmanların kullanımı kısmen azalsa da devam
etmektedir. Ancak en temel uygulama hatası hava kanallarının standartlara uygun olarak test
edilmeden imalat ve montajlarının tamamlanmasıdır.
Test edilmeyen uygunsuz hava kanalı kullanımının sakıncaları;
-

-

Hava kanalı testleri yapılmamıĢ uygunsuz bir sistemde otomasyona harcanan yatırım maliyeti
gereksizdir çünkü otomasyon sağlıklı çalıĢmayacaktır. Ülkemizde yeni kurulan pek çok
hastanede hava kanalı testleri yapılmamaktadır. Bazı uygulamalarda ise hiçbir sınıf tespiti için
iĢe yaramayan duman görselleĢtirme testi yapılmakta veya test maliyetini düĢürmek için saha
da test ve muayene elemanı olmadan, kanal montajcısı tarafından sızdırmazlık cihazı
çalıĢtırıp ölçüm manometrelerinin pozisyonu fotoğraflanmakta, ehliyetsiz test firmaları
fotoğrafa bakarak uygunluk raporu göndermektedir. Bu tür hastanelerde sonradan yapılan
performans testlerinde havalandırma fanı maksimum frekans ve güçte çalıĢmasına, V.A.V ve
C.A.V üniteleri tamamen açık konumda ve filtreler temiz olduğu halde proje değerleri
sağlanamamaktadır. Bu sebeple filtre kirliliğine bağlı çalıĢacak olan frekans kontrolü baĢta
olmak üzere tüm otomasyon ekipmanları hava miktarını ve oda basıncını dengeleme
yeteneğini yitirmektedir.
Pek çok hastanede klima santralinden projeye uygun hava miktarı geçmesine rağmen steril
alanlara kayıplardan dolayı yeterli hava gelmediği için havalandırma fanı imkanlar ölçüsünde
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proje değerinin üzerinde çalıĢmaya zorlanmaktadır. Bu durum ciddi enerji kaybının yanı sıra
serpantinlerin proje değerinin dıĢında çalıĢmasına, ülkemizde %100 taze hava kullanımı genel
kural(!) olduğu için de özellikle yaz dönemlerinde sıcaklık ve nem kontrolünün asla
yapılamamasına sebebiyet vermektedir. Bozulan iç hava kalitesi sebebi ile kritik operasyonlar
yapan sağlık ekibinin yaz boyunca bitmek bilmeyen Ģikâyetleri karĢısında hastane yönetimi ve
teknik ekip tamamen çaresiz kalmakta veya ciddi ekonomik bedeller karĢılığında hava kanalı
ve asma tavan sistemlerini tamamen yenilemek zorunda kalmaktadırlar. Hastanelerin çoğu
yenileme masraflarının yanı sıra hizmete ara vermekten kaynaklanan maliyetleri
karĢılayamadığı için olumsuz koĢullarda operasyonlara devam etmektedir. Yüksek sıcaklık ve
nem oranının ortamdaki mikrobiyolojik oluĢumları artırdığı bilinen bir gerçek olduğuna göre
hava kanalı sızdırmazlık testlerinin hastane enfeksiyonu açısından da önemli olduğu iyi idrak
edilmelidir.
Hava kanalı sızıntıları özellikle asma tavan arasında basınç oluĢturmaktadır. Bu basınç steril
alan ortam basıncını yendiği için tavan arasından, gaz ve elektrik prizlerinden steril alana kirli
hava sızmasına ve ortamda partikül artıĢına sebebiyet vermektedir. Bu sebeple standartlar
tavan arası geçiĢlerin tam sızdırmaz olmasını, kanal montajı esnasında hava kanalı
3
sızdırmazlık testlerinin yapılmasını ve yaklaĢık 100 m /h havanın tavan arasından emilerek
negatif basınç sağlanmasını Ģart koĢmuĢtur. [4]
Ülkemizde faaliyet gösteren pek çok hava kanalı montaj ekibi için test ve muayene yeni bir
kavramdır. Havalandırma sistemi her yönü ile tamamlanan bir sistemde sonradan test yapma
imkânı çok zordur. Hava kanalı ekiplerinin çoğu testlerin uygulanmaması için ciddi direnç
göstermekte, testleri sonuna kadar erteleyerek alıĢıla geldiği gibi kanal testlerini hiç
gerçekleĢtirmeden geçici kabul yaptırmaya çalıĢmaktadır. Testler ile yeni tanıĢan ekipler
genellikle olumlu sonuçlar alamamakta ve ekonomik kayba uğramamak için düzeltme faaliyeti
yerine farklı çözümler üretmeye çalıĢmaktadırlar. Bunların baĢında testlerde hileye baĢvurmak
(kanal sistemine gizli kapak yerleĢtirmek vb.) veya test ve muayene firmasına uygunsuz rapor
verilmesi halinde ücret ödememe tehdidinde bulunmak veya baskı oluĢturmak gelmektedir.
Hepa filtreli alanlarda hava kanallarının tamamı, konfor alanlarındaki A sınıfı hava kanallarının
ise %20 si test edilmelidir. %20 lik kanal imalatının her hangi bir bölümünde uygunsuzluk
tespit edildiğinde hava kanallarının tamamı test edilir. Bu kural raporda açıkça belirtildiği halde
bazen hiç iyileĢtirme yapılmayıp fotoğrafa bakarak uygunluk raporu yazacak baĢka bir test
firması bulunmakta veya bazen de sadece %20 lik bölüm iyileĢtirilerek kalan %80 lik bölüm
için test talep edilmemektedir. Bazı hastane inĢaatlarında ise kontrolörler tarafından sadece
ameliyathane hava kanalı testleri talep edilmektedir. Hiçbir test ve muayene kuruluĢu, denetim
ekibinin yükleniciyi zorunlu kılmaması durumunda sahada zorla test yapamaz. Bu sebeple
hava kanalı sızdırmazlık testlerinde kontrol ve müĢavir firma mühendislerine ciddi sorumluluk
düĢmektedir. Bu ekipler, sorumluluklarını eksiksiz yerine getirecek Ģekilde bilinçlendirilmeli ve
konu hakkında eğitilmelidir.

SONUÇ
Hastane havalandırma sistemi proje ve tasarımı, uygulaması, devreye alınması, bakımı ve iĢletilmesi,
uygunluk kontrolleri ile ilgili test ve muayene iĢlemleri ciddi bir bilgi birikimi ve tecrübe gerektirmektedir.
Ülkemizde bu konuda yapılan yatırımların tam anlamıyla karĢılığının alınabilmesi, enerji, iĢletme ve
bakım giderlerinin minimize edilebilmesi için bu konuda mekanik tesisat sektöründe görev yapan
aktörlerin mesleki yeterliliğinin artırılması konusunda çaba harcanmalıdır.
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HASTANELERDE YANGIN ÖNLEMLERİNİN İÇ HAVA
KALİTESİNE ETKİSİ VE YANGINLARDA İÇ HAVA
KALİTESİNİN KORUNMASI
Abdurrahman KILIÇ

ÖZET
Hastanelerde, yoğun bakım, ameliyathane ve hasta yatak katları gibi çalıĢmaları kesintiye
uğramaması gereken farklı bağımsız bölümler bulunur. Bölümlerden birinde yangın çıktığında diğer
bölümler çalıĢmalarına ve iĢlevlerine devam edebilmelidir. Hasta yatak bölümünde oluĢan bir
yangında, hastalar aynı katta yatay tahliye yapılabilmelidir.
Ülkemizdeki hastanelerde oluĢan küçük bir yangında bile duman her tarafa yayılmakta, hastalar
sedyelerle merdivenlerden bahçeye çıkarılmakta, tahliye gecikmesinden ve taĢıma hatalarından
ölümler oluĢmaktadır. Bunun nedeni, havalandırma sistemlerinin yangın zonlarına uygun
yapılmamasıdır. Hastanede bir bölümde yangın oluĢtuğunda, diğer bölümlere yangın ve duman
geçiĢinin engellenmesi yanında hava kalitesi de değiĢmemelidir. Bunun için, havalandırma sistemi
yangın zonlarına göre düzenlenmeli, yangında oluĢan dumanın emiĢ kanallarına girmesi önlenmelidir.
Bu çalıĢmada, hastanelerde yangın yönetmeliklerinde belirtilen yangın zonlarına göre duman
egzozunun sağlaması incelenmekte, komĢu zonlara pozitif basınç sağlanması, üfleme ve emiĢ
ağızlarının birbirini etkilemeyecek Ģekilde konumlandırılması için tasarım esasları tartıĢılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yangın, hastane, iç hava kalitesi, duman kontrolü

ABSTRACT
Hospitals have different independent occupancies that require uninterrupted functionality, such as
intensive care units, operating rooms and patient sleeping floors. When there is a fire in one of these
occupancies, the operations in the other occupancies must be continuously functioning. In case of a
fire in the patient sleeping floor, it must be possible to transfer the patients to another protected zone
on the same floor by means of horizontal escape routes.
In many hospital fires occurred in our country, even the fire load was small, it was observed that
smoke is spread throughout the building, patients on stretchers are moved into the garden through the
staircases and casualties were reported due to the delay in evacuation or improper carrying. The
reason for smoke spread is mainly due to the lack of design coordination between the ventilation
zones and fire zones. In case of a fire in a hospital, maintaining the air quality is just as important as
prevention of fire/smoke spread to the other zones. Consequently, the ventilation system must be
designed in accordance with the fire zones and smoke must be prevented to enter the return ducts.
In this study, smoke exhaust systems will be investigated for the hospital fire zones required by the fire
regulations, design guidelines will be discussed for providing supply air to the adjacent zones and
locating the supply and exhaust grilles properly and examples will be given from good practice.
Key Words: Fire, health care facility, indoor air quality, smoke control
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1. GİRİŞ
Hastanelerde, hastaların hareket kabiliyetleri kısıtlı olduğundan, tahliyeleri çok yavaĢ yapılabilmekte,
dumanın yayılması önlenemediği takdirde, hastane yangınlarında ölü ve yaralı sayısı fazla olmaktadır.
Ülkemizde, Bursa‟da 15.05.2009 günü ġevket Yılmaz Devlet Hastanesinin zemin katında bulunan
elektrik odasında saat 02.00 sıralarında meydana gelen yangında, hastalar karga-tulumba bahçeye
indirilmeye çalıĢılmıĢ, yangın zonlaması ve duman kontrolü olmadığından 8 hasta dumandan hayatını
kaybetmiĢtir. Yurt dıĢında, Çin‟in Liaoyang merkez hastanesinde 15.12.2005 tarihinde meydana gelen
yangında 33 hasta, Belarus‟ta Kozlovichi kentinde akıl hastanesi olarak kullanılan tarihi ahĢap binada
13.10-2003 tarihinde oluĢan yangında 30 hasta kurtarılamamıĢtır. Costa Rica Calderon Guardia
hastanesinde 12.07.2005 tarihinde meydana gelen benzer yangında 17 hasta ölmüĢ çok sayıda kiĢi
yaralanmıĢtır. Moskova‟da bir rehabilitasyon merkezinde 9.12.2006 günü oluĢan yangında 45 kadın ve
bir gün sonra Batı Sibirya‟nın Kemerova bölgesindeki bir hastanede çıkan yangında 9 kiĢi yangında
hayatını kaybetmiĢtir [1,2,3]. Bütün hastane yangınlarında ölümlere; dumanın kontrol altına
alınamaması ve uygun havalandırma sistemlerinin olmamasının sebep olduğu görülmektedir.
Hastanelerde, yangınların %53„ünün hizmet hacımlarında, %22„sinin özel bölümlerde, %10„unun
hasta bakım ünitelerinde ve geri kalan %15„inin ise destek hacımları ile diğer yerlerde çıktığı
görülmüĢtür [1]. Hizmet hacımları olarak; mutfak, depolar, tuvaletler, çamaĢırhane, çamaĢırhane
Ģütleri, ısıtma sistemi, asansör ve diğer yerler (koridor, merdiven vs.) bulunur. Hasta hacımları olarak,
hasta odaları, koğuĢlar, dinlenme ve hasta eğlence hacımları bulunmaktadır. Laboratuvarlar, röntgen
hacımları, ameliyathaneler, doğum salonları, sterilizasyon ve oksijen çadırları ise özelliği farklı olan
bölümlerdir. Destek hacımları olarak, ısı merkezi, hemĢire veya personel hacımları ve idari kısımlar
bulunmaktadır.
Hastanelerde alınacak yangın güvenlik önlemlerini, Ġngiltere‟de yayımlanan, Home Office/Scottish
Home and Health Department Rules [4] Draft Guide To Fire Precautions In Hospitals [5] ile Amerika
BirleĢik Devletlerinde yayımlanan The BOCA National Building Code/USA [6], NFPA 99 [7] ve NFPA
101 [8] de geniĢ olarak bulmak mümkündür. 2007 yılında yayımlanan ve 2009 yılında bazı maddeleri
değiĢtirilen “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik‟te” hastanelerde yangın güvenliği
konusunda genel hususlar ve bazı özel maddeler bulunmakla beraber yeterli değildir [9].
Hastanelerde iç hava kalitesini inceleyen çok sayıda makale [10-12] bulunmakta ve kodlarda konuya
geniĢ yer verilmektedir. ASHRAE Standard 62.1-2007‟de [13] iç hava kalitesi havalandırmasına geniĢ
olarak yer verilmekte, NFPA 90A standardında [14], havalandırma ve klima sistemleri ve NFPA 45
standardında [15] kimyasalların kullanıldığı laboratuvarlarda yangın önlemleri açıklanmaktadır.

2. YANGININ İÇ MEKÂN HAVA KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Bir binadaki yangının en olumsuz yönlerinden biri, iç mekân hava kalitesinin kötüleĢmesidir. Hasara
yol açan ancak yapıyı kurtarabilecek Ģekilde zamanında söndürülen bir yangın, bina içindeki hava
kalitesini uzun bir süre ortadan kaldırabilir. Yanan maddelerin ne olduğundan bağımsız olarak, her
yangın insan sağlığına zarar verebilecek gazların çıkmasına sebep olur. Ancak bir hastane
yangınında, basit ve doğal yanıcı malzemelerden çok daha fazla Ģekilde havanın kirlenmesine yol
açabilir.
DöĢeme kaplamaları, kablolar, ahĢap kaplamalar ve diğer malzemeler yangın sırasında ölümcül
gazlar açığa çıkartırlar ve yangın söndürüldükten sonra bile tehlikeli olmaya devam ederler. Yanan
ortamlarda çok farklı maddeler bir arada bulunur ve yanma sonucu değiĢik gazlar açığa çıkar. Bu
gazlardan bir kısmı zehirleyici, bir kısmı boğucu ve bir kısmı tahriĢ edici özellik taĢır. Amonyak,
siyanidrik asit ve karbonmonoksit gibi gazlar, havadan daha hafif oldukları için açık havada sadece
yangının oluĢtuğu veya çıkıĢ yerinde tehlikeli olur. Fakat kapalı hacimlerde büyük tehlike teĢkil ederler.
Klor, fosgen, nitrik gazlar, benzin ve benzol gazları veya tetraklor, karbonat gibi gazların özgül
ağırlıkları havadan ağır olduğundan genellikle tabanda birikirler. Bu gazlar, yerlerde toplanır ve uzun
süre kalabilirler.
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Zehirli gazlar, solunum yolu ile vücuda girebildiği gibi derinin soğurması ile de vücuda nüfuz ederler.
Zehirli gazlar; insan vücudundan oksijeni alarak boğulmaya neden olabilir, nefes yollarını tahriĢ ve
tahrip edebilir, akciğerleri zedeleyebilir. Kanda, sinir sisteminde ve hücrelerde zararlara yol açabilir.
Boğucu etki yapan gazlar zehirli değildir. Bulunduğu yerlerde oksijeni ittikleri için oksijen yetersizliği
yaratırlar. Teneffüs yolu ile alınan havadaki oksijen oranının %17‟nin altına inmesiyle insan vücudunun
direnci zayıflar. TahriĢ ve tahrip edici gazlar nefes yollarına etki eder, göz ve deride tahriĢlere yol açar.
Bu gazların tesirleri çoğu zaman geç fark edilir. TahriĢ ve tahrip edici gazlara örnek olarak amonyak,
klor, nitrik gazlar ve fosgen gösterilebilir. Sinir sistemine tesir eden gazlar canlılarda kan, sinir sistemi
ve hücrelere zarar verici etkiler yapar[16].
Yangın ve duman hasarı ile bağlantılı gazlar; karbon dioksit, karbon monoksit, nitrojen oksitler, sülfürik
oksitler ve polisiklik aromatik hidrokarbonlardır. Bu gazların büyük kısmı renksiz ve kokusuz olabilir ve
bu sebeple yangın ya da duman sırasında ya da temizlenmesi veya binaya yeniden yerleĢilmesi
sırasında fark edilmeyebilirler. Ayrıca, is, kül ve kömür tozu yanmıĢ bir binadan tamamen
temizleninceye kadar sağlık için tehlike gösterir.
Dikkate alınması gereken bir konu da su ve onun bir yangın hasarı sırasında kötü iç mekan çevresel
kalitesine olan ilave etkisidir. Su yanma sonu ürünlerinden biridir. Bir yangın sırasında, su damlacıkları
hidroklorik asit gibi emilmiĢ asitlerin nakledilmesinde bir araç görevi görebilir ve suyu dumanın
solunması ile ortaya çıkan sağlık problemlerini arttıran bir faktör haline getirebilir [17]. Buna ilave
olarak, bir yangın söndürme iĢlemi sırasında arkada bırakılan artık nem, yeterince çabuk ve düzgün
Ģekilde temizlenmezse küf ve bakteri gibi mikropların meydana çıkmasına sebep olabilir.
Ġtfaiyeciler binayı terk ettikten sonra, yanmıĢ malzemeleri temizlemek ve restorasyona baĢlamak için
herhangi bir çalıĢmadan önce binadaki suyun temizlenmesi gereklidir. Suyla ilgili problem; suyun
nerelere girdiği ve nasıl temizleneceği konularıdır. Kuru duvar suyu emilebilir, çatlaklardan içeri
sızabilir ve gözle görülmez olabilir. Nerede olursa olsun, suyun bulunduğu yerde küf sporları
çoğalmaya baĢlar ve ileride büyük problemlere yol açabilir.
Ortama su girdikten sonra yirmi dört saat içerisinde, küf oluĢmaya baĢlar ve nem oranının yüksek
olduğu zamanlarda hızla çoğalabilir [17]. Küf, bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara yol açabilir ve astım
krizlerine ve mantar enfeksiyonlara sebep olabilir. Materyallere yapıĢtıktan sonra küfün çıkartılması
çok zor olduğu için, yangın sonrasında binanın derhal kurutulması çok önemlidir. Küf aynı zamanda
her türlü malzemeye yapıĢıp içine girebilir. DöĢeme altı boĢluklara sahip binalarda bunların alt
kısımlarında su birikebilir ve bu da eğer önlem alınmazsa, sürekli olarak küf çoğalmasına yol açar.
Bir yangın, bir daha kazanılamayacak pek çok değerli Ģeyi ortadan kaldırabilir. Ancak, yangın
sonrasında yangın hasarı ortadan kaldırıldıktan sonra, doğru düzeltici çalıĢmalar yapılmazsa, özellikle
hastanelerde yangından çok daha büyük hasarlara yol açabilecek tehlikeler oluĢabilir. Sadece görsel
Ģekilde yangın hasarının kaldırılması yeterli değildir, çünkü havadaki zararlı partiküller yaĢam
alanlarına girecek ve yerleĢecektir. Restorasyon sırasında bu konuya tamamen çözüm bulunmadığı
sürece durum hiç bir zaman tamamen düzelmeyecektir.

3. DUMAN ZONLARI VE YANGIN KOMPARTIMANLARI
Hastanelerde en önemli konu duman zonlarının ve yangın kompartımanlarının oluĢturulmasıdır. Bir
yapının bütün kapı, pencere ve panjurları ile birlikte döĢeme veya duvarları ile diğer bölümlerinden
ayrılmıĢ olan kendinde çıkan yangına karĢı yeterli yapısal yangın direnci olan bölümler yangın
kompartımanı olarak adlandırılmaktadır.
Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik‟e göre, sağlık yapıları kapsamında olan,
hastanelerde, yaĢlılar için dinlenme ve bakım evleri ve bedensel ve zihinsel engelliler için olan bakım
evlerinde, korunumlu yatay tahliye alanları teĢkil edilmeli ve yatay tahliye alanlarının hesaplanmasında
kullanıcı yükü 2.8 m²/kiĢi alınmalıdır. Yatay tahliye alanlarının yangına en az 60 dakika dayanıklı ve
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duman geçiĢi önlenmiĢ olması, her yatay tahliye alanından en az bir korunumlu kaçıĢ yoluna
ulaĢılması ve koridor geniĢlikleri en az 2 m olması gerekmektedir.
Yangın durumunda hastaların, personelin yardımı ve gözetiminde bir alt kata taĢınması için gerekecek
zaman personel sayısına ve hastaların fiziksel Ģartlarına bağlıdır ve çok zaman alır. Hasta katlarının
yangın kompartımanlarına ayrılması hasta ve personelin boĢaltılmasının çabuk ve kademeli
yapılabilmesini sağlar. Hastanelerde dikey tahliye yerine yatay tahliye tercih edilir. Önce hasta ve
personel; yangının çıktığı kompartımandan bitiĢik komĢu kompartımana taĢınır ve yangın boĢaltılmıĢ
kompartımanda kontrol altında tutulmaya çalıĢılır. Ancak yangın çıkan kompartımanda kontrol altında
tutulamıyorsa, ikinci kademe olarak merdivenlerle bir baĢka kattaki kompartımana geçilir. Üçüncü
kademede ise bina tamamen boĢaltılır. Havalandırma ve duman egzozunun bu prensiplere göre
yapılması gerekir.
Yangın kompartımanları bir kat yüksekliğinde ve en fazla 1400-1800 m2 olarak sınırlanır. Ülkemizdeki
Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik‟e göre 1500 m2‟dir ve eğer otomatik
yağmurlama sistemi ve duman kontrol sistemi varsa iki katına çıkarılabilmektedir. Hastanelerde yatay
tahliye kompartımanlarından ayrı olarak yapılan kompartımanlara ikincil yangın kompartımanları denilir
ve ameliyathaneler, depolar, bakım üniteleri ve destek birimleri ikincil yangın kompartımanı olarak
düzenlenir. Ġkincil yangın kompartımanları, yangın kompartımanlarına benzer Ģekilde fonksiyon
görürler, ancak aralarındaki kapıların yangına dayanma süresi diğerlerine göre daha az olabilir.
Yüksek derecede yangın tehlikesi olan; merkezi mutfaklar, çamaĢırhaneler ve depo gibi yerlerde ayrı
yangın kompartımanları düzenlenmelidir. Normal olarak bu bölümlerin kendi içlerinde ikincil yangın
kompartımanlarına bölünmesi gerekmez. Ancak laboratuvar ve eczaneler ayrı kompartıman halinde
düzenlenecekleri gibi, kendi içlerinde de ikincil kompartımanlara bölünebilirler.
Hasta bakım üniteleri gibi ölüm tehlikesi yüksek olan yerler, yapının diğer bölümlerinden ayrılacak
Ģekilde bağımsız yangın kompartımanları olarak düzenlenmelidir. Hasta bakım üniteleri; tüm hasta ve
personelin, bir bakım ünitesi yangın kompartımanından veya ikincil yangın kompartımanından, bir
baĢka kompartımana veya ikincil yangın kompartımanına yatay Ģekilde kolaylıkla hareket
edebilecekleri biçimde planlanmalıdır. Bu durum bazı hallerde, bir bakım ünitesinin birden fazla ikincil
yangın kompartımanlarına bölünmesi ile sağlanabilir. Havalandırma sistemlerinin belirtilen
kompartımanlara uygun olması için binanın tasarımı aĢamasında mimari projeye uygun Ģaftların ve
tesisat dairelerinin düzenlenmesi gerekir.

4. AMELİYATHANELER VE POLİKLİNİK DUMAN KONTROLLERİ
Bir yangın sırasında, hastanelerde yatarak tedavi gören hastaların ve poliklinikteki hastaların acil
durum tahliyesi zaman alıcı bir süreçtir. Hastaların kolay tahliye edilebilmeleri ve güvenliklerinin
sağlanabilmesi için oluĢturulan kompartımanların duman kontrolünün yapılması zorunludur. NFPA 99
standardının 6. bölümünde ameliyathanelerle ilgili ve NFPA 101 standardının 20. bölümünde ise daha
çok polikliniklerle ilgili esaslar verilmekte olup aĢağıda özetlenmiĢtir.
Her ameliyathanenin iklimlendirme sistemi ayrı tasarlanmalıdır. Ameliyathane içindeki iklimlendirme
sistemi, ameliyat odasını çevreleyen alanlara kıyasla pozitif bir basınçta tutulur ve çoğunlukla
iklimlendirme sistemlerine %100 temiz hava sağlarlar. Ameliyathaneler bitiĢik alanlardan daha yüksek
basınca sahip olduğundan yangının meydana geldiği ameliyat odasının temiz havası kapatılarak
egzoz çalıĢtırılarak ve komĢu hacımlara pozitif basınç sağlanarak, yangından kaynaklanan dumanın
bitiĢik alanlara sızması önlenecektir. Eğer temiz hava her bir ameliyat odası için ayrı olarak kontrol
edilemiyorsa, temiz hava sisteminin tamamının kapatılması ve diğer yandan yangın olan odadan gelen
dumanın bitiĢik odalara sıçramasını önlemek için egzoz hava sisteminin çalıĢtırılmaya devam etmesi
gerekli olabilir.

İç Çevre Kalitesi Seminerleri Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 253 _______

Pencereye takılan türdeki klimaların ameliyat katlarının dıĢ pencerelerine ya da dıĢ duvarlarına
takılmalarına izin verilmektedir. Koridorlar, laboratuvar alanlarına hava sağlamak ya da buralardan
hava çıkartmak için plenum olarak kullanılamaz.
Poliklinik sağlık ve tedavi tesislerinin her bir katı, yağmurlama sistemi olmayan polikliniklerde 465
m2‟den ve yağmurlama sistemi olan polikliniklerde 929 m2‟den büyükse her kat ikiden az olmamak
üzere duman kompartımanlarına bölünecektir. Duman kompartımanlarının alanları 2100 m2‟den fazla
olmayacak ve herhangi bir noktadan bir duman bariyerindeki bir kapıya ulaĢmak için gidilecek mesafe
61 metreden fazla olmayacaktır.
Tamamı yağmurlama sistemi ile korunmakta olan binalar için olan kanallı ısıtma, havalandırma ve
iklimlendirme sistemlerindeki duman kanallarına duman damperleri gerekli değildir.
Duman kompartımanının her bir tarafında, bitiĢik kompartımandaki toplam kiĢi sayısı için, koridorlar,
hasta odaları, tedavi odaları, bekleme odaları ve diğer düĢük tehlikeli alanlar içerisinde kiĢi baĢına en
az net 1.4 m2 alan sağlanmalıdır. Bu tür sığınma alanlarının duman kontrolü de yapılmalı ve duman
senaryosu uygulanan duman kontrol sistemine uygun olmalıdır.
Poliklinik sağlık ve tedavi tesisleri, farklı amaçlarla kullanılan binalar içinde sık olarak bulunur. Bu
tesislerin, tehlikeli yapılara sahip binalar içerisine bulunmaması gerekir. Eğer poliklinik çok amaçlı bir
binada yer alıyorsa, diğer bölümlerden en az 1 saat yangına dirençli duvarlar ile ayrılması gereklidir.
Kapılar kendiliğinden kapanıyor olmalı ve normalde kapalı tutulmalı ya da kapılar açık tutulacaksa,
yangın durumunda otomatik olarak kapanması sağlanmalıdır.
Poliklinik sağlık merkezi yapılarını diğer yapılardan ayıran bölümlendirmelerin zeminden zemine ya da
yukarıda çatıdaki döĢemeye kadar baĢtanbaĢa uzanması ve örneğin asma tavanların üzerindeki gizli
bölümlere de tamamen uzanması gerekir. Bölümlendirmenin kesintisiz bir bariyer teĢkil etmesi gerekir.
Hava kanallarını içeren açıklıklara özellikle dikkat edilmelidir. Genel olarak, çelik kanallar yangın
damperi gerektirmezler. Metal olmayan kanallar ya da alüminyum kanallar içeren açıklıkların dikkatli
Ģekilde yalıtılması gereklidir.

5. EGZOZ ATIŞ VE TAZE HAVA ALIŞ NOKTALARI AYIRIM MESAFELERİ
Yangın sırasında iç hava kalitesinin korunabilmesi için kompartımanlara uygun iklimlendirme ve
duman egzoz sistemlerinin tasarımında egzoz atıĢ ve taze hava alıĢ noktalarının doğru seçilmesi de
önemlidir. Yangın sırasında oluĢan dumanın içeri soğrulmaması, bütün sistemlerin yangın sırasında
çalıĢır durumda olması ve hastanede yangın çıkan bölüm haricindeki bölümlerin faaliyetlerine devam
edebilmesi için taze hava alıĢlarına dumanın gelmemesi gerekir. Genellikle dedektör konularak taze
hava giriĢi kesilmekte ama bu takdirde iç hava kalitesi bozulmaktadır. Taze hava giriĢinin kesilmemesi
için, egzoz çıkıĢlarının taze hava alıĢ noktalarına olan ayırım mesafesi, egzoz debisi, hızı ve atıĢ
yönünün taze hava alıĢ yönüne göre konumu göz önüne alınarak belirlenmelidir.
Egzoz hava çıkıĢları hem ana binadaki hem de bitiĢik binadaki dıĢ hava giriĢlerine ve açılıp
kapatılabilen pencere, tavan penceresi ve kapılara, bu bölümde belirtilmiĢ olan minimum ayırım
mesafesinden daha yakın olmayacaktır. Minimum ayırım mesafesi dıĢ hava çıkıĢlarının en yakın
noktasından dıĢ hava giriĢi ya da açılıp kapatılabilen pencere, tavan penceresi ve kapıların
açıklıklarının en yakın noktasına, aralarına bir ip girilmiĢ gibi en kısa „gerilmiĢ ip‟ mesafesi olarak
tanımlanmaktadır.
Ġçerideki havayı kirletici maddelerin giriĢini en aza indirmek amacıyla, dıĢ hava giriĢlerinin, egzoz
atıĢlarından ve binaya bitiĢik ya da yakınında bulunan kirlilik kaynaklarından belirli uzaklıklarda
olmalarını sağlamak için dıĢ hava giriĢlerinin en yakın noktası Tablo-1‟de belirtilmiĢ olan minimum
uzaklıktan fazla olacak Ģekilde yerleĢtirilmelidir. Bu mesafeler en az mesafelerdir; hava giriĢlerini
kirleticilerden mümkün olduğunca uzak noktalara yerleĢtirmek uygun olur. Bina çevresindeki hava giriĢ
noktaları belirlenirken, bölgedeki hâkim rüzgâr yönü ve hızının dikkate alınması önemli hususlardır.
İç Çevre Kalitesi Seminerleri Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 254 _______

Garaj çizgisi, yükleme alanı veya araçla bekleme alanı gibi örneğin otopark ücretini ödemek için ya da
bir garaja girerken trafiği beklemek için veya yükleme alanı söz konusu ise eĢya yükleyip boĢaltırken
veya araçların durma olasılıklarının bulunduğu yerler, temiz hava giriĢlerinden en az 8 metre uzakta
olmalıdır (ġekil 1).
Tablo 1. Taze Hava GiriĢi En Az Ayırım Mesafeleri[18]
En az Ayırım Mesafesi (m)

Garaj Çizgisi, Yükleme Alanı veya Araçla Bekleme Alanı
Sınırlı EriĢimli Otoyol
Raflar veya Çıkıntılar
Çevre Düzenlemesi YapılmıĢ Alan
Soğutma Kuleleri-Taze Hava
Soğutma Kuleleri-Egzoz
Duman Egzozu, Zararlı ve Tehlikeli Egzoz
ĠĢlek Yollardan
Çöp Konteynerleri

8
7
1
2
5
8
10
8
5

Yatayla 45 dereceden daha az eğime sahip olan ve geniĢlikleri 15 cm‟den fazla olan çıkıntılar kuĢların
yuvalama ya da dinlenme alanları haline geldiğinden temiz hava giriĢine çok yakın olmamalı, temiz
hava giriĢine en az 1 metre uzaklıkta olmalıdır.
Çevre düzenlemesi yapılmıĢ olan toprak, çimen, bodur ağaç veya her türlü bitki örtülerden polenlerin,
biyolojik çürümeden kaynaklanan koku ve buharların, tarım ilaçlarının, bakterilerin vs. hava giriĢine
mesafesi yatay olarak 2 m‟den az olmamalıdır. Hava giriĢi, hava giriĢi noktasındaki en fazla kar
yüksekliğinin en az 20 cm üzerinde olması gereklidir.

Şekil 1. Egzoz AtıĢı ve Taze Hava AlıĢı Noktalarının Ayırım Mesafeleri[20].
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Egzoz kanalı çıkıĢları için minimum ayırım mesafesi gereklilikleri sağlanacak ve ilave olarak çıkıĢlar,
en yüksek çevreleyen duvarın üzerinde sonlanacak ve havayı yukarı doğru 5 m/s‟nin üzerinde bir
hızda boĢaltacak veya en yüksek çevreleyen duvarın 1 m üzerine çıkacaktır.

Şekil 2. Minimum Ayırım Mesafesinin Ölçülmesi.
Egzoz havası atıĢları ve taze hava alıĢları, hem söz konusu bina hem de komĢu bina sınırına, dıĢ
hava giriĢlerine, pencerelere ve kapılara Tablo-1‟de belirtilmiĢ olan minimum ayırım mesafesi olan
S‟den daha yakında olmamalıdır. ġekil 2‟de gösterilen bir temiz hava giriĢi ile bir egzoz havası çıkıĢı
kalınlığı S2 olan bir duvar ayırıyorsa, minimum ayırım mesafesi egzoz çıkıĢından duvarın tepesine ve
sonra duvarın üzerinden temiz hava giriĢine düz bir çizgi olarak ölçülür yani
S = S1 + S2 + S3

(D-1)

olur. Egzoz atıĢı noktası minimum ayırım mesafesi S (m) aynı zamanda;
S = 0.04 Q

1/2

(D

1/2

- V/2)

(D-2)

bağıntısından da hesaplanabilir. Burada: Q; Egzoz havası debisi (L/s) olup 75 L/s‟den az ve 1500 L/s
değerinden fazla olamaz [18]. Sıhhi tesisat havalandırmaları gibi havalandırmalar için 75 L/s‟lik egzoz
debisi kullanılır. Yakıt yakan ekipmanlardan çıkan havalandırma kanalları için, yanma girdisinin her bir
kW‟ı için 0.43 L/s değerinin kullanılması uygun olmaktadır [12].
Tablo 2. Egzoz Havası Sınıfları ve Seyrelme Faktörü Değerleri [12,18].
Egzoz Havası Sınıfı

Seyrelme Faktörü, D

Ofisler, konferans odaları, sınıflar, lobi, alıĢ-veriĢ alanları, kahvehaneler,
depolar, tesisat odaları, asansör makina daireleri, otel odaları vb.

5

Mutfaklar, tuvaletler, hava alanı, tiyatrolar, sinemalar, yoğun toplanma
alanları

10

Hastaneler, ticari mutfaklar, umumi tuvaletler, laboratuvarlar, kuru
temizleme, kapalı yüzme havuzları, matbaalar

15

Zararlı gazlar, duman, otopark, tünel, kimyasal depolar, davlumbazlar,
soğutma makinası odaları, kazan daireleri

25

Yüksek yoğunlukta tehlikeli gazlar içeren gazlar, yağlı davlumbazlar,
soğutma kuleleri, kömür yakan kazan daireleri, duman egzozu

50

D; Egzoz havası seyrelme faktörü olup kullanım alanlarının riskine göre 5 ila 50 arasında değiĢen bir
faktördür. Tablo 2‟de farklı kullanım alanları için seyrelme faktörleri verilmektedir. Seyrelme faktörü,
ofisler, konferans odaları, sınıflar ve otel odaları gibi riski az olan kullanım alanlarında düĢük, duman
egzozu, davlumbaz egzozu, kazan dairesi egzozu gibi yerlerde yüksek değer almaktadır. Hastane gibi
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çok farklı kullanım alanı ve farklı risklerin bulunduğu yerlerde ise birden fazla egzoz havası sınıfı
bulunduğunda, seyrelme faktörü için, her bir sınıfın debisine göre ağırlıklı ortalaması alınarak,

D = DiQiQi

(D-3)

Ģeklinde hesaplanacaktır.
V (m/s); egzoz havası boĢaltma hızı olup ġekil 3‟te gösterildiği gibi, egzoz havası, dıĢ hava giriĢinden,
en yakın egzoz noktasından hava giriĢinin kenarına çizilen düz bir çizgiye göre 45 dereceden fazla bir
açıda uzaklaĢıyorsa V pozitif bir değere sahip olacaktır. Egzoz havasının, hava giriĢinin kenarındaki
en yakın egzoz noktasından çizilmiĢ çizgiler ile çevrilmiĢ giriĢe doğru yönlendirildiği durumda V negatif
değere sahip olacak ve diğer egzoz yönleri için gerçek hızdan bağımsız olarak V sıfır alınacaktır.
Yakıtla çalıĢan cihazlara ait havalandırma çıkıĢları, sıhhi tesisat havalandırmaları ve diğer elektrikli
olmayan egzoz hava çıkıĢları için veya eğer egzoz hava çıkıĢı bir kapak ya da egzoz hava akıĢını
dağıtan bir diğer cihaz ile kapatılmıĢ ise D-2 eĢitliğindeki V değeri 0 alınacaktır. Yanma ürünleri gibi
sıcak gaz egzozları için, eğer egzoz hava akıĢı doğrudan yukarı doğru yönlendirilmiĢ ise ve baca
baĢlığı veya havalandırma klapesi gibi baĢka cihazlar tarafından engellenmemiĢ ise gerçek boĢaltma
hızına ilave olarak 2.5 m/s‟lik bir efektif bir hız eklenecektir [12].

Şekil 3.Egzoz AtıĢ Yönünün Ayırım Mesafesi Hesaplamasında Hız Değerleri [12]
Örnek olarak, tuvalet havalandırması için çatıda bulunan 2000 L/s‟lik bir egzoz fanı atıĢı 5 m/s hızda
ve taze hava giriĢi doğrultusunda ise, D-1 eĢitliğinden egzoz debisi en fazla değer olan 1500 L/s ve
seyrelme faktörü 25 alınarak ayırım mesafesi 8,3 m bulunur.
ġekil 4‟te egzoz atıĢ yönlerine göre temiz hava giriĢinden olması gereken ayrım mesafeleri
görülmektedir. Egzoz atıĢ yönü temiz hava alıĢ yönüne bakıyorsa ayrım mesafesi en az 10 metre
olurken, egzoz atıĢ ve taze hava alıĢ yönleri birbirinin tersi ise ayrım mesafesi en az 3 metre
olmaktadır.
Temiz hava kanalı, bütün egzoz çıkıĢlarından, duman Ģaftı çıkıĢlarından ve çatı duman havalandırma
çıkıĢlarından, asansör Ģaftlarından gelen açık çıkıĢlardan ve bir yangın sırasında binadan dumanı
çıkartabilecek olan diğer bütün Ģaftlardan ayrı tutulmalı, ayrım mesafesi pratikte mümkün olduğunca
fazla olmalıdır.
Unutulmaması gereken bir nokta, gerekli minimum ayırım mesafelerinin korunduğu durumlarda bile,
rüzgar koĢullarına, bina geometrisi ve egzoz tasarımına bağlı olarak koku ve zehirli gazların, yangın
durumunda dumanın sürüklenmesi görülebilir. Sıcak hava yükseldiği için, besleme havası giriĢlerinin
kritik açıklıkların altına yerleĢtirilmesine özen gösterilmelidir.
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Şekil 4. Egzoz AtıĢ Yönlerine Göre Ayırım Mesafeleri [19]
Duman geri dönüĢüne yol açabilecek dıĢ alanda duman hareketi; yangının konumuna, binadaki
duman geçiĢ noktalarının konumuna, rüzgarın hızına ve yönüne, duman ile dıĢ hava arasındaki
sıcaklık farkına bağlıdır. Tasarımcı tarafından tüm bu faktörler göz önüne alınarak binanın mimarisine
ve egzoz atıĢ noktalarının kullanım alanına göre tasarım yapmalıdır.

6. SONUÇ
Hastanelerde alınacak yangın önlemlerinin baĢında yangın kompartımanları gelmektedir ve her
kompartıman ayrı yangın zonu olacağından iklimlendirme sistemi belirlenirken kompartımanların göz
önünde bulundurulması gerekmektedir. Bir kompartımanda yangın çıktığında hastaların taĢındığı diğer
kompartımanda iç hava kalitesinin sağlanabilmesi için sistemler birbirlerinden bağımsız olmalıdır. Her
kompartımanın duman egzoz sistemi ayrı olmalı, bir kompartımanda duman egzozu yapılırken yandaki
kompartımanda normal egzoz ve taze hava giriĢi devam ettirilebilmelidir. Bilindiği gibi hastane
haricindeki diğer binalarda komĢu duman zonuna sadece taze hava verilir egzoz kapatılırken
hastanelerde ise iç hava kalitesinin korunması için kapatılmaz.
Yangın durumunda kullanım alanlarına dumanın giriĢinin önlenmesi için önemli konulardan biri de
egzoz atıĢ ve taze hava alıĢ noktalarının konumlarıdır. Ġçeriye dumanın soğrulmaması için egzoz
noktası ile hava alıĢ noktası arasında bir ayrım mesafesi olmalıdır. Eğer alıĢ ve atıĢ yönleri birbirine
birbirlerine bakıyorsa ayırım mesafesi en az 10 metre alınmalı, atıĢ hızına ve egzoz debisine göre
hesaplanmalıdır. Hâkim rüzgâr yönü göz önüne alınmalı, risk görülmesi durumunda mesafe
artırılmalıdır. Ayrıca bütün taze hava alıĢlarına kanal tipi optik duman dedektörlerinin yerleĢtirilmesi ve
dedektör aktive olduğunda fanın doğrudan kapanması istenmelidir.
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SPOR SALONLARINDA ISIL KONFOR İÇ HAVA KALİTESİ
VE AYDINLATMA
Özgün KORUKÇU

ÖZET
Bu çalıĢmada, spor salonlarındaki iç ortam koĢullarının ısıl konfor, iç hava kalitesi ve aydınlatma gibi
parametreler üzerine yapılmıĢ çalıĢmalar incelenerek bu alanda bir derleme yapılmıĢtır. DeğiĢik spor
aktiviteleri için tasarlanan ve inĢa edilen salonlarda değiĢik iç ortam koĢullarına gereksinim
duyulmaktadır. Bir spor salonu içerisindeki ortamın yalnızca sporcular için değil etkinliği izleyen
seyirciler için de konforlu olması sağlanmalıdır. ÇalıĢma kapsamında kapalı yüzme havuzları, tenis
kortları, buz pateni-hokeyi salonları, basketbol salonları gibi değiĢik spor salonları için yapılmıĢ
çalıĢmalar incelenmiĢtir. Ayrıca spor salonları için belirlenmiĢ ısıl konfor standartları arasındaki
farklılıklar tanıtılmıĢtır. ÇalıĢmanın ülkemizde yapım aĢamasında ve tasarım durumunda olan spor
salonlarının iç ortam koĢullarının belirlenmesi için bir yol haritası olması amaçlanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Spor salonları, ısıl konfor, iç hava kalitesi, aydınlatma

ABSTRACT
In this study, studies regarding indoor environmental conditions inside sport halls such as thermal
comfort, indoor air quality and lighting parameters were investigated and a review was made. Different
indoor conditions are needed for sport halls which are designed and built for different sport activities.
Indoor conditions should be not only comfortable for athletes but it should also be acceptable by the
audience. In the study, researches which are made for different sport halls such as indoor swimming
pools, tennis courts, ice skating-hockey halls and basketball halls were investigated. Differences
between thermal comfort standards regarding sport halls were also compared. The study is aimed to
be a road map for determining indoor conditions for sport halls that are under construction and design
process in our country.
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1. GİRİŞ
Spor çağlardan beri insanoğlunun yaĢamında yer alan ayrılmaz bir unsurdur. Bireyler sağlıklı olmak,
bağıĢıklık sistemini güçlendirmek ve daha düzgün bir dıĢ görünüme sahip olmak için değiĢik spor
aktiviteleri yapmaktadır. Sağlık uzmanları günde 0.5-1 saat aralığında yapılacak egzersiz ya da spor
aktivitesinin bireye faydalı olacağını belirtmiĢlerdir. Spor aktiviteleri ya da karĢılaĢmaları dıĢ ortamda
yapılacağı gibi iç ortamda da yapılmaktadır. Ġç ortamda yapılan spor aktivitelerinde iç ortam
koĢullarının hem sporcu hem de izleyici sağlığı açısından uygun olması gerekmektedir. Ofis, çalıĢma
ortamları ve ameliyathane gibi hacimlerin iç ortam koĢulları üzerine literatürde birçok çalıĢma olmasına
karĢın aynı konuda spor salonları gibi büyük hacimler için çok az sayıda çalıĢma bulunmaktadır.
Büyük spor salonlarındaki iç ortam koĢulları hacim içerisinde sporcular ile birlikte çok sayıda kiĢinin
bulunmasından dolayı birçok kirletici barındırmaktadır.
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Bu bildiride kapalı yüzme havuzları, tenis kortları, buz pateni-hokeyi salonları, basketbol salonları gibi
değiĢik spor aktiviteleri yapılan salonların iç hava kalitesi, aydınlatma durumları ve ısıl konfor koĢulları
için yapılan çalıĢmalar incelenerek bir derleme sunulmuĢtur. ÇalıĢmada Finlandiya, Rusya ve A.B.D.
için belirlenmiĢ konfor koĢulları standartları da kısaca tanıtılarak aralarındaki farklılıklara değinilmiĢtir.

2. SPOR SALONLARINDA İÇ HAVA KALİTESİ
Ġç ortamda bulunan kirleticilerin insan sağlığı üzerinde olan etkileri araĢtırılarak iç hava kalitesinin
geliĢtirilmesi konusunda birçok çalıĢma yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalar içerisinde daha çok yapı içerisinde
yer alan yapı malzemeleri, mobilya ve döĢemeler ile ısıtıcılardan kaynaklanan NO, NO 2, Uçucu
Organik BileĢikler (VOC), benzen toluen ve üç xylen izomeri (BTX) ile Partikül Madde (PM)
konsantrasyonları ölçümleri incelenmiĢtir [1]. Bazı çalıĢmalar ise iç hava/dıĢ hava (I/O) içerisinde yer
alan kirletici konstantrasyonlarının oranı üzerinde yoğunlaĢmıĢlardır [2]. Bu çalıĢmalarda ise iç/dıĢ
hava oranı kirleticinin doğası, binanın karakteristiği, dıĢ ortamdaki hava kirliliği ve meteorolojik
koĢullara göre değiĢebilir.
Atina’da iki farklı spor salonu için yapılan iç hava kalitesi ölçümlerinde spor yapılan bölgede ve
seyircilerin bulunduğu bölgedeki iki yükseklik için eĢ zamanlı olacak biçimde O 3, NO, NO2 ve SO2
ölçümleri yapılmıĢtır [3]. ÇalıĢmada aynı zamanda seyircilerin bulunduğu bölge ve dıĢ ortamdaki BTX,
CH4 ve PM10 değerleri de ölçülmüĢtür. DıĢ ortamdaki hava kirliliğinin de iki salondaki iç hava kalitesini
doğrudan etkilediği belirlenmiĢtir. Salonlarda bulunan havalandırma tipi, etkin rüzgar yönlerinin farklı
olması ve içeride yapılan spor aktivitesine göre iç hava kalitesinde değiĢiklikler gözlenmiĢtir.
Prag’da Ģehir merkezi, banliyö ve kırsal kesimde yer alan üç ilkokulun spor salonunda yapılan PM 2.5 ve
PM10 ölçümlerinde aynı zamanda aktivite düzeyi, aktiviteye katılan çocuk sayısı ve yapılan aktivitenin
süresi de kaydedilmiĢtir [4]. Salonlar içerisinde iç hava kalitesinin düĢmesine en etken olan unsurun
aktivitede bulunan çocuk sayısı olduğu, dıĢ ortamdaki PM değerlerinin çok etkili ve tutarlı olmadığı
belirlenmiĢtir. Elektron mikroskobu ile yapılan analizlerde ise salonlardaki tozun kaynağının birçok
inorganik parçanın yanı sıra, değiĢik tipteki fiberler ve deri pullarının olduğu ortaya çıkmıĢtır. Sonuç
olarak okul salonlarında yer alan iç havanın oldukça yüksek konsantrasyonda partikül içerdiği ve kısa
sürede olsa öğrencilerin bu havayı teneffüs etmek zorunda kaldıkları belirlenmiĢtir.
Finlandiya’da 69 buz pistinde bir hafta boyunca ölçülen NO 2 emisyonları değerlendirilmiĢtir [5]. Ölçülen
NO2 emisyon değerlerinin ana kaynağının propan, benzin ya da elektrikle çalıĢan buz yenileme
makinesi olduğu belirlenmiĢtir. Ġç ortam/dıĢ ortam NO 2 emisyon oranlarına bakıldığında ise buz
yenileme makinesinin enerji kaynağı ile buz pistinin bulunduğu salonun hacminin en etkili faktörler
olduğu istatistiksel olarak gözlemlenmiĢtir.
Finlandiya’da 793 genç buz hokeyi oyuncusu üzerinde yapılan bir çalıĢmada ise CO zehirlenmesi,
NO2 emisyonu ve risk içeren buz pistleri araĢtırılmıĢtır [6]. Oyuncularda antrenman sırasında ya da
sonrasında burun iltihabı ve öksürme görülmüĢ ve bunun üzerine elektrikli buz yenileme makineleri
sayısı %9’dan %27’ye, propan kullanan buz yenileme makinelerinin kontrol sistemlerinin
yenilenmesinde ise %13’den %87’ye varan iyileĢtirmeler yapılmıĢtır. Yetersiz havalandırmanın da
kontrol edildiği ve altı sene süren bu çalıĢmada Finlandiya’da yer alan 125 buz pistinin yönetmeliklerde
tavsiye edilen kriterlere uymadığı belirlenmiĢtir.
Ġspanya’nın Léon kentinde yer alan iki farklı spor salonu için yapılan çalıĢmada CO, CO 2 ve Toplam
Uçucu Organik BileĢikler (TVOC) ile NO2 ve karbonil bileĢenler de ölçülmüĢtür [7]. Salonlarda kabul
edilebilir iç hava kalitesi için gerekli olan minimum havalandırma miktarı belirlenmiĢtir. Salonlardaki
temizlik çalıĢmalarının uçucu organik bileĢikler üzerinde etkisi olduğu ve organik bileĢenlerden
akrolein konsantrasyonunun kabul edilebilir limitlerin üzerinde olduğu bulunmuĢtur. Formaldehitin ise
kabul edilebilir limitlerin altında ölçüldüğü belirtilmiĢtir. Büyük salonda yer alan tırmanma duvarı için
tırmanıĢ sırasında kullanılan tırmanma tozunun ana kirletici olduğu ortaya çıkmıĢtır.

İç Çevre Kalitesi Seminerleri Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 263 _______

3. SPOR SALONLARINDA ISIL KONFOR
Spor salonlarında iç hava kalitesi kadar önemli olan baĢka bir unsur da iç ortamın ısıl koĢullarının
sporcu ve seyirciler açısından kabul edilebilir olmasıdır. Isıl konfor konusundaki çalıĢmalar deneysel
ve Sayısal Hesaplamalı AkıĢkanlar Dinamiği Simülasyonları (CFD) üzerine yapılmaktadır. Bir ortamın
ısıl konforunu etkileyen birçok parametre vardır ve bunlar; hava hızı, havanın bağıl nemi, havanın
sıcaklığı, ortalama ıĢınım sıcaklığı, bireylerin giydikleri kıyafetler ve bireylerin yapmıĢ oldukları
metabolik aktivite. Hava hızı, sıcaklığı, bağıl nemi ve ortalama ıĢınım sıcaklığı bireylerden bağımsız
parametreler olup kontrol edilebilmeleri ya da ölçülebilmeleri göreceli olarak daha kolaydır. Ancak
bireye bağlı etkenlerden kıyafet ya da metabolik aktivite oldukça değiĢkenlik gösterebilir. Ortamdaki
ısıl koĢullara ve bireyin yaĢamaya alıĢkın olduğu coğrafi koĢullar ile hatta o an içerisinde bulunduğu
psikolojik duruma göre birey kıyafetlerinde anlık değiĢikliğe ( Kazak çıkarma, gömlek kolu kıvırma) ya
da yaptığı metabolik aktiviteyi azaltmaya gidebilir.
Literatürde özellikle çalıĢma ortamlarında, ofislerde ya da otomobillerde ısıl konfor konusunda birçok
çalıĢma yapılmasına karĢın spor salonları gibi büyük hacimler için çok az çalıĢma bulunmaktadır.
Finlandiya’da üç farklı spor salonu için (hava kubbesi, spor salonu ve fitness salonu) yapılan bir
çalıĢmada [8] Finlandiya’daki ısıl konfor için geliĢtirilmiĢ standartlar ile Rusya, A.B.D. ve Avrupa
Birliği’nde kullanılan standartlar karĢılaĢtırılmıĢtır. Finlandiya’da binaların tasarımı için 2003’de
geliĢtirilen standartın D2 bölümü kullanılmaktadır. Bu standartlara göre spor salonlarında kabul
edilebilir iç ortam koĢulları Tablo 1’de gösterilmiĢtir.
Tablo 1. Finlandiya’da spor salonları için kabul edilebilir ısıl konfor koĢulları [9].
Spor Salonu
Tipi
Kubbe Tipi
Spor Salonu
Fitness Salonu

Hava Sıcaklığı
(C)
18
18
18

Parametre
CO2 Düzeyi
Hava Hızı
(ppm)
(m/s)
≤1200
≤0.3
≤1200
≤0.3
≤1200
≤0.25

Basınç
(kPa)
101.3
101.3
101.3

Rusya’da geliĢtirilen Rus ĠnĢaat Kanunları ve Yönetmeliklerinin (SNIP) bir alt bölümü olan SNIP 31112-2004 yönetmeliğine göre spor salonlarında kabul edilebilir iç ortam koĢulları Tablo 2’de
gösterilmiĢtir.
Tablo 2. Rusya’da spor salonları için kabul edilebilir ısıl konfor koĢulları [10].

Spor Salonu

Hava Sıcaklığı
(C)
17-19

Bağıl Nem
(%)
30-45

Parametre
CO2 Düzeyi
(ppm)
-

Hava Hızı
(m/s)
≤0.2

Basınç
(kPa)
-

A.B.D’de ise ASHRAE 55-2004 standartlarında yer alan “YaĢam Alanları Ġçin Isıl Çevresel ġartlar”
bölümüne göre kabul edilebilir iç ortam koĢulları tanımlanmıĢtır. Standartlarda ayrıca Tahmini
Ortalama Oy (PMV) ve Isıl Memnuniyetsizlik (PPD) indisleri de tanıtılmıĢtır [11].
Avrupa Birliği’nde ise EN ISO 7730 ısıl konfor koĢulları için kabul edilen bir standarttır ve ASHRAE 552004 standardına oldukça benzer olmasına karĢın yerel konforsuzluk (PD) ve cereyan (DR) değerleri
de standartlara eklenmiĢtir. EN ISO 7730 standartlarına göre belirlenmiĢ ısıl konfor koĢulları Tablo
3’de gösterilmiĢtir.
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Tablo 3. Avrupa Birliği’nde iç ortam için kabul edilebilir ısıl konfor koĢulları [12].
Bütün Vücuda Göre Isıl
Durum
Kategori

A
B
C

PPD
(%)
<6
<10
<15

PMV

-0.2<PMV<0.2
-0.5<PMV<0.5
-0.7<PMV<0.7

Yerel Konforsuzluk

DR (%)

<10
<20
<30

Dikey Sıc.
Farkı
<3
<5
<10

PD
(%)
Sıcak ya da
Soğuk
Taban
<10
<10
<15

Radyant
Asimetri
<5
<5
<10

AraĢtırılan dört standart karĢılaĢtırılmıĢ ve Tablo 4’de tek bir tablo haline getirilmiĢtir.
Tablo 4. Ġç hava koĢulları için araĢtırılan standartların birleĢtirilmiĢ hali [8].
Parametre
Hava
Sıcaklığı
(C)

Bağıl Nem
(%)

CO2 Düzeyi
(ppm)

Hava Hızı
(m/s)

Basınç
(kPa)

PPD
(%)

PMV

18±0.5

32.0±5.0

≤350

≤0.14

101.3

<6

-0.2<PMV<0.2

Standartlar doğrultusunda yapılan çalıĢmada hava kubbesindeki PPD oranı %22,1 bulunurken, çok
amaçlı spor salonunda bu değer %40,3 ve fitness salonunda ise %56,3 değerinde bulunmuĢtur.
Ġtalya’da Roma’da yer alan bir fitness salonu ve yüzme havuzu için yapılan çalıĢmada anketler ve
ölçümlerden yola çıkılarak sporcuların PMV ve Isıl His Değerleri (TSV) hesaplanmıĢtır. Dört gün
boyunca yapılan anketler ve ölçümler sonucunda yüzme havuzunun PMV indeksi 1.2 bulunurken
fitness salonu için aynı değer 0.5 olarak hesaplanmıĢtır [13].
Avustralya’nın Victoria Ģehrinde yer alan çok amaçlı bir spor salonu için yapılan ölçümler ve Sayısal
Hesaplamalı AkıĢkanlar Dinamiği (CFD) simülasyonlarına göre salonun bulunduğu coğrafi koĢullardan
kaynaklanan ve yaz mevsiminin sonlarına doğru salonun yüksek miktarda ısı kazancı olmasından
dolayı yüksek düzeylerde ısıl konforsuzluk olduğu ortaya çıkmıĢtır. Salonun soğutucu akıĢkan
kullanılarak soğutma yapılan bir sistemden iç hava kalitesinde düĢüklüğe neden olunduğundan doğal
havalandırma ile soğutma yapılması yönünde bir sonuç elde edilmiĢtir [14].

4. SPOR SALONLARINDA AYDINLATMA
Aydınlatma insanların iç ortamdaki nesneleri ayırd etme ve belirli iĢleri yapabilmeleri için çok önemli bir
etkendir. Yapay aydınlatma kadar doğal aydınlatmanın da kullanılması gerekmektedir. Bunun için de
binanın tasarım aĢamasında iken önlemler alınmalıdır. Günümüzde günıĢığının yapay aydınlatmadan
daha çok tercih edildiği yapılar tasarlanabilmektedir. GünıĢığından yararlanmak aynı zamanda yapay
aydınlatma için harcanan elektrik enerjisi miktarının da azalmasını sağlamaktadır.
Spor salonlarında yapılan aktivitenin daha sağlıklı yapılabilmesi için her aktiviteye göre belirlenmiĢ
aydınlatma kalitesi geliĢtirilmiĢtir. Salondaki miminum aydınlatma aktivite tipine ve düzeyine göre
değiĢiklik göstermektedir. Tablo 5’de değiĢik aktiviteler için gerekli minimum aydınlatma düzeyleri
gösterilmiĢtir.
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Tablo 5. Aktivite tipleri ve düzeylerine göre sağlanması gereken minimum aydınlatma değerleri [15].
Eğlence amaçlı oyunlar
Antreman
Klüp-yerel maçlar
Televizyonda yayınlanan maçlar

300 lux
400 lux
500 lux
1000 lux

Spor salonlarının birçoğu eğlence amaçlı oyunlar, antreman ve klüp-yerel maçlar için kullanılmaktadır.
Televizyon yayını vb. amaçlar için kullanılan salonlarda Tablo 5’e göre daha çok aydınlatma ve
dolayısı ile enerji gereksinimi duyulmaktadır. Ġyi bir aydınlatma sistemi yapay ve doğal aydınlatmanın
optimum biçimdeki bir kombinasyonu ile oluĢturulur. Tabi bunun için iĢe binanın tasarım aĢamasında
iken bazı kararları almakla baĢlanmalıdır. Cam tasarımı ve yerleĢimi, binanın kullanım amacı, bakımın
nasıl yapılacağı ve idare edileceği, aktivite sahalarının yerleĢim planı ve sahalar arasındaki boĢluklar,
zeminin rengi ve lamba seçimi gibi etkenlerin binanın tasarım aĢamasında iken net bir biçimde
kararlaĢtırılmalıdır.
Salonların çoğu enerjisinin %11’ini aydınlatmaya harcamaktadır. Harcanan bu enerji doğru stratejiler
ile azaltılabilir. GünıĢığından yararlanılacak salonda coğrafi koĢulları, binanın konumu, camlardan
gelecek ısı kazancı gibi etkenlerin detaylı bir Ģekilde hesaplanması gerekir. Ortalama bir spor salonu
bu etkenleri göz önüne alırsa aydınlatmadan kaynaklı enerji harcamasını %30 oranında azaltabilir.
Optimum cam yerleĢiminde cam alanının %20’sinin kuzey yönüne doğru ve salonun taban alanının
%9’u kadar olması gerektiği belirtilmiĢtir.
Salon içerisinde yer alan yüzey renkleri Ģu Ģekilde olmalıdır [15]:





Yüksekliği 3 m’nin altında olan duvarların yeĢil ve mavi olması önerilmektedir.
Yüksekliği 3 m’den yukarıda olan duvarların rengi daha açık renkte beyaz olması
önerilmektedir, ancak hareket eden beyaz cisimlerin görülmesinde sorun yaĢanabilir.
Taban duvarlar ile zıt renkte olmalıdır. Kayın ağacından parke ve mat vernik genelde önerilen
parke türüdür.
Tavan ıĢığın kırılmasına engel olmayacak Ģekilde olmalı, genelde beyaz tavan en az Ģikayet
edilen renkteki tavandır.

Salon içerisindeki bireylerin gözlerinin kamaĢmaması gereklidir. Aydınlatma kaynaklarını direk değil
dolaylı Ģekilde yönlendirmek, duvarları aydınlatmak, aydınlatma kaynaklarını saklamak, ıĢığı mümkün
olduğunca iyi bir Ģekilde ortama yaymak ve ortamı canlı kılacak renkler seçilerek göz kamaĢması
engellenebilir.
Salon içerisindeki duvarların yansıma katsayısı ıĢığın dağılmasını doğrudan etkilemektedir. Yüzeylere
göre tavsiye edilen yansıma katsayıları Tablo 6’da verilmiĢtir.
Tablo 6. Yüzeylere göre tavsiye edilen yansıma katsayıları [15]
Duvarlar
Siyah perdeler, ekranlar
Tavan
Taban

0.3-0.5
0.2
0.6-0.9
0.2-0.4

Ortalama günıĢığı faktörü (DFort) günıĢığından yararlanma ve binanın tasarımı için oldukça kullanıĢlı
bir bağıntıdır. Ġç ortamın parlaklığının günıĢığı altında ne kadar olacağını tahmin etmeye yarar.
Ġçerideki bir noktanın dıĢ ortamda herhangi bir engel olmadan alacağı günıĢığına göre yüzdesel
oranını vermektedir. GünıĢığı faktörünün ortalama %2,5 ve üzerindeki değerleri eğlence ve kulüp
düzeyindeki aktiviteler için aydınlatma için yeterli olacaktır. Ortalama günıĢığı faktörü hesaplanması
için aĢağıdaki formül kullanılmaktadır.
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WT
A(1  R 4 )

(1)

GünıĢığı ortalama faktörü bağıntısında yer alan parametreler Ģu Ģekilde tanıtılabilir:
2

W: Toplam cam alanı (m )
T: Camın geçirgenliği
 Camın merkezinden gökyüzünü görebilme açısı ()
A: Toplam yüzey alanı (Duvarlar, tavan, taban ve camlar) (m2)
R: Ortalama yansıtma katsayısı

SONUÇ
Bu bildiride spor salonları için yapılmıĢ olan iç hava kalitesi, ısıl konfor çalıĢmaları ile aydınlatma
konuları için yapılmıĢ çalıĢmalar ve standartlar incelenmiĢtir. Özellikle iç hava kalitesi ve ısıl konfor
konusunda sınırlı da olsa çalıĢmalar bulunmasına karĢın aydınlatma konusunda yalnızca standartlar
tanıtılmıĢtır. Daha sağlıklı ve stresten uzak bir yaĢam sürdürebilmemiz için sporu hayatımızda bir hobi
olarak değil yaĢam biçimi olarak benimsememiz gerekmektedir. Spor yapılan alanların daha sağlıklı ve
konforlu olması için geliĢtirilmiĢ herhangi bir standart yoktur, bu bildirinin ülkemizde de yapılacak ya da
yapılmıĢ olan spor salonlarındaki iç ortam koĢullarının iyileĢtirmesinde yararlı olacağı öngörülmektedir.
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ENDÜSTRĠYEL TESĠSLERDE ĠÇ HAVA KALĠTESĠ
Gürkan DURGUN

ÖZET
Endüstriyel tesislerde, sağlıklı ve güvenli bir çalıĢma ortamı sağlamak, patlama ve yangın riskini
azaltmak, ortamdan duman, toz ve buhar gibi kirleticileri uzaklaĢtırmak amacıyla doğal veya mekanik
yollarla havalandırma yapılır.
Bu bildiride, havalandırma sistemlerine kısaca değinildikten sonra, endüstriyel tesislerde kullanılan
mekanik havalandırma sistemleri (genel havalandırma ve lokal havalandırma) incelenecek ve
endüstriyel bir tesiste gerçekleĢtirilen hava değiĢim katsayısı ve iç ortam tozluluk miktarı ölçümleri
değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Havalandırma sistemleri, genel ve lokal havalandırma, iç hava kalitesi

ABSTRACT
Inindustrial plants, natural or mechanical ventilation is done to provide a healthy and safety working
environment, toreducethe risk of fire, explosion and smoke from the environment, and also to take
away the pollutants such as dustand steam.
In this paper,after mechanical ventilation systems are discussed in summary, mechanical ventilation
systems (general and local ventilation) used in industrial plants are studied, and the measurements of
air exchange coefficient and internal environment dust amounts are evaluated.
KeyWords: Mechanical ventilation systems, General and local ventilation, in door air quality

1. GĠRĠġ
Endüstriyel tesislerde üretimin çeĢitli aĢamalarında ortaya çıkan ısı, toz, duman ve gazların insan
sağlığına zarar vermemesi ve imalat kalitesinin olumsuz yönde etkilenmemesi için çalıĢma ortamından
uzaklaĢtırılması gerekmektedir. Ortama verilmesi gereken taze hava debisi hesaplanırken, prosesten
açığa çıkan kirlilik miktarı ve cinsi göz önüne alınmalıdır. Konfor havalandırmasında kullanılan kiĢi
baĢına gerekli olan taze hava miktarı hesabı, endüstriyel tesislerin havalandırma hesabında tek
baĢına yeterli olmadığından kullanılmamalıdır.
Endüstriyel havalandırma sistemleri, iĢyeri ortamındaki kirlenmiĢ havayı değiĢtirmek için doğal akım,
etkin basınç ya da mekanik bir etki yardımıyla, ilgili ortamdan hava emilerek dıĢarıya atılması veya bu
ortama taze hava verilmesi amacıyla kurulan mekanik sistemlerdir. Endüstriyel havalandırma
sistemleri genellikle;
1. Doğal Havalandırma
2. Mekanik Havalandırma
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2.a Genel Havalandırma
2.b Lokal Havalandırma
olarak sınıflandırılır.

DOĞAL HAVALANDIRMA
Ortamda herhangi bir mekanik sistem kullanılmadan, sıcaklık farkları ve rüzgar yönüne bağlı olarak,
ortam havasının pencere ve kapı aralıklarından baca ve boĢluklardan doğal olarak hareketlenmesi ve
ortam havasının değiĢmesini sağlayan bir havalandırma tipidir. Genellikle iç ortam kirliliğinin düĢük
olduğu tesislerde tercih edilir.
Avantajları:



Zaten ortamda mevcuttur.
Uygulaması daha ekonomiktir.

Dezavantajları:



Hız ve yönde değiĢimler olabileceği için kontrol altına alınması ve tahmin edilmesi zordur.
Kirletici kaynağına yakın olunması durumunda, iç ortam havasının kötüleĢmesine sebep olur.

MEKANĠK HAVALANDIRMA
GENEL HAVALANDIRMA
Genel havalandırma sistemleri, binaya büyük miktarda temiz hava sağlar ve kirli havayı tahliye eder.
ĠĢyerinde ortaya çıkan kirleticileri, bütün iĢyerinin havalandırılması yoluyla kontrol eder. Genel
havalandırma kullanımı, iĢyerinde kirleticileri bir dereceye kadar dağıtabilmekte, fakat bu esnada
kirlenme kaynağından uzak kiĢileri de olumsuz etkileyebilmektedir.
Eğer çıkıĢ fanı, maruz kalan isçiye yakın yerleĢtirildiyse ve taze hava fanı isçinin arkasına
yerleĢtirildiyse kirli hava, isçinin nefes alma bölgesinden uzaklaĢtırılmıĢ olacaktır ki bu sayede genel
havalandırma daha etkili olabilir.
ġekil 1’de örneklerinin verildiği genel havalandırma ile kirletici kontrolü yapılırken; kirletici
konsantrasyonunun çok yüksek olmaması ve toksikliğin az olması ve çalıĢanların, iĢlerini kirletici
kaynağının çok yakınında yapmaması hususlarına dikkat edilmelidir
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ġekil 1. Genel havalandırma örnekleri
Genel Havalandırmanın Avantajları:






DüĢük ekipman ve kurulum maliyetlerine sahiptir.
Az bakım gerektirir.
DüĢük dozda toksik madde içeren kimyasallar için etkilidir.
Parlayıcı ve yanıcı gazlar veya buharlar için etkilidir.
Hareketli veya dağılmıĢ kirleticiler için en iyi havalandırma sağlar.

Genel havalandırmanın Dezavantajları:






Kirleticilerin tamamen ortadan kalkmasını sağlamaz.
Yüksek dozda toksik madde içeren kimyasallar için kullanılmamalıdır.
Toz, metal dumanları, çok miktarda gaz veya buhar için etkili değildir.
Yüksek miktarda ısıtılmıĢ ya da soğutulmuĢ taze hava gerektirir.
Düzensiz veya gaz ve buhar yayınımları için etkili değildir.

LOKAL HAVALANDIRMA
ġekil 2’de örneklerinin verildiği lokal egzoz havalandırma sistemleri, kaynağın yakınında kirleticiyi
yakalama yoluyla hava kirleticilerini kontrol etmek için kullanılır. Genel havalandırmanın aksine iĢyeri
ortamına kirleticilerin yayılmasına engel olur.

ġekil 2. Lokal havalandırma örnekleri
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Lokal Havalandırmanın Tercih Edilme Durumları:
•
•
•
•
•

Hava kirleticinin ciddi sağlık riski oluĢturması,
Büyük miktarlarda toz veya duman üretilmesi,
Soğuk havalarda havalandırmadan dolayı ısınma giderlerinin artma endiĢesinin olması,
Emisyon kaynaklarının az olması,
Emisyon kaynaklarının iĢçilerin nefes alma bölgesi yakınında bulunması,

durumlarında tercih edilir.
Lokal Egzoz Havalandırmasının Avantajları:
•
•
•
•
•

Kirleticiyi kaynağında yakalar ve uzaklaĢtırır.
Yüksek dozda toksik madde içeren kimyasallar için en etkili seçenektir.
Tozlar ve metal dumanları dâhil çok kirletici çeĢidini tutabilir.
Daha az taze hava gerektirir.
Genel havalandırmaya göre daha az taze hava gerektirdiği için ortam ısıtma ve soğutma
maliyeti düĢüktür.

Lokal Egzoz Havalandırmasının Dezavantajları:
•
•

Tasarım, montaj ve ekipman için yüksek maliyet gerektirir.
Düzenli temizlik, kontrol ve bakım gerektirir.

BĠR ÇELĠK DÖKÜM FABRĠKASININ HAVALANDIRMASININ ĠNCELENMESĠ

ġekil 3. ĠĢletme yerleĢim planı
Bir çelik döküm fabrikasında, havalandırma sistemleri ve ortam tozluluk oranları incelenmiĢtir. ġekil3’te yerleĢim planının ve ölçüm noktalarının belirtildiği tesiste, pencere ve kapı aralıklarından temiz
havanın sağlandığı doğal havalandırmanın olduğu ve kirleticilerin olduğu bölümlerde de davlumbaz ve
akrobat kollar yardımı ile lokal havalandırma yapılmaktadır.
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SARSAK BÖLÜMÜ

ġekil 4. Sarsak bölümüne ait fotoğraflar
Ġlk olarak, ġekil-4’te fotoğraflarının verildiği, kumun döküm sonrasında içindeki yabancı partiküllerden
temizlenmesini sağlayan sarsak sistemi bölümünde ölçümler yapılmıĢtır. Sarsak bölümü döküm
sonrası çıkan kumun döküldüğü elek sistemi üzerinin kapalı bir kutu olarak dizayn edilmesi ile
oluĢturulmuĢtur.

Sarsak sisteminde;




ĠĢlem sırasında ortaya çıkan gaz ve tozların havalandırma sistemiyle yerinde egzoz edilerek
ortamdan uzaklaĢtırıldığı belirlenmiĢtir.
Egzoz hattının Sarsak’ın üst bölgesi boyunca yerleĢtirildiği ve havalandırma kanalına
bağlandığı belirlenmiĢtir.
Havalandırma kanalına bağlanan 3 noktadan dairesel kesitli menfezden emiĢ yapıldığı
belirlenmiĢtir.

Sarsak havalandırma sistemi üzerinde bulunan 3 adet dairesel kesitli menfezlerden alınan hava hızı
ölçüm sonuçları Tablo-1’de verilmiĢtir.
Tablo 1. Sarsak Bölümünde Ölçülen Hava Hızları ve Debiler

S1

MENFEZ ÖLÇÜSÜ
(mm)
ÇAP 250

ÖLÇÜLEN HIZ
(m/s)
25

EMĠġ NOKTASI
ALANI (m²)
0.049

S2

ÇAP 80

20

0.005

360

S3

ÇAP 300

18

0.070

4536

NO

TOPLAM DEBĠ

DEBĠ (m³/h)
4410

9306

Ġlgili kaynaklarda döküm temizliği bölümünde boru hatlarındaki taĢınma hızı 18-20 m/s aralığında
olması gerektiği tanımlanmıĢtır [1]. Ölçüm yapılan üç boru hattında da döküm tozlarının taĢınabilmesi
için yeterli hava hızlarının olduğu tespit edilmiĢtir.
Sarsak sisteminin bulunduğu bölümde yapılan ortam tozluluğu ölçüm sonucu Tablo-2’de verilmiĢtir.
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Tablo 2. Sarsak bölümünde ölçülen solunabilir toz miktarları
Ölçüm No

Solunabilir Toz Miktarı Sınır Değerleri

1

5,00 (mg/m³)

Ölçülen Solunabilir Toz Miktarı
Değerleri
5,46 (mg/m³)

Sarsak sistemi etrafında yapılan ölçümler sonucu bulunan solunabilir toz miktarı, ilgili kaynaklarda
belirtilmiĢ olan sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edilmiĢtir[6].
KAYNAK BÖLÜMÜ
Kaynak bölümünde, 300 mm çaplı emiĢ ağzına sahip akrobat kollar ile kaynak sırasında ortaya çıkan
ısının ve dumanın ortama yayılmadan uzaklaĢtırılması hedeflenmiĢtir. Kaynak iĢlemi sırasında, ısı
enerjisi ve düĢük hızdaki 0,2 – 0,8 mikron büyüklüğünde partiküller ortaya çıkmaktadır.
Kaynak bölümünde;




ĠĢlem sırasında ortaya çıkan ısı ve dumanın akrobat kollarla lokal havalandırma ile ortamdan
uzaklaĢtırıldığı belirlenmiĢtir.
Her bir kaynak bölümünde birer adet 300 mm çaplı emiĢ ağzına sahip akrobat kollar
kullanılmıĢtır.
Her bir akrobat kol 600 mm çaplı dairesel kesitli kanal ile 9000 m³/h toplam kapasiteye sahip
fana bağlanmıĢtır.

ġekil 5. Kaynak bölümüne ait fotoğraflar
Kaynak bölümündeki dairesel kesitli emiĢ menfezlerinden alınan hava hızı ölçüm sonuçları Tablo-3’de
verilmiĢtir.
Tablo 3. Kaynak bölümünde ölçülen hava hızları ve debiler

K1

MENFEZ ÖLÇÜSÜ
(mm)
ÇAP 300

ÖLÇÜLEN HIZ
(m/s)
3.5

EMĠġ NOKTASI
ALANI (m²)
0.070

K2

ÇAP 300

5.5

0.070

1386

K3

ÇAP 300

4.4

0.070

1109

K4

ÇAP 300

3.8

0.070

957

K5

ÇAP 300

4.0

0.070

1008

NO

TOPLAM DEBĠ

DEBĠ (m³/h)
882

5342
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Ġlgili kaynaklarda kaynakhaneler bölümünde boru hatlarındaki taĢınma hızı 12 - 15 m/s aralığında
olması gerektiği tanımlanmıĢtır[1]. Ölçüm yapılan 5 adet kaynak bölümünde de ortaya çıkan hafif uçan
tozların taĢınabilmesi için yeterli hava hızlarına ulaĢılamadığı tespit edilmiĢtir.

Kısmen etkin

Etkin

Etkin değil

ġekil 6. ÇalıĢma alanı ile yakalama alanı arasındaki bağlantı
ġekil-6’da tanımlanan resimden de anlaĢılacağı üzere lokal havalandırma da sadece hava hızları
değil, aynı zamanda çalıĢma alanı ile yakalama alanı arasındaki mesafenin de uygun olması
gerekmektedir. ÇalıĢma alanının yakalama alanından uzaklaĢması ile ortama, atık ısı ve kirletici
partiküller yayılacaktır.
Kaynak bölümünde yapılan ortam tozluluğu ölçüm sonucu Tablo 4.’de verilmiĢtir.
Tablo 4. Kaynak bölümünde ölçülen solunabilir toz miktarları
Ölçüm No

Solunabilir Toz Miktarı Sınır Değerleri

1

5,00 (mg/m³)

Ölçülen Solunabilir
Toz
Değerleri
5,43 (mg/m³)

Miktarı

Kaynak bölümlerinde yapılan ölçümler sonucu bulunan solunabilir toz miktarı, ilgili kaynaklarda
belirtilmiĢ olan sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edilmiĢtir[6].
ÇAPAKHANE BÖLÜMÜ

ġekil 7. Çapak alma bölümü
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Çapak alma bölümünde, 800x1000 mm ebatlarında davlumbazlar ile çapak alma iĢlemi sırasında
ortaya çıkan partiküllerin yayılmadan uzaklaĢtırılması hedeflenmiĢtir. Çapak alma iĢlemi sırasında,
yüksek hızdaki 50 – 100 mikron büyüklüğünde partiküller ortaya çıkmaktadır.
Çapak hane bölümünde;




Havalandırmanın çapak alma iĢlemi yapılan noktanın üstüne yerleĢtirilen alıcı tip davlumbaz
ile sağlandığı belirlenmiĢtir.
Davlumbazların, çapak alma iĢleminin gerçekleĢtirildiği tezgahtan 1,20 m yukarıya
konumlandırıldığı belirlenmiĢtir.
Davlumbazlar 12500 m³/h toplam kapasiteye sahip fana bağlanmıĢtır.

Çapak alma bölümündeki alıcı tip davlumbazlardan alınan hava hızı ölçüm sonuçları Tablo-5’de
verilmiĢtir.
Tablo 5. Çapak alma bölümünde ölçülen hava hızları ve debiler
ÖLÇÜLEN HIZ
(m/s)
0,50

DAVLUMBAZ
ALANI (m²)
0,8

DEBĠ
(m³/h)
1440

Ç2

DAVLUMBAZ ÖLÇÜSÜ
(mm)
800 * 1000
800 * 1000

0,70

0,8

2016

Ç3

800 * 1000

0,80

0,8

2304

Ç4

800 * 1000

0,40

0,8

1152

Ç5

800 * 1000

0,70

0,8

2016

Ç6

800 * 1000

0,60

0,8

1728

Ç7

800 * 1000

0,40

0,8

1152

Ç8

800 * 1000

0,30

0,8

864

TOPLAM DEBĠ

12672

NO
Ç1

Ġlgili kaynaklarda kendine ait hızı çok büyük olan iĢlemler için emiĢ menfezindeki toplama hızı 1 - 2 m/s
aralığında olması gerektiği tanımlanmıĢtır[1]. Ölçüm yapılan 8 adet çapak alma bölümünde de ortaya
çıkan partiküllerin taĢınabilmesi için yeterli hava hızlarına ulaĢılamadığı tespit edilmiĢtir.
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ġekil 8. Alıcı davlumbaz örneği
ġekil-8’de örneği verilen çapak alma bölümündeki alıcı davlumbazlar genellikle, ısıl proseslerde
kirletici kaynağın üzerinde yerleĢtirilir. Alıcı davlumbazın, emisyon kaynağı ile arasına çalıĢan
gelmeyecek Ģekilde konumlandırılması gerekmektedir. Aksi takdirde çalıĢanların kirletilmiĢ hava ile
teması gerçekleĢeceğinden dolayı insan sağlığı açısından ciddi risklere sebep olur. Çapak alma
bölümünde toz maskesi gibi iĢ güvenliği ekipmanları kullanılıyor olmasına rağmen alıcı davlumbaz
yerine yatay yönde yakalayıcı davlumbaz veya akrobat kollu emiĢ menfezlerinin kullanılması çalıĢan
sağlığı açısından daha uygun olacaktır.
Çapak alma bölümünde yapılan ortam tozluluğu ölçüm sonucu Tablo-6’da verilmiĢtir.
Tablo 6. Çapak alma bölümünde ölçülen solunabilir toz miktarları
Ölçüm
No
1

Solunabilir Toz Miktarı Sınır Değerleri

Ölçülen Solunabilir Toz Miktarı Değerleri

5,00 (mg/m³)

6,42 (mg/m³)

Çapak alma bölümlerinde yapılan ölçümler sonucu bulunan solunabilir toz miktarı, ilgili kaynaklarda
belirtilmiĢ olan sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edilmiĢtir[6].
ERGĠTME OCAKLARI BÖLÜMÜ
Ergitme ocakları bölümünde, 1600 mm çapında dairesel kesitli davlumbazlar ile ergitme iĢlemi
sırasında ortaya çıkan ısı, duman ve partiküllerin yayılmadan uzaklaĢtırılması hedeflenmiĢtir.
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ġekil 9. Ergitme ocakları bölümü
Ergitme ocakları bölümünde;




Havalandırmanın ergitme ocağı üstüne yerleĢtirilen davlumbaz ile sağlandığı belirlenmiĢtir.
Davlumbazların, ergitme ocağından 1,80 m yukarıya konumlandırıldığı belirlenmiĢtir.
Davlumbazlar 9000 m³/h toplam kapasiteye sahip fana bağlanmıĢtır.

Ergitme ocakları bölümündeki alıcı tip hareketli davlumbazlardan alınan hava hızı ölçüm sonuçları
Tablo-7’de verilmiĢtir.
Tablo 7. Ergitme ocakları bölümünde ölçülen hava hızları ve debiler

D1

Davlumbaz Ölçüsü
(mm)
ÇAP 1600

D2

ÇAP 1600

NO

0,8

Davlumbaz Alanı
(m²)
2

0,3

2

2160

TOPLAM DEBĠ

7947

Ölçülen Hz (m/s)

Debi (m³/h)
5787

Ġlgili kaynaklarda kendine ait hızı düĢük olan iĢlemler için emiĢ menfezindeki toplama hızı 0,25 – 0,50
m/s aralığında olması gerektiği tanımlanmıĢtır[1]. Ölçüm yapılan 2 adet ergitme ocağı bölümünde de
ortaya çıkan partiküllerin taĢınabilmesi için yeterli hava hızlarına ulaĢıldığı tespit edilmiĢtir. Bu bölümde
kullanılan alıcı davlumbazlardaki hava hızının yüksek seçilmesi ergitme ocağının üst bölümünün
çabuk soğumasına ve enerji maliyetinin artmasına, hava hızının düĢük seçilmesinin ise ortaya çıkan
ısı, duman küçük partiküllerin yakalanamamasına sebep olacağından hava hızlarının uygun seçilmesi
önem kazanmaktadır.
Ergitme ocakları bölümünde yapılan ortam tozluluğu ölçüm sonucu Tablo-8’de verilmiĢtir.
Tablo 8. Ergitme ocakları bölümünde ölçülen solunabilir toz miktarları
Ölçüm No

Solunabilir Toz Miktarı Sınır Değerleri

1

5,00 (mg/m³)

Ölçülen Solunabilir Toz Miktarı
Değerleri
6,52 (mg/m³)

Çapak alma bölümlerinde yapılan ölçümler sonucu bulunan solunabilir toz miktarı, ilgili kaynaklarda
belirtilmiĢ olan sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edilmiĢtir[6].
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SONUÇ
Endüstriyel tesislerde havalandırma sistemi tasarlanması sırasında öncelikle;
•
•
•
•
•

Üretim süreci ve iĢ akıĢı
Bina tasarımı
Ġklim Ģartları
Üretim sürecinde ortaya çıkabilecek ısı, duman ve partiküllerin tespiti
Ġhtiyaç duyulan ortam hava koĢulları

tespit edilmelidir. Ġhtiyaç duyulan tekil veya karma havalandırma sistemlerine karar verilmesinden
sonra;
•
•
•

Her bir kirletici kaynağın konumu
Her emisyon kaynağının maruziyete katkısı
Emisyon kaynakları ile çalıĢanların etkileĢimi

dikkate alınarak havalandırma sisteminin detayları tasarlanmalıdır.
Ġncelediğimiz çelik döküm tesisi gibi kirletici kaynaklarının çok olduğu bir iĢletmede, kirletici partikülleri
kaynağında yakalayan lokal havalandırma sistemleri ile ortam havası içerisindeki partikül oranını
azaltan genel havalandırma sistemlerinin ortaklaĢa tasarlanması uygun havalandırma koĢullarını
oluĢmasını sağlar. Sistemin bakımının düzenli yapılması, sistem üzerinde yapılacak değiĢikliklerin
önceden hesaplarının yapılarak uzman kiĢilerce tasarlanması, periyodik kontrollerinin uzman
kuruluĢlarca yapılıp kayıt altına alınması, genel havalandırma ile ortama yayılacak kirleticilerin açıkta
tutulmaması, kurulan havalandırma sisteminin iĢlevselliğinin sürmesini sağlamaya katkı koyacaktır.
Ġncelediğimiz tesiste, periyodik bakım ve kontrollerin düzenli yapılmamıĢ olması, iĢletmenin ihtiyaçları
doğrultusunda yeni bölümler ilave edilmesi sonucu havalandırma sistemindeki değiĢikliklerin uygun
yapılmamıĢ olması, kirleticilerin açık alanda ortada bırakılması ve kapı ve pencerelerden doğal
havalandırma sağlandığı için ortamdaki hava hızlarının ve yönlerinin kontrol altına alınamaması
solunabilir toz miktarı değerlerinin yüksek çıkmasına ve emiĢ ağızlarındaki toplama hızlarının düĢük
olmasına sebep olmuĢtur.
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İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE İÇ HAVA KALİTESİ İÇİN
HAVANIN FİLTRELENMESİ
Numan HODA

ÖZET
Ġç hava kalitesini arttırmak için kullanılan yöntemler, dıĢ havadan içeriye gelen havanın filtre edilmesi,
kirletici kayağının olduğu bölümü ayırma, kirletici üretmeyen veya az üreten malzemelerin
kullanılması, kullanılan filtrelerin sık değiĢtirilmesi, iklimlendirme sistemlerinde bakteri üremesini ve
yayılmasını önlemek için kondense suyun uzaklaĢtırılması sayılabilir. Ġç havada bulunan kirleticilerin
uzaklaĢtırılması iç hava kirleticilerini kaynağının yok edilmesi veya azaltılması mümkün olmadığında
uygulanan iĢlemlerdir. En önemli uzaklaĢtırma metotları; filtrasyon, adsorpsiyon, fotokatalitik
oksidasyon, negatif hava iyonları ve termal olmayan plazma uygulamasıdır. Ġç hava temizlenmesinde
kullanılan ekonomik ve etkili metotlardan birisi filtrasyondur. Ġklimlendirme sistemlerinde filtreler önemli
bir komponenttir. Filtreler iç havada bulunan ozon ve bakterileri önemli bir oranda azaltmaktadırlar.
Ġklimlendirme sistemlerinde iç havada bulunan düĢük konsantrasyonlu gaz bileĢiklerin
uzaklaĢtırılmasında adsorpsiyon iĢlemi kullanılır. Kullanılan en yaygın adsorban aktif karbondur.
Fotokatalitik oksidasyon yöntemi iç hava temizlemesinde umut veren bir yöntemdir. Bu yöntemde
kullanılan fotokatalizörler iç havada bulunan birçok kirleticileri CO 2 ve H2O gibi çok küçük moleküllere
kadar parçalayabilmektedir. Negatif hava iyonlar iç havayı temizlemek için kullanılan diğer bir
yöntemdir. Negatif hava iyonları iç havada bulunan aerosolleri, mikroplar, kokuları ve uçucu organik
bileĢikleri uzaklaĢtırabilir. Termal olmayan plazma reaktörleri düzensiz ve değiĢken Ģekilde çalıĢırlar
ve verimlilikleri düĢüktür
Anahtar kelimeler: Ġç hava kalitesi, iklimlendirme sistemleri, filtrasyon, uçucu organik bileĢikler, aktif
karbon, fotokatalitik oksidasyon, negatif hava iyonları, termal olmayan plazma

ABSTRACT
The methods that are used to improve indoor air quality (IAQ) are filtration of outdoor air as being
pulled indoor, and separation of pollution sources, using materials that do not emit (or emit less)
pollution. It is also important to change filters frequently and remove condensed water in air
conditioning systems to prevent fungal and bacterial contamination and growth. A process to remove
the pollutants in indoor environments is applied when it is not possible to eliminate the pollution
sources. The most important methods used in air conditioning systems to remove pollutants in indoor
environments are filtration, adsorption, photocatalytic oxidation, negative air ions and non-thermal
plasma. Of these methods, filtration is highly effective and economical in removing pollutants. Filters
can decrease ozone and bacteria level in indoor air by higher percentages. When the gaseous
pollutants are in low concentrations, to remove them adsorption process is applied. The most common
adsorbent used in adsorption processes is activated carbon. Photocatalytic oxidation is a promising
method in cleaning indoor air. The catalysts used in this method can degrade pollutants to small
molecules such as H2O and CO2. The other method to clean indoor air is negative air ions, which can
degrade aerosols, bacteria, odors and volatile organic compounds existing in indoor air. Non-thermal
plasma operates unsteadily and its efficiency is low.
Key words: Indoor air quality, air conditioning systems, filtration, volatile organic compounds,
activated carbon, photocatalytic oxidation, negative air ions, non-thermal plasma
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İKLİMLERDİRME SİSTEMLERİ

1.

Ġklimlendirme, (air conditioning) bir bina içerisinde istenen atmosferik koĢulları oluĢturmak için içerideki
havayı veya içeriye verilen havayı ısıtma-soğutma ve nem oranını ayarlama iĢlemlerinin tümü olarak
tanımlanabilir [1]. Ġklimlendirme sistemleri aynı zamanda sıcaklığın aynı seviyede kalmasını sağlarken,
hava hareketini, havanın temizliğini, ses seviyesini ve basınç farkını kontrol altında tutan sistemlerdir.
Sistem yukarıdaki her bir parametreyi sağlayan sıralı ekipmanlardan oluĢur. Birçok iklimlendirme
sistemi aĢağıdaki fonksiyonları gerçekleĢtirir;
1. Isıtma ve soğutma için gereken enerjiyi sağlar
2. Sistemden geçen havayı, soğutarak, ısıtarak, nemlendirerek, kurutarak, temizleyerek,
saflaĢtırılarak ve gürültüyü azaltarak Ģartlar,
3. Yeterli dıĢ havayı alarak ĢartlanmıĢ havayı iç mekana dağıtır,
4. Ġç çevre parametrelerini sağlar ve kontrol eder (sıcaklık, nem, hava hareketi, ses seviyesi,
temizlik, basınç farkı, CO2 vb).
Ġklimlendirme sistemleri uygulama alanlarına göre iki sınıfa ayrılırlar; (1) konfor iklimlendirme
sistemleri, (2) proses (endüstriyel) iklimlendirme sistemleri [2]. Konfor iklimlendirme sistemleri iç
mekanda yaĢayanlara iç hava kalitesi açısından konforlu ve sağlıklı yaĢam Ģartları sağlayan
sistemlerdir. Birçok sektörde bu sistemler kullanılmaktadır. Örneğin ofisler, süpermarketler, alıĢveriĢ
merkezleri, restoranlar gibi ticari alanda faaliyet gösteren kuruluĢlar, okullar, üniversiteler,
kütüphaneler, kapalı spor salonları, sinemalar, tiyatrolar, müzeler gibi kamu sektöründe kullanılan
kuruluĢlar, konaklama sektöründe faaliyet gösteren oteller, moteller, pansiyonlar, sağlık sektöründe
faaliyet gösteren hastaneler, sağlık ocakları, bakım ve huzur evleri, seyahat sektöründe kullanılan
uçaklar, otobüsler, trenler, otomobiller ve gemilerde iç mekanlar konfor iklimlendirme sistemleri ile
Ģartlanmaktadır. Sağlık sektöründe kullanılan filtreler ise özellikle önem taĢımaktadır.
Proses iklimlendirme sistemleri üretim, depolama ve diğer araĢtırma geliĢtirme mekanlarında iç
havanın Ģartlanmasında kullanılan sistemlerdir. Birçok elektronik aygıt üretimi için temiz oda
gereklidir. Temiz odaların Ģartlanması iĢlemlerinde proses iklimlendirme sistemleri kullanılır. Bunun
yanında ilaç ve kozmetik üretim iĢlemlerinde kullanılan mekanların Ģartlanması da proses
iklimlendirme sistemleri ile yapılmaktadır.
İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE İÇ HAVA KALİTESİ KONTROLÜ

2.

Ġç hava kalitesini arttırmanın en etkili ve ekonomik yolu kirletici kaynağını azaltmak ya da yok etmektir.
Yok etmeden kasıt iç mekanda bulunan ve kirlilik yaratan eĢyaların veya malzemelerin kirlilik
yaratmayanlarla yer değiĢtirilmesidir ki, bu genellikle yapılamadığından azaltma kullanılan en yaygın
yöntemdir. Ġç hava kalitesini arttırmak için kullanılan genel yöntemler;
-

dıĢ havadan içeriye gelen havanın filtre edilmesi,
kirletici kaynağının olduğu bölümü ayırma,
kirletici üretmeyen veya az üreten malzemelerin kullanılması,
kullanılan filtrelerin sık değiĢtirilmesi,
iklimlendirme sistemlerinde bakteri üremesini ve yayılmasını önlemek için kondense suyun
uzaklaĢtırılması,

olarak sayılabilir.
Ġç havada bulunan kirleticilerin uzaklaĢtırılması, iç hava kirleticileri kaynağının yok edilmesi mümkün
olmadığında uygulanan iĢlemlerdir. En önemli uzaklaĢtırma metotları; filtrasyon, adsorpsiyon,
fotokatalitik oksidasyon, negatif hava iyonları ve termal olmayan plazma uygulamasıdır [3].
Ġç hava kalitesinin arttırılması için yukarıda kullanılan yöntemler sadece iç havayı döngü içerisine
alarak, temizleyip tekrar içeriye vermeyi içermemektedir. Ayrıca dıĢ havanın da alınıp içeriye verilirken
temizlenmesi gereklidir. Ġklimlendirme sistemlerinde bulunan tesis bileĢenlerinden içeriye
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mikroorganizmaların yayıldığı kanıtlanmıĢtır [4]. Dolayısıyla filtre sistemlerinin dıĢında iklimlendirme
sisteminde bulunan komponentlerin bakımı da önemlidir.

FİLTRASYON

3.

Ġç havada bulunan partiküllerin kaynağı iç havaya verilen dıĢ hava ve iç mekanda bulunan, sigara,
ocak, fırın, ofis ekipmanları, kimyasal reaksiyonlar vb. yanında evcil hayvanlar, mantarlar, toz akarları
ve insanlardır. Ġç hava temizlenmesinde kullanılan ekonomik ve etkili metotlardan birisi filtrasyondur.
Ġklimlendirme sistemlerinde de filtreler önemli bir komponenttir. Partikül filtreleri havada bulunan
partikülleri tutmak için kullanılır. Bu tür filtreler iç havada tozları, katı veya sıvı kirleticilerin gaz ortamı
içerisinde dağılması olarak bilinen aerosolleri ve bakterileri önemli bir oranda azaltmaktadırlar. Tozlar
havada bulunan gazların birleĢmesi sonucu da oluĢabilmektedir. Ayrıca havada bulunan UOB‟ler
partiküller üzerine absorbe olarak solunum sitemine partiküller ile beraber girmektedirler [5]. Partiküller
ile ilgili iç hava kalitesi açısından baĢka bir önemli problem ise, partiküllerin ozon ile reaksiyona girerek
organik bileĢikler ve radikaller üretmesidir [6]. Dolayısıyla, partiküller sadece kendilerinden oluĢan
sağlık problemlerinin dıĢında da farklı etkileĢimleriyle daha fazla sağlık problemlerine neden
olmaktadırlar.
2013 yılında Fisk, partikül filtrasyonunun sağlık üzerine faydaları hakkında, daha önce de bu konuda
yayınlanan derlemeleri de göz önüne alarak geniĢ bir derlemede bulunmuĢtur [7]. Bu çalıĢmaya göre
partikül solunmasıyla ortaya çıkan sağlık sorunlarının (özellikle alerji ve astım) %7-25‟i partikül filtresi
kullanımıyla azaltılmıĢtır. Sonuç olarak Fisk, çalıĢmasında dört çıkarımda bulunmuĢtur:





Özellikle evcil hayvan bulunan evlerde partikül filtrasyonu ile astım ve alerji gibi sağlık
sorunlarında az miktarda azalma olmuĢtur.
Alerjik veya astımlı kiĢilerin uyuduğu bölgeye filtrelenmiĢ hava üfleyen partikül filtre sistemleri,
oda veya ev filtrasyon sistemlerinden sağlık açısından daha etkili olabilir.
Birkaç çalıĢma partikül filtrasyon sistemlerinin alerji ve astım dıĢındaki akut sağlık problemleri
üzerinde etkisiz olduğunu belirtmektedir.
Partikül filtrasyon sistemlerinin belki de en büyük yararı dıĢ havadan gelen partiküller sonucu
oluĢan hastalık ve ölümde azalma sağlamasıdır.

Ġklimlendirme sistemlerinde bulunan filtrelerin ortamda bulunan ozonu azalttığı birkaç çalıĢmada rapor
edilmiĢtir [8-11]. Ozonun iç havadan alınması iç hava kalitesi açısından önemlidir. Fakat ozon filtreler
üzerinde biriken partiküller ile yukarıda da bahsedildiği gibi kimyasal reaksiyona girmekte ve
istenmeyen formaldehit, formik asit, radikaller gibi sağlığa zararlı bileĢikler oluĢturmaktadır [8, 11].
Bunun yanında partikül filtrasyonu ile hava bulunan bakteriler, mantarlar ve toz akarları tutularak
temizlenmektedir. Burada ise farklı bir sorunla karĢılaĢılmakta, kullanılan filtrelerin üzerinde mikrobiyal
birikme ve büyüme olmaktadır. Filtrelerin antimikrobiyal yapılmasıyla da bu sorun tamamıyla
çözülmese bile kısmen aĢılabilmektedir.

4.

ADSORPSİYON

Ġklimlendirme sistemlerinde iç havada bulunan düĢük konsantrasyonlu inorganik ya da organik
gazların uzaklaĢtırılmasında adsorpsiyon iĢlemi kullanılır. UOB‟ler sağlık problemlerine yol açan
önemli iç hava kirleticileridir. UOB‟lere maruziyet hem akut hem de kronik sağlık problemlerine yol
açmaktadır. UOB‟leri uzaklaĢtırmak için dört farklı yöntem kullanılmaktadır. Bunlar, adsorpsiyon
filtreleri, ozon üreteçleri, iyonlaĢtırıcılar ve HEPA filtrelerdir. Ġklimlendirme sistemlerinde genellikle
adsorpsiyon filtreleri kullanılmaktadır. Filtrelerde kullanılan adsorbanlar genellikle, aktif karbon, zeolit,
aktif alumina, silika jel ve moleküler eleklerdir. Ġç hava temizlenmesi iĢlemlerinde en çok tercih edilen
ve kullanılan yüksek adsorpsiyon kapasitesi ve yüzey alanına sahip olması nedeniyle aktif
karbonlardır. Aktif karbonlar genel olarak üç formda bulunurlar; toz, granül ve fiber/kumaĢ formları.
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Aktif karbon fiber/kumaĢları (AKK) diğer formlara göre avantajlara sahiptirler. Örneğin, AKK'nın kinetik
adsorplama hızı granüler aktif karbona göre 5-10 kat daha fazla olarak tespit edilmiĢtir [12]. Balanay
vd.[13] toluen adsorpsiyonunu hem AKK in hemde granüler aktif karbon için denemiĢler ve AKK'nın
daha az kalınlıkta olmasına rağmen daha kalın olan granüler aktif karbondan daha iyi performans
gösterdiğini belirterek, havalandırma sistemleri için AKK'nın daha iyi performans göstereceğini
öngörmüĢlerdir. Daha kritik bir bulgu Cal vd. [14] tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Buna göre AKK %50
nisbi nem oranında bile performansından bir Ģey kaybetmeyerek adsorplamaya devam etmektedir.
Sonuç olarak iç hava kalitesinin arttırılması açısından gaz adsorpsiyon iĢlemlerinde AKK kullanımı en
uygun yöntem olarak gözükmektedir. 2014 yılında aktif karbon liflerinin taĢınabilir iç hava temizleme
cihazlarında kullanılabilirliği ile ilgili çalıĢma Jo ve Chun tarafından yayınlanmıĢtır [15]. ÇalıĢmaya göre
nem oranı %20‟den %90‟a çıkartıldığında aktif karbon liflerinin doyuma ulaĢma zamanları da benzen
için 11 saatten 3 saate, toluene için 17 saatten 8 saate, etil benzene için 52 saatten 17 saate ve ksilen
için 54 saatten 27 saate düĢmektedir. Ayrıca buna paralel olarak kullanılan kimyasalların adsorpsiyon
kapasitesi nem oranı arttıkça azalmaktadır. Hava akıĢ hızı 1‟den 7 L/dak‟ya çıkartıldığında benzenin
adsorpsiyon kapasitesi 55‟ten 3,1 mg/g‟a ve toluenin adsorpsiyon kapasitesi ise 308‟den 36 mg/g‟a
düĢmektedir.
Ozon eser miktarda olsa bile akut ve kronik etkilere sahiptir. Ġç mekanlarda bulunan ozonun ana
kaynağı içeriye alınan dıĢ havadır. Bunun yanında iç mekanlarda bulunan fotokopi makineleri, lazer
yazıcılar ve ozonlu hava temizleme cihazları da ozon kaynaklarıdır. Ozon çok reaktif bir ajan olması
nedeniyle iç mekan yüzeyleri ile çok çabuk reaksiyona girmekte ve yeni kimyasal ürünler oluĢturarak iç
hava kirlenmesine neden olmaktadır. Bunun yanında ozon iç mekanda bulunan gazlar ve tozlar ile de
reaksiyona girerek yine yeni kimyasal ürünler ve radikaller oluĢturmaktadır. Aktif karbon filtreler ozon
uzaklaĢtırmada oldukça etkindir. Fakat ozon olan yerler aktif karbon filtreler uzun süreli
kullanılamazlar. Çünkü ozon aktif karbon ile de kimyasal reaksiyona girerek aktif karbonun kimyasal
ve fiziksel yapısında bozulmalara yol açar.

5.

FOTOKATALİTİK OKSİDASYON

Fotokatalitik oksidasyon yöntemi iç hava temizlemesinde umut veren bir yöntemdir. Bu yöntemde
kullanılan fotokatalizörler iç havada bulunan alkanlar, alkenler, alkoller, aromatikler, klorlu
hidrokarbonlar, aldehitler ve ketonlar gibi birçok uçucu organik bileĢikleri CO2 ve H2O gibi çok küçük
moleküllere kadar parçalayabilmektedir [16-20]. Üstelik fotokatalizör reaktörlerinin biyolojik
kontaminasyonlarıda parçaladığı birçok çalıĢma ile kanıtlanmıĢtır [21-23]. Katalitik oksidasyonda
kullanılan katalizörler yüksek sıcaklıkta (termal katalizörler) veya normal sıcaklıkta (termal olmayan
katalizörler) uçucu organik bileĢikleri parçalayabilir. Ġklimlendirme sistemlerinde termal olmayan
katalizörler kullanılmasından dolayı sadece termal olmayan katalizörlerden bahsedilecektir.
En yaygın fotokatalizörler metallerin oksitleri ya da sülfidleridir. Örneğin en bilinenleri TiO 2, SnO2, ZnO,
CdS, Fe2O3, WO3, MnO2, ZnS ve CdS gibi yarı iletkenlerden ve UV ıĢınından oluĢmaktadır [24]. En
popüler olanları ise TiO2 ve ZnO‟tir. Çok sayıda metal oksitin fotokatalitik aktivitesin gaz fazındaki
etkinliğin araĢtırıldığı bir çalıĢmada hidrokarbonların parçalanmasında etkinlik sırasının TiO 2
(anataz)>ZnO>WO3 olduğu rapor edilmiĢtir [25]. Fotokatalizörlerin yarı iletkenlerle veya V, Cr, Fe, Co,
Cu gibi geçiĢ metalleri ile katkılanması görünür bölge ıĢınlarının absorplanma aralığını arttırmaktadır
[26]. Örneğin Bosc vd. [27] yaptığı bir çalıĢmaya göre mezoporlu anataz TiO 2‟nin WO3 ile
katkılanmasıyla toluen bozunmasında fotokatalitik etki hem UV hem de görünür bölgede artmıĢtır.
Fotokatalizör ile bozunma mekanizmasında fotokatalizörde bulunan değerlik elektronlarından birisi
yerinde bir pozitif boĢluk bırakarak ıĢın ile iletkenlik bandına çıkar [28]. Ġletkenlik bandına çıkan
elektronlar ve geride bıraktıkları pozitif boĢluklar fotokatalizör yüzeyine adsorbe olmuĢ bileĢikler ile
oksidasyon ve indirgeme reaksiyonuna girerler [29]. Fotokatalizör reaktörlerin verimliliğinde ve
etkinliğinde reaksiyon hızı önemli bir parametredir. Reaksiyon hızını nem, ıĢın kaynağı, giren kirletici
konsantrasyonu, fotokatalizörün özellikleri ve reaktörün türü etkilemektedir [3]. Fotokatalizör yüzeyinde
adsorbe olmuĢ su molekülleri yüzeyde bulunan elektron boĢluğu ile tepkimeye girerek –OH gibi
hidroksil grupları oluĢtururlar ve bu ürünler kirletici moleküllerini okside ederler. Fotokatalitik
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oksidasyon reaksiyonunun hidroksil radikallerinin üretimine bağlı olduğu belirtilmektedir [28, 30]. Su
buharı olmadığında fotokatalitik bozunma yavaĢlamaktadır [31-34]. Fakat aynı zamanda fazla su
buharı olduğunda ise su buharlar yüzey üzerindeki aktif merkezleri kapatmasından dolayı yine
fotokatalizör yüzeyinde bozunma hızında yavaĢlama gerçekleĢmektedir [35]. Bu durum su molekülleri
ile kirletici moleküllerinin katalizör yüzeyine yarıĢmalı adsorpsiyonundan kaynaklanmaktadır. Kısa
dalgaboyuna sahip ıĢınlar daha fazla enerjiye sahip olmaları demek daha fazla fotokatalitik etkiye ya
da hıza sahip olmaları anlamına gelmemektedir. TiO 2/O3/UV kullanıldığında 365 nm‟de toluenin
bozunması 254 nm‟den daha fazla olmaktadır [26]. Trikloroetilenin bozunma reaksiyonunda 315-400
nm deki UV ıĢınları 200-300 nm deki UV ıĢınlarından daha etkili olmaktadır. Teorik olarak, ıĢık Ģiddeti
fazla olduğunda daha fazla foton üretilecektir ve reaksiyon hızı artacaktır. Fakat ıĢık Ģiddeti arttığında
fotonların kullanım hızı azalmaktadır bunun yanında elektron boĢluk çiftlerinin yeniden birleĢme hızı
artmaktadır. Farklı kirletici konsantrasyonları farklı reaksiyon hızlarına neden olmaktadır. Belli bir
konsantrasyon aralığında reaksiyon hızı konsantrasyon arttıkça artmaktadır. Fakat reaksiyon hızı
kirletici konsantrasyonu belli bir seviyeye kadar artınca azalmaya baĢlamaktadır [36-38].
Fotokatalizörlerin iç hava temizlenmesinde verimleri düĢüktür ve arttırılması için yeni çalıĢmaların
yapılması gereklidir. Bu çalıĢmalardan bazıları aĢağıda verilmektedir [3];





6.

Fotokatalitik oksidasyon reaksiyon oranı ve verimi düĢüktür. ġu anda kullanılan
fotokatalizörlerin geliĢtirilmesi ve yeni tip katalizlerin geliĢtirilmesi gerekmektedir.
Fotokataliz süreci sırasındaki ara ürünler insan sağlığına çok zararlıdır, yani bozunma oranları
daha iyi geliĢtirilmelidir.
Optimum reaksiyon koĢullarını bulmak ve yüksek verimle fotokatalitik oksidasyon
reaktörlerinin geliĢtirmek için reaksiyon mekanizmasını daha iyi incelemek gerekmektedir.
Kapalı ortamdaki kirleticilerin bileĢimi oldukça komplekstir ve konsantrasyonları çok farklıdır.
Fakat fotokatalitik oksidasyon ile yapılan yeni araĢtırmalarda, kapalı ortamdaki kirleticilerin bir
ve ya bir kaçının uzaklaĢtırılması üzerinde durulmaktadır. Gelecek araĢtırmalarda, kapalı alan
koĢulları altında fotokatalitik oksidasyon ile tüm kirleticilerin bozunmaları incelenebilir.

NEGATİF HAVA İYONLARI (NHİ)

Negatif hava iyonları (NHĠ) çok kuvvetli oksitleyicilerdir ve korona deĢarj, damla kırılımı ve radyasyonla
üretilirler. NHĠ‟nın yaklaĢık ömrü 100 s'dir ve ömrü nem, sıcaklık ve diğer faktörlere bağlıdır [39, 40].
Süperoksit (O2 ) NHĠ‟nın ana bileĢenidir. Konrashova vd. [41] süperoksitin bakteri parçalanmasında
etkili bir ajan olduğunu kanıtlamıĢlardır. Diğer bileĢenler O , OH , NO2 ,NO3 , O3 ,CO3 ve HCO3 „dir
[42-46]. Bu iyonların havada bulunan bileĢikler ile reaksiyonu sonucu yukarıda bahsedilen iyonların
yanında O2 (H2O)n, OH (H2O)n, HCO3 (HNO3)n, NO3 (HNO3)n, ürünleri oluĢabilir. Üretilen NHĠ‟nın
konsantrasyonu ve türü hava kompozisyonuna (nem vs.) ve uygulanan deĢarj derecesine bağlıdır.
Örneğin, eğer havada ozon ve nitrik oksit bulunuyorsa korona deĢarj uygulandığında NO 3 iyonları
oluĢmaktadır. Nagato vd. [47] havada bulunan nem miktarının üretilen NHĠ üzerine etkilerini
−
−
−
−
−
incelemiĢler ve NO2 , CO3 , NO3 , HCO3 (HNO3) ve NO3 (HNO3) iyonlarının oluĢtuğunu
gözlemlemiĢlerdir. Bunun yanında nem oranı düĢürüldüğünde oluĢan ürünün sadece NO3 olduğunu
belirtmektedirler. Nem bulunan havada, O2 , hidrojen peroksit üretebilir [48] ve bağıl nem miktarı
arttıkça H2O2 konsantrasyonu artmaktadır [49]. Sekimoto ve Takayama [50] deĢarj gücünün üretilen
NHĠ üzerine etkilerini inceledikleri çalıĢmada düĢük deĢarjda en fazla OH- iyonlarının oluĢtuğunu,
−
−
−
−
deĢarj gücü arttırıldığında ise NO2 , CO3 , CO4 , HNO3 ve NO3 iyonlarını gözlendiği sonucuna
varmıĢlardır.
NHĠ iç havada bulunan kirleticilerin uzaklaĢtırılmasında kullanılan yaygın bir yöntemdir. Daniels [39]
NHĠ havada bulunan kokuların, partiküllerin, bakterilerin ve UOB‟lerin uzaklaĢtırılmasında kullanıldığını
belirtmektedir. NHĠ havada bulunan pozitif yüklü tozlara ve alerjenlere yapıĢarak onların ağırlığını ve
yüklerini değiĢtirirler. Sonuç olarak yeterince ağırlığı artan partikül yerçekimiyle yere düĢerek birikir.
Havada kalan ama yüklü partiküller ise oda içerisinde bulunan yüzeylerde birikirler. Çünkü odada
bulunan yüzeylerin ve duvarların yükleri genelde pozitiftir [51-53]. Partiküllerin göç (birikme) hızı
partikül boyutuna, partikül yük miktarına ve elektriksel alan yoğunluğuna bağlıdır. Lee ve diğerleri [51,
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52] elektro-göç hızı ve partiküllerinin uzaklaĢtırma verimi NHĠ'nın yayılma hızının artması ile arttığını
göstermiĢtir. Eğer NHĠ‟nın konsantrasyonu çok yüksek olursa, özellikle duvar malzemesi düĢük
iletkenliğe sahip olan duvarlarda yüklü partiküllerin birikmesini engelleyen elektrostatik perdeleme
3
oluĢmaktadır. Khan vd. [54] negatif iyon jeneratörü ile sigara dumanının 0,5 m kapalı alan içerinde
uzaklaĢtırılmasını çalıĢtıkları araĢtırmada, sigara dumanının uzaklaĢtırılma hızında 6 kat artma
gözlemlemiĢlerdir. BaĢka bir çalıĢmada NHĠ jeneratörü ile partikül uzaklaĢtırma verimliliği ile yükseklik
arasında iliĢki çalıĢılmıĢ ve verimin jeneratöre yakın olan yerlerde yüksek olduğu, ayrıca en yüksek
verimin tabandan yüksekliğin 60 cm olan yerlerde en yüksek, yükseklik arttıkça verimin azaldığı
bulunmuĢtur [55].
Arnold vd. [56] negatif iyonlaĢtırıcının Campylobacter jejuni, Esterichia coli, Salmonella enteritidis,
Listeria monocytogenes Staphylococcus bakterilerinin %99,9‟unu öldürdüğünü rapor etmiĢleridir.
2
Aynı zamanda negatif hava iyonlaĢtırıcının 13m ‟lik bir oda içerinde bulunan Bacillus
stearothermophilus‟u 3 saat içerisinde %99,8‟ini elimine ettiği de belirtilmektedir. Tyagi ve Malik‟in
2010 yılında yayınladıkları çalıĢmada 93.75 L kap içerisinde bulunan Pseudomonas fluoresen‟leri
negatif hava iyonlaĢtırıcının ilk 4 saat içerisinde %45,5, 12 saat sonunda da %58.6 elimine ettiğini
belirtmektedirler. [57].
NHĠ havada kirletici olarak bulunan UOB‟lerin uzaklaĢtırılmasında da kullanılan etkin bir araçtır [39,
58, 59]. UOB ile NHĠ arasındaki reaksiyonlar yavaĢ ve karmaĢıktır ve H 2O ve H2O2 içeren radikal zincir
reaksiyonlarını içermektedir [3]. Reaksiyon hızı bağıl nem oranı arttıkça azalmaktadır. Bunun nedeni
bağıl nem ortamda arttıkça göreceli olarak O2 miktarı azalacaktır. Çünkü O2 ve H2O arasında O2(H2O)
kümeleri oluĢmaktadır bu da O2 konsantrasyonu azaltmakta ve dolayısıyla NHĠ konsantrasyonu da
azalmaktadır.
Yukarıda bahsedilen NHĠ‟nın yanında NHĠ üretilirken toksik bir gaz olan ozon da üretilmektedir. 100
ppb ozon kısa süreli maruziyette bile akciğer sorunlarına yol açabilmektedir [60-61] uzun süreli
maruziyette ise geri dönüĢümsüz akciğer yıkımına ve kanserine yol açabilmektedir [62, 63]. Amerikan
Gıda ve Ġlaç Kurulu (FDA) yönetmeliğine göre hava temizleyici cihazlarla üretilen ozon seviyesi 50
ppb‟nin altında olmak zorundadır.
NHĠ‟nın iç hava temizlenmesinde kullanıldığında bazı dezavantajlara sahip olduğu görülmektedir.
Bunlardan bir tanesi duvar ve malzeme yüzeyine biriken partiküllerin tekrar yayılmasıdır. Bunun
yanında kirleticilerin uzaklaĢtırılmasında ki düĢük verimi, zararlı yeni ürünleri oluĢturması diğer
dezavantajlarıdır. NHĠ‟nın geliĢtirilmesi için yeni çalıĢmalara ve kombine sistemlere ihtiyaç vardır.

7.

TERMAL OLMAYAN PLAZMA (TOP)

Termal olmayan plazma (TOP) korona deĢarjı, puls korona deĢarjı (PKD), mikrodalga, radyo frekansı
(RF) dielektrik bariyer deĢarjı ve glow deĢarjı v.b. gibi farklı metotlarla üretilebilir [3, 64]. TOP
reaktörlerinde genellikle PKD ve dielektrik bariyer deĢarjı kullanılır [65, 66]. PKD O 3 oluĢumunu
azaltmasından dolayı daha çok tercih edilmektedir [67]. Atmosferik plazma deĢarjlarında kullanılan
gaz sıcaklığı oda sıcaklığına yakın kalır ve aynı zamanda yüksek enerji elektronlar ve UV fotonları
oluĢtururlar [68, 69]. Yüksek enerjili elektronlar gaz (O 2 ve H2O buharı) moleküllerini uyararak,
dissosiye ve iyonize ederek; atomik oksijen, hidroksil radikalleri ve ozon gibi aktif kimyasal türler
üretirler. Bu aktif türler UOB, aerosol partikülleri ve mikroplar gibi kirleticileri uzaklaĢtırabilmektedirler
[3]. UOB‟lerin termal olmayan plazma ile bozunmasının etkinliği reaktörün türü, kullanılan gazların türü
ve çalıĢma Ģartlarına bağlıdır [70]. Termal olmayan plazma ile trikloroetilenin bozunması ve yan
ürünlerin ne olduğu değiĢik parametreler kullanılarak Yamamoto ve Futamuro [70] tarafından
çalıĢılmıĢtır. Trikloroetilenin bozunmasının en fazla kuru azot kullanıldığında olduğunu
belirtmektedirler. Ayrıca kuru hava ve nemli hava kullanıldığında da etkinliğin kuru azot kadar olmasa
da oldukça iyi olduğunu açıklamaktadırlar. Trikloroetilenin uzaklaĢtırılmasında sıcaklığın etkisi Hsiao
vd. [71] tarafından çalıĢılmıĢ ve uzaklaĢtırılma veriminin sıcaklığa bağlı olduğu ve sıcaklık arttıkça
verimin de arttığı sonucuna varmıĢlardır. Okubo vd. [72] iki farklı reaktör kullanarak sigara dumanında
bulunan NH3 ve CH3CHO‟in bozunmasını incelemiĢlerdir. Yatak plazma reaktörü kullanıldığında
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CH3CHO‟in uzaklaĢtırılma verimi %95 iken NH3 uzaklaĢtırılma verimi %100 olarak bulunmuĢtur. Film
plazma reaktörü çalıĢmalarında verim ise verim CH3CHO için %90 ve NH3 için %100 olarak
bulunmuĢtur.
TOP iç hava temizlenmesi prosesinde yan ürünler (CO, O3, NOx ve aerosol partikülleri gibi) oluĢumuna
sebep olmaktadır. O3 ve NOx üretim oranları, uygulanan enerji (elektrik alan) yoğunluğuna bağlı olarak
doğrusal artmaktadır [73]. Korona polaritesi ve nem O3 ve NOx üretim miktarına etki etmektedir [73,
74]. Pozitif koronada O3 üretimi negatif koronaya göre daha fazladır. Nem oranı artıkça O 3 ve NOx
üretim miktarı azalmaktadır. Bunun nedeni daha önceki bölümlerde bahsedildiği üzere ortamda
bulunan O2 miktarının göreceli olarak azalmasıdır.
TOP reaktörleri UOB‟lerin yanında mikroorganizmaların yok edilmesinde de etkili olduğuna dair
çalıĢmalar bulunmaktadır. Mikroorganizmaların TOP ile deaktivasyonlarının mekanizması halen
bulunamamıĢtır [75]. Literatür çalıĢmaları su miktarının bakteriyel deaktivasyon üzerinde önemli bir rol
üstlendiğini göstermektedir [76-78]. Genelde yapılan spekülasyon, plazmadan oluĢan kimyasal türlerin
hücre duvarında yıkım gerçekleĢtirerek, deaktivasyon sağladıkları Ģeklindedir. Havada bulunan E. Coli
bakteri miktarının 10 s ve 2 dak plazma uygulanmasıyla 1.5 ve 5.5 log seviyesinde azalma
gerçekleĢtiği Gallagher vd. [79] tarafından kanıtlanmıĢtır. BaĢka bir çalıĢmada ise 38J/L enerjili plazma
uygulamasıyla biyoaerosol gideriminde verimin %89 olduğu belirtilmektedir [80].
TOP reaktörleri kararsız bir Ģekilde çalıĢır ve verimliliği düĢüktür. Ayrıca plazma sonucunda oluĢan
anorganik ve organik kimyasal türler çevreye yayılarak sağlık riski oluĢtururlar [81]. Genelde üç
yaklaĢımla bu problemlerin üstesinden gelinmeye çalıĢılmaktadır; i) reaktör deĢarj modunun reaktör
yapısını, güç kaynağının frekansını ve voltajını da içerecek Ģekilde geliĢtirilmesi [82], ii) katalizörlerle
reaktörü birleĢtirmek [83], iii) reaktörle birlikte adsorban kullanılması. YaklaĢımlardan birisi örneğin
UOB‟lerin reaktör içerisinde kalıĢ süresini uzatarak verim artıĢı gerçekleĢtirmek için makroporlu gAl2O3 veya moleküler elek kullanılmasıdır [84]. ÇalıĢmalarında makroporlu g-Al2O3 veya moleküler
elek kullanılarak elde edilen hibrit reaktörün CO ve N2O yayılımını azalttığı ve aynı zamanda enerji
verimliliğinin arttığını rapor etmektedirler. TOP ile katalizörlerin kombinasyonu iki kategoriye ayrılır; inplazma kataliz ve post-plazma kataliz. Post plazma kataliz iki aĢamalı proses, in-plazma kataliz ise tek
aĢamalı prosesi içermektedir ve plazma-katalizör kombinasyonu ile plazmanın katalizör ile etkisini
arttırılmaktadır [80]. UOB‟lerin uzaklaĢtırılmasında plazma-katalizör sistemlerinde birçok plazma ve
katalizör kombinasyonları test edilmiĢtir. En çok kullanılan adsorbanlar Al2O3, zeolitler veya moleküler
eleklerdir [68, 82-90]. Bu adsorbanlar gümüĢ, palladiyum, platin, rodyum, nikel, molibden, bakır, kobalt
veya mangenez gibi metallerle kaplanarak yada bu metaller adsorbanlar içerisine gömülerek katalizör
olarak kullanılırlar [68, 69, 74, 82, 89-97]. Adsorbanlar metal oksitler için destek olarak
kullanılmaktadır. Bu tür katalizörlerin yanında fotokatalizörlerle (özellikle TiO 2) plazma
kombinasyonlarıda ilgi çekmektedir. Moren vd. [98] silindirik TiO 2 tanecikleri kullarak hibrit plazmakatalizör sistemi ile trikloroetilenin bozunması ile çalıĢmalarında fotokatalitik bozunmanında
eklenmesiyle trikloroetilenin daha fazla uzaklaĢtrıldığını kanıtlamıĢlardır. Farklı katalizör
formülasyonlarının TOP ile beraber benzen giderimi üzerindeki etkiler Kim vd. [99] tarafından
çalıĢılmıĢtır. BaTiO3 yatak reaktörü TiO2, Pt/TiO2 veya Ag/TiO2 tanecikleri ile modifiye edilerek 373
K‟de verim çalıĢmaları yapıldığında katalitik aktivitenin Ag/TiO 2 > TiO2 > Pt/TiO2 sırasını izlediği
sonucuna varılmıĢtır. TOP plazma ile üretilen kimyasal türlerin ve bu kimyasal türlerle reaksiyona giren
hava bileĢenlerinin yayılımını önlemek için adsorban ile TOP beraber kullanılır (Almarcha vd., 2014).
Koizumi vd. [100] TOP plazma ile aktif karbon filtrenin beraber kullanılmasıyla ekzoz gazı içerisinden
NOx uzaklaĢtırılmasında gerçekleĢen etkileri incelemiĢlerdir. Egzoz gazı içerisinde bulunan NO x‟ler
(NO ve NO2) 95-105 ppm iken sadece TOP kullanıldığında NO x konsantarasyonu 150-180 ppm‟e
çıkmaktadır. Ayrıca plazma sonucunda 15-20 ppm HNO3 ve 100-500 pmm O3 oluĢmaktadır. NOx
giderilmesinde sadece aktif karbon kullanıldığında ise NO x konsantrasyonu 40-60 ppm‟e düĢmekte
iken TOP ile aktif karbonun kombine kullanılması halinde NOx konsantrasyonu 1-5ppm‟e kadar
azalmaktadır. Ayrıca TOP ile oluĢan HNO3 ve O3‟un konsantrasyonları 0-1 ppm‟kadar düĢmektedir.
BaĢka bir ilginç bulgu ise kombine sistemde NOx uzaklaĢtırma hızı %90 artmaktadır.
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SONUÇ

Ġklimlendirme sistemlerinde kullanılan ve yukarıda verilen yöntemlerin hepsinin iç hava
temizlenmesinde mutlaka bir eksikliği bulunmaktadır. Yöntemlerin avantajları ve dezavantajları
bulunmaktadır ve aĢağıda bunlar verilmektedir.
PARTİKÜL FİLTRELERİ
Avantajları:
1. Tozları, polenleri, sporları, toz akarları ve diğer alerjenleri
2. Birçok bakteriyi
3. Katı partikülleri
temizleyebilirler.
Dezavantajları:
1. Kimyasal dumanlar, sigara dumanını ve kokuları temizleyemezler.
2. Virüsleri temizlemekte etkili değildirler.
3. Üzerlerinde biriken mikroorganizmalar orada büyüyerek farklı problemlere yol açabilirler.
AKTİF KARBON FİLTRELER
Avantajları;
1. Birçok farklı tür filtre mevcuttur.
2. Kimyasal dumanları, gazları, sigara dumanını ve kokuları tutabilirler.
3. Tuttukları kimyasalları bir daha havaya geri vermezler.
Dezantajları:
1. Tozları ve diğer alerjenleri temizleyemezler.
2. Mikroorganizmaları tutamazlar (Her ne kadar bazı literatür çalıĢmaları bunu belirtse de, bunun
zıttı olan çalıĢmalarda mevcuttur. Bazı çalıĢmalar aktif karbonların bakterileri tuttuğunu
açıklamaktadır.)
İYONİK FİLTRELER (TOP, NHİ, FKO vb.)
Avantajları:
1. 0.01 mikrona kadar çok küçük partikülleri tutabilirler.
2. Toksik dumanları, virüsleri ve bakterileri sterilize edebilirler.
3. Çok sessizdirler, fan ve motor kullanmazlar.
Dezavantajları:
1. Partikülleri havadan temizlerler fakat odadan temizleyemezler. Odada yerde veya duvarda
bulunan partiküller tekrar havaya karıĢabilir.
2. Yan ürün olarak ozon üretirler.
3. Kokuyu gideremezler.
Avantajları birleĢtirip dezavantajları elimine etmek için filtre tasarımlarında kombine yöntemler
kullanılması tercih edilmektedir ve bu konuda yapılan çalıĢmalar gün geçtikçe artmaktadır. Kombine
saflaĢtırma yöntemlerinin geliĢtirilmesi ve operasyon parametrelerinin optimize edilmesi ve
iklimlendirme sistemlerinde kullanılması üzerine daha ileri çalıĢmalar gerekmektedir.
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ÖZET
Son 30 yılda yoğunluğu giderek artan araĢtırmalar sonucunda, yeterli havalandırma yapılmayan
hacimlerdeki uygun olmayan iç hava kalitesinin insan sağlığını etkilediği ve iç hava kalitesinin kötü
olduğu sınıflarda öğrencilerin okul performansını etkileyecek sağlık sorunlarının arttığı bulunmuĢtur.
Bu durum, hemen hemen tüm yaĢam hacimlerinde mekanik havalandırmanın uygulanması gerektiğini
ve bunun önemini ortaya koymaktadır. Bina kabuklarının yalıtımı arttıkça da enerji kayıplarının ana
bileĢenlerinden biri, havalandırmadaki enerji kayıpları olmaktadır. Bu nedenle ısı geri kazanımlı
havalandırma teknolojisi günümüzün güncel alanlarından biridir. Bu geliĢmelere paralel olarak, ısı geri
kazanımlı havalandırma endüstrisi de gün geçtikçe geliĢen önemli bir üretim alanıdır. Bu üretim
alanının hitap ettiği pazarın iki rakamlı büyüme içinde olacağı da öngörülmektedir. Avrupa Komisyonu,
binalarda enerji tüketiminin önemli bir parçası haline gelen havalandırmada enerji tüketimini azaltmak
1
üzere ısı geri kazanımlı havalandırma cihazlarında Ecodesign kurallarını ve Etiketleme (Labeling)
uygulamasını getirmeyi planlamaktadır. Bu planlar içinde ısı geri kazanımlı havalandırma cihazlarının
enerji verimlerinin 2017‘de minimum %71 değerinde olması öngörülmektedir.
Bu bildiride, bina iklimlendirme sistemlerindeki ısı geri kazanımlı havalandırma uygulamasında
kullanılan günümüz teknolojisi, standartları ve bu alanda yapılan araĢtırmalar gözden geçirilecek,
özellikle levhalı eĢanjörlü ve ısı tekerlekli ısı geri kazanımlı havalandırma cihazlarının performansını
etkileyen parametreler değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Mekanik havalandırma, Isı geri kazanımı, Hız dağılımı, Hava kaçakları.

ABSTRACT
Research in the past 30 years shows that the unacceptable indoor air quality in insufficiently ventilated
domains affect human health. Health problems that adversely affect the student‘s performance
increase in the classrooms with poor indoor air quality. This situtation proves the requirement and the
importance of the mechanical ventilation in almost all living spaces. As the building insulation
thickness increases, energy losses in ventilation become a major component. For this reason, heat
recovery ventilation technology has become an important field of work. Correspondingly, heat
recovery ventilation industry has become an important field of production. The growth in the market is
predicted to have two figures in the near future. European Comission plans to set Ecodesign rules and
labelling applications to reduce the energy consumption in ventilation which has become a major
component in the total energy consumption in buildings. Within this plan, the minimum energy
efficiency of the heat recovery ventilation devices is predicted to be 71% in 2017.
Ecodesign Direktifi, enerji ile ilintili (enerji kullanan veya kullanımını etkileyen) ürünlerin çevresel
performanslarının geliĢtirilmesi için tasarım aĢamasında göz önüne alınması gereken kurallar getiren
Avrupa Topluluğu yönetmeliğidir.
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In this study, recent technology, standards and research in the field of heat recovery ventilation in
building air conditioning systems will be reviewed with an emphasis on the parameters that influence
the performance of the plate heat exchangers and rotary heat exchangers.
Key Words: Mechanical ventilation, Heat recovery, Velocity distribution, Air infiltration.

1. GİRİŞ
Uygun (iç veya dıĢ) hava kalitesi, önemi insanların çocukluk çağlarında daha fazla olan, ancak
sağlıkları ve üretkenlikleri açısından tüm hayatları boyunca önemini hiç kaybetmeyen çevre kalitesi
bileĢenlerinden biridir. Kapalı (iç) ortamlar, genellikle kirletici yoğunluğunun yüksek olması nedeniyle
havalandırılması kaçınılmaz olan yaĢam birimleridir.
Bina kabuğunda uygulanan ısı izolasyonları, kabuğun sızdırmazlığının yükseltilmesi ve ısı veren - ısı
alan cihazların verimlerinin giderek teknolojideki üst sınır değerlere yaklaĢması, binalardaki diğer
enerji kayıplarını önemli hale getirmiĢtir. Bunlardan biri, havalandırmadaki enerji kayıplarıdır. Ġç
ortamların basit havalandırılması (iç ortam havasının dıĢarıya atılması, dıĢ havanın - kontrollü veya
kontrolsüz - içeri alınması) binalarda enerji kayıplarının önemli bir parçasıdır. Basit havalandırmadaki
bu enerji kaybını önlemeden binalarda enerji kullanımını önümüzdeki yıllarda beklenen seviyelere
indirmek mümkün değildir. Örnek vermek gerekirse, yaklaĢık sıfır enerjili bina (near zero energy
building) tasarımlarında ısı geri kazanımlı havalandırma bir zorunluluktur [1].
Binalarda ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme süreçlerinde enerji tasarrufu ile (insanların en az
%80‘i için tanımlanmıĢ olan) uygun iç çevre kalitesinden vazgeçmeden enerji tasarrufu yapmak
kastedilmektedir. Bu bağlamda enerji tasarrufu yapmak için havalandırmadan tümüyle ya da kısmen
vazgeçmek söz konusu değildir. Böyle bir tercih insan sağlığı için risk oluĢturur. Üstelik hava
kirleticilerin pek çoğu kolay fark edilmeyen, etkisi uzun zaman dilimi sonunda ortaya çıkan gazlar ve
parçacıklardır. Havalandırmanın gerektiği gibi olmasını sağlamak, sağlık risklerini önlemenin
çözümüdür.
Havalandırma vazgeçilmez olduğuna göre, havalandırmada da enerji tasarrufu kaçınılmaz olmaktadır.
Günümüzde havalandırmada enerji tasarrufu denilince, ısı geri kazanımlı havalandırma (IGKH)
uygulamaları akla gelmektedir. Bu çalıĢmada, havalandırmada ısının geri kazanımı için yaygın olarak
kullanılan ısı geri kazanımlı havalandırma cihazlarının yapıları hakkında genel bir çerçeve çizildikten
sonra, bu cihazların ısı geri kazanımında bir bütün olarak performansını belirleyen özellikleri üzerinde
durulacak, bu alanda yapılan araĢtırmalar verilecektir. Bu araĢtırmalar, mevcut uygulama örneklerinde
öne çıkan baĢlıklar ile sınırlı bir çerçevede kalacak olup, daha geniĢ kapsamlı değerlendirmeler için ısı
geri kazanımı teknolojisi alanında çok yeni yapılmıĢ iki derleme çalıĢması incelenebilir [2, 3].

2. ISI GERİ KAZANIMLI HAVALANDIRMA (IGKH)
Isı geri kazanımlı havalandırmanın günümüzdeki tanımı, yaĢam hacimlerinden (iç ortamlardan)
dıĢarıya atılan kirli hava ile dıĢ ortamdan yaĢam hacmine alınan taze-temiz hava arasında ısı
transferini gerçekleĢtirerek taze havanın iç ortam Ģartlarına (kıĢın ısıtılarak ya da yazın soğutularak)
getirilmesi için gerekli enerjiyi azaltan cihazlar ile yapılan havalandırmadır (ġekil 1).
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Şekil 1. Isı geri kazanımlı havalandırma [4].
YaĢam hacimlerinin havalandırılmasında enerjinin geri kazanılması için kullanılan IGKH cihazlarının
TS EN 308 standardına göre en genel sınıflandırılması Tablo 1‘de görülmektedir.
Tablo 1. IGKH cihazlarının TS EN 308 standardına göre en genel sınıflandırılması.
Kategori I

Reküperatörler

Kategori II

Ara bir ısı transfer akıĢkanı kullananlar
- Kategori II a: Faz değiĢimsiz cihazlar
- Kategori II b: Faz değiĢimli cihazlar

Kategori III

Rejeneratörler (kütle birikimli)
- Kategori III a: Higroskopik olmayanalar
- Kategori III b: Higroskopik olanlar

Hangi kategoriye girerse girsin, herhangi bir ısı geri kazanım cihazının 5 temel bileĢeni söz konusudur
(ġekil 2):






Isı transfer elemanı (eĢanjörler),
Hava transfer ekipmanları (fanlar),
DıĢ kabuk ve kanallar,
Hava temizleme elemanları (filtreler),
Güç ve kontrol elemanı.

Bu 5 temel bileĢene ek olarak, IGKH cihazlarına aĢağıdaki ekipmanlar eklenebilir:





Isıtma-soğutma serpantinleri
By-Pass damperi
Elektrikli ısıtıcılar
Isı pompası



Karışım damperi
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Şekil 2. Bir IGKH cihazının elemanları
2.1. Isı Transferi Elemanı
Isı transferi elemanı iç ortamdan atılan (egzoz edilen) kirli hava ile iç ortama verilen taze hava
arasında enerji transferini sağlayan ısı eĢanjörüdür veya ısı eĢanjörü sistemidir. Isı geri kazanımlı
havalandırma cihazını farklı kategorilerde sınıflandırılmasına neden olan unsurdur.
2.1.1. Reküperatif Eşanjörler
Reküperatif sistemlerde kullanılan ısı eĢanjörleri ısı transferi terminolojisi içinde kompakt ısı eĢanjörü
tanımı içine giren, bir yüzünden bir akıĢkanın diğer yüzünden diğer akıĢkanın geçtiği, iki yüzeyi
arasında madde (su) geçiĢine imkân vermeyen (metal, plastik) veya veren (kağıt) levhaların art arda
birleĢtirilmesinden oluĢan ekipmanlardır.
Kâğıt (selüloz) esaslı eĢanjörler, egzoz havası ile taze hava arasında nem transferine de olanak
sağlar. Böylelikle kâğıt levhanın iki yüzü arasında duyulur ısının transferi yanında nem transferi yoluyla
gizli ısının transferine de imkân verir. Geçirgen olmayan (metal, plastik) eĢanjörler ise, iki yüzü
arasında sadece duyulur ısı transferine müsaade eder.
EĢanjörlerin seçimi, önce uygulama yerinin özelliğine (hijyenik gereklilikler, yıkanabilir olma özelliği)
sonra da istenilen verime bağlıdır. Genel olarak ters-çapraz akımlı eĢanjörlerin (ġekil 3b), çapraz
akımlı eĢanjörlerden (ġekil 3a ve 3c); metal ısı eĢanjörlerinin de (ġekil 3a) plastik (ġekil 3b) ve kağıt
(ġekil 3c) esaslı eĢanjörlerden verim anlamında daha yüksek performansa sahip olduğu söylenebilir.
Çapraz ve ters-çapraz akımlı (ġekil 4) eĢanjörler birlikte kullanılarak oluĢturulan ―kombi‖ eĢanjörler de
uygulamada kullanılan yüksek verimli ısı transfer ekipmanlarıdır (ġekil 5).
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(b) Plastik (polimer), ters-çapraz
akımlı eĢanjör

(c) Kağıt (sellüloz) esaslı
çapraz akımlı eĢanjör

Şekil 3. Reküperatif eĢanjörler

Şekil 4. Ters-çapraz akımlı eĢanjör

Şekil 5. Kombi eĢanjör

IGKH Cihazlarında kullanılan farklı malzemelerden yapılmıĢ reküperatif eĢanjörlerin birbirlerine göre
üstünlükleri ve zayıflıkları Tablo 2‘de gösterilmiĢtir. Havalandırmanın söz konusu olduğu yere göre
uygun malzeme seçilmelidir.
Tablo 2. Malzeme cinslerine göre reküperatif eĢanjörlerin üstünlükleri ve zayıflıkları
Üstünlükler

Zayıflıklar
Alüminyum eşanjörler

Yıkanabilir ve temizlenebilir.
İletim katsayısı ve sıcaklık verimi yüksektir.
Mekanik olarak daha güçlüdür.

Ağırdır.

Plastik (polimer) eşanjörler
Hafiftir.

Yıkanabilir.
kimyasal yapısı kararlıdır ve korozyona dayanıklıdır.
Ucuzdur.
Esnektir.

Hava akımı nedeniyle statik elektrik brikimi oluşur. Bu,
hava içindeki parçacıkların eşanjör yüzeylerinde
birikmesine neden olabilir. Sonuçta eşanjörde bakteri
ve küf birikimine kadar giden sonuçlar doğabilir [5].
Isı iletim katsayısı(*) ve sıcaklık verimi düşüktür.
Yüksek basınca karşı duyarlıdır.
Ömrü kısadır.

Selüloz eşanjörler
Nem transferi ile gizli ısı transfer edilir.
Yıkanamaz.
Nem kontrol daha kolaydır.
Hafiftir.
(*) Michigan Üniversitesi‘nde yapılan araĢtırmalarla çağdaĢlarından 10 kat daha yüksek ısı iletim katsayısına
sahip plastiklerin geliĢtirilebileceği gösterilmiĢtir [6]. Plastik eĢanjörlerin bu yeni malzemelerle daha fazla
uygulama alanı bulacağı düĢünülmektedir.
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2.1.2. İkinci Akışkanlı Isı Transfer Ekipmanları
Ġkinci bir ısı transferi akıĢkanı kullanan ısı transfer ekipmanları, ısı boruları (ġekil 6a) ile iki kanatlı
borulu eĢanjörler ve bu eĢanjörler arasında bir ısı transferi akıĢkanının dolaĢtırıldığı boru ve pompa
sistemidir (ġekil 6b).

(a) Isı borusu (heat pipe) [7]

(b) Ġkinci akıĢkan devreli ısı eĢanjörü (run around coil) [8]
Şekil 6. Ġkinci ısı transferi akıĢkanı kullanan eĢanjörler ve sistemleri.
2.1.3. Rejeneratif Eşanjörler
Rejeneratif IGKH cihazlarında levhalı ısı değiĢtirgecinin yerini, havanın içindeki kanallarından geçtiği
dönen kütlesel bir teker (rotor) almıĢtır (ġekil 7). KıĢ aylarında kanalları oluĢturan alüminyum levhalar,
egzoz kanalı içerisinde 180 derecelik dönme esnasında içlerinden geçen egzoz havası tarafından
ısıtılırlar (ġekil 8, 1-2 konumları arası). Levhalar egzoz kanalı içindeki yolunu tamamlayıp taze hava
kanalına geçtiklerinde (2‘ konumu) depoladıkları ısı enerjisini 360 derecelik yörüngelerini
tamamlayıncaya kadar yüzeylerini yalayan taze havaya aktarırlar (ġekil 8: 2‘-1‘ konumları arası). Yaz
aylarında fiziksel anlamada benzeri ama tersine bir enerji transferi söz konusudur. Burada tanımlanan
ısı tekeri ile tanımı yapılan ısı transferi, duyulur ısı transferidir.
Isı tekerindeki kanal yüzeylerinin higroskopik ve sorpsiyon (adsorbsiyon veya absorbsiyon)
malzemeleri ile kaplanması sonucu, duyulur ısının yanında nemin de taĢınması söz konusu olur. Bu
tür ısı tekerlekleri, entalpi rotoru, sorpsiyon rotoru gibi isimlerle de anılmaktadırlar. Bir kanaldan
diğerine nemin taĢınması, o nemin buharlaĢtırılması için gerekli enerjinin de transferi demek
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olduğundan, bu tür ısı tekerlerinde duyulur ısının yanında gizli ısı da transfer edilmiĢ olur ve verimleri
bu yüzden yüksektir.

Şekil 7. Rejeneratif eĢanjörlü ısı geri kazanımlı havalandırma cihazı.

Şekil 8. Hava kanallarını oluĢturan metal levhaların 360 derecelik yörünge boyunca sıcaklık değiĢimi.
IGKH‘da kullanılan reküperatif ve rejeneratif eĢanjörlerin birbirlerine göre üstünlük ve zayıflıkları Tablo
3‗te verilmiĢtir.
Tablo 3. Reküperatif ve rejeneratif eĢanjörlerin karĢılaĢtırılması
Üstünlükler

Zayıflıklar
Reküperatif eşanjörler

Eşanjörde taze hava ve egzoz havası karışımı yoktur.
Kirlilik ve koku transferi yoktur.

Özellikle soğuk iklimlerde donma olasılığı yüksektir.
Verim düşüktür.

Rejeneratif eşanjörler
Donma olasılığı azdır.
Verim yüksektir.

Eşanjörde taze hava ve egzoz havası karışımı vardır.
Kirlilik ve koku transferi vardır.

Reküperatif eĢanjörler, kaçaklar dıĢında egzoz ve taze hava karıĢımına imkân vermediğinden
istenilmeyen hava kirliliğini (kirletici, koku taĢınması vs) engeller. Ancak özellikle soğuk iklimlerde
donma riski yüksektir. Rejeneratif eĢanjörlerde donma problemi daha azdır ancak mekanik yapısı
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dolayısıyla önlenmesi mümkün olmayan aralıklardan taze havaya egzoz tarafından kirletici ve koku
transferi olması söz konusudur.
2.2. Hava Transfer Ekipmanları (Fanlar)
Fan; kanatlı yapıda, bir ya da daha fazla döner çarkı aracılığıyla akıĢkana enerji aktaran makinadır.
Ġçinden geçen çalıĢma akıĢkanının (hava ya da bir diğer gaz) basıncı arttırılır. Fanlar genel olarak,
havanın çark üzerinden akıĢ doğrultusuna bağlı olarak, radyal (merkezkaç, santrifüj) veya aksiyel
(eksenel) olarak sınıflandırılırlar. Bunlara ek olarak karıĢık akımlı fanlar da mevcut olup uygulama
alanları daha azdır.

Şekil 9. Radyal (merkezkaç, santrifüj) ve aksiyel (eksenel) fanlar [9].
Aksiyel tip fanlarda havanın hareketi eksenel yöndedir. Endüstriyel uygulamalarda karĢılaĢılan baĢlıca
tipleri:
a. Pervane kanatlı tip: Alçak, orta ve yüksek basınçlı genel ısıtma, havalandırma ve klima
uygulamalarında kullanılırlar.
b. Silindir kanat tip: Alçak ve orta basınçlı sistemlerde ve kurutma ve boyama kabinlerinin
egzozlarında kullanılırlar.
c. Kılavuzlu silindir tip: Alçak statik basınçlı, büyük hava debileri için kullanılırlar.

a.Pervane kanatlı

b.Silindir Kanatlı

c.Kılavuzlu silindir tip

Şekil 10. Endüstriyel uygulamalarda karĢılaĢılan baĢlıca aksiyel tipleri.
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Radyal tip fanlarda ise havanın hareketi santrifüj (merkezkaç) kuvveti doğrultusundadır. BaĢlıca tipleri:

a. Radyal (eğimsiz) tip: Endüstriyel tesislerde malzeme nakli için veya yüksek basınçlı klima
tesislerinde kullanılır.
b. Öne eğimli kanatlı tip: Alçak basınçlı havalandırma sistemlerinde, paket klima cihazları ve ev tipi
sıcak hava apareyleri ve fanlı serpantinlerde kullanılırlar.
c. Geriye eğimli kanat tip: Genel havalandırma sistemlerinde kullanılırlar.
d. Aerodinamik kanatlı tip: Genel havalandırma sistemlerinde, özellikle büyük hava debilerinde
kullanılırlar.
Geriye eğik kanatlı fanlar en verimli radyal fanlardır. Fan muhafazasına (salyangoza) ihtiyaç
duymazlar. Bu sayede daha kompakt bir yapıya sahiptirler. Öne eğik sık kanatlı fanlara göre daha
fazla tercih edilmelerine rağmen çalıĢma aralığında basınç değiĢimine karĢılık debi değiĢimi daha
azdır ve gürültü seviyeleri daha yüksektir. Bu sebeple değiĢken hava debisine sahip sistemlerde, hız
kontrolü kullanılması gerekmektedir.
Ġyi bir fan istenilen performansı yerine getirirken az enerji tüketen (yüksek verimli), mümkün olduğunca
az gürültü ve mümkünse az maliyetli olan fandır. Fan ve fan sistemlerinde enerjinin verimli
kullanılması seçim, imalat ve iĢletme süreçlerinin optimum olması ile sağlanabilir. Çünkü fanlar
ömürleri boyunca ilk yatırım maliyetlerinin yüzlerce katı enerji tüketmektedirler. Bunun anlamı; bir
iĢletme için en iyi fanın en ucuz fan olmadığıdır. Bu nokta çok önemli olup fan satın alırken ve fanın
çalıĢtırılacağı sistem projelendirilip yapılırken buna çok dikkat edilmelidir.
Ekonomik ve yüksek verimli fan seçimi için aĢağıda verilen temel bilgilere sahip olunması
gerekmektedir:

a.
b.
c.
d.
e.

Fanın transfer etmesi gereken havanın debisi,
Çalışma esnasında fanın sağlaması gereken statik veya toplam basınç,
Fanın içerisinden geçecek olan havanın özellikleri,
Fanın çalışacağı ortamda kabul edilebilen gürültü seviyesi,
Fanın monte edileceği yer ve kanal montaj bağlantı durumu.

Fan motoru ve tahrik sistemi, fan sistemi verimliliğinin en önemli parçalarından biridir. Fan motor
teknolojisi hızla değiĢmekte ve yeni teknolojinin kullanımı hızla yayılmaktadır. Özellikle AB ülkelerinde
bu konuda ciddi sınırlamalar getirilmektedir. Fan motoru tiplerinin karĢılaĢtırmalı olarak
değerlendirilmesi Tablo 4‘te verilmiĢtir.
Tablo 4. Fan motoru tipleri

Tek kutuplu

AC Motor
BölünmüĢ
kapasitörlü

3 faz
indüksiyon

EC Motor
Tek çekirdekli
3 çekirdekli

Devre
dizaynı

Güç
beslemesi
Hız kontrol
Rotor tipi
Verim
Gürültü

1 faz AC

1 faz AC

3 faz AC

Harici
Sincap kafes
Kötü
Kötü

Harici
Sincap kafes
Orta
Orta

Harici
Sincap kafes
Ġyi
Ġyi

1 faz AC veya
DC
Dahili
Manyetik
Daha Ġyi
Orta

3 faz AC
Dahili
Manyetik
En iyisi
Ġyi

Küçük kapasiteli IGKH cihazlarında; tek kutuplu AC motorlar, ucuz ve güvenilir oldukları için tercih
edilmekte ve yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu motorların enerji verimliliği çok kötü ve hız kontrol
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uygulaması büyük sorunlara sahiptir. Özellikle düĢük kapasite çalıĢmalarında motordan aĢırı gürültü
gelmekte ve çok düĢük enerji veriminden dolayı çok fazla enerji harcamaktadırlar. Günümüzde pahalı
olmalarına rağmen düĢük kapasitede yüksek enerji verimliliği ve düĢük ses seviyelerinden dolayı EC
motorlar tercih edilmeye baĢlanmıĢ ve kullanımı gün geçtikçe yaygınlaĢmaktadır.
Yüksek kapasiteli cihazlara bakıldığında, eski havalandırma sistemlerinde salyangozlu çift emiĢli
radyal fanlar kullanılmıĢ ve tek fazlı motorlara göre daha verimli ve daha az gürültüye sahip oldukları
için 3 faz motorlar tercih edilmiĢtir. KayıĢ kasnak sistemindeki %10‘a varan verim kayıpları bu
uygulamaların bırakılıp direk akuple uygulamalara dönülmesine sebep olmuĢtur. Günümüzde enerji
verimliliği ön plana çıkmıĢ ve hız kontrolü standart olarak istenir olmuĢtur. 3 fazlı motorlarda motor ve
hız kontrol ünitesi fiyatı neredeyse EC motor fiyatına eĢittir. Ayrıca EC motor hız kontrolünde çok geniĢ
çalıĢma aralığına sahiptir.
Son yıllarda geliĢen teknoloji ile birlikte tüketilen enerjinin azaltılması, çalıĢan sistemlerde verimliliğin
arttırılması çok önem kazanmıĢtır. Özellikle IGKH cihazları gibi enerji kazanım sistemlerinde, bu iĢi
yapabilmek için harcanan enerjinin miktarı çok daha önemlidir. Standart IGKH cihazında (ısı geri
kazanım eĢanjörü, taze hava fanı, egzoz fanı ve filtrelerden oluĢan) ana enerji tüketimi fanlardan
oluĢmaktadır. Otomasyon sistemi ve tekerlek tipi ısı geri kazanım eĢanjörü motoru da düĢükte olsa bir
enerji tüketir ama fanlarda harcanan enerjinin yanında çok düĢük değerdedirler. Fan veya cihaz
verimliliği, birim hava hacimsel debisi baĢına harcanan güç olarak (Özgül Fan Gücü, SFP) tanımlanır.

Şekil 11. EN 13779‘a göre fan baĢına Özgül Fan Gücünün sınıflandırılması
AB normlarında bu değerler sınırlandırılmıĢ olup her geçen yıl verimlilik değerleri daha da
arttırılmaktadır. Bunun yanında ulusal gereksinimler de farklılıklar göstermekte ve farklı ülkelerde farklı
sınırlamalar getirilebilmektedir.
Fanlardaki SFP değeri fanın çektiği güç ile fanın hava debisi arasındaki orandan bulunurken, bir IGKH
cihazında ise cihazın çektiği güç ile cihaz hava debisinin (taze hava debisi) oranından bulunmaktadır.
Özgül Fan Gücü SFP fanın çektiği güç ile doğru orantılıdır. Fan gücü fanın karĢılaması gereken statik
basınç ile iliĢkilidir. Standart IGKH cihazında fan hem cihaz dıĢı statik basıncı (hava kanallarından ve
ekipmanlarından kaynaklanan) hem de cihaz içerisinde oluĢan statik basıncı yenmesi gereklidir. Cihaz
içerisindeki statik basınç ısı geri kazanım eĢanjörü, filtre ve kanallardan meydana gelmektedir. IGKH
cihazındaki eĢanjör ve filtre yapısı büyütüldüğünde SFP azalmakta ancak maliyet ve cihaz
büyümektedir. EĢanjör ve filtre yapısı küçültüldüğünde ise cihaz küçülmekte, maliyet azalmakta ama
SFP artmakta ve cihaz verimliliği de azalmaktadır. Burada tasarımcının optimum boyut, maliyet ve
verimlilik çalıĢması yapması gereklidir.

2.3. Kabuk ve Kanallar
IGKH cihazlarının ekipmanlarını (fan, ısı eĢanjörü, filtre, v.b.) koruyan ve cihaz içi hava akıĢını
yönlendiren gövde 2 ana yapıda değerlendirilebilir: (1) DıĢ yüzeyi oluĢturan kabuk ve (2) Ġç hava
akıĢını ve ekipmanları tutan iç gövde. DıĢ yüzeyi oluĢturan kabuk, farklı malzemelerden ve farklı
kombinasyonlardan oluĢabilmektedir. Temel olarak cihazın dıĢ etkilerden korunmasını sağlayan bu
yapı çoğunlukla galvanizli saçtan üretilmektedir. Uygulamalarda karĢılaĢılan baĢlıca kabuklar:
a.

EPP (expanded polypropylene) gövde: Konut tipi uygulamalarda tercih edilir. Cihazın küçük
olması ve kullanılan ekipmanların hafif olması bu tür yapının kullanılmasına olanak sağlar. EPP
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malzeme izolasyon özelliğine sahip olduğundan dolayı ek uygulamaya ihtiyaç duyulmaz. Ayrıca
metal sac kabuk uygulamalarında hem cihaz ağırlığı çok artmakta hem de küçük detayların
oluĢturulmasında sorunlar yaĢanmaktadır. Özellikle yüksek adetli üretimlerde EPP gövde
kullanımı hız ve kaliteyi arttırmaktadır. Bunun yanında EPP için kalıp yapılması gerekliliği düĢük
adetli üretimde cihaz maliyetini olumsuz yönde etkilerken, EPP‘nin dıĢ ortam koĢullarına
dayanımının az olması cihazın mahal içerisinde kullanımını zorunlu kılmaktadır.

Şekil 12. EPP (expanded polypropylene) gövde uygulamaları.
b. Metal sac kabuk (tek cidar): DüĢük ve orta kapasiteli ticari tip (özellikle tavan tipi) cihazlarda tercih
edilir. Çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Cihaz büyüklüğüne göre tespit edilen sac kalınlığına
bağlı olarak kabuk metal saçtan üretilir. Cihaz içi ve bulunduğu ortamdaki sıcaklık farkından
dolayı kabuğun izole edilmesi gerekir. Bu izolasyon genellikle iç yüzeye uygulanır, bu sayede ısı
izolasyonunun yanında, fan da meydana gelen mekanik sesi ve iç hava kanallarındaki hava
sesini sönümlemeye de yarar. IGKH cihazının dıĢ ortam emiĢ bölgesinde kıĢ aylarında dıĢ ortam
sıcaklığının çok düĢük olması kabuk içi izolasyonun yetersiz kalmasına neden olabilir. Bu
durumda kabuk dıĢ yüzeyinin ek olarak izole edilmesinde fayda vardır. Tek cidar kabuklar dıĢ
ortam koĢullarına uygun olmadıkları için bu tip cihazlar mutlaka mahal içerisinde kullanılmalıdır.

Şekil 13. Metal sac kabuk uygulamaları.
c.

Metal sac kabuk (çift cidar): Yüksek kapasiteli cihazlarda, cihaz dayanımını arttırmak, iyi bir ısı ve
ses izolasyonu sağlamak ve dıĢ ortam etkilerine karĢı cihazı korumak amacıyla, cihaz
büyüklüğüne göre tespit edilen sac kalınlığına bağlı olarak çift cidar kabuk kullanılmaktadır.
Genellikle dıĢ cidar dıĢ ortam etkilerine karĢı elektrostatik boya ile korunmakta, iç cidar
çoğunlukla galvanizli saçtan imal edilmektedir. Bazı özel uygulamalarda (hijyen, havuz, v.b.) iç
cidar sacı elektrostatik boya ile boyanmakta veya farklı malzeme (paslanmaz gibi)
kullanılmaktadır.

Standart bir IGKH cihazında ekipmanların cihaz içerisine montajını yapmak, hava akıĢını düzenlemek
özellikle egzoz ve taze havanın karıĢmasını engellemek için kabuk içerisine iç gövde oluĢturulur. Ġç
gövdenin ana fonksiyonu ekipmanların sabitlenmesi olsa da, cihaz içi hava akıĢında meydana gelen
kayıpların azaltılması da çok önemlidir. Özellikle çapraz akıĢlı ve karĢıt akıĢlı ısı geri kazanım
eĢanjörlerinde kullanılan by-pass damperi cihaz içi akıĢta ciddi önlemler alınmasını gerektirir. Normal
çalıĢma anında tüm hava ısı geri kazanım eĢanjörü üzerinden geçerken, by-pass damperinin açılması
ile hava akıĢı yön değiĢtirmektedir. Bu tip uygulamalarda tasarımcının her iki durumu da göz önüne
alarak iç gövdeyi tasarlaması gerekir.
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Ġç gövdenin sac malzemeden yapılması yaygın bir uygulamadır. Özellikle küçük kapasiteli (ev tipi veya
tavan tipi) cihazlarda iç gövdedeki küçük sac malzemeye form verilmesi zor bir iĢlemdir. Bu konu ile
ilgili farklı uygulamalar geliĢtirilmiĢtir.
EPP kabuk yapısına sahip cihazlarda kabuk ile iç gövde birlikte üretilir. Bu sayede kabuk ve iç gövde
bir bütünlük oluĢturarak özellikle üretimde çok büyük kolaylık sağlar. Sac olarak üretimi çok zor olan
kavisli yüzeylerin EPP de elde edilmesi cihaz içi hava akıĢını kolaylaĢtırmakta ve cihaz içi kayıpların
azalmasına sebep olmaktadır.
Son yıllarda özellikle ticari tavan tipi düĢük kapasiteli IGKH cihazlarında kabuk sac malzemeden
üretilmesine rağmen iç gövde de EPS malzeme kullanımı artmıĢtır. Bu tip cihazlarda kullanılan
ekipmanın ve cihaz boyutlarının büyük olması cihaz gövdesinin EPP‘den üretilmesine olanak
vermemektedir. Bu sebeple tasarımcılar kabuğun dayanımını arttırmak için sac malzemeden, iç
gövdeyi ise hem cihazın ağırlığını azaltmak hem de hava akıĢını düzenlemek için EPS‘den dizayn
etmektedirler. EPS yalıtkan bir malzeme olduğu için bazı uygulamalarda cihazın izolasyonu içinde
kullanılmaktadır.
2.4. Hava Temizleme Ekipmanları –Filtreler
Hava filtreleri, bir iklimlendirme sisteminin temel elemanlarındandır ve pek çok iĢlevi yerine getirirler.
Ancak en önemli iĢlevleri, insan sağlığı ve konforu açısından solunan havadaki tanecikleri ve kötü
kokuları süzmek, ısı değiĢtirgeçlerinin, menfezlerin, duvar ve tavanların kirlenmesini en aza
indirmektir. Filtrelerin türleri:


Yapısal açıdan sınıflandırma
a. Panel Filtreler
b. Otomatik makaralı filtreler
c. Elektrostatik filtreler
 Verim açısından sınıflandırma
a. DüĢük verimli (kaba): Temizlenmeyen panel filtre, yıkanabilir panel filtre ve otomatik makaralı
filtre.
b. Orta / yüksek verimli: Torba, elektrostatik.
c. Çok yüksek verimli: HEPA (―high efficiency particulate air‖), ULPA (―ultra low penetration air‖)
Filtre seçimi için sahip olunması gereken temel bilgiler:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Filtreden çıkan hava için Ģart koĢulan temizlik düzeyi (verim),
Havadan alınan tozun nasıl atılacağı,
Filtrelenecek olan havadaki tozun türü ve miktarı,
Hava akıĢına direnç (basınç düĢümü),
Filtre için kullanılabilecek hacim Ģartları,
Ġlk maliyet ve ömür,
ĠĢletme, bakım ve değiĢtirme maliyetleri,
Filtreleme ile sağlanan tasarruf.

Filtre seçimindeki en önemli 2 özellik; ―Filtreden çıkan hava için Ģart koĢulan temizlik düzeyi‖ ve ―Hava
akıĢına direnç‘‘tir.
Günümüzde yaĢamımızın büyük bir bölümünün kapalı ortamlarda geçmesi, bu ortamlardaki hava
kalitesinin de arttırılmasını gerektirmektedir. Hava kalitesi düĢünüldüğünde ilk akla gelen hava
içerisindeki partikül miktarıdır ve bu değeri etkileyen en önemli faktör havalandırma sisteminde
kullanılan filtrelerin verimlilikleridir. Ne kadar yüksek verimde filtre kullanılır ise hava içerisindeki
partiküllerin filtrelenmesi o kadar iyi olacaktır. Fakat yüksek verimli filtreler hava akıĢına daha fazla
direnç göstermektedir. Bu da fanın çalıĢma basıncını ve tüketilen enerjiyi arttırmaktadır. Özellikle
IGKH cihazlarında, ortama üflenen havanın büyük bir bölümü (genellikle tamamı) dıĢ havadır. Tasarım
aĢamasında dıĢ ortam havasının iç ortam havasından daha temiz olduğu ve daha fazla oksijen içerdiği
kabul edilse de dıĢ ortam hava kalitesi filtre seçiminde büyük rol oynar. AB araĢtırmalarında, insan
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yoğun bölgelerde ―ince toz‖ miktarının sağlık limitleri üstünde olduğu tespit edilmiĢtir. Bu partiküller,
taĢıyıcı madde görevi görmekte, solunum yolu hastalıkları, astım, akciğer kanseri ve alerji gibi
rahatsızlıkların artmasına sebep olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü‘nün çeĢitli çalıĢmalarında da
yukarıda sayılan rahatsızlıkların bir bölümünün nedeninin dıĢ hava olduğu tespit edilmiĢtir. ―Filtreden
çıkan hava için temizlik düzeyi‖ birçok ülkede sınırlandırılmıĢ ve minimum filtre verimlilik değerleri
tespit edilmiĢtir. IGKH cihazındaki bileĢenlerin etkinliğini korumak için üfleme ve egzoz havasında en
azından bir kaba filtre (G4 veya F5) uygulanması gerekmektedir. Ġnsan sağlığı açısından ise üfleme
havasına ince toz filtresi (F7) uygulanmalıdır. Bu durumda ince toz filtresinin kullanım ömrünü
arttırmak için üfleme havasında 2 aĢamalı filtre uygulaması önerilmektedir. Egzoz tarafında ise
genellikle kaba filtre kullanılırken, bazı Avrupa ülkelerinde ince toz filtre kullanımı zorunlu tutulmuĢtur.
Tablo 5. EN 779:2012‘e göre filtrelerin sınıflandırılması.
EN 779:2002 Standardı
Kaba
>
1µm

Ġnce
0,4
µm

Filtre sınıfına göre madde örnekleri
Yapraklar, böcekler, kumaĢ iplikleri, insan saçı, kum, kül, su damlacıkları
Plaj kumu, bitki sporları, polen, sis
Sporlar, çimento tozu (kaba kısmı), parçacıklar, toz
Büyük bakteriler, parçacıklarla taĢınan mikroplar, PM 10
Kurum, akciğer tahribatı yapan tozlar (PM 2.5), PM2.5-tozlar, çimento tozları
Tütün dumanı (kaba kısmı), yağ dumanı, bakteriler

EN 1822-1 Standardı
HEPA
0,3
µm

Mikroplar, tütün dumanı, metalurjik is, parçacıklarla taĢınan virüsler, carbon isi.
Yağ isi, metalurjik is, deniz tuzu taneciği, virüsler, radyoaktif parçacıkları, tüm hava ile
taĢınan PM
ISO 4 temiz olda filtresi, hastanelerin ameliyat odaları

ULPA
0,12
µm

ISO 3 temiz olda filtresi
ISO 2 temiz olda filtresi
ISO 1 temiz olda filtresi

Gaz Adsorpsiyonu
Aktif karbon
EmdirilmiĢ aktif kar.
EmdirilmiĢ aktif kar.Polimerler
Filtre Tipi
Yeni EN779
Sınıfı
Kaba filtre
G1
G2
G3
G4
Orta Filtre
M5
M6
Ġnce Filtre
F7
F8
F9

A
gazı

VOC‘lar, katran/petrol isi, solvent buharı, kokular
Asidik gazlari SOx, NOx, HCl, H2SO4, H2S, HF, Cl2
Aminler, NH3, NH4, NMP, HMDS
Ortalama
Yakalama (%)
50≤Am<65
65≤Am<80
80≤Am<90
90≤Am

Ortalama Verim
(%) @ 0,4 µm

40≤Em<60
60≤Em<80
80≤Em<90
90≤Em<95
95≤Em

Nihai Basınç
Düşümü (Pa)
250
250
250
250
450
450
450
450
450

Minimum Verim
@ 0,4 µm

35
55
70

Filtredeki ―Hava akıĢına direnç‖ temel olarak, filtre verimine ve kullanılan filtre miktarına bağlıdır.
Yüksek verimli filtreler havaya daha fazla direnç gösterirler ve bu direnci azaltmak için filtre birim
alnındaki hava hızının düĢürülmesi gerekir. Bir araĢtırmaya göre havalandırma cihazında tüketilen
enerjinin %30‘u filtrelerden kaynaklanmaktadır. Bu da filtre seçiminin ne kadar önemli olduğunu
göstermektedir.
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2.5. Kontrol Elemanı
Ortamın iç hava kalitesini temin edebilmek amacıyla kullanılan IGKH cihazları diğer iklimlendirme
cihazlarına göre yapısal olarak ve çalıĢma Ģekli olarak çok farklılık gösterdiği için daha özel
otomasyon sistemine sahip olması gerekmektedir. Farklı uygulamalar ve özel talepler doğrultusunda
çok farklı ekipmanlar söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle; tüm ekipmanların kontrolü, kullanıcı
taleplerinin karĢılanması ve son kullanıcının basit ve kolay kullanabilmesi için IGKH cihazları otomatik
kontrol sistemine ihtiyaç duyarlar. Basit olarak, Cihaz aç/kapa ve fanların hız kontrolünün yapılması
yeterli gözükse de, bir IGKH cihazının tüm ekipmalarının kontrol edilmesi ve değiĢen ortam koĢullarına
göre çalıĢma Ģartlarının otomatik ayarlanması gerekir.
Cihazın aç/kapa kontrolü özellikle ticari uygulamalarda otomatik yapılması istenmektedir. Zaman saati
uygulaması çok yaygın uygulamalardan biridir. Bunun yanından modbus, Bacnet gibi haberleĢme
yöntemleri sayesinde bina otomasyon sistemi üzerinden IGKH cihazının tüm fonksiyonları kontrol
edilebilmelidir.
Ortamların taze hava ihtiyacının hesaplanması sırasında insan sayısına ya da hacmin fiziksel
özelliklerine göre pik durum göz önüne alınmaktadır. Uygulamada ise bu pik durumların yılın belli bir
bölümü için gerekli iken, yılın önemli bir bölümünde ise daha az taze hava debisinin yeterli olacağı
görülmektedir. Taze hava miktarının ihtiyaca göre ayarlanması iç ortamın iklimlendirilmesinde
kullanılan sistemlerin enerji tüketimini azaltacağı gibi, ısı geri kazanımlı havalandırma cihazının enerji
tüketimini de azaltmaktadır. Taze hava miktarı arttıkça iç ortamın iklimlendirme ihtiyacı da artmaktadır.
Otomatik kontrole eklenecek bu özellik sayesinde ihtiyaç kadar havalandırma mümkün olmaktadır.
DönüĢ kanalına ya da taze hava ihtiyacı olan hacime yerleĢtirilen iç hava kalite sensörü ya da CO 2
sensörü konfor noktasına ayarlanarak, gelen taze hava ihtiyacı sinyali doğrultusunda cihazın debisi
otomatik olarak ayarlanır.
IGKH cihazlarında özellikle plakalı ısı eĢanjörüne sahip cihazlarda, By-pass modülü, yaz/kıĢ mevsimi
geçiĢ sürelerinde taze havanın ısı geri kazanım eĢanjöründen geçirilmeden iç ortama verilmesini
sağlamak için tasarlanmıĢtır. Kontrol, dıĢ hava, dönüĢ havası ve set sıcaklık değerlerine bakarak bypass'ın açılıp açılmayacağına karar verir.
DıĢ hava sıcaklığının düĢük olduğu bölgelerde ısı geri kazanım eĢanjörünün donma riski vardır.
YoğuĢan suyun donması ısı eĢanjörünün zarar görmesine sebep olmaktadır. Bu sebepten dolayı
düĢük dıĢ hava koĢulu bulunan bölgelerde kullanılacak IGKH cihazlarının korunması için kontrol
sisteminde önlem alınması (özel çalıĢma koĢulu oluĢturulması) veya ön ısıtıcı kullanılması
gerekmektedir.
Bazı uygulamalarda taze havanın konfor koĢuluna göre Ģartlandırılması istenmektedir. Bu gibi
durumlarda ısıtma veya soğutma ekipmanı kullanılmaktadır. Tüm bunların yanında kullanılan
ekipmanların özellikle fanların arızalarını takip edilmesi ve filtre doluluk kontrolünün de yapılması
gereklidir.

3. ISI GERİ KAZANIMLI HAVALANDIRMA ÜNİTELERİNDE PERFORMANS STANDARDLARI
Tipine (konut dipi, konut dıĢı) bağlı olsa da en genel anlamda bir ısı geri kazanım cihazının 11 grupta
(Tablo 6) toplanabilecek 150‘ye yakın özelliği vardır Bu özelliklerin pek, çoğu uluslararası (EN, ISO,..)
ve ulusal (TR, DIN, BRE,…) standartlarla tanımlanmıĢ sınırlar ve sınıflara göre düzenlenmeli ve
standart testlerle denetlenmelidir. Bu bildiride, ilgisi itibariyle IGKH cihazlarının sadece ısıl performansı
ve onu etkileyen özelliklerini çerçeveleyen standartlar göz önünü alınmıĢtır.
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Tablo 6. IGKH Cihazı özellik grupları (Tasarım Parametre Grupları).
1
2
3
4
5
6

Kabuk
Sürücüler/BileĢenler
Fanlar
Performans
Isı EĢanjörü
Isıtıcı/Soğutucu Üniteler

7
8
9
10
11

Kontrol Ünitesi
Kontrol Fonksiyonları
Yazılıma EriĢim
Ses-Gürültü Özellikleri
Sertifikasyon

Isı geri kazanımlı havalandırma cihazlarının performansını gösteren ve farklı cihazların
karĢılaĢtırılmasında kullanılan cihaz ısıl verimi TS EN 13053 normuna göre tanımlanmıĢtır. Cihaz ısıl
verimi Denklem 1‘de verildiği gibi TS EN 308 normuna göre hesaplanmıĢ iki değiĢken (sıcaklık verimi
ηt ve performans katsayısı ε) kullanılarak tanımlanır.
ηe = ηt ( 1 – 1/ ε)

(1)

Farklı cihazların karĢılaĢtırılmasında, bu iki değiĢkenin, ilgili standartlarda (TS EN 308 ve TS EN
13141-7) tanımlanan standart Ģartlarda belirtilen sıcaklıklarda (Tablo 7a, 7b ve 7c) ve atmosferik
basınçta, farklı hava debilerinde gerçekleĢtirilmiĢ deneyler sonucu elde edilen değerlerini temel alarak
hesaplanmıĢ cihaz ısıl veriminin değiĢimi kullanılmalıdır. ġekil 14‘te IGKH cihazlarının TS EN 308
normuna göre test edilmesi için inĢa edilmiĢ bir laboratuvarın test esnasındaki görüntüsü, ġekil 15‘te
de test sonucuna göre elde edilmiĢ konut dıĢı bir IGKH cihazının sıcaklık verim eğrisi verilmiĢtir.

Şekil 14. TS EN 308 Sıcaklık Verimi test laboratuvarı.
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90
88
86
84
82
80

750

1000

1250

1500
1750
Hava Debisi (m3/h)

2000

2250

2500

Şekil 15. Sıcaklık-verim eğrisi.
Tablo 7a: IGKH Cihazlarında sıcaklık verimi test sıcaklıkları: Konut dıĢı bina cihazları (Tdb: Kuru
termometre sıcaklığı, Twb: YaĢ termometre sıcaklığı, φ : Havanın bağıl nemi, T dp: Çiğlenme noktası
sıcaklığı.)

KONUT DIŞI BİNALAR İÇİN ISI GERİ KAZANIMLI HAVALANDIRMA CİHAZLARI
KATEGORİLER
(I) Reküperatör
(II) Transfer akışkanlı
(IIIa) Regeneratör (Duyulur)

EN 308

ISITMA
Eksoz havası giriş
Isıtmada yoğuşma yoksa
Besleme havası giriş

Tdb

Twb

φ

Tdp

Tdb

Twb

φ

Tdp

25
5

<14

<28

5.12

25
5

18
3

51
72

14.1
0.3

18

51

14.1

10

53

5.48

TEST TANIMI
Eksoz havası giriş
Besleme havası giriş
Eksoz havası giriş
Besleme havası giriş

Yoğuşma varsa
Soğuk İklim

(IIIb) Regeneratör (Higroskopik)

Reküperatör
25
5
15
-15

Tablo 7b: IGKH Cihazlarında sıcaklık verimi test sıcaklıkları: Konut cihazları.

KONUTLAR İÇİN ISI GERİKAZANIMLI HAVALANDIRMA CİHAZLARI
(II) Regeneratör

(I) Reküperatör

EN 13141 -7

TEST TANIMI
Zorunlu Test
Zorunlu Test
Opsiyonel Test
Opsiyonel Test
Soğuk iklim testi(*)
Opsiyonel

Eksoz havası giriş
Besleme havası giriş
Eksoz havası giriş
Besleme havası giriş
Eksoz havası giriş
Besleme havası giriş
Eksoz havası giriş
Besleme havası giriş
Eksoz havası giriş
Besleme havası giriş

Bekirsizlik

Tdb

Twb

φ

Tdp

Tdb

Twb

φ

Tdp

20
7

12

38

5.13

20
7
20
2
20
-7

12

38

5.13

15
1
12
-8

59
84
38
25

11.8
-0.39
5.13
-0.76

20
-15

10

59

11.8

20
-7
20
2
20
-15

12
-8
15
1
10

38
72
59
84
59

Tdb

Twb

hava debisi

± 0,2

± 0,3

±3%

5.13
-10.66
11.8
-0.39
11.77

(*) Cihaz dış sıcaklığı -15 oC'den daha düşük bir yer
için tasarlanmışsa bu test yapılmalı

İç Çevre Kalitesi Seminerleri Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 317 _______

Tablo 7c: Isı pompalı IGKH cihazları.

ISI POMPALI IGKH CİHAZLARI

EN 131341 -7

TEST TANIMI (*)
Zorunlu Test Noktası 1
Isıtma
Zorunlu Test Noktası 2
Isıtma
Zorunlu Test Noktası 3
Isıtma
Zorunlu Test Noktası1
Soğutma
Opsiyonel Test Noktası 2
Soğutma (**)

Eksoz havası giriş
Besleme havası giriş
Eksoz havası giriş
Besleme havası giriş
Eksoz havası giriş
Besleme havası giriş
Eksoz havası giriş
Besleme havası giriş
Eksoz havası giriş
Besleme havası giriş

Tdb

Twb

φ

Tdp

20
7
20
2
20
-7
27
35
27
27

12
6
12
1
12
-8
19
24
19
19

38
87
38
84
38
72
47
40
47
47

5.13
4.97
5.13
-0.39
5.13
-10.66
14.7
19.52
14.7
14.7

(*) Isı pomplaı HRU'ların kapasite ve COP tanımları EN 14511'de yapılmış, yukarıdaki test şartları EN
14511-2'de verilmiş.
(**) Standardta opsiyonel olan soğutma şartlarında neden giriş ve çıkışın aynı şartlarda (27/19)

4. ISI GERİ KAZANIMLI HAVALANDIRMA ÜNİTELERİNDE PERFORMANSI ETKİLEYEN
FAKTÖRLER
Isı geri kazanımlı havalandırma cihazlarının ısıl verimini etkileyen iki değiĢken (Denklem 1), sıcaklık
verimi (ηt) ve performans katsayısı (COP, ε), göz önüne alındığında, ısı geri kazanımlı havalandırma
cihazlarının TS EN 13053 normuna göre belirlenen ısıl verimini etkileyen faktörler ve bunların alt
kırılımları genel olarak aĢağıdaki Ģekilde gruplandırılabilir.

1. TS EN 308 normuna göre tanımlanan sıcaklık oranı (sıcaklık verimi):
a. Eşanjör tipi,
b. Eşanjör büyüklüğü,
c. Dış – iç kaçaklar, by pass,
d. Eşanjör etkinliği,
i. Eşanjör girişindeki hız dağılımı,
ii. Eşanjör malzemesi,
iii. Egzoz edilen havanın kütlesel debisi ile taze havanın kütlesel debisi
arasındaki oran.
2. Özgül Fan Gücü:
a. Fan cinsi,
b. Hava debisi,
c. Dış kaçaklar,
d. İç kaçaklar,
e. Cihaz basınç düşümü:
i. Isı eşanjöründeki basınç düşümü,
a. Eşanjör - kanal geometrisi,
ii. Filtrelerdeki basınç düşümü,
iii. Kanallardaki, basınç düşümü,
iv. Fandaki basınç düşümü.
Literatür incelendiğinde Isı geri kazanımlı havalandırma cihazlarının performansını (ısıl verimini)
geliĢtirmek üzere pek çok araĢtırmanın yapıldığı görülmektedir. Bu araĢtırmaların değerlendirilmesine
geçmeden önce yukarıda belirtilen bazı faktörlerin etkileri aĢağıda verilmiĢtir.
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4.1. Isı Geri Kazanım Cihazlarında Dış, İç ve By-Pass Akımlarının Cihaz Performansına Etkisi
IGKH cihazlarının ısıl performansını etkileyen faktörlerden biri ġekil 16‘da gösterilen kaçaklardır. Hava
kaçakları IGKH cihazı taĢıyıcı gövdesinin konstrüksiyonu, üretim yöntemi ve montajı ile yakından
ilgilidir. Hava kaçaklarının miktarı ile orantılı olarak sıcaklık verimi ve cihaz ısıl verimi düĢmektedir. Bu
yüzden de TS EN 308 normunda belirtilen izotermal basınç testlerinde iç ve dıĢ kaçaklar %3
değerinden fazla oldukları taktirde sıcaklık verim testleri yapılmamaktadır.

Şekil 16. IGKH cihazında muhtemel iç ve dıĢ kaçak alanlarının sembolik gösterimi.
IGKH cihazlarında, by-pass kanalı kapalı olmasına rağmen, bir miktar hava by-pass kanalından
geçerek Ģartlandıran mahallere gönderilen hava içinde yer alabilir. Yine fan konumundan dolayı cihaz
içinde negatif basınçlar söz konusu ise, içe olan kaçaklar nedeniyle üfleme debilerinde eĢanjörden
geçmeyen kaçak akımlar söz konusu olabilir. Üfleme debileri istenilen-anılan debilerde olmasına
rağmen, üfleme debileri içine eĢanjörü by-pass ederek katılmıĢ bu akımlar ısı değiĢtirgecinin ve
dolayısıyla ısı geri kazanım cihazının verimini etkiler. Bu etkiyi göstermek üzere ısı eĢanjörü
firmalarının yazılımları kullanılarak, by-pass hava akımlarının yaklaĢık olarak üfleme debileri içindeki
yüzdeleri oranında sıcaklık verimine etkilediği hesaplanmıĢtır. ġekil 17‘de by-pass akım yüzdesine
göre cihaz veriminin değiĢimi görülmektedir.

3

A, B
C
D

3

A: Egzoz hattı sabit debide (A=2000 m /h, B=2200 m /h). Besleme hattında by-pass
var.
Egzos (EA) ve besleme (SA) hatlarında eĢit yüzdelerde by-pass var.
3
Besleme hattı (SA) sabit debide (2000 m /h), Egzos hattında EA) by-pass var.
Şekil 17. By–pass akımlarının sıcaklık verimine etkisi.
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Kaçak hava akımlarının cihaz ısıl verimine etkisini göstermek üzere 1000 – 2000 m /h debi aralığında
çalıĢan bir IGKH cihazında, eĢ akımlı, her iki akım yönünde kaçak yüzdesine göre eĢ düĢümlü
debilerin olduğu kabul edilerek yine eĢanjör firma yazılmalar kullanılarak bir inceleme yapılmıĢtır.
Cihazda öngörülen ve eĢanjör yazılımdan hesaplanan basınç düĢümlerine göre hesaplanan özgül fan
gücü değeri kullanılarak her kaçak yüzdesi için IGKH cihazının önce COP değeri sonrada toplam
eĢanjör verimi kullanılarak EN 13053‘e göre enerji verimleri hesaplanmıĢtır. EĢanjörün toplam
veriminden kaçak ve by-pass hava akımları nedeniyle olabilecek değiĢimler ġekil 18‘da gösterilmiĢtir.

Şekil 18. Cihaz kaçak akımların ısıl verime etkisi.
4.2. Isı Tekerleğinde İç Kaçaklar
Isı tekeri, IGKH cihazı içinde dönen bir bileĢen olduğu için, sabit gövde ile dönen teker arasındaki
boĢluklardan kaçınılmaz hava kaçakları oluĢur. Söz konusu hava kaçakları ġekil 19‘da gösterilmiĢtir.
Bu kaçakların hesabı için yöntemler geliĢtirilmiĢtir [10]. Bu yöntemlerde hassas adım, kullanılan
sızdırmazlık elemanlarına ait katsayıların belirlenmesidir.

Şekil 19. Isı tekerinde çevresel ve by pass hava kaçakları [10].
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4.3. Eşanjör Girişindeki Hız Dağılımı
EĢanjör giriĢindeki hız dağılımlarının eĢ düzeyli olup olmaması eĢanjörün etkinliğini dolayısıyla ısıl
verimi etkileyen önemli bir faktördür [11, 12, 13, 14]. Hız dağılımdaki eĢ düzeyliliği eĢanjördeki basınç
düĢümüne de etkilemektedir.
IGKH cihazlarının endüstriyel tasarımında eĢanjör giriĢindeki hız dağılımının eĢ düzeyliliği Ģekil faktörü
olarak tanımlanan bir parametre ile sayısallaĢtırılmıĢtır. ġekil faktörü eĢanjör yüzeyindeki maksimum
hız ile ortalama hız arasındaki farkın ortalama hıza oranıdır.
ġekil 20‘de, Ģekil faktörünün eĢanjör sıcaklık verimine etkisi, bir eĢanjör yazılımı kullanılarak, çapraz
3
3
akımlı 500 m /h ve 1000 m /h debileri için gösterilmiĢtir. Görüldüğü üzere, debiye bağlı olmak kaydıyla
eĢanjör veriminde %4‘e varan düĢüĢler olasıdır.

Şekil 20. ġekil faktörünün eĢanjör sıcaklık verimine etkisi..

5. PERFORMANSI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
ÇALIŞMALARI
5.1. Eşanjör Veriminin Arttırılması
IGKH cihazının en önemli bileĢeni olan eĢanjör, cihazın genel performansında belirleyici role sahiptir.
Basınç düĢümü, boyut ve maliyet gibi kriterlerdeki kısıtlar dahilinde en yüksek ısı transferine olanak
veren tasarıma ulaĢmak arzu edilir. EĢanjörün performans karakteristikleri (basınç düĢümü, ısı transfer
katsayısı), ana hatları standartlarla tarif edilen testler (örn. TS EN 308) gerçekleĢtirilerek belirlenir. Bu
testlerde basınç ve sıcaklık ölçümlerinin yüksek doğrulukla yapılabilmesi için akıĢ, olabildiğince
uniform hız dağılımı hedeflenerek düzeltilir. Ayrıca, eĢanjörde gerçekleĢen ısı transferinin teorik
temellere dayalı hesabında (örn. ε-NTU, LMTD yöntemleri), eĢanjör giriĢinde akıĢın uniform özelliklere
sahip olduğu kabul edilir. Ancak uygulamada, eĢanjörün giriĢ ve çıkıĢ yüzeylerinde uniform olmayan
hız dağılımları söz konusu olacak Ģekilde çalıĢacağı durumlarla karĢılaĢılır. Böylesi çalıĢma
koĢullarında, eĢanjör performansı düĢer. Uniform hız dağılımından sapmanın ölçüsü için uygun
katsayıların tanımlanması ve farklı tip eĢanjörler için bu katsayıların belirlenmesi, eĢanjör veriminin
arttırılmasına yönelik çalıĢmalarda yol göstericidir. Chiou [15], çapraz akıĢlı bir eĢanjörün yalnızca giriĢ
ya da yalnızca çıkıĢ yüzeyindeki uniform olmayan hız dağılımının eĢanjör etkenliğine etkisini teorik
olarak incelemiĢtir. Enerji denkleminin sonlu farklar yöntemine dayalı çözümleri ile ilgili akıĢkan tarafı
için yüzey sıcaklık dağılımları hesaplanmıĢtır. ÇalıĢmada kullanılan dört farklı tip uniform olmayan hız
dağılımı, eĢanjör testlerinden alınan verilerle oluĢturulmuĢtur. Bunlardan ilk üçü, fanın eĢanjöre yakın
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olduğu duruma, dördüncüsü ise eĢanjör baĢlığı kesit alanının eĢanjör yüzey alanından küçük olduğu
duruma aittir. Isıl performans sapma faktörü (τ), eĢanjör etkenliği (ε) cinsinden,



 uniform   uniformolmayan
 uniform

(2)

ile tanımlanmıĢ ve incelenen durumlar için %10 ila %20 arasında değerler aldığı belirlenmiĢtir.
Ranganayakulu vd. [11], plakalı-kanatlı, çapraz akıĢlı, kompakt bir eĢanjörün hem sıcak hem de soğuk
akıĢkan giriĢlerindeki uniform olmayan hız dağılımlarının performansa olan etkisini teorik olarak
incelemiĢlerdir. Fourier serisi formunda tanımlanan giriĢ yüzeyindeki iki boyutlu hız dağılımı ile uniform
dağılımdan sapma miktarı kontrol edilerek, Chiou [15] tarafından daha önce verilmiĢ olan dört farklı
giriĢ hız dağılımı türetilmiĢtir. Enerji denkleminin sonlu elemanlar yöntemine dayalı çözümleri ile
yüzeylerdeki sıcaklık dağılımları hesaplanmıĢtır. Isıl performans sapma faktörünün incelenen durumlar
için %20‘ye varan değerlere ulaĢtığı belirlenmiĢtir. Lalot vd. [16], bir elektrikli ısıtıcının baĢlığındaki
uniform olmayan hız dağılımını deneysel ve sayısal (HAD) olarak incelemiĢlerdir. Bu tip bir dağılımın
yoğuĢturucularda ve ters akıĢlı eĢanjörlerde olması durumunda etkenliğin, %7‘ye; çapraz akıĢlı
eĢanjörlerde olması durumunda ise %25‘e varan miktarda düĢtüğü belirlenmiĢtir. Yuan [12], üç
akıĢkanlı, çapraz akıĢlı bir eĢanjörün giriĢindeki uniform olmayan hız dağılımının ısıl performansa
etkisini sayısal olarak incelemiĢtir. Enerji denkleminin sonlu farklar yöntemine dayalı çözümü ile
etkenliğin ve ısıl performans sapma faktörünün NTU‘ya bağlı değiĢimleri hesaplanmıĢ, yüzey sıcaklık
dağılımları bulunmuĢtur. Zhang [14], çapraz akıĢlı, plakalı kanatlı bir ısı eĢanjörüne sahip bir IGKH
cihazı için uniform olmayan hız dağılımlarının performansa etkisini hem sayısal hem de deneysel
olarak incelemiĢtir. Sonlu hacimler yöntemine dayalı HAD simülasyonlarında, eĢanjör bölgesi
gözenekli ortam olarak modellenmiĢ, basınç kaybı-hız iliĢkisi Darcy-Weisbach denklemi ile
tanımlanmıĢtır. Sayısal çözümlerden bulunan hız alanı, ε-NTU yöntemine dayalı ısı transferi hesabı
için kullanılmıĢtır. Böylece, eĢanjör yüzeylerindeki hız ve sıcaklık dağılımları ile eĢanjör basınç
düĢümü sayısal olarak belirlenmiĢtir. Bulgular, eĢanjör test düzeneğinden (ġekil 21a) elde edilen
sonuçlar ile karĢılaĢtırılmalı olarak sunulmuĢ ve doğrulanmıĢtır (ġekil 21b ve 21c). EĢanjör gözenek
boyutları 1,8 mm; 2,5 mm ve 4 mm için ısıl performans sapma faktörü belirlenmiĢ ve uniform olmayan
hız dağılımından dolayı etkenliğin %10 ila %20 oranında düĢtüğü ortaya konmuĢtur.

(a)

(b)
(c)
Şekil 21. Zhang [14] tarafından gerçekleĢtirilen çalıĢmaya iliĢkin (a) EĢanjör test düzeneği, (b)
Deneysel ve HAD sonuçlarının karĢılaĢtırılması (sürekli çizgiler HAD sonuçlarını göstermektedir), (c)
Isıl performans sapma faktörünün hacimsel debiye bağlı değiĢimi
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5.2. Dış ve İç Kaçaklar (Kısa Devre Akımlar)
IGKH cihazlarının TS EN 308 normuna göre performans testlerine alınabilmesi için kaçakların %3‘den
az olması istenmektedir. Bu Ģart sağlandıktan sonra verim testlerine geçilmektedir. Ancak kaçak
miktarının kendisi ısıl performans analizlerinde göz önüne alınmamaktadır. Söz konusu kaçak hava
miktarının cihaz verimine etkisini göstermek üzere yapılan bir çalıĢmada [17], iki yeni verim ve bir
katsayı tanımlanmıĢtır. Verimlerden biri, ―Cihazın Havalandırma Verimi‖dir (Ventilation Efficiency of the
Units)‖. Havalandırma verimi, cihazın testi esnasında ölçülen hava debileri ve gaz izleme(gas tracing)
yoluyla belirlenmiĢ konsantrasyonlara bağlı olarak tanımlanmıĢtır. Ġkinci verim ise ―Isı Yükünü Azaltma
Verimi‖dir (Efficiency of Heating Load Reduction) ve havalandırma verimi, debiler, sıcaklık verimi,
transfer edilen enerji değiĢkenleriyle hesaplanmaktadır. GeliĢtirilen yeni katsayı, ―Elektro-Termal
Yükseltme (ETA: Electro-Thermal Amplification) Katsayısı‖, havalandırma ve ısı yükü azaltma
verimlerini de göz önüne alarak tanımlanmıĢ performans katsayısıdır (COP).
5.3. Basınç Düşümünün Azaltılması
IGKH cihazlarında tercih edilen kompakt eĢanjörler, yapıları itibariyle akıĢkan basıncını önemli ölçüde
düĢüren elemanlardır. Bu da IGKH cihazının Ģebekeden çekeceği gücü, dolayısıyla, cihazın enerji
verimliliğini etkiler. IGKH cihazları içindeki akıĢ yolunun yerel kayıpları arttıran tasarımı, fan-eĢanjör
arasındaki mesafe, eĢanjör öncesi kesit alanı-eĢanjör giriĢ alanı arasında ani geniĢleme gibi faktörler
de basınç düĢümüne olumsuz etki yaparlar. Ranganayakulu vd. [11], uniform olmayan hız
dağılımlarının performansa olan etkisini inceledikleri çalıĢmada, eĢanjördeki basınç düĢümünü, 10x10
hücreye ayrılan eĢanjörün yüzeylerindeki değiĢken hızlar için ayrı ayrı hesaplayarak bulmuĢlardır.
Basınç düĢümünün uniform akıĢ için 4,8 kPa olduğu; uniform olmayan hız dağılımlarında ise, bu
değerin 17 katına varan basınç düĢümü gerçekleĢen hücreler olduğu vurgulanmıĢtır. Manz ve Huber
[18], konutların bacalarından ısı geri kazanımı için geliĢtirdikleri aluminyum profillerden ibaret modüler
IGKH cihazı için sürtünme faktörünün (f) Reynolds sayısına bağlı değiĢimini deneysel olarak
belirlemiĢlerdir. Shao vd. [19], binalarda uygulanan, yerel sıcaklık farklarından dolayı oluĢan hava
hareketinden yararlanılarak gerçekleĢtirilen pasif havalandırmada ısı geri kazanımı için, ısı borulu bir
2
sistem önermiĢlerdir. Sistemin basınç düĢümünü temsil eden kayıp katsayısının (ΔP/½ρV ) hava
hızına bağlı değiĢimi, deneysel olarak belirlenmiĢtir (ġekil 22a). Bassiouny ve Martin [20], U-tipi bir
plakalı ısı eĢanjöründeki basınç düĢümünün hesaplanması için teorik bir yöntem önermiĢlerdir. Basınç
düĢümü karakteristikleri deneysel sonuçlarla karĢılaĢtırmalı olarak sunulmuĢtur (ġekil 22b).

(a)

(b)

Şekil 22. Basınç kayıp katsayısının değiĢimi (a) Shao vd. [19] tarafından incelenen ısı borulu sistem
(b) Bassiouny ve Martin [20] tarafından incelenen U-tipi bir plakalı ısı eĢanjörü
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5.4. Tasarım İçin Model Geliştirme
5.4.1. HAD Çalışmaları
HAD, akıĢkan hareketini tanımlayan temel denklemlerin, nümerik yöntemlere dayalı çözümlerinin elde
edilmesini kapsar. Bu denklemlerin analitik çözümleri, denklemlerin doğrusal olmayan yapısından
ötürü bazı temel problemler dıĢında mevcut değildir. Diğer taraftan deneysel araĢtırma yöntemleri
maliyetli, zaman ve uzmanlık gerektiren yöntemlerdir. Bu açıdan HAD, hızla geliĢmekte olan bilgisayar
teknolojisi sayesinde, gerek akademik gerekse endüstriyel problemlerin incelenmesinde önemli bir
araĢtırma yöntemi haline gelmiĢtir. Ağ çözünürlüğü ile sınırlı olmak kaydıyla, doğrulanmıĢ HAD
sonuçlarına ulaĢıldığında, herhangi bir problem parametresinin davranıĢı deney verilerinin de ötesinde
bir detay ile masaya yatırılabilmektedir. HAD benzetimleri ile incelenen sınır değer problemi için
Süreklilik, Navier-Stokes ve Enerji Denklemleri‘nin nümerik çözümleri araĢtırılır. Bu denklemler en
genel halde,
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(3)
(4)


h     hV     kT 
t

(5)





2


olup burada hız alanı V  ui  vj  wk , basınç alanı P, gerilme tensörü τ    V  V T    VI  ,
3


yerçekimi ivmesi g  g x i  g y j  g z k , entalpi h, ısı iletim katsayısı k ve sıcaklık alanı T ile

gösterilmektedir. Bir IGKH cihazının temel bileĢenleri olan eĢanjörler, fanlar, dıĢ kabuk ve kanallar ile
filtreler için uygun HAD modelleme yöntemleri kullanılarak deneysel verilerle yüksek uyum içinde
sonuçlara ulaĢmak mümkündür.
EĢanjörlerin HAD analizlerinde yaygın olarak tercih edilen yöntemlerden biri, giriĢ koĢullarının uniform
kabul edildiği periyodik modelleme yaklaĢımıdır. Bu yöntemde eĢanjör kanallarından biri için akıĢ
analizleri gerçekleĢtirilir. Daha sonra eĢanjörden geçen toplam hacimsel debinin veya ısı akısının
hesabı için sonuçlar kanal sayısı ile çarpılır. Böylelikle hesaplama yükünde önemli bir tasarruf
sağlanır. EĢanjör giriĢ yüzeyindeki uniform olmayan hız dağılımının kendisi önem arz ettiğinde ise bu
yöntemi kullanmak uygun olmamaktadır. Böylesi durumlarda: (1) EĢanjör gözenekli ortam olarak
modellenir, bulunan hız dağılımı ve ε-NTU yöntemine dayalı ısı transferi hesabı yapılır [14]. (2)
EĢanjör tüm kanalları ile birlikte modellenir. Süreklilik ve Navier-Stokes denklemleri yanında enerji
denklemi de çözülür. Ancak ağ boyutu çok büyür.
Günümüzde turbomakinaların tasarımında HAD kullanımı artık standart bir prosedür haline gelmiĢtir.
Endüstriyel fanların da (radyal, eksenel, karıĢık akımlı) performans karakteristikleri bu yöntemlerle
belirlenebilmektedir. Bu hedef doğrultusunda öne çıkan iki yöntem: (1) Kayan ağ (Sliding mesh)
modeli ve (2) Çoklu referans düzlemleri (ÇRD, Multiple reference frames) modelidir. Kayan ağ modeli,
zamana bağlı çözüm gerektirmekte olup, türbinlerde rotor-stator etkileĢimi gibi zamansal değiĢimi söz
konusu olan parametrelere ihtiyaç duyulduğunda özellikle tercih edilir. ÇRD yöntemi ise, akıĢı daimi
kabul eder. Problem bölgesi, alt bölgelere ayrılır. Alt bölgelere dönme ve/veya öteleme hareketi
tanımlanabilir. Hareketsiz bölgelerde, sabit referans düzlemi (koordinat eksen takımı) için, dönme
içeren hareketli bölgelerde ise hareketli referans düzlemi için tanımlı süreklilik ve Navier-Stokes
denklemlerinin sayısal çözümü araĢtırılır. Bu yöntemleri, IGKH cihazının HAD simülasyonlarında
kullanmak mümkündür.
Cihaz içinde yer alan filtre ve damper gibi bileĢenlerin geometrik detayları fazla olmakla birlikte, basınç
düĢümü-debi karakteristikleri üretici firmalar tarafından halihazırda verilmektedir. Ağ boyutunu
(dolayısıyla hesap süresini) arttırmamak için, bu bileĢenleri doğrudan modellemek yerine, gözenekli
ortam yaklaĢımı ile bir basınç kuyusu olarak modellemek bir alternatiftir. Bilinen basınç düĢümü-debi
karakteristikleri HAD yazılımına tanımlanabilir. Bilinmiyorsa test ile belirlenebilir.
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3

2000 m /h anma debisine sahip bir IGKH cihazı için tamamlanan HAD simülasyonuna iliĢkin problem
geometrisi ġekil 23‘te görülmektedir. Bu çalıĢmada, sonlu hacimler yöntemi temelli ANSYS Fluent 15
yazılımı ile daimi, üç boyutlu, sıkıĢtırılamaz, türbülanslı, ısı transferi içeren akıĢ kabulleri altında çözüm
yapılmıĢtır. Ġki adet ters ve iki adet çapraz akıĢlı ısı değiĢtiriciden oluĢan ısı eĢanjörü grubunun
kanalları, ürünün gerçek yapısına uygundur. Modelin toplam hücre sayısı 61.688.923‘tür. Analiz
sonucunda, eĢanjörde gerçekleĢen basınç düĢümü %9,4, eĢanjör çıkıĢ sıcaklıkları ise %5,12 bağıl
hata ile hesaplanmıĢtır (ġekil 24).

Şekil 23. AkıĢ bölgesi.

Şekil 24. Cihaz içindeki akım çizgileri
5.4.3. Deneysel Çalışmalar
Deneysel araĢtırma süreci, analitik inceleme yöntemlerinin kısıtlı olduğu IGKH cihazı tasarımında ve
performansının belirlenmesinde temel teĢkil eder. Buna ek olarak, HAD sonuçlarının güvenilir olması
için deneysel olarak doğrulanması zorunludur. Avrupa Komisyonu tarafından, binalarda
havalandırmada enerji tüketimini azaltmak üzere IGKH cihazlarının enerji verimlerinin 2017‘de
minimum %71 değerinde olması öngörülmektedir. Dolayısıyla, IGKH cihazı üreticisi firmaların gerek
akredite test kuruluĢlarında gerekse kendi imkanları ile cihaz performanslarını belirlemelerini
gerektirmektedir. IGKH cihazlarının performans testlerine iliĢkin ana hatlar ulusal ve/veya uluslar arası
standartlarla çizilmiĢtir [21, 22]. ġekil 25‘te, IGKH cihazlarının testi için hazırlanmıĢ olan bir test
3
odasında, 2000 m /h nominal debiye sahip bir IGKH cihazının performans testi görülmektedir.
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3

Şekil 25. 2000 m /h nominal debiye sahip bir IGKH cihazının performans testi.
Bu cihazın ġekil 25‘te görülen test düzeneğinden elde edilen sıcaklık ve enerji verimleri ile TÜV NORD
tarafından gerçekleĢtirilen testlerden elde edilen sıcaklık ve enerji verimleri, ġekil 26‘da karĢılaĢtırmalı
olarak görülmektedir.

3

Şekil 26. 2000 m /h nominal debiye sahip bir IGKH cihazının sıcaklık ve enerji verimliliğine iliĢkin
deneysel sonuçla
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SONUÇ
Bu çalıĢmada, IGKH teknolojisine iliĢkin genel kavramlara yer verilmiĢ, cihaz bileĢenleri, güncel
teknolojiler, test yöntemleri ve tasarım kriterleri ana hatlarıyla verilmiĢtir. IGKH cihaz teknolojisinde
enerji tüketimi ve transferi açısından en verimli bileĢenlerin (fan ve eĢanjör) seçilmesi gerek Ģarttır
ama yeter Ģart değildir. Bir bütün olarak IGKH cihazının performansı, bileĢenlerin performanslarının
dıĢında kanal ve bileĢenlerin oluĢturduğu geometrik konfigürasyonun etkilediği hava hızından, kabuk
ve kanalların sızdırmazlığının belirlediği hava kaçaklarından etkilenmektedir. Bu bildiride temel
inceleme alanı da bu iki parametre üzerine olmuĢtur. Literatürde görülen kompleks analizler bir yana,
tasarımda kullanılan araçlarla hava hızlarının uniform olmayıĢının, iç-dıĢ ve by pass hava kaçaklarının
cihazların ısıl performansını önemli derecede etkilediği görülmüĢtür.
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KONUTLARDA İÇ HAVA KALİTESİ VE UYGULAMALARI
Sedat TAŞKIN
Hasan HEPERKAN

ÖZET
Bu çalıĢmada, konutlarda iç hava kalitesinin önemi ve uygulamaları değerlendirilmiĢtir. Konutlarda iç
hava kalitesi öncelikli olarak insan sağlığı için çok önemlidir. Ayrıca, Avrupa‟da ve Türkiye‟de yapılmıĢ
enerji istatistiklerine göre ülkelerin toplam enerji tüketimlerinin yaklaĢık 3 te 1‟inin binalara ait olduğu
görülmektedir; bu nedenle, Ġç hava kalitesi insan sağlığı için uygun koĢullara getirilirken enerjinin de
verimli kullanılması gerekmektedir. 100 yıllık süreçte sızdırmaz hale gelen konutlarda, ısı geri
kazanımlı konut havalandırma ünitelerinin tercih edilmesi kaçınılmazdır. Bu ünitelerin konut
havalandırmasında kullanılmaları, çevreye gelen yükü azaltmakta, böylece Bina Enerji Performansı
sınıflandırmasında daha verimli dilimlere geçilmesinde katkısı olmaktadır. Konut havalandırma
uygulamalarından bahsedilerek bu uygulamalarda kullanılan ısı geri kazanımlı üniteler
değerlendirilmiĢtir. Bu üniteleri sertifikalandıran kuruluĢlar anlatılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Ġç Hava Kalitesi, Konut Havalandırma Üniteleri, Isı Geri Kazanımı

ABSTRACT
This study emphasizes the importance of indoor air quality in residences and evaluates its
applications. Indoor air quality is primarily very important for human health. Moreover, energy statistics
carried out in Europe and Turkey indicate that approximately a third of the total energy consumption of
countries is used in residences; therefore, energy must be used efficiently while bringing indoor air
quality to suitable conditions for human health. It is inevitable that ventilation in the residences made
air tight over the last century should take advantage of the heat recovery units. These units reduce the
load on the environment and contribute to the .improvement in the classification for Building Energy
Performance certification. Residential ventilation applications have been explained and the utilization
of recovery systems has been evaluated. Certification organizations for these units have been
introduced.
Key Words: Indoor Air Quality, Residential Air Handling Units, Heat Recovery

1. GĠRİŞ
DeğiĢen hayat Ģartları, büyük Ģehirlere olan göçleri arttırmıĢ ve buralardaki yaĢama ve çalıĢma
alanlarının kısıtlı olması ülkemizde de, daha önce batı toplumlarında olduğu gibi insanların yaĢama
biçimini değiĢtirmiĢtir. Ülkemizde giderek çok katlı ve çok büyük hacimli yapılar yapılmakta, hizmete
sokulmaktadır. Bu yapıların görkemli üç boyutu yanında, insana hizmet edecek hava kalitesi, hava
hızları, sıcaklık dağılımları gibi özellikleri içeren konforun da yeterince dikkate alınıyor olduğunu
düĢünüyoruz. [1]
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Günümüzde insanlar zamanlarının büyük çoğunluğunu konutlar, halka açık binalar (okul, hastane vb.),
kamu binaları, iĢyeri ve ticari binalar gibi kapalı ortamlarda geçirmektedir. Konut özelinde ise özellikle
yaĢlılar, hastalar, çocuklar ve engelliler zamanlarını daha çok geçirmektedirler.
Ġnsan termik bir makine olarak tarif edilebilir. Ġnsan‟ın yaratılıĢ gereği hayatını devam ettirebilmesi için
solunum yaparak ortamdan oksijen alır ve ortama karbon dioksit verir. Ġnsan metabolizma ısısını
deriden ve solunum yoluyla da bulunduğu ortama verir. Yani ortamla sürekli bir alıĢveriĢ halindedir.
Bunun sonucunda; ortamda nem, sıcaklık ve CO2 konsantrasyonunda artıĢ gözlenir. Ġnsanların
kendilerini daha rahat ( = daha konforlu ) hissedebilmeleri için bu ortama düzenli olarak taze hava
alınmalı, nem ve sıcaklık kontrolü yapılarak ortamın konfor Ģartlarına ulaĢması için doğru bir
iklimlendirme yapılmalıdır.
Konutlarda; ısıtma ve soğutmanın üzerinde durulmakta fakat havalandırmanın genellikle gözden
kaçtığını görmekteyiz. Bu durumun en önemli nedeni ülkemizde ilgili standartların geliĢtirilmemiĢ ve
uygulamaya sokulmamıĢ olmasıdır. Bir baĢka neden olarak ise, dilimize ithal edilmiĢ konfor
kelimesinin çoğunlukla, yine ithal "lüks" kelimesi anlamında algılanması olabilir. [1]
Dünya Sağlık Örgütü (WHO-World Health Organization) ‟nün yapmıĢ olduğu çalıĢmalar, insanlar
tarafından hem yaĢam hem diğer amaçlar için kullanılan binalardaki iç havanın, insan sağlığına zarar
verebilecek Ģekilde çeĢitli gazlarla ve partikül ölçekli kirleticilerle kirlendiğini göstermektedir.
Konutlarda kabul edilebilir iç hava kalitesi; ASHRAE 62–1989, 2001 Standartlarına göre; "Ġçinde,
bilinen kirleticilerin, yetkili kuruluĢlar tarafından belirlenmiĢ zararlı konsantrasyonlar seviyelerinde
bulunmadığı ve bu hava içinde bulunan insanların %80 veya daha üzerindeki oranın havanın
kalitesiyle ilgili herhangi bir memnuniyetsizlik hissetmediği havadır” olarak açıklanmaktadır. [2, 3]
Yukarıda tanımdan yola çıkarak öncelikle iç hava kalitesinin arttırılması için havanın kirleticilerden
arındırılması gerekmektedir. Konutlarda bulunan kirleticiler; toz, pamuk, saç ve elyaflar, küf, bakteri,
virüs ve organizmalar, sigara dumanı, uçucu organik bileĢikler, parfüm ve kozmetik ürünleri, ozon
gazı, radon gazı gibi maddeler sayılabilir. Bu kirleticilerden ortama filtrelenmiĢ taze hava alınması,
ortamda nem ve sıcaklık kontrolü yapılması ve ortamdan kirli havanın uzaklaĢtırılması yoluyla
korunulabilir.
Ġç hava problemlerinden kaynaklanan hastalıkların belirtilerini Ģu Ģekilde özetlemek mümkündür:
• Burun kanamaları,
• Öksürük,
• Teneffüs zorlukları,
• Göz sulanmaları ve kızarıklıkları,
• AteĢlenme,
• Titreme,
• Hızlı kalp atıĢı,
• Kas ağrıları,
• ĠĢitme kayıpları,
• Ağız ve burun içi kuruluğu,
• BaĢ ağrısı,
• Mide bulantısı,
• Kas seğirmesi,
• Tanımlanamayan alerjik reaksiyonlar vb rahatsızlıklarla karĢı karĢıya kalındığı tespit
edilmiĢtir. [4]
Ġç hava kalitesinin arttırılabilmesi için mutlaka yeterli miktarda taze havanın ortama verilmesi gerekir.
Eski binalarda enfiltrasyon nedeniyle doğal olarak ortama karıĢan dıĢ hava bu ihtiyacı karĢılamaktaydı.
Son 100 yıllık süreçte artan çevre ve enerji bilinci sonucunda sızdırmaz hale getirilen binalar bir
termosu andırmakta mekanik havalandırma yapılmadığı durumlarda oksijensizlikten insanların
ölümlerine bile sebep olabilmektedir.
Havanın içerisindeki ideal oksijen seviyesi %21‟dir. Minimum oksijen seviyesi %19‟un altına
düĢürülmemelidir. Oksijen seviyesi %15‟in altına düĢtüğünde insanlar için hayati tehlike baĢlamakta
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beynin oksijensiz kalmasından kaynaklı olarak vücutta kalıcı hasarlar meydana gelmektedir. [5] Bu
sebeple insanlık için bu kadar önemli olan oksijenin konutlarda üzerinde durulması gereken çok
önemli bir konudur. Konutlarda konfor için kullanılan klimalar sadece ortam havasını
Ģartlandırmaktadır. Ortama taze hava taĢıyamadıkları için bu cihazlar tek baĢlarına yeterli
olmamaktadır. Çünkü iklimlendirme bir ürün değil bir sistemdir. Bu sistemde ortam havası
Ģartlandırılırken gerekli taze hava da ortama verilmektedir.
Ġç hava kalitesi insan sağlığı için uygun koĢullara getirilirken enerjinin de verimli kullanılması
gerekmektedir. Avrupa‟da ve Türkiye‟de yapılmıĢ enerji istatistikleri, ülkelerin toplam enerji
tüketimlerinin yaklaĢık 3 te 1‟inin binalara ait olduğunu göstermektedir. Enerji kaynağı dıĢa bağımlı
ülkelerde bu durum ekonomik açıdan da büyük önem teĢkil etmektedir. Bina stoklarının da büyük bir
kısmını konutlar teĢkil etmektedir. ( Konutlarda enerji tüketimi; toplam enerji tüketiminin „EUROPEAN
COMMISSION, Eurostat, Energy Database‟ 2012 verilerine göre Avrupa‟da %26, Türkiye‟de %24‟üne
karĢılık gelmektedir. ). [6]
Türkiye‟nin cari açığında enerji ithalatının çok büyük etkisi olduğu bilinmektedir. Bu sebeple bu
enerjinin mümkün olduğunca verimli kullanılması gerekmektedir.
Yapılan çalıĢmalar sonucu, Avrupa ülkelerinin de kabul ettiği gibi, kalıcı zararları önleyebilmek için
2050 yılına kadar insanlar tarafından üretilen CO 2 emisyonlarının %50 oranında azaltılması
gerekmektedir. Bina sektörüne yansıması ise enerji tüketimini azaltılması, hatta sıfır enerjili binaların
yapılması olacaktır. Avrupa enerji hedeflerine göre, kamu binaları 2018/2019, diğer binalar da
2020/2021 yılına kadar sıfır enerjili binalar olacaktır. Sıfır enerjili binalar popüler bir kavram olup, net
enerji tüketimi ve karbon emisyonu olmayan binalardır. Ancak pratikte bunu, çeĢitli verimlilik
artıĢlarıyla enerji gereksinimi en aza indirilmiĢ konut ve ticari bina olarak algılamalıyız. [7]
Konutlarda taze hava ihtiyacını karĢılamak amacıyla çeĢitli konut havalandırması sistemleri
kullanılabilmektedir. Atılan enerjiden mümkün olduğunca fazla yararlanılabilmesi, sıfır enerjili binalar
yapılabilmesi için ısı geri kazanımlı konut havalandırması sistemleri mümkün olduğunca tercih
edilmelidir. Sağlıklı bir yaĢam, sağlıklı bir gelecek için konutlarda havalandırmanın önemi
unutulmamalıdır.

2. KONUT HAVALANDIRMASI

Şekil 1. Konut havalandırmasının sınıflandırılması [8].
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ġekil 1‟de görüldüğü üzere konut havalandırmasını Ġnsan, Bina ve Çevre olmak üzere 3 grup altında
inceleyebiliriz.
1- Ġnsan: Konutlarda havalandırma yapılması, yüksek konforlu bir yaĢam mahali oluĢturulması,
insan sağlığına olumlu yönde katkı sağlamaktadır.Konutlarda havalandırma yapılarak ortama
temiz hava alınır, ortamdaki artan karbondioksit oranı egzoz ile ortamdan atılarak ortamdaki
oksijen seviyesi artırılır. Havalandırma yapılarak ortamdaki nem kontrolü sağlanır.
2- Bina: Konutlarda Havalandırma yapılmasının insan sağlığına faydalarının yanında konut
içerisinde nem kontrolü yapılarak fazla nemin ortamdan uzaklaĢtırılması yüksek nemin binaya
zarar vermesi önlenmiĢ olur. Böylelikle bina ömrü de uzamıĢ olur. Ekonomik açıdan aileye
dolaylı olarak katkı sağlamıĢ olur. Günümüzde bir nevi termosu andıran sızdırmaz hale gelen
binalarda mekanik havalandırma zorunlu hale gelmektedir.
3- Çevre: Konutlarda havalandırmanın kontrollü yapılması, ısı geri kazanımlı havalandırma
ünitelerinin kullanılması çevre için enerji tasarrufu yapılmasını sağlar. Böylelikle AB Binalarda
Enerji Performansı Yönetmeliğine (EPBD ) uyum sağlanmıĢ olur.

Şekil 2. Avrupa‟da konutlarda enerji tüketim tarihi [8].
ġekil 2 „de görüldüğü üzere Avrupa‟da konutlarda m² baĢına yıllık ısıtma ihtiyacının 100 yıllık süreçte
nasıl değiĢtiği görülmektedir. Isı Yalıtım Yönetmeliği ve Enerji Tasrrufu Yönetmeliklerinin çıkarılması
2
bina teknolojilerini geliĢmesiyle enerji tüketimleri görülür Ģekilde azaltmıĢtır. 2014 yılı için 45 kWh/m
olan enerji yüketiminin 2018 yılında Passive House Enerji Performansı Standartlarına göre 15
2
kWh/m ‟ye düĢürülmesi hedeflenmektedir.[8] Böylelikle „YaklaĢık Sıfır Enerjili Bina‟ların
yaygınlaĢtırılması sağlanacaktır.
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Şekil 3. Avrupa‟daki konutların enerji tüketim değiĢimi [8].
ġekil 2„de verilen Avrupa‟daki konutların enerji tüketim değerlerinin dağılımını yukarıdaki ġekil 3‟de
görülebilmektedir. Bu grafikten en fazla enerji kaybının binalarda yalıtım olmamasından kaynaklandığı
görülmektedir. 2. sırada ise havalandırma gereksiniminden kaynaklanan enerji kayıpları olmaktadır.
Teknolojinin geliĢmesi ile binalarda kullanılan yalıtım artırılmıĢ sızdırmaz binalar yapılmaya
baĢlanmıĢtır. Böylelikle Binaların dıĢ yüzeyinde oluĢan kayıplar azaltılmıĢtır. Fakat bu geliĢme baĢka
bir soruna ortaya çıkarmıĢtır. Daha önceleri evlerde infiltrasyon ile doğal olarak havalandırma olurken
artık sızdırmaz binalarda havalandırmanın mekanik olarak yapılma zorunluluğu doğmuĢtur. Pasif
konut ( yaklaĢık sıfır enerjili bina ) yapılabilmesi için yapılan mekanik havalandırmanın ısı geri
kazanımlı olması, atılan enerjiden mümkün olduğunca faydalanılması gerekmektedir. Böylelikle,
verimli havalandırma konusunda EPBD‟ye ( Türkiye için BEP Yönetmeliğine ) uyum sağlanmıĢ
olacaktır.

3. BİNA ENERJİ PERFORMANSI ( BEP )
Bina Enerji Performansı Yönetmeliğinin amacı; dıĢ iklim Ģartlarını, iç mekan gereksinimlerini, mahalli
Ģartları ve maliyet etkinliğini de dikkate alarak, bir binanın bütün enerji kullanımlarının
değerlendirilmesini sağlayacak hesaplama kurallarının belirlenmesini, birincil enerji ve karbondioksit
(CO2) emisyonu açısından sınıflandırılmasını, yeni ve önemli oranda tadilat yapılacak mevcut binalar
için minimum enerji performans gereklerinin belirlenmesini, yenilenebilir enerji kaynaklarının
uygulanabilirliliğinin değerlendirilmesini, ısıtma ve soğutma sistemlerinin kontrolünü, sera gazı
emisyonlarının sınırlandırılmasını, binalarda performans kriterlerinin ve uygulama esaslarının
belirlenmesini ve çevrenin korunmasını düzenlemektir. [10]

3.1 Binalarda Enerji Kimlik Belgesi ( EKB )
“5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan (AB Binalarda Enerji
Performansı Yönetmeliği (EPBD ) esas alınarak oluĢturulan)
“Binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji
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israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve
enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili
bilgileri içeren belgedir. [11]
Bina Enerji Performansını hesaplamak için BEP-TR adında bir program hazırlanmıĢtır. Programın Ģu
an kullanılan mevcut versiyonunda havalandırma modülü bulunmamaktadır. ġu anki hesaplama
mantığında havalandırmanın bina enerji sınıfına bir etkisi yoktur. Ancak, yeni geliĢtirilen metadolojide
mekanik havalandırma da dikkate alınarak referans bina tanımlamasında yer almıĢtır. Bu sebeple ısı
geri kazanımlı konut havalandırma ünitelerinin kullanımı bina enerji sınıfının daha yüksek çıkmasına
katkı sağlayacaktır.

4. KONUT HAVALANDIRMASI UYGULAMALARI
4.1 Egzoz Üniteleri
Sistemde egzoz fanı, emiĢ menfezi, kanallar, fan kontrol ünitesi ve doğal olarak bina dıĢ yüzeyinden
taze havanın alınabilmesi için taze hava damperi kullanılır. ÇalıĢma esnasında ıslak hacimlerden
(mutfak, banyo vs.) emiĢ yapılır. OluĢan basınç farkından dolayı diğer odalardan ve dıĢ ortamdan ıslak
hacimlere doğru bir hava hareketi olur.
-

Merkezi Sistemler (ġekil 5 ve 6).
Merkezi Olmayan ( Bireysel ) Sistemler (ġekil 4) olarak kendi içerisinde gruplandırılabilir.

4.2 Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Üniteleri
Sistemde ısı geri kazanımlı havalandırma ünitesi, emiĢ ve üfleme menfezleri, kanallar Kontrol ünitesi
(havalandırma ünitesi kontrolü) kullanılır. ÇalıĢma esnasında ıslak hacimlerden (mutfak, banyo vs.)
kirli hava emiĢ yapılırken; oturma odası, yatak odası gibi odalara temiz hava üflenir. OluĢan basınç
farkından dolayı diğer odalardan ıslak hacimlere doğru bir temiz hava hareketi olur.
-

Merkezi Sistemler (ġekil 5 ve 6).
Merkezi Olmayan ( Bireysel ) Sistemler (ġekil 4) olarak kendi içerisinde gruplandırılabilir.

Şekil 4. Bireysel Egzoz Ünitesi ve Bireysel Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Ünitesi[8].
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Şekil 5. Merkezi Egzoz Sistemi[8].

Şekil 6. Merkezi Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi[8].
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5. ISI GERİ KAZANIMLI KONUT HAVALANDIRMA ÜNİTELERİ TİPLERİ
Konut havalandırma ünitelerinde; ısı geri kazanım yapılması için ısı tekerleği (rotary), zıt akıĢlı
(counter flow) ve çapraz akıĢlı (cross flow) tiplerinde ısı değiĢtiriciler kullanılmaktadır. Daha yüksek
verimler elde edilebildiği için günümüzde daha çok rotary tip ve counter flow tip ısı değiĢtiricili ısı geri
kazanım üniteleri tercih edilmektedir.
5.1 Zıt Akışlı (Counter Flow) Isı Değiştirici
Zıt akıĢlı ısı değiĢtiriciler; alüminyum plakalı ısı geri kazanım sistemleridir (ġekil 7). Sistem, zıt akıĢ
mantığı ile çalıĢır. Taze hava ve egzoz havası iki ayrı tabakadan geçer. Plakalar, maksimum ısı
transferini sağlamak üzere tasarlanmıĢtır. Hava akıĢını kontrol edebilmek, free-cooling ve donmayı
önlemek amacıyla ısı geri kazanım hücresinde by-pass damperi ilave edilebilmektedir. Zıt akıĢlı ısı
değiĢtiricilerde çapraz akıĢlı ısı değiĢtiricilere göre yüzey alanı arttırıldığı için verim daha yüksek olup
%90 „a kadar ısı geri kazanım sağlanabilmektedir. [8]

Şekil 7. Zıt AkıĢlı (Counter Flow ) Tip Isı DeğiĢtirici[8].
KıĢ mevsiminde yoğuĢan nemin, drenaj hattına tahliye edilmesi gerekir. Kötü kokuların drenaj
sisteminden geri tepmesini önlemek için giderde her zaman su tutucu veya bina ana sifonu
bulunmalıdır.
Isı değiĢtiricinin verimliliği ne kadar yüksekse, yüksek sıcaklık farklarından dolayı oluĢan yoğuĢma da
o kadar fazla olur. Donma koruması, ısı değiĢtirici için gerekli olduğunda, verimlilik, sıcaklığı da etkiler.
Bu durum yoğuĢan nemin, donmaya baĢladığı durumlarda dıĢ ortam sıcaklıklarıyla ilgilidir. %90
verimliliğe sahip yüksek kaliteli zıt akıĢlı ısı değiĢtiricileri için bu 3°C‟de baĢlayabilir. Donma
korumasını sağlamak ve eĢanjörden ısı transferi yapılmasını önlemek için, dıĢ ortam havasına ön
ısıtma yapılabilir, besleme havası düĢürülebilir veya bir bypass damperi kullanılarak ısı eĢanjöründe
dıĢ ortam havası by-pass edilebilir. Besleme hava debisinin düĢürülmesi veya taze havanın by-pass
edilmesi sırasında eksilen ısının daha sonra ısıtma sistemi tarafından ikame edilmesi gerekir. [8]
5.2 Isı Tekerleği Tipi ( Rotary Type ) Isı Değiştirici
Isı tekerleği( rotor), havanın geçebilmesi için gözeneklere sahip dairesel bir alüminyum kütleden oluĢur
(ġekil 8). Isı geri kazanımı, rotorun dönüĢü ile sağlanır. Isı değiĢtirici rotorun dönüĢ hareketi ile egzoz
havasının ısısını ve nemini rotorun kanatlarına aktarır. Aktarılan bu nem ve ısı enerjisi dönme
hareketinin devamı sayesinde taze havaya yüklenir. Aynı cihaz ile kıĢın yapılan ısı transferi dıĢında
yaz aylarında da enerji tasarrufu sağlamak ve nem alma prosesini gerçekleĢtirmek mümkündür. Isı
tekerleği genellikle hız kontrollü olarak kumanda edilmektedir. Rotorlu ısı geri kazanım sistemlerde ısı
geri kazanım oranı genellikle % 70-85 arasında değiĢmektedir. Alttaki resimde kıĢ mevsimi için iç
ortam sıcaklığının 20°C olduğu %70 verimle çalıĢan rotorun Ġstanbul Ģartlarında çalıĢma sıcaklıklarını
görmekteyiz.
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Taze Hava
KT: -3°C

Egzoz Havası
KT: 4°C
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Üfleme Havası
KT: + 13°C

Dönüş Havası
KT: +20°C

Şekil 8. Isı Tekerleği (Rotary) Tip Isı DeğiĢtirici[8].
Konut tipi uygulamalarda rotorlu tip ısı geri kazanım ünitelerinde; drenaj gerekli değildir. -30°C‟yekadar
sıcaklıklarda, bir miktar dönüĢ havası fazlalığı sayesinde yoğuĢan nem, içeri geri döndürülür. Böylece
donma engellenmiĢ olur. Rotorlu ısı değiĢtiricilerde donma koruması gerekli değildir.
Mevsim geçiĢ dönemlerinde konut havalandırma ünitelerinde bulunan entegre kontroller, ısı tekerleği
için ısı değiĢtiricinin dönmesini otomatik olarak durdurur veya zıt akıĢ için by-pass damperini açar. Bu
iĢlem, konutların mevsim geçiĢlerinde daha az enerji harcayarak havalandırılmasını sağlar.

Şekil 9. Zıt akıĢlı ( soldaki )tip ve Rotorlu ( sağdaki ) tip ısı değiĢtiricili ısı geri kazanım üniteleri
ġekil 9‟da zıt akıĢlı ve rotorlu tip ısı değiĢtiricili ısı geri kazanım üniteleri görülmektedir. Piyasada,
asma tavan arası, çatı arası, duvara monte edilen, zemine monte edilen dik tip gibi modeller
mevcuttur. Ayrıca, ġekil 10‟da görüldüğü üzere mutfaklarda ocak üzerine duvara monte edilen
davlumbaz özellikli ısı geri kazanımlı konut havalandırma üniteleri de mevcuttur. Bu tip üniteler;
davlumbaz ihtiyacı olduğunda davlumbaz olarak kullanılmakta, diğer durumlarda havalandırma için
çalıĢmaktadır. Böylelikle yerden tasarruf edilebilmektedir.
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Şekil 10. Zıt akıĢlı ( soldaki )tip ve Rotorlu ( sağdaki ) tip ısı değiĢtiricili ısı geri kazanım üniteleri

Şekil 11. Konut havalandırma uygulamalarında kullanılan kanal ve menfezler
Konut havalandırma uygulamalarında asma tavan mevcutsa çoğunlukla ilk yatırım maliyeti açısından
yuvarlak metal kanallar (ġekil 11) tercih edilmektedir. Asma tavan mevcut değilse diğer tip kanallar
kullanılmaktadır. Kuzey Avrupa‟da yapılan uygulamalarda konutların inĢası esnasında sert plastik
esnek borular (ġekil 12) beton içerisine yerleĢtirilmektedir. Böylelikle asma tavan ihtiyacı ortadan
kalkmaktadır.

Şekil 12. Beton içi kanal uygulaması
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6. YEŞİL BİNA SERTİFİKASYON SİSTEMLERİ
Passive House: 1990 yılında Almanya‟da kurulan Passive House Institute tarafından oluĢturulan
sertifikasyon sistemidir. Çoğunlukla Almanya ve Ġskandinavya ülkelerinde uygulanmaktadır.
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method ): 1990 yılında
Ġngiltere‟de oluĢturulan bir sertifikasyon sistemidir. Çoğunlukla Almanya, Hollanda, Ġskandinavya
ülkeleri ve BirleĢik Krallıkta uygulanmaktadır.
LEED ( Leadership in Energy and Environment Design ): 1998 yılında Amerika'da YeĢil Binalar
Konseyi (USGBC: en:U.S. Green Building Council) tarafından oluĢturulmuĢ sürdürülebilir yeĢil bina
sertifikasyonudur. Dünyada en çok uygulanan yeĢil bina sertifikasyon sistemi olarak kabul
görmektedir.
MINERGIE : 1994 yılında Ġsviçre‟de kurulan, bir sertifikasyon sistemidir. Çoğunlukla Ġsviçre‟de
uygulanmaktadır.
Sertifika verilmesi için binaların ısı geri kazanımlı havalandırma ünitesine sahip olması gerekmektedir.
Yukarı bahsedilen, en çok uygulanan sertifikasyon sistemlerinden sertifika alınabilmesi için
havalandırma ürünlerinin de ısı geri kazanımlı olması gerekmektedir.

7. KONUT HAVALANDIRMA ÜNİTELERİ SERTİFİKALARI
Konut havalandırma ünitelerini sertifikalandıran, dünyada en çok kabul gören ve en kapsamlı olanlar
Passive House ve Eurovent sertifikalarıdır.
Konut havalandırma ünitesinin Passive House sertifikası alabilmesi için minimum %75 efektif verime
sahip olması gerekmektedir. 600 m3/h‟e kadar hava debisine sahip konut havalandırma üniteleri
Passive House tarafından sertifikalandırılmaktadır. Ünite ses seviyesi ve enerji tüketim değerleri
sertifika alınabilmesi için büyük önem taĢımaktadır. [11]
DüĢük ses seviyeleri ve enerji tüketim değerleri için konut havalandırma ünitelerinde elektronik
kontrollü ( EC ) motorlu fanlar tercih edilmektedir.
Eurovent sertifikası klima santrali pazarında Avrupada ve ülkemizde en çok kabul gören sertifikadır.
Aralık 2014 tarihi itibariyle 1000 m3/h hava debisine kadar olan konut havalandırma üniteleri Eurovent
tarafından sertifikalandırılmaya baĢlanacaktır. Ocak 2016 tarihi itibari ile de özgül enerji tüketim
değerlerine ( SEC (Specific Energy Consumption)) göre üniteler enerji sınıflarına ayrılacaktır.
Ünitelerin üzerine bu enerji sınıfı etiketleri yapıĢtırılacak, ayrıca bu etiket üzerinde ünitelerin ses
seviyeleri ve hava debileri de belirtilecektir. Ocak 2018‟e kadar izin verilen sınıf G sınıfı, ses gücü
seviyesi ise LwA ≤ 45 dB(A) olacaktır.Ocak 2018 itibari ile E,F,G sınıfları yasaklanacak olup konut
havalandırma ünitelerinde minimum D sınıfı ve ses gücü seviyesi ise LwA ≤ 40 dB(A) olma Ģartları
aranacaktır. [12]
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YERALTI MADEN OCAKLARINDA İÇ HAVA KALİTESİ
Arkun ANDIÇ
Abdurrahman KILIÇ

ÖZET
Bu çalıĢmada uluslararası standartlara ve uygulamalara da dayanarak, yeraltı maden iĢletmelerindeki
havalandırma prensiplerinden bahsedilmiĢtir. Zehirli gazlar ve etkileri, gerekli minimum hava miktarları,
senaryolar ve gözetleme sistemleri bildirinin içeriğini oluĢturmaktadır. Maden havalandırmasında
kullanılan genel fan tipleri, birbirleriyle karĢılaĢtırılmaları ve bunların içerisinden aksiyel fanların yapısı
ile ilgili özellikler hakkında bilgi verilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Ġç Hava Kalitesi, Maden Havalandırması, Kömür

ABSTRACT
In this study, ventilation principles inside the underground mining facilities have been mentioned,
referring to the international regulations and applications. Hazardous gases and their effects, minimum
air requirements and monitoring systems are the content of this writing. General fan types being used
in mining ventilation, comparisons between different types and the main specifications of axial fans
have been stated.
Key Words: Indoor Air Quality, Mining Ventilation, Coal

1. GĠRİŞ
Kömür madenleri açısından zengin kaynaklara sahip olan ülkemizde meydana gelen yeraltı kömür
kazalarında havalandırma sisteminin uygun olmamasının önemli rolü bulunmaktadır. Bir kömür
madeninde havalandırma sisteminin temel amacı; çalıĢanlar için gerekli oksijenin sağlanması, tehlikeli
gazların izin verilebilir oranlara seyreltilerek ocaktan atılması, ocak havası neminin azaltılması, tozların
belirli seviyenin altında tutulması, derin ocaklarda sıcaklığın düĢürülmesi ve motorlar için oksijen
ihtiyacının karĢılanmasıdır. Yapılan araĢtırmalar, yeraltı kömür ocaklarındaki kazaların çoğunun doğru
havalandırma ile önlenebileceğini ortaya koymaktadır.
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Güvenlik açısından, yetersiz hava hızları istenmeyen birikimlere ve gazların perdelenmesine neden
olabilir; çok yüksek hızlar ise toz bulutlarını yükseltebilir. Doğru havalandırma kazaları önlediği gibi,
aynı zamanda normal çalıĢma durumunda iĢçi sağlığının korunmasını da sağlamaktadır. Ayrıca,
sıcaklık, nem ve kokuların giderilmesi çalıĢma verimini de arttırmaktadır.
Belirli hava hızlarını ve izin verilen maksimum gaz konsantrasyonlarını sağlayabilecek uygun
havalandırma sisteminin tasarımı; maden mühendisleri ile makine mühendislerinin ortak disiplini
sonucunda olmalıdır. Sistemin tasarımı yapılırken, sadece madenin ilk açılması durumu değil, aynı
zamanda madenin ömrü boyunca artacak olan kapasitesi de dikkate alınmalıdır. Ayrıca, normal
havalandırmanın yanında yangın durumundaki duman egzozu da tasarımda göz önünde
bulundurulmalıdır.

2. HAVA KALİTESİ
Yeraltı madenlerinde iĢçi sağlığı ve güvenliğinde ana amaç, hava kirletici maddelere maruz kalma
seviyesini güvenli sınırlar içinde tutabilmektir. Bu için, sadece çalıĢma yüzeyine sağlanan havanın
miktarı üzerinde değil, aynı zamanda sağlanan hava akıĢının kalitesi üzerinde de durulması gerekir.
KiĢilerin çalıĢtıkları ya da hareket halinde oldukları alanlardaki havanın en az %19.5 oksijen ve en
fazla %0.5 karbondioksit içermesi ve bu alanlardaki hava debisi ve hızının her türlü yanıcı, patlayıcı,
zehirli ve zararlı gazları, toz ve dumanı seyretmeye, zararsız hale getirmeye ve taĢıyıp götürmeye
yeterli olmalıdır[1]. ĠĢçilerin tahliye edildikleri, çalıĢtıkları ya da hareket halinde oldukları çalıĢması
bitmiĢ alanlardaki havanın karbondioksit seviyesinin zaman ağırlıklı ortalamasının %0.5’inden ve kısa
süreli maruz kalma sınırının %3.0’ından fazla olmaması gereklidir.
Metan dıĢındaki gazlardan kaynaklanabilecek olan patlamaların önlenmesi amacıyla, aĢağıda
belirtilen gazların konsantrasyonların belirtilen oranları geçmesine izin verilmemelidir[1].
Karbonmonoksit (CO), % 2.5
Hidrojen (H2), % 0.80
Hidrojen sülfür (H2S), %0 .80
Asetilen (C2H2), % 0.40
Propan (C3H8), % 0.40
MAPP metil-asetilen-propilen-propodiyen, % 0.30
Karbonmonoksit ya da dumanın yangının baĢlangıç noktasından, dedektörün bulunduğu noktaya
gelmesi için geçen süre; yangının baĢlangıç noktasının dedektöre olan uzaklığına ve hava hızına
bağlıdır, süre mesafenin hava hızına bölünmesiyle bulunur. DüĢük hava hızlarında bu süre uzun
olabilir ve alarm anını önemli ölçüde etkileyebilir. Hava akıĢı arttıkça dedektöre ulaĢılma süresi
kısaltmakta fakat karbonmonoksit ve duman seviyelerinin yoğunluğu azalmaktadır.
2.1 Metan Gözetim Sistemi
Grizu patlaması; metan gazının, havayla karıĢmasıyla ortaya çıkan patlamadır. Metan patlaması
yeterli miktarda oksijenin ve patlayıcı gazın bir araya gelerek tutuĢturucu kaynakla teması sonrası
gerçekleĢmektedir. Metan, renksiz ve kokusuz bir gazdır. Havaya göre daha hafif olduğu için tavanda
toplanır ve hava içinde çok çabuk dağılır. Metanın tehlikesi yanıcı ve patlayıcı bir gaz olmasıdır. Metan
oranı %4-15 arasında patlayıcıdır. Yer altı kömür ocakları üretim aĢamasındayken, basınç altında
bulunan metan serbest kalır ve üretimi tamamlanmıĢ boĢluklarda toplanır. Havalandırma amacıyla
ocağın içine gönderilen taze havanın içerisinde bulunan oksijenle birleĢen metan, grizu denen
patlayıcı gazı meydana getirir.
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Metan gazı testleri, yetkin personel tarafından en azından her ay, düzgün çalıĢır durumda olan ve
bilinen bir metan-hava karıĢımı ile kalibrasyonu yapılmıĢ detektörler kullanılarak yapılmalıdır. Oksijen
yetersizliği testleri düzgün çalıĢır durumda olan ve değiĢimi %0.5 doğruluk oranında tespit edebilen
oksijen detektörleri kullanılarak, yetkin personel tarafından yapılmalıdır. Oksijen detektörleri, bu
detektörlerin kullanılacağı her bir vardiya baĢlangıcında kalibre edilmelidir.
Bir çalıĢma yeri ya da bir taĢıma bandının bulunduğu hava giriĢ yeri dahil olmak üzere hava giriĢ
yerinde ya da mekanize madencilik ekipmanının kurulumunun yapıldığı ya da söküldüğü bir yerde
%1.5 ya da daha fazla oranda metan gazı bulunması durumunda; gazdan etkilenmiĢ olan alandaki
tüm elektrikli ekipmanların elektriği kesilecek ve diğer mekanize ekipmanlar kapatılmalı, metan
konsantrasyonu %1.0’in altına indirmek amacıyla, havalandırma sisteminde değiĢiklikler veya
ayarlamalar yapılmalı ve metan konsantrasyonu %1.0’in altına ininceye kadar, gazdan etkilenmiĢ
alanda hiç bir iĢ yapılmasına izin verilmemelidir. Bir dönüĢ havası yolundaki metan konsantrasyonu %
2.0’den fazla olmamalıdır.
Metan konsantrasyonu patlama sınırına gelmeden, her bir konveyör giriĢinde, dönüĢ havasını kontrol
etmek üzere metan gazı konsantrasyonu ölçülmelidir. Metan gazı dedektörleri her ayak bölümünün
ağzında, konveyör bandın kuyruk parçasının yakınında ve bant taĢıma giriĢinde dönüĢ havasını
izleyecek Ģekilde yerleĢtirilmelidir. Dedektörün paneli, yüzeyde bulunan ve ocakta çalıĢılan tüm
bölümlerle aralarında iki yönlü iletiĢim mevcut olan, sürekli bir personelin bulunacağı bir mekânda
bulundurulmalı, panel hem sesli, hem de görüntülü alarm verebilme özelliğine sahip olmalıdır. Metan
gazı konsantrasyonu % 1.0 değerinin üzerine çıktığında, alarm vermeye baĢlamalı, aynı anda da
konveyör sürücüleri ile bölümdeki cihazlara giden enerji kesilmelidir.
Metan gazı ölçüm cihazlarının düzgün çalıĢmalarının sağlanması amacıyla mutlaka, her gün gözle
kontrol edilmeli, uzman bir kiĢi tarafından her hafta bakımı yapılmalıdır. Yetkili ve uzman kiĢiler
dedektörlerin düzgün çalıĢmasını sağlamalı ve üretici tarafından önerilen bakım esaslarını
uygulamalıdır. Dedektörler her ay kalibre edilmeli, bir denetim raporu tutulmalı ve bu rapor tüm
ilgililerin incelemesine açık olmalıdır. Denetim kayıtlarında, haftalık denetimin yapılıĢ tarihi,
dedektörlerin kalibrasyonu ve yapılan bakım iĢlemi belirtilmelidir.
2.2 Karbonmonoksit Gözetim Sistemi
Kömürün oksidasyonu sonucu bol miktarda karbonmonoksit ve karbondioksit oluĢur. Çok küçük
çaptaki yangınlar bile önemli miktarda karbonmonoksit oluĢumuna neden olur. Karbonmonoksit zehirli
bir gazdır. Fiziksel olarak renksiz ve kokusuz bir gaz olduğundan, kiĢi soluduğu havanın içindeki
karbonmonoksit gazını fark edememekte ve solunan karbonmonoksit kanın yapısını bozarak kısa
sürede ölüme sebebiyet vermekte, bu nedenle "sessiz katil" olarak adlandırılmaktadır.
Yeraltı kömür ocaklarında, karbonmonoksit seviyesi sürekli kontrol edilmedir. DönüĢ/konveyör bandı
giriĢindeki panelin ağzında, bant kuyruk parçasının giriĢinden itibaren 15 metre aralıklarla ve konveyör
bandı boyunca aralarındaki mesafe 300 metreyi geçmeyecek Ģekilde ve her bir bant sürücüsünün
baĢında, karbonmonoksit dedektörleri yerleĢtirilmelidir. Karbonmonoksit ölçümleri kaydedilmeli, uyarı
ve alarm seviyelerini belirleyen sistemler, bütün dedektörler tarafından ölçülen karbonmonoksit
seviyesini devamlı olarak kayıt altında tutan bir sistem içermelidir.
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Karbonmonoksit paneli uyarı ve alarm olmak üzere iki seviyeye ayarlanmalı ve her alarm seviyesi için
yapılacak iĢlemler bir yönerge ile belirtilmelidir. Bütün konveyör giriĢlerinde, uyarı seviyesi 20 ppm ve
alarm seviyesi 30 ppm değerine ayarlanmalıdır. Konveyör giriĢleri dıĢındaki bütün mekânlarda ise,
uyarı seviyesi 25 ppm ve alarm seviyesi 30 ppm seçilmelidir[1].
Bir noktada karbonmonoksit seviyesi uyarı değerine eriĢtiği takdirde, kontrol odasında uyarı sinyali
verilene kadar geçen süre 45 saniyeden fazla olmamalıdır. Kontrol odasına uyarı geldiğinde operatör
derhal, uyarı veren dedektör yakınındaki insanlarla temasa geçmeli ve uyarının nedeniyle ilgili olarak
inceleme baĢlatmalıdır. Uyarının geldiği bölgedeki insanlar durumdan haberdar edilmeli ve uyarının
nedeni ortadan kalkana kadar bir kiĢi devamlı olarak iletiĢimde bulunmalıdır. Ġncelemeyi yapan
Ģahıstan 15 dakika içinde herhangi bir bilgi alınmadığı veya ikinci bir detektörden uyarı geldiği
takdirde, bölümdeki görsel uyarı cihazları (flaĢörler) devreye sokulmalı ve uyarı veren dedektörün
çevresinde bulunan tüm personel çalıĢma mekânlarının yakınında bulunan güvenli alanlara
çekilmelidir.
Dedektörlerden biri, yüksek seviyede alarm verdiğinde, alarm gelen bölgede sesli alarm (siren) ve
flaĢörler devreye sokulmalı, bölge ile iletiĢim kurulmalı, tüm kiĢiler alarm veren detektörden uzak bir
yere çekilmeli ve derhal alarmın nedeni incelenmelidir. Tehlikeli bir durum görüldüğü ve kontrol altına
alınamadığı durumlarda, ocağın tamamında yangınla mücadele ve tahliye planı devreye sokulmalıdır.
Özetle, karbonmonoksit seviyesi, konveyör giriĢlerinde 20 ppm, konveyör giriĢleri dıĢında 25 ppm
değerine eriĢtiğinde flaĢörler devreye girmeli, karbonmonoksit seviyesi 30 ppm seviyelere eriĢtiğinde
ise flaĢörler ve sirenler devreye girmeli, tüm çalıĢanlar, çalıĢma alanının uzağında emniyetli bir
bölgeye çekilmeli, siren devreye girdiğinde ise, kömür ocağı tahliye edilmelidir.
Dizel motorlu cihazlar kullanılan yeraltı maden ocakları için ise, baĢlangıç düzeyindeki ocak
yangınlarının çabuk ve güvenilir bir Ģekilde tespiti için bir dizi duman dedektörü gerekli olabilir. Dizel
motorlardan çıkan partiküller ve karbonmonoksit yanlıĢ alarmlara neden olabilir. Dizel motorlu cihazlar
çalıĢtırıldığı takdirde o bölümde çalıĢan madencilerin durumdan haberdar edilmesi ve daha önceden
dizel motorlu cihazlar çalıĢtırılması nedeniyle yanlıĢ uyarı veya alarm verilmesini önlemek üzere
uygulanacak esaslar belirlenmelidir. ÇalıĢma bölümlerinde, yükleme amaçlı olarak dizel motorlu cihaz
kullanılmamalıdır. Dizel motorlu cihazlar sadece bölümlerin temizlenmesi ve benzeri kömür yükleme
dıĢı amaçlarla kullanılmalıdır. Tüm mazotlu cihazlar yangın söndürücü sistemle teçhiz edilmiĢ
olmalıdır.
Karbonmonoksit seviyelerini monitörden izleyen görsel uyarıyı görmek ve iĢitsel alarmı duymak üzere
her zaman bir sorumlu kiĢi görev baĢında olmalıdır. Bu kiĢi, tüm bölümlerle iki yönlü iletiĢim içinde
olmalı, belirlenen uyarı ve alarm seviyelerine eriĢildiğine tüm bölgelere ve tehlikeye maruz kalabilecek
tüm diğer kiĢilere bildirimde bulunmalıdır. Bu kiĢi, karbonmonoksit gözetim sisteminin çalıĢması ve
herhangi bir acil durum ya da arıza durumunda yapması gereken iĢlemler ilgili olarak eğitim almıĢ
olmalı ve gerekli tedbirleri alabilme yetkisi ve bilgisi olmalıdır.
Karbonmonoksit gözetim sistemi kısa devre, hat kopuğu, topraklama hataları gibi elektrik arızaları için
süpervize edilmelidir. Gözetim sisteminin bataryası, fanın durması esnasında konveyöre gelen gücün
kesilmesinden en az dört saat sonrasına kadar yangın uyarısını verebilecek kapasitede olmalıdır.
Karbonmonoksit gözetim sistemi aktif hale geçen herhangi bir dedektörü tanımlayabilecek özellikte
olmalı yani adreslenebilir dedektörler kullanılmalıdır. Madende her bir konveyör sisteminin yerleĢim
planı ve gözetim sisteminin detayları kontrol merkezinde bulunmalıdır. Karbonmonoksit gözetim
sisteminin gerektiği biçimde çalıĢmasını sağlamak üzere, sistem en azından her bir kömür üretim
vardiyasında gözle kontrol edilmeli ve her hafta çalıĢma fonksiyonları test edilmeli, gerekli bakımlar
yapılmalıdır. Her ay, gözetim sistemi konsantrasyonu bilinen karbonmonoksit ve hava karıĢımları ile
kalibre edilmelidir. Yapılan tüm denetimlerin kayıtları yüzeyde tutulmalı ve ilgililerin eriĢimine açık
olmalıdır. Denetim raporlarında her bir haftalık denetimin, aylık kalibrasyonun ve sistem yapılan tüm
bakımların tarih ve saatleri belirtilmelidir.
Genel bakım esnasında veya dedektörlerde oluĢan herhangi bir arızada, karbonmonoksit gözetim
sistemi veya metan gözetim sistemi herhangi bir bölümde devre dıĢı bırakılırsa, gözetim sistemi
normal çalıĢma düzenine dönene kadar, arızalanan bölümünde devamlı olarak nöbet tutulmalı ve
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uzman bir kiĢi tarafından bölge gözetim altında olmalıdır. Birden fazla dedektör devre dıĢı kaldığı
takdirde, yeterli sayıda uzman kiĢi madenin konveyör giriĢlerini denetim altında olmalıdır. Bu durumda,
uzman kiĢilerin her biri el tipi karbonmonoksit ve metan gözetim cihazı ile teçhiz edilmelidir. Gözetim
sisteminin devre dıĢı kalması veya arızalanması durumunda kullanılmak üzere her bir çalıĢma
bölümünde kullanılmak üzere karbonmonoksit gözetim ve metan gözetim cihazları bulundurulmalıdır.

3. HAVA MİKTARI
Yeraltı kömür madeni havalandırma sistemleri; her zaman için sağlıklı ve güvenli atmosferik çalıĢma
koĢulları sağlayacak Ģekilde tasarlanmalıdır. Bir yeraltı kömür madeni havalandırma sisteminin amacı;
çalıĢma bölümlerindeki madencilere yeterli miktarlarda taze hava sağlamak ve zehirli, zararlı ve
patlayıcı gaz ve tozları zararsız hale getirmek ve bunları temiz hava ile inceltmek suretiyle maden
dıĢına taĢımaktır. Her bir çalıĢma bölümündeki gerekil hava miktarının doğru Ģekilde hesaplanması
hayati önem taĢımaktadır. Bu miktarın çalıĢma bölümündeki iĢçi sayısı, kullanılan makine türü ve gaz,
toz, ısı ve nem karıĢım miktarına göre belirlenmesi gereklidir.

Havalandırma sistemleri iki kategoriye ayrılabilir: çalıĢma yüzeylerinin çevresine taze hava getirmekle
sağlayan ana sistem ve bu havayı çalıĢma yüzeylerine dağıtan destekleyici sistem. Her sistem
havanın ilgili alanlardan akıĢını desteklemek amacıyla gerekli basıncı sağlayacak fan ya da fanlar ile
donatılmıĢ olmalıdır. Bu iki sistem birlikte çalıĢtırılarak, hava kirletici maddelerin seyreltilmesi ve dıĢarı
atılmasıyla çalıĢanlar için sağlıklı bir ortam sağlaması amaçlanır. Ana sistemin fonksiyonu, dıĢarıdan
çalıĢma yüzeylerinin yakınına taze hava getirmek ve kullanılan havayı geri dıĢarı atmaktır.
Destekleyici sistemler ise havanın birincil hava yollarından alındığı hava kirletici maddeleri inceltmek
ve dıĢarı atılmasını desteklemek amacıyla kullanılırlar.
Ayaklardaki ve diğer yerlerdeki gerekli taze hava miktarları, hava yollarında öngörülen sızıntı miktarı
ile doğru orantılı Ģekilde artırtılmalıdır. Sızıntı hesaplaması zor olabilmektedir ve genelde ayaklar için
hesaplanan miktarların %100’ü için bir miktar ayrılmaktadır[1]. Basınç kayıpları ve güç, bu miktarın
karesi ve küpü ile doğru orantılı olduğu için miktar hesaplaması önemlidir. Miktar hesaplamalarında
ufak hatalar bu sebeple basınç ve güç tahminlerinde büyük hatalara yol açabilmekte ve toplam maden
havalandırmasını, güvenliğini ve iĢçilerin sağlıklarını ve üretim performansını etkileyebilmektedir.
Mine Safety and Health Administration (MSHA) yönetmeliğinde[2]; taĢkömürü ve linyit madenlerinde
kömürün kesildiği, çıkartıldığı, patlatmak için delindiği veya yüklendiği her bir çalıĢma yüzeyine ulaĢan
3
hava miktarı en az dakikada 85 m olması istenmektedir. Yanıcı, patlayıcı, zehirli ve zararlı gazları,
tozları ve dumanları seyreltmek, zararsız hale getirmek ve uzaklaĢtırmak için daha fazla miktarda
havanın gerekli olması durumunda, bu miktar havalandırma planında belirtilmelidir.
Maden kömürü ya da linyit madenlerinde, her bir çalıĢma bölümündeki giriĢ veya oda setlerinin her
birisinin en son açık enine kesitine ulaĢan hava miktarı ve bir topuk hattının hava giriĢ ucuna ulaĢan
3
hava miktarı, havalandırma planında daha büyük bir değer belirtilmemiĢse en az dakikada 255 m
3
olmalıdır[3]. Her bir uzun ayağa ulaĢan hava miktarı en az 850 m /dak olacaktır ancak dakikada 850
3
m /dak’dan daha fazla bir miktarın gerekmesi durumunda, onaylanmıĢ havalandırma planında
belirtilmelidir.
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TaĢ kömürü madenlerinde, havalandırma planında daha büyük bir miktar belirtilmemiĢ ise, kömür
3
çıkartılan her bir çalıĢma yüzeyine ulaĢan hava miktarı dakikada en az 140 m olmalıdır. Hava
akımlarının kontrol edilemediği ve hava hızı ölçümlerinin yapılamadığı topuk söküm alanlarında hava
hissedilir bir harekete sahip olmalıdır.
Tablo 1. Farklı ÇalıĢma KoĢullarında Gerekli Hava Miktarı ve Hava Hızları [4]
Hava
Miktarı,
3
m /s

Sızıntı,
3
m /s

Basınçlandırma,
3
m /s (%10)

Gereken
Hava
Miktarı,
3
m /s

Koşul

Dizayn Kriteri

Standart çalışma, minimum

0,25m3/s/m2

2,7

0,3

0,4

3,4

Çoklu patlatma sonrası giriş

30 dak bekle, 8 hava
değiĢimi; 60m tünel

2,9

0,3

0,5

3,7

İkinci patlatma sonrası giriş

10 dak bekle, 8 have
değiĢimi, alına 30m mesafe

4,4

0,4

0,7

5,5

Toz temizleme

1,0 m/s

10,9

1,1

1,6

13,6

Diesel Motor - Partiküller için

0,0482 m /s/kW

6,9

0,7

1,0

8,6

Diesel Motor - Isı için

0,065m3/s/kW

9,2

0,9

1,4

11,5

3

Maden içerisinde farklı miktarları yönlendirmek için gerekli olan hava yolu sayısı çok önemlidir çünkü
bu sayı hava yolundaki havanın hızını da etkilemektedir. Hava hızları iki açıdan önem taĢımaktadır.
Bunlardan birincisi güvenlik konusudur ve yetersiz hava hızları gazların istenmeyen Ģekilde birikimine
yol açabilir. Diğer taraftan çok yüksek hızlar ise toz bulutları oluĢturabilir. Ekonomik açıdan ise, bir
maden hava yolu içindeki basınç kaybı hızın karesi ile doğru orantılıdır ve yüksek hızlar büyük güç
anlamına gelecektir. Bu sebeple, güvenlik ve ekonomik faktörlerden ödün verilmemesi için hava
hızlarını çok iyi Ģekilde belirlenmesi gereklidir. Hava hızı, bir hava yolunun alanı ve paralel hava
yollarının sayısının bir fonksiyonu olduğu için, hava yolunun Ģekli ve boyutu madencilik makineleri ve
zemin kontrol koĢulları tarafından belirlendikten sonra hız ve debi gerekliliklerinin tanımı otomatik
olarak hava yolu sayısını da belirleyecektir. Her bir branĢmandaki basınç kayıpları uygun Ģekilde seri
veya paralel devre kuralları kullanılarak hesaplanabilir. Bir maden için gerekli olan miktarı ve basınç
değeri bilindikten sonra uygun bir maden fanı seçimi yapılabilir. Ancak bu, maden havalandırma
sistemi planlaması ve tasarımının kolay bir süreç olduğu anlamına gelmemelidir. Aksine, bu süreç
maden planlaması ve tasarımının diğer yönleri ile pek çok etkileĢime sahip bir süreçtir. Zemin kontrolü,
üretim gereklilikleri ve ekipman sınırlamaları gibi faktörler genelde maden tasarımı üzerinde ciddi
sınırlamalar oluĢturabilmektedir. Aslında, madencilik yöntemleri ve maden giriĢleri ile ilgili veriler hazır
olmadığında ya da bunların hesaplamaları arasında ciddi varyanslar olduğu durumlarda maden
havalandırma planlaması süreci oldukça karmaĢık bir hal almaktadır. Bu sebeple, seçilen nihai
havalandırma tasarımının, değiĢen koĢullara uyum sağlayabilecek Ģekilde esnek olması gereklidir.
AraĢtırma aĢamasında, havalandırma sistemini etkileyebilecek olan belirli jeolojik faktörler ile ilgili veri
toplanması gereklidir. Maden tasarımı aynı zamanda diğer jeolojik verileri de içermektedir ve belirtilen
Ģekilde, sağlık ve güvenlik ile ilgili kural ve düzenlemelerden etkilenmektedir. Sonuç ise bir madencilik
yönteminin ve maden altyapısının oluĢturulmasıdır. Maden havalandırma seçimleri bu ilk tasarım
aĢamasında önemli bir rol oynamaktadır. Ancak kömür damarından maden çıkartılması anlamında
daha kesin planlar yapıldıkça daha detaylı bir havalandırma analizi gerekli olacaktır.
Bu analizin maden havasının miktarı ve kalitesinin kontrolü anlamında çok spesifik olması ve hatasız
olarak hesaplanması mümkün olmayan metan ve sızıntı gibi faktörleri içeren bir duyarlılık analizini de
içermesi gereklidir. Doğru bir plan seçildikten sonra, bunun acil performansına (örneğin yangınlar ve
patlamalar) ve değiĢen maden planlarına (örneğin odadan ve topuktan uzun duvara) adapte olabilme
özelliklerinin incelenmesi gereklidir. Bu tür bir plan temelinde söz konusu plan sunulduğu Ģekli ile
kabul edilebilir ya da havalandırma planında veya hatta maden tasarımında bile değiĢiklikler yapılması
gerekli olabilir.
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Maden planlama ve havalandırma uzmanları arasında erken aĢamada bir iĢbirliği olası pek çok
problemi önleyebilir ve varsa ilave incelemelere veya mühendislik revizyonları üzerindeki yeni
hesaplamalara yönelik ihtiyaçları ortaya çıkartarak planlama süresini kısaltabilir. Maden geliĢtirme
planlarının, özünde, havalandırma düzenlemelerinin eksiksiz detaylarını ve maden ömrünün her bir
aĢamasında etkili havalandırma elde edebilmek için gerekli araçları içermelidir. Bu sebeple,
havalandırma sisteminin tasarımının maden çıkartma planının uzun, orta ve kısa vadeli planlamaları
ile birlikte ele alınması gereklidir. Güvenlik temel konu olmakla birlikte üretimi ve üretkenlik seviyelerini
muhafaza etmek ve arttırmak için iyi bir havalandırma planlaması temel bir gerekliliktir.

4.YERALTI MADENLERİNDE KULLANILAN FANLAR
4.1.Fan Tipleri
Yukarıda verilen hava hızlarını ve izin verilen gaz konsantrasyonlarına göre havalandırma sisteminin
tasarımı yapılır. Hava bir Ģafttan dikey olarak ya da maden giriĢinden içeriye girer, tüm ara yollar
boyunca gezer ve belirli bir noktadan egzoz edilir. Hava, maden içerisinde rampalar ve belirli yardımcı
fanlar vasıtasıyla dolaĢtırılır ve her noktada istenen hava akıĢının yakalanması sağlanır. Madenlerde
havalandırma sistemini tasarlarken hem günlük çalıĢma esnasındaki havalandırmayı, hem de bir
yangın durumundaki duman egzozunu göz önünde bulundurmak gerekir.

Madenlerde kullanılan fanları kanat tiplerine göre santrifüj, karma akıĢlı ve aksiyel olarak üç gruba
ayırabiliriz. Bunlardan santrifüj fanlar ilk yatırım esnasında ana Ģaftlara yerleĢtirilirler ve motor güçleri
1,5MW seviyelerine kadar çıkabilir. Santrifüj fanlar yüksek basınçlarda verimlidirler. Karma akıĢlı fanlar
ise ağır koĢullar için en sağlam yapıya sahip olan fandır. Tüm kanatlar konik fan göbeğine kaynaklı
olduğu için az sayıda parçadan oluĢmaktadırlar ve yüksek basınçlarda verimlidirler. Özellikle paralel
bağlı uygulamalarda da stabil özellikleriyle ön plana çıkarlar. Santrifüj ve karma akıĢlı fanlar maden
dıĢarısında ana Ģaft fanı olarak kullanılmaktadırlar. Maden içerisinde kullanılan yardımcı fanlar ise
aksiyel yapıda olmaktadırlar[6].

4.2 Aksiyel Fanlar
Aksiyel fanların genel yapısına baktığımızda, yüksek debi düĢük basınç uygulamalarında verimli
olduklarını görürüz. Aksiyel fanların bakımı ve montajı kolay olup, kanat açıları değiĢtirilerek farklı
çalıĢma noktalarına adapte edilebilirler.
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Bu fanlar maden büyüklüğüne göre nadiren ana Ģaft fanı olarak kullanılmakla birlikte genellikle booster
(güçlendirici) fan olarak kullanılırlar. Kömür madenlerinde booster fan kullanımına ABD’de izin
verilmemekle birlikte, bununla ilgili yönetmelikler düzenlemeleri devam etmekte olup, ileride kullanım
yolu açılacaktır. Diğer geliĢmiĢ maden üretici ülkelerde ise, gerekli Ģartlar sağlandığı sürece kömür
madenlerinde de booster fan kullanılabilmektedir[7].
Aksiyel fanlar maden tipine göre yüksek sıcaklık dayanımlı F300/F400 ya da Ex-Proof olarak
üretilebilmektedirler. Aksiyel fanlar yapısı gereği 3 ana bileĢenden oluĢur. Bunlar kanatlar, motor ve
fan gövdesidir. Enerji, kanatların dönmesi ile taĢınan havaya transfer edilir. Fan kanat profilleri
aerodinamik olarak tek yönlü (Unidirectional) ve çift yönlü(reversible) olarak iki farklı yapıdadırlar.
Maden havalandırma uygulamalarında acil bir durumda iĢçilerin her zaman alıĢtıkları yoldan
kaçmasını sağlamak için tek yönlü fanlar kullanılır ve sistem de buna göre dizayn edilir. Gerçek çift
yönlü fanların kullanıldığı durumlar da nadiren mevcuttur.
Fanların kanat profili dıĢında fan performansını etkileyen göbek-çap oranı, kanat sıklığı ve hava akıĢ
yönü gibi parametreler de seçim sırasında göz önünde bulundurulur. Bazı yüksek basınçlı
uygulamalarda kontra çalıĢan fanlar esnek kanallar vasıtasıyla maden içerisine taze hava taĢırlar. Bu
uygulamalarda cihaz dıĢı statik basınçlar 3-4 kPa mertebelerini görebilmektedir. Kontra dönüĢlü
fanların baĢlıca özelliği, fan kanatlarını zıt yönde döndürerek tek fanın yenebileceğinin yaklaĢık %260
kadar fazlası basıncı yenebilmeleridir. Bu sayede, aksiyel fanlarla da yüksek basınçlı uygulamalara
çözüm üretilmiĢ olunur.
Booster(güçlendirici) fan olarak kullanılan aksiyeller maden ocağında giriĢ ve çıkıĢ arasındaki basınç
farkının azaltılması, buna bağlı olarak da sızıntı ve hava bariyeri oluĢumunun minimize edilmesini
sağlar. Booster fan kullanımının bir diğer avantajı ise, yerüstünde konumlandırılmıĢ olan ana santrifüj
fanlara düĢen yükü azaltması ve yerüstünde daha küçük kapasitede motorların kullanılmasını
sağlamasıdır. Bu fanlar maden içerisinde fana paralel, hava geçirmeyen kapılarla birlikte yerleĢtirilirler.
Bu kapılar hem insan geçiĢi için kullanılır, hem de devreye alma esnasında fanı yüksüz kaldırmaya
yararlar.

4.3 Atex Fanlar
Özellikle kömür madenlerinde yeraltına yerleĢtirilecek fanlar için bir diğer önemli özellik ise patlamaya
karĢı koruma (Explosion-Proof) özelliğidir. 1994 yılında AB normlarına giren ATEX 94/9/EG direktifi,
ismini “Atmosphères Explosibles” yani “Patlayıcı Ortam”dan almaktadır.
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Tablo 2. ATEX 94/9/EC 'ye göre potansiyel patlayıcı bölge Ģartları [8]

Yanıcı maddelerin Ex
Yanıcı
bölgesindeki
maddeler
davranışları

Gaz
Sis
Sıvı

Toz

Metan
Kömür
tozu

Sürekli, uzun periyotta,
sıklıkla
Durumsal

CENELEC'e göre kullanılacak
ekipmanların etiket gereklilikleri

III (IEC 60079-0,
Edition 5.0'dan
başlayarak)

Cihaz grubu

Kategori

Ekipman
koruma
derecesi (EPL)

Zon 0

II

1G, (1)G

Ga

Potansiyel
patlayıcı alanların
sınıflandırılması

Zon 1

II

2G, (2)G

Gb

Normalde yok, sadece
çok kısa süreli

Zon 2

II

3G, (3)G

Gc

Sürekli, uzun periyotta,
sıklıkla

Zon 20

II

1D, (1)D

Da

Durumsal

Zon 21

II

2D, (2)D

Db

Normalde yok, sadece
çok kısa süreli

Zon 22

II

3D, (3)D

Dc

Sürekli

Kömür madenciliği

I

M1

Ma

Sılça

Kömür madenciliği

I

M2

Mb

III (IEC 60079-0,
Edition 5.0'dan
baĢlayarak)

III (IEC 60079-0,
Edition 5.0'dan
baĢlayarak)

III (IEC 60079-0
starting from
Edition 5.0)

Atex 94/9/EC direktifine direktiflerine göre kömür madenleri sürekli risk grubuna girmektedir. Kömür
madenleri içerisinde kullanılacak olan fanlar içeriĢimde barındırdıkları kömür tozu ve metandan dolayı
sabit risk grubuna girmekte olup, grup I kategori M1 sınıfında ekipman kullanımı gerektirmektedirler.
Grup I fanlar en yüksek sınıf patlama korumasında özel bir yapıya sahiptirler. Kullanılacak olan fan
pervanesi ile gövde arasında sürtünme ihtimaline karĢı yeterli boĢluk olması, pervane çevresinin bakır
halkayla kaplanması, özel ex-proof motor kullanımı ve bazı fanlarda pnömatik motor kullanılması
alınan önlemler arasında sayılabilir.

5. SONUÇ
Madenler her zaman haftada yedi gün, günde 24 saat çalıĢmayabilir veya her gün aynı aktiviteleri aynı
düzende ve hızda gerçekleĢtirmeyebilirler. Bir vardiya sırasında madende önceden takvime bağlanmıĢ
olan faaliyetler sürekli olarak gerçekleĢtirilmez çünkü çalıĢanların yer yüzeyinden yer altındaki çalıĢma
alanlarına gidip gelmeleri, ekipmanları taĢımaları, güvenlik ve bakım fonksiyonlarını yerine getirmeleri,
diğer çalıĢanlara bilgi vermeleri veya bilgi almaları gerekmektedir. Buna ilave olarak, farklı vardiyalar
sırasında örneğin öğle yemeği molası gibi birden fazla ara verilebilmektedir ve bu sürelerde çalıĢanlar
aktif çalıĢma alanları veya yüzeylerinden çıkmaktadırlar. Bunun yanında, örneğin kaya parçalamak için
patlayıcı kullanılan zamanlarda olduğu gibi, madende çalıĢma yapılmadığı ve yer altında hiç bir
personelin bulunmadığı uzun süreler söz konusu olabilir. Faaliyetlerin mekânsal ve zamansal
dağılımlarının ve yoğunluklarının sürekli olarak değiĢtiği göz önünde bulundurulursa madenin hava
akıĢ gereklilikleri de sürekli olarak değiĢmekte ve sık olarak yeniden hava dağıtımı planlaması
yapılması gerekmektedir. Ancak, madencilik endüstrisinde üretimin aksamaması için her zaman için
bir çalıĢma alanının ya da alanlarının ya da madenin tamamının havalandırması sağlanmalıdır. Bir
yandan enerji tasarrufu düĢünülürken diğer yandan gerekli havalandırmayı sağlamak için etkili bir
program gereklidir.
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ÖZET
Yeraltı maden ocaklarının iĢletilmesinde havalandırma; gerek çalıĢan personelin sağlıklı çalıĢma
koĢullarında bulunmaları gerek de çalıĢan makinelerin güvenli çalıĢmaları için yapılan en önemli
iĢlemdir. Ocaklarda; sağlığa uygun solunabilir hava sağlanması, ortamdaki patlama riskinin ve
solunabilir toz konsantrasyonunun kontrol altında tutulması, kullanılan çalıĢma yöntemi açısından
çalıĢanların fiziki faaliyetleri dikkate alınarak çalıĢma Ģartlarına uygun hava özelliklerinin sağlanması
ve bu durumun sürdürülebilmesi için sürekli havalandırma yapılması zorunludur. Havalandırma iĢlemi
yeraltında; çalıĢma ortamı güvenliği için ocak sıcaklığının optimum seviyeye ayarlamak, CO 2, CO, H2,
H2S, SO2, NxOy, CH4 gibi zararlı gazların konsantrasyonunu yönetmeliklerle belirlenmiĢ değerler
altında tutmak ve ocaktan tahliye etmek, çalıĢan personel ve makineler için gereken oksijeni temin
etmek için yapılmaktadır.
Bu çalıĢmada, Türkiye’de maden ocaklarının iĢletilmesi sırasında ortam havalandırması için asgari
gereklilikler ve uygulamadaki duruma değinilmiĢ, havalandırma hesaplarına iliĢkin metodoloji
irdelenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Madenlerde
madenlerinde solunabilir hava

havalandırma,

maden

ocaklarında

zararlı

gazlar,

yeraltı

ABSTRACT
Ventilation is the most important process in mines in order to provide adequate air to employees
essential for occupational health and also enable reliable operation of machinery and equipment.
Continuous ventilation is required to provide breathable air, to control explosion risk and breathable
dust concentration, to provide in air within the context of employees’ physical conditions. Ventilation is
done in order to adjust temperature of work environment at optimum level, to adjust and dilute
concentration of hazardous gases such as CO2, CO, H2, H2S, SO2, NxOy, CH4 as required by
regulations and discharge these gases from mine environment. It is done also provide oxygen both for
employees and machinery.
In this study, minimum regulatory requirements for ventilation of mines in Türkiye and situation of
practice have been mentioned and methodology for ventilation calculation is discussed.
Key Words: Ventilation network of mining, breathable air in mines, hazardous gases in mines,.
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1. GİRİŞ
Ġnsanlığın doğuĢundan bu yana önemli bir yere sahip olan madencilik; toplumların endüstriyel
anlamda geliĢmiĢliğinin de bir göstergesidir. Günümüzde de; enerjinin politik bir güç olarak ortaya
çıktığı dünya politikasında petrol, doğal gaz, kömür gibi doğal kaynaklar ve bu kaynakların kullanıma
sunulması büyük önem taĢımaktadır.
Günümüzde dünya maden üretiminin yaklaĢık %70'i açık iĢletmecilik yöntemleriyle yapılmaktadır. Açık
ocak iĢletmeciliği, iĢletilmesi ekonomik olarak uygun bulunan maden yataklarının, mostra verenlerinin
doğrudan kazılarak üretilmesi ya da üzerini kaplayan örtü tabakasının alınarak açılması ve sonrasında
cevherin üretilmesi Ģeklinde yapılan iĢletme yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Metalik cevherlerin
yarısı, kömürün 1/3'ü ve metal dıĢı yapı malzemelerinin tamamı açık ocak iĢletmeciliği ile
üretilmektedir. Ancak maden yapısı ve rezervi dikkate alındığında, madenin yüzeye yakınlığı da
değerlendirilerek yeraltı madenciliği de uygulanan bir diğer maden çıkarma yöntemidir. Bu uygulama,
yeraltında açılan tüneller zincirinde yapıldığından toprak katmanın jeolojik yapısına göre diğer
yöntemlerden çok daha fazla iĢ gücü ve emek yoğun çalıĢma gerektiren bir faaliyet olup; yer altında
çalıĢan iĢçilerin asgari yaĢam koĢullarının sağlanması da büyük önem arz etmektedir.
Yeraltı kömür iĢletmelerinde geçmiĢte de olan ve son yıllarda üst üste meydana gelen grizu
patlamaları birçok iĢçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıĢ ve madenlerde iĢ sağlığı ve
güvenliğinde havalandırmaya verilmesi gereken önemi hatırlatmıĢtır.
Yeraltı maden ocaklarında bulunan kuyu, galeri, taban yolu, ayak gibi açıklıklara yeteri kadar temiz
hava verilmesi ve verilen havanın kontrolünün sağlanması, patlayıcı gaz oranlarının kabul edilebilir
değerlerde tutulması, hava hızını kontrol altında tutarak ocak yangınlarının önlenmesi
havalandırmanın temel amacıdır. Bu amaçları yerine getirirken maliyeti en azda tutmak da
gerekmektedir. Üretim ilerledikçe ocakta bulunan açıklıklar değiĢecek, yeni havalandırma
hesaplamaları yapmak gerekecektir. Hava akıĢ yönleri, hızı, dağılıĢı periyodik olarak ölçülmeli, yeni
açılan açıklıklar nedeniyle oluĢan hava Ģebekesindeki kayıplar yeniden hesap edilerek, vantilatör
karakteristiklerinin kontrolü gerekli hallerde kanat ayarlarının yapılarak verimlerinin yükseltilmesi ve
istenilen hava debilerinin sağlanması için havalandırma etütlerinin sürekli gözden geçirilmesi
gerekmektedir.
Hava kaçak miktarları, ocak havasında bulunan gaz ve toz miktarlarının gerçek değerleri sürekli
kontrol edilerek gerekli düzenlemelerin yapılması gereklidir. Kömür ocaklarında kendinden yanmanın
önlenmesi için de ocak havasını kontrol altında tutmak gerekir.

2. YERALTI MADENLERİNDE HAVALANDIRMA İHTİYACI
Maden havası, yer altındaki çalıĢma alanlarını dolduran, su buharı ve gazların karıĢımından oluĢan
çoğu her zaman tozlu olan bir havadır. Yeraltındaki havanın olumsuz yönde değiĢimi, genelde oksijen
miktarının azalması ve karbondioksit ve diğer gazların artması olarak değerlendirilir. Bu değiĢim,
maden havasını kirleterek ortamda yanıcı, boğucu ve zehirli gazların birikmesine yol açar. Maden
havası içerisinde kirletici olarak bulunan yanıcı gazlar baĢında metan (CH4) ve türevleri olmak üzere
karbonmonoksit (CO) ve hidrojen (H2) örnek olarak verilebilir. Boğucu gazları karbondinoksit (CO 2) ,
nitrojen (N2) ve metan (CH4); zehirli gazları ise karbonmonoksit (CO), kükürtdioksit (SO 2),
hidrojensülfür (H2S) ve azotun tüm oksitleri (NxOy) oluĢturur.
Yeraltı maden havasının kirlenme derecesi;
• Cevherin içerdiği gaz miktarına,
• Cevherin oksijen ile reaksiyona girme potansiyeline,
• Uygulanan maden çıkarma yöntemine,
• ÇalıĢma alanına gelen havanın miktarına,
• Ocakta kullanılan makinelerin türüne,
• ÇalıĢma alanının boyutlarına,
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bağlıdır [1].
•
•
•
•
•

CH4 + Hava → Patlayıcı ve boğucu son derece tehlikeli grizu gazını oluĢturur.
CO + Hava → Zehirli bir gaz olan karbondioksit, daha çok kömür madenlerinde görülmektedir.
Aynı zamanda patlayıcı özelliği de vardır.
H2S + Hava → Son derece zehirli bir gaz olan hidrojensülfürün, çürümüĢ yumurtaya benzeyen
sert bir kokusu vardır. Tehlikeli miktarlarda nadiren görülen hidrojen sülfürün patlayıcı özelliği
de bulunmaktadır.
CO2 + N2 → Madencilik sektöründe kör nefes olarak bilinen boğucu bir gaz olup, maden
içerisinde %100 emisyona ulaĢması mümkündür.
CO + CH4 + CO2 + H2 + N2 → Grizu patlamasından sonra ortam içerisinde bulunan bu
karıĢım; boğucu, zehirli ve patlayıcı bir ortam oluĢturur.

2.1. Boğucu Gazlar
2.1.1. Oksijen
Boğulma, solunan havanın içerisindeki oksijen yüzdesine bağlıdır. Oksijen eksikliği veya oksijen
miktarındaki azalma nefes almada zorluklar yaratır. Oksijen eksikliği madenlerde, kömürün veya
madenin oksidasyon reaksiyonundan, tahkimat kerestelerinin çürümesinden, diğer gazların ortama
eklenmesinden, yangınlardan, patlamalardan ve kontrollü patlatmalardan ve ortamda çalıĢan
insanların solunumundan kaynaklanır.
Tablo 1. Solunum havasındaki oksijen miktarının insan sağlığına etkisi [2].
Solunum havasındaki
oksijen (O2 %)
21
19
17
15
9
6
0

İnsan Sağlığına Etkisi
Normal nefes alma
Normale yakın nefes alma (kontrol lambasının parlaklığını %30
azaltır)
Nefes almada hızlanma ve zorlanma baĢlangıcı
BaĢ dönmesi ve bulanık görme
Bilinç kaybı
Solunumda yavaĢlama ve bunu takiben solunum ve kalp durması
Çırpınma, kasılma ve kısa sürede ölüm

Tablo 1.’den de görüleceği üzere, yeraltı maden ocaklarında solunum havası içerisindeki oksijen
miktarı %19’un altına düĢmemelidir. Bu seviyenin pratikte ve sürekli izlenmesi kontrol lambası ile
yapılır. Lambanın parlaklığındaki kademeli düĢüĢ, ortam havasındaki oksijen miktarındaki azalmanın
bir göstergesidir. %17’nin altında oksijen içeren ortamda kullanılan emniyet lambası söner.
2.1.2. Karbondioksit
Tam yanma reaksiyonu sonucunda ya da solunum sonrasında verilen hava içerisinde bulunur.
Havadan ağır olup renksiz ve kokusuzdur. Büyük miktardaki karbondioksit oluĢumuna patlama ve
yangın sonrasında rastlanmakta beraber tahkimat ahĢabının çürümesi de karbondioksit oluĢturabilir.
Karbondioksit tespitinde; en güvenilir testlerden biri havayı kireçli su içinden geçirmektir. Sıvı
yoğunlaĢarak süt - tebeĢir tozu rengini alır. Diğer bir tespit yöntemi de kimyasal analizlerdir. Ancak
pratikte yaygın olarak kullanılan yöntem, emniyet lambasındaki parlaklığın kontörlüdür. Donuk ve
duman rengi ıĢık, ortamda en az %2 karbondioksit olduğunu gösterir. %1’i geçen yerlerde de insanlar
çalıĢtırılmamalıdır. Ülkemizde kabul edilebilir en düĢük oksijen seviyesi %19, en fazla izin verilebilen
karbondioksit miktarı da %0,5’dir.
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Tablo 2. Solunum havasındaki karbondioksit miktarının insan sağlığına etkisi [2].
Karbondioksit (CO2 %) ve Solunum havası
karışımı
Karbondioksit (CO2 %)

Hava (%)

1
3
5-6
10
15
18
25

99
97
94-94
90
85
82
75

İnsan Sağlığına Etkisi
Hissedilir etkisi yoktur
Nefes almada zorlanma baĢlangıcı
Nefes almada hızlanma ve baĢ ağrısı
ġiddetli acı
Kısmi bilinç kaybı
Boğulma ve ölüm
Kısa sürede ölüm

2.1.3. Azot (N2)
Azotun ortamda oluĢmasının ana nedeni organik maddelerin çürümesi ile kontrollü patlatmalardır.
kontrollü patlatmalarda kullanılan patlayıcı maddeler içerisinde yer alan azot, reaksiyon sonucu N 2
olarak ortama yayılır. Renksiz, kokusuz ve zehirsiz olan azot; solunum havası içerisindeki oksijeni
aĢırı derecede seyrelterek boğulmaya sebep olabilmektedir.

2.2. Zehirli Gazlar





Karbonmonoksit (CO)
Hidrojensülfür (H2S)
Kükürtdioksit (SO2)
Azot Oksitler (NxOy)

2.3. Gaz Konsantrasyonlarının İzlenmesi
Bir yeraltı madeninin farklı kısımlarındaki hava miktarı ve kalitesinin sürekli ölçülerek izlenmesi ve
gerekli müdahalelerin yapılabilmesi için bilgisayarla kontrol edilen otomatik izleme sistemleri
kullanılmaktadır. Günümüzde izleme ve erken uyarı sistemlerinin tüm yeraltı ocaklarında kullanılması
mutlaka gereklidir. Ocak hava miktarı ve kalitesine ek olarak, erken algılama-uyarı, ölçme ve kontrol
sistemleri tarafından yeraltında bulunan tüm makine ve teçhizat ile koĢullar ölçülmekte ve kumanda
merkezinden yönetilebilmektedir.

3. OCAKLARDA HAVALANDIRMA ŞEBEKELERİ
Yeraltı maden ocakları çeĢitli kesit ve uzunluktaki birçok kuyu, körkuyu, desandre, rampa, galeri, taban
yolu, baĢyukarı, kelebe, ayak ve diğer açıklıklardan oluĢur. Bu bölümlerin isimlerinden de anlaĢılacağı
üzere, sektöre özel terminoloji bulunmakta olup; bu terminolojinin direkt ya da dolaylı olarak
havalandırma ile ilgili kısmı aĢağıda özetlemektedir:
Akrosaj: Dik ve meyilli kuyuların dip ve baĢları ile ara katlardaki manevra yerleri ve bunlarla ilgili diğer
yerlerin tamamı.
Arın: Galeri ilerlemelerinde cevher, kömür veya taĢta üretim ve ilerleme çalıĢmalarının yöneldiği dikey
yüzey parçası.
Ayak: Yeraltı iĢletmelerinde, maden içerisinde iki galeri arasında cephe halinde maden üretimi yapılan
yer.
Baca: Kömür ocaklarında kömürün kazılarak çıkarıldığı yer veya cevher içinde açılan boĢluk veya
kara tumba metodu ile çalıĢılan panolarda sürülen kılavuz ve baĢyukarılar.
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Baraj: Yeraltı iĢletmelerinde yangın, su, zararlı gazlar veya infilakın baĢka damar panolara
yayılmasını, galerilerden hava, gaz ve su geçirmesini önlemek için yapılan sızdırmaz engel. Barajların
yapımında kum torbaları, kil, yapı malzemeleri vb. maddeler kullanılır.
Başyukarı: Yan taĢta veya damar içerisinde aĢağıdan yukarı doğru sürülen meyilli yol.
Çıkış Havası: Ocakta kullanılıp nefeslikten dıĢarı atılan kirli hava.
Degaj: Ani gaz boĢalması.
Desandre: Maden ocaklarında aĢağıdan yukarıya cevher veya kömür nakli yapmak amacı ile aĢağıya
doğru meyilli olarak yan taĢ, cevher veya kömür içinde sürülen galeri.
Doğal Havalandırma: Ocakta, hava yoğunluğu farkından oluĢan, doğal hava ile yapılan
havalandırma, tabii havalandırma.
Galeri: Yeraltında açılan geçit yolu.
Gaz Drenajı: Çevredeki formasyonlarda bulunan metan gazının, ocak havasına karıĢmadan önce
emilmesini sağlamak amacıyla yapılan iĢlem.
Gaz İntişarı: Kömür veya yan kayaçtan gelen ve uzun bir süre devam eden gaz çıkıĢı, gaz boĢalması.
Grizu: Metan gazının hava ile belirli bir oranda karıĢımından oluĢan patlayıcı ve yanıcı (ocak gazı)
gaz.
İnset: Kuyunun dibinden veya herhangi bir yerinden yapılan lağım giriĢi.
Kat: Maden ocaklarında üretim yapmaya esas teĢkil edecek Ģekilde belirlenen ana üretim seviyeleri.
Kat Ağzı: Galerilerin kuyu ile birleĢtiği yani insan, malzeme, cevher veya kömür naklinde yatay
nakliyat sistemi ile dikey nakliyat sisteminin kesiĢtiği yer.
Kızışma: Kömür madenlerinde, panolarda yapılan yetersiz havalandırma veya stoklardaki kömürlerde
kömürün veya kömür içinde bulunan piritin yavaĢ yanması sonucu meydana gelen ısının dağılmaması
sonucu kömür ısısının yükselmesi. Kömürün kızıĢmasının artması sonucu yavaĢ yanma, açık alevli
yanmaya dönüĢebilir. Buna spontane (kendiliğinden) oluĢan yangın denir.
Kömür Tozu İnfilakı: Havada süspansiyon halinde bulunan (1 m3’te 40–2.000 gr) kömür tozunun
infilak etmesi olayı. Genellikle grizu infilakından sonra meydana gelen ikinci patlama, grizu infilakının
etkisi ile çevrede bulunan kömür tozlarının havaya karıĢması sonucu, kömür tozu infilakından ileri
gelir.
Kuyu: Yeraltı iĢyerlerine ulaĢmak amacıyla açılmıĢ ve kesit boyutları derinliğine oranla sınırlı, düĢey
ve düĢeye yakın bağlantı yolu.
Mostra: Yeryüzünde bir madenin açığa çıkmıĢ ve çıplak göz ile görülen kısmı, yani maden yatağının
yüzeyi ile yeryüzünün ara kesiti.
Nefeslik: Havalandırma bacası ve kaçamak yolu. Bir kapalı iĢletmede ocak içindeki havanın ocaktan
çıkıĢını veya aspiratörle emilmesini sağlayan kuyu, galeri, vb. ile hava çıkıĢ veya dönüĢ yolu.
Pano: Yeraltı iĢletmesi uygulanan bir damarda mostra ve muayyen bir kat veya iki kat arasında kalan
iĢletmeye alınmıĢ damar kısmı.
Rekup: Bir galeri boyutlarına sahip, fakat genellikle daha kısa olup, diğer tabakalara dik olarak sürülen
bağlantı yolu.
Seri Havalandırma: Kapalı ocaklarda birden fazla çalıĢma yerinin ardı ardına, aynı hava akımı ile
havalandırılması.
Taban: Maden ocağı içerisinde açılan boĢlukların altındaki yatay veya eğimli düzlem.
Taban-Tavan Galerileri: Maden yataklarında iĢletme metodunu uygulamak, üretim yerinde ulaĢım,
havalandırma ve nakliyatı sağlamak için damar istikametinde damar tabanını (tavanını) takip ederek
sürülen galeriler.
Tali Havalandırma: Kapalı iĢletmede ana havalandırma Ģebekesi dıĢında kalan yani normal
havalandırmanın ulaĢamadığı galeri, kuyu, lağım vb. yerlerin ana havalandırma ile irtibatlı olarak temiz
hava tarafına kurulan ek havalandırma düzenleri ile havalandırılmasıdır. Ġkincil havalandırma olarak da
adlandırılır. Bu tur havalandırmada tali vantilatör (ikincil vantilatör) kullanılır.
Tali Pervane: Ocaklarda ana havalandırma vantilatörüyle sağlanan hava akımı ile havalandırılması
yapılamayan çalıĢma yerlerinin havalandırılması için kullanılan ikinci derece vantilatör.
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ġekil 1.’de yer alan Ģemada, ocak Ģebekesinin kısımları gösterilmektedir.

Şekil 1. Maden ocağının bölümleri.
Yeraltı iĢletmeciliğinin yapılabilmesi için ocağın her noktasına gerekli temiz havanın ulaĢtırılması,
içeride kirlenen havanın da hızlı ve en kısa yoldan dıĢarıya atılması gereklidir. Ayrıca iĢletilen madenin
yapısı gereği iĢletme sırasında ortaya çıkan zehirli ve patlayıcı gaz ve toz seviyesinin belirli seviyeler
altında tutulması da önemlidir. Bu koĢulların sağlanabilmesi, yeter derecede ortam havalandırmasının
sağlanması ve güveni çalıĢma ortamı koĢullarının oluĢturulabilmesi için bir ve birden fazla vantilatör
kullanılabilir. Diğer taraftan vantilatörlerin çalıĢtırılması, ocak iĢletme masrafları arasında önemli bir
kısım oluĢturduğundan; ocağın en iyi Ģekilde havalandırılması için doğal havalandırma etkisinin iyi
irdelenmesi ve ocağın bütün bölümlerinden geçen hava miktarının eksiksiz olarak hesaplanması
gereklidir.
Havalandırma ile ilgili alınacak güvenlik önlemlerinin baĢında; çalıĢan vantilatör sistemlerinin yedekli
tutulması, elektrik kesilmelerinde otomatik olarak devreye giren dizel motor tahrikli vantilatörlerin
kullanılmalıdır. Bu durumda pervane Ģaftının hızını değiĢtirmeden gerekli ayarlamaları yapmak için
“pitch” kontrolü adı verilen ve pervane kanatlarının eğim açısını çalıĢma sırasında değiĢtirmeye
yarayan sistemler kullanılabilir. Ocak havalandırma sorunların anında çözümlenebilmesi ve iĢletme
maliyetinin minimize edilmesi için vantilatörlerin verimi yüksek, kanat ayarlı ve istenildiğinde geri
döndürülebilir türde olması gerekir.
Ocaklarda karĢılaĢılan yangınların kontrol altına alınması, yangın çıkması halinde yangın ile mücadele
sırasında ve gerek iĢ makinelerinden çıkan egzoz ve gerekse yeraltında bulunan metan ve türevi
yanıcı ve patlayıcı gazlar ile karbonmonoksitin güvenlik sınırlarının altında tutulması, yeraltı maden
ocağı Ģebekelerinin her noktasındaki hava akıĢ kontrolü ile mümkündür.
Günümüzde ocak havalandırma Ģebekelerinin tasarımı ve kontrolü bilgisayar destekli Ģebeke analiz
programları kullanılarak yapılmaktadır. Ayrıca havalandırma problemlerin çözümü kontrolü için
kullanılan baĢta hava hızını ölçen anomometre ve hava basıncını ölçen monometre olmak üzere
metan, oksijen, karbonmonoksit ve diğer gazları ölçmeye yarayan kullanıĢlı, hassas, sağlam ve asgari
standart koĢullarını sağlayan gaz toz ölçü cihazları kullanılmaktadır.
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4. HAVALANDIRMA ŞEBEKELERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ
Bir yeraltı maden ocağının daha planlama aĢamasında iken, havalandırma ile ilgili parametrelerin
ayrıntılı bir Ģekilde değerlendirilmesi ve projelendirmenin gerçeğe en yakın verilerle yapılması, sonraki
aĢamalarda karĢılaĢılabilecek sorunları minimize etmenin ilk adımını oluĢturur. Bu aĢamada
yapılabilecek hatalar, üretim çalıĢmalarını aksatan durumların doğmasına yol açabilir. Bu nedenle,
projelendirme aĢamasında, geçmesi gereken hava miktarına bağlı olarak uygun galeri kesitleri,
uzunlukları, desandre, bür vb. özellikleri gibi parametrelerin iyi hesaplanması gerekmektedir [3].
Yeraltı maden ocaklarına sağlanacak hava miktarı; çalıĢma yerlerinin sıklığına, çalıĢmanın
yoğunluğuna, üretim yapılan panonun koduna, kayaç iletkenlik katsayısına, cevher bünyesinde
bulunan zararlı gaz ve tozların içeriklerine bağlıdır [4]. Ocak çalıĢmaları devam ettikçe ve yeni çalıĢma
yerlerinin açılması ile yeraltına gönderilen hava dağılımı da sürekli olarak değiĢmektedir [5].
Maden ocaklarında, genelde hava yolları karmaĢık (seri ve paralel) olarak düzenlenmiĢtir. Ayrıca
kaçaklar, göçükler ve kapatılan panolar vb. gibi durumların etkileri söz konusu olduğundan genellikle,
cebirsel veya grafik çözümlerin olanaksız olduğu ya da çok zaman alacağı devreler ortaya
çıkabilmektedir. KarmaĢık bir Ģebekenin çözümü; özel tekniklerin uygulanmasını ve bu amaçla
tasarlanmıĢ bilgisayar programlarının kullanımını gerektirmektedir. Son derece karmaĢık olabilen
havalandırma hesapları, bilgisayar ortamında çok kısa sürede yapılabilmekledir. Günümüzde ocak
havalandırma Ģebekelerinin tasarımı ve kontrolü bilgisayar destekli Ģebeke analiz programları
kullanılarak yapılmaktadır [6]. Gerekli hava dağılımını sağlamak için kullanılan kapı, ayarlı kapı, baraj
gibi ayarlayıcıların konulacağı yerlerin tespiti, yeni çalıĢma yerlerinin mevcut sisteme ilavesi ile gerekli
olan hava miktarının hesaplanması ve ocak havalandırması ile ilgili diğer sorunlar ancak havalandırma
Ģebeke analizi yöntemleri kullanılarak çözülebilmektedir [5].
4.1. Havalandırma Şebekelerinin Çözümünde Uygulanan Yöntemler
Havalandırma Ģebeke analizlerin çözümünü mümkün kılabilmek için bazı kabullerin de yapılması
zorunludur. Bu kabuller aĢağıda verilmiĢtir [7].
Ocak havası sıkıĢmazdır. Bu yüzden termodinamik bakımdan bir hacim değiĢikliği yoktur.
P: Bir kolun iki ucu arasındaki basınç düĢüĢü.
R: Kolun direnci.
3
Q: Bir koldan geçen hava miktarı (m /sn).
n: Sabit (1.7~2.3).
olmak üzere;
n
P=RxQ
(1)
denklemi bütün Ģebeke kolları için geçerlidir.
Pratik uygulamalar dikkate alındığın, n-değerinin değiĢiminden kaynaklı hatanın en kötü etkileri bile
kabul edilebilir mertebededir [8]. Bu nedenle yaygın olarak uygulamada n-değeri n=2 olarak kullanılır.
Havalandırma Ģebekelerinin analizinde, Ģebekenin basit veya karmaĢık olması durumlarına göre farklı
çözüm yöntemleri kullanılmaktadır. Basit devre çözümlerinde EĢdeğer Direnç Yöntemi yeterli olmakta,
karmaĢık Ģebekelerde ise analitik çözüm yöntemlerinden yararlanılmaktadır [9].
4.1.1. Eşdeğer Direnç Yöntemi
ġebekenin birbirine seri ve/veya paralel halde bağlanmıĢ hava kollarından, basit devrelerden oluĢması
durumunda eĢdeğer direnç yöntemi kullanılmaktadır. EĢdeğer direnç yönteminde hesaplanan toplam
direnç sistemin eĢdeğer direnci olmakta ve hava miktarı yardımıyla toplam basınç kaybı
belirlenmektedir.
Seri bağlantı durumunda toplam direnç:
RT = R1 + R2 + R3 + …..+ Rn
(2)
denklemi ile hesaplanır.

İç Çevre Kalitesi Seminerleri Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 366 _______

4.1.2. Analitik Çözümleme Yöntemi
Analitik çözümleme yönteminde Kirchoff yasaları kullanılarak elde edilen eĢitlikler kullanılır. Kirchoff
yasaları, elektrik devrelerindeki direnç hesaplamaları için kullanılmakta olup; Atkinson tarafından
maden havalandırma Ģebekelerinin çözümüne de uyarlanmıĢtır. Bu yaklaĢıma göre;
 Birinci yasaya göre bir kavĢağa gelen ve bu kavĢaktan giden hava miktarının cebirsel toplamı
sıfırdır.
 Ġkinci yasaya göre, kolların oluĢturduğu kapalı bir devredeki basınç düĢümünün cebirsel
toplamı sıfırdır.
Daha karmaĢık yapıların çözümlenmesinde ise değiĢik iterasyon teknikleri geliĢtirilmiĢtir. Bu
tekniklerden en yaygın olarak kullanılan ve yaklaĢık tekrarlama yöntemi olarak adlandırılan HardyCross iterasyon tekniğidir. Bu çözüm tekniği, D.R. Scott ve F.B. Hinsley tarafından geliĢtirilmiĢtir. Bu
yöntemin üç temel noktası vardır. Bunlar:
2
 Atkinson Yasası
:P=RxQ
[10]
(3)
 1. Kirchoff Yasası
: SQ=0
(Her kavĢak için)
 2. Kirchoff Yasası
: SQ=0
(Her kapalı devre için)
Her itirasyon yönteminde olduğu gibi, bu iteratif çözüm tekniğinde de her bir koldan geçen hava
miktarını (Qgerçek) bulmak için öncelikler bu değer tahmin edilerek hesaba baĢlanır. Tahmin değer ile
hesap sonucunda bulunacak değer arasındaki fark DQ olmak üzere;
Qgerçek = Qtahmin + DQ
(4)

Şekil 2. Hardy-Cross iterasyon tekniğinde hava basıncı-hava debisi iliĢkisi.
ġekil 2’de görüldüğü gibi, Qgerçek ile Qtahmin arasında kalan eğrinin eğimi yaklaĢık olarak ΔH / ΔQ’dur ve
bunun limit değeriyse dH/dQ olmaktadır. H ile Q arasındaki iliĢkiyi gösteren Denklem 3.’delki Atkinson
eĢitliğinin türevi alınarak, yukarıdaki grafikte de görüleceği üzere DP değeri hesaplanabilir.

dP
 n x R x Q n 1
dQ

(4)

ya da tahmin değeri için;

dP
n 1
 n x R x Qtah min
dQ

(5)
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olacaktır. Bu değer yaklaĢık olarak DH/DQ olacağından, Kirchoff yasaları da dikkate alınarak gerekli
düzenlemeler yapıldığında her bir kapalı devre için

Qm 

n
  Ri x Qtah
min, i


i 1

(6)

n 1
n x Ri x Qtah
min, i

düzeltme değerine ulaĢılır. Eğer bu kapalı devre içerisinde doğal havalandırmanın etkisi ya da
vantilatör bulunuyorsa; Hf vantilatör basıncı, Sf vantilatör karakteristik eğrisinin eğimi ve DHB de doğal
havalandırma basıncı olmak üzere denklem aĢağıdaki son halini alır.

Qm 





n
  Ri x Qtah
min, i  H f  DHB m


i 1

(7)

n 1
(n x Ri x Qtah
min, i  S f )

Bu iterasyon, DQ değeri belirli bir kabul değerinin altına düĢene kadar tekrarlanarak gerçeğe en yakın
değere ulaĢılır.
4.1.3. Analitik Çözümleme Yöntemi
Bu yöntemde; havalandırma Ģebekeleri, havayollarından geçen hava akımının değiĢik akıĢkanlar veya
elektrik akımı prensibi ile gösterilme esasına göre tasarlanmaktadır. Kullanımı yok denecek kadar
azalmıĢtır.
4.2. Havalandırma Şebekelerinin Çözümünde Bilgisayar Kullanımı [9]
Günümüze, yukarıda da özetle açıklanan sayısal iterasyon teknikleri ile hesap yapan bilgisayar
programları ile bu hesaplar yapılmaktadır. VnetPC, VUMA, MINEV, ClimSIM, DuctSIM gibi
havalandırma hesap programlarına ek olarak ülkemizdeki kömür madenlerinde de yaygın olarak
Henningsen ve Kazemaru gibi bilgisayar programları kullanılmaktadır.

SONUÇ
Yeraltı çalıĢma ortamında, iĢletme sırasında çıkan bu gazlar çalıĢanlar için büyük risk taĢımakla
birlikte, çalıĢanlarda kalıcı rahatsızlıklar oluĢturabilmekte ve can kayıplarına neden olabilmektedir. Bu
yüzden maden proje ve uygulamalarının, bir mühendislik dalı olarak maden bilim ve teknolojisine
uygun Ģekilde yapılmasına ek olarak ulusal ve uluslararası asgari standart Ģartlarına uygunluğun
sağlanması, uygulamada bu Ģartların temin edilmesine yönelik gerekli iĢletme faaliyetlerinin doğru ve
yerinde yapıldığının tespiti amacı ile de etkili bir denetim mekanizması ile kontrolü, hem güvenlik hem
de iĢletme ekonomisinin sağlanması açısından gerçek bir çözüm olacaktır. Denetim uygulamaları
sonrasında karĢılaĢılması muhtemel olumsuzluklar, etkili yasal yaptırımlar ile minimize edilerek iĢ
sağlığı ve iĢ güvenliği kültürünün geliĢmesi sağlanacaktır. Unutulmamalıdır ki; yeraltı madenleri, iĢ
sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularda en yüksek risklerden birini taĢımaktadır. Yapılacak zorunlu
ve düzenli eğitimlerde; iĢverenlerin ve çalıĢanların yeraltındaki gazları tanıması, riskleri öğrenmesi,
koruyucu/önleyici tedbirler hakkında bilgi sahibi olması; bu alanda karĢılaĢılması muhtemel risklerin
olumsuz bir Ģekilde sonuçlanmasının mümkün mertebede önüne geçecektir.
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ÖZET
Bu çalıĢmada, döĢeme tipi, yüksek verimli, özgül fan gücü düĢük, mevcut mimari standardlar ile
uyumlu bir ısı geri kazanımlı havalandırma cihazının geliĢtirilmesi kapsamında tamamlanmıĢ olan
deneysel ve sayısal çalıĢmalar sunulmaktadır. Isı geri kazanım cihazının TS EN 308 standardına
uygun olarak gerçekleĢtirilen performans testlerinden elde edilen bulgular, hesaplamalı akıĢkanlar
dinamiği (HAD) simülasyonlarının doğrulanmasında kullanılmıĢtır. HAD simülasyonları; daimi, üç
boyutlu, sıkıĢtırılamaz, ısı transferi içeren, türbülanslı akıĢ kabulleri altında, sonlu hacimler yöntemi
temelli ANSYS Fluent yazılımı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Cihaz içinde yer alan iki adet plug-fan için, çoklu
referans düzlemleri yöntemi kullanılmıĢtır. Ters ve çapraz akıĢlı eĢanjörlerden ibaret eĢanjör
grubundaki kanal sayıları gerçeğe uygun olarak modellenmiĢ ve ısı transferi hesaplanmıĢtır. Yapılan
simülasyonlarda cihazın soğuk ve sıcak hava tarafları bir arada modellenmiĢ olup, basınç ve hız
alanlarının yanında, yoğunluk ve sıcaklık alanları da türetilmiĢtir. YaklaĢık 62 milyon hücreli akıĢ
bölgesi için hesaplanmıĢ olan eĢanjör basınç düĢümü ve eĢanjörden çıkan soğuk akıĢkan sıcaklığı için
yüzde bağıl hata değerleri, sırasıyla, %9,4 ve %5,12 olarak bulunmuĢtur. Yöntemin, paralel iĢlemcili iĢ
istasyonların kullanımı yardımıyla, tasarımda önemli bir araç olarak kullanılabileceği ortaya konmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Isı geri kazanımı, Isı transferi, Deneysel, Hesaplamalı akıĢkanlar dinamiği.

ABSTRACT
In this work, experimental and numerical studies are presented for a floor-type heat recovery
ventilation unit which has a high efficiency, low specific fan power and is compatible with architectural
standards. The results obtained from the performance testing of the heat recovery unit following TS
EN 308 standard are used in the validation of computational fluid dynamics (CFD) simulations. CFD
simulations are performed using the finite volume based ANSYS Fluent code under the assumptions
of steady, three-dimensional, incompressible, turbulent flow with heat transfer. Multiple reference
frame model is used for the two plug fans in the device. The number of channels in the core which
comprises counter-flow and cross-flow heat exchangers are modeled realistically without any
representative assumptions. Pressure, velocity, density and temperature fields are calculated by
solving cold air flow and hot air flow regions simultaneously. For about 62 million-cell mesh size; the
percent errors for core pressure drop and air temperature at the core outlet in the cold air region are
9.4% and 5.12%, respectively. It’s shown that the method can be utilized as a major tool in the design
with the help of parallel processing work stations.
Key Words: Heat recovery, Heat transfer, Experimental, Computational fluid dynamics.
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1. GİRİŞ
Isı geri kazanımının yaygın kullanılan tanımlarından biri, enerjinin (ısı/kütle), yüksek sıcaklıktaki bir
hava akıĢından daha düĢük sıcaklıktaki diğer bir hava akıĢına aktarılarak geri kazandırılması iĢlemidir
[1]. Isı geri kazanımı gerçekleĢtiren bir sistemin uygulamada verimli ve ekonomik olması beklenir.
Havalandırma uygulamalarında, geri kazanımlı cihazlar iki sınıfa ayrılırlar: (1) Isı geri kazanımlı
havalandırma (IGKH, ing. heat recovery ventilation) cihazları ve (2) Enerji geri kazanımlı havalandırma
(EGKH, ing. energy recovery ventilation) cihazları. IGKH cihazları, paralel, ters ya da çapraz akıĢlı
olabilen, havadan havaya ısı geçiĢi sağlayan ısı değiĢtiricileridir. KıĢ koĢulunda egzoz havasındaki ısı
enerjisi, bina içine gönderilecek olan taze havaya, yaz koĢulunda taze havadaki ısı enerjisi, egzoz
havasına aktarılarak geri kazanım sağlanır. EGKH cihazları ise, duyulur ısının yanında gizli ısının da
aktarılmasını sağlayan ısı değiĢtiricileridir [2].
Bu çalıĢmada ele alınan IGKH cihazı, birbirine karıĢmayan sıcak ve soğuk hava kanallarından ibaret
olup, Ģematik olarak ġekil 1’de görülmektedir. Cihazın temel bileĢenleri: (1) Birden fazla sayıda plakalı
ısı değiĢtiricinin bir araya getirilmesi ile oluĢturulan ısı değiĢtirici grubu (core), (2) Egzoz ve taze hava
akıĢlarını sağlayan iki adet radyal tipte plug-fan, (3) Hava ile birlikte taĢınan katı parçacıkların
engellenmesi için iki adet filtre ve (4) hava akıĢına uygun Ģekilde tasarlanmıĢ hava kanalları olarak
sayılabilir.

Taze hava
çıkışı

Fan

Fan
Isı değiştirici grubu:
2 adet çapraz
2 adet ters akışlı ısı
değiştirici

Egzoz havası
girişi
Filtre

Filtre

Egzoz havası
çıkışı

Taze hava
girişi

Şekil 1. Isı geri kazanımlı havalandırma cihazı ve bileĢenleri
IGKH cihazının en önemli bileĢeni olan ısı değiĢtirici grubu, cihazın genel performansında belirleyici
role sahiptir. Isı değiĢtiricilerin performans karakteristikleri ise (basınç düĢümü, ısı transfer katsayısı),
anahatları standartlarla tarif edilen testler gerçekleĢtirilerek belirlenir. Bu testlerde doğru ölçümlerin
yapılabilmesi için akıĢ, olabildiğince uniform hız dağılımı hedeflenerek düzeltilir. Ancak uygulamada,
ısı değiĢtiricinin giriĢ ve çıkıĢ yüzeylerinde uniform olmayan hız dağılımları söz konusu olacak Ģekilde
çalıĢacağı durumlarla karĢılaĢılır. Böylesi çalıĢma koĢullarında, ısı değiĢtirici performansı düĢer. Bazı
üretici firmalar, uniform olmayan akıĢ karakteristikleri altında ısı değiĢtirici performansına iliĢkin verileri
sağlamaktadırlar. Deneysel verilerin yanında doğrulanmıĢ HAD simülasyonlarından elde edilecek hız
dağılımları da, ısı değiĢtiricinin giriĢ ve çıkıĢ yüzeylerinde uniform olmayan hız dağılımlarının etkisini
ortaya koymak için kullanılmaktadır. Hız profillerinin etkisinin incelendiği, Ranganayakulu vd. [3]
tarafından sunulan bir çalıĢmada, plakalı-kanatlı, çapraz akıĢlı, kompakt bir ısı değiĢtirici ele alınmıĢtır.
Uniform olmayan hız dağılımları için performans azalması ve basınç kayıplarındaki artıĢ, sonlu
elemanlar yöntemine dayalı bir model ile belirlenmiĢtir. Anjun vd. [4], plakalı kanatlı ısı değiĢtiricilerin
uniform olmayan giriĢ hızı dağılımlarının yarattığı performans düĢümünü deneysel olarak
incelemiĢlerdir. Test düzeneği ve deneysel iĢlemler verilmiĢ, akıĢ dağıtıcı elemanların yerleĢtirilme
açısının performansa etkisi incelenmiĢtir. Wen ve Li [5], plakalı kanatlı ısı değiĢtiricilere akıĢı
yönlendiren baĢlık elemanındaki uniform olmayan hız dağılımlarının performansa etkisini Fluent
yazılımını kullanarak HAD ile incelemiĢlerdir. Delikli saç uygulaması ile bu dağılımın engellenmesi ele
alınmıĢtır. Zhang ve Li [6] tarafından sunulan çalıĢma da benzer Ģekilde, baĢlık elemanındaki uniform
olmayan hız dağılımı HAD ile belirlenmiĢtir. Zhang [7], çapraz akıĢlı, plakalı kanatlı bir ısı değiĢtirici
çekirdeğe sahip bir IGKH cihazı için uniform olmayan hız dağılımlarının performansa etkisini hem
sayısal hem de deneysel olarak incelemiĢtir.
Bu çalıĢmada, döĢeme tipi, yüksek verimli, özgül fan gücü düĢük, mevcut mimari standardlar ile
uyumlu bir ısı geri kazanımlı havalandırma cihazının geliĢtirilmesi kapsamında tamamlanmıĢ olan
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deneysel ve sayısal çalıĢmalar, karĢılaĢtırmalı olarak sunulmaktadır. Ġlerleyen bölümlerde, ele alınan
problem ifade edilecek, sayısal simülasyonlarda izlenen yöntemler detaylandırılacak ve elde edilen
sonuçlar tartıĢılacaktır.

2. HAD SİMÜLASYONLARI
Simülasyonlarda, sonlu hacimler yöntemi temelli ANSYS Fluent 15 yazılımı ile daimi, üç boyutlu,
sıkıĢtırılamaz, türbülanslı, ısı transferi içeren akıĢ kabulleri altında çözüm aranmaktadır. HAD
benzetimleri ile incelenen sınır değer problemi için Süreklilik, Navier-Stokes ve Enerji Denklemleri’nin
nümerik çözümleri araĢtırılır. Bu denklemler en genel halde,
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gösterilmektedir [8]. Cihaz içindeki yoğunluk değiĢimleri, “sıkıĢtırılamaz ideal gaz yaklaĢımı” ile
hesaplanmıĢtır. Bu modelde yoğunluk, basınç değiĢimlerinin küçük olduğu kabulü ile yalnızca
sıcaklığa bağlı değiĢmekte olup



Piş

(4)

R
T
M

ile hesaplanmaktadır. Burada Piş , R ve M; iĢletme basıncı, evrensel gaz sabiti ve gazın molekül
ağırlığı olup bu değerler sabittir.
Ele alınan IGKH cihazının geometrisi ġekil 2’de görülmektedir. Taze (soğuk) havanın giriĢ sıcaklığı
3
(20,6 ºC) ve bağıl nemine (%48,2) göre bulunan hava yoğunluğu (1,1972 kg/m ) ile dinamik viskozite
(1,79e-05 kg/ms), giriĢ hızı (3,487 m/s) ve daire kesitli giriĢ kanalı çapı (0,45 m) değerleri ile
hesaplanan Re≈104984’tür. AkıĢ bölgesi, akıĢa etkisi ihmal edilebilir düzeyde olan bileĢenler (civata,
saç, kablo bağlantıları vb.) göz ardı edilerek oluĢturulmuĢtur. Ġki adet ters ve iki adet çapraz akıĢlı ısı
değiĢtiriciden oluĢan ısı değiĢtirici grubunun kanalları, ürünün gerçek yapısına uygundur. Çapraz akıĢlı
eĢanjördeki ve ters akıĢlı eĢanjördeki kanal sayıları, sırasıyla 200 ve 320’dir. Bu kanalları birbirinden
ayıran saçlar ise çok ince oldukları için, yüzey olarak modellenmiĢtir. Ġki adet plug-fan, bağlantı saçları
ile birlikte akıĢ bölgesinde yer almaktadır. Fan devir sayısı 2804,9 devir/dakika’dır. Fan simülasyonları,
çoklu referans düzlemleri yöntemi ile gerçekleĢtirilmiĢtir.

Şekil 2. AkıĢ bölgesi.
Simülasyon Ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 376 _______

Hava ile birlikte taĢınan katı parçacıkların engellenmesi için kullanılan filtrelerin ortalama hıza bağlı
statik basınç düĢümü (ΔP(Vort)) karakteristikleri, gerek üretici verilerinden gerekse deneylerden
bilinmektedir. Bu sebeple filtreler doğrudan değil, gözenekli ortam modeli ile modellenmiĢtir. Bu
modelde filtreleri basit akıĢ hacimleri temsil etmekte, gözenekli ortam olarak tanımlanan bu bölgelerde,
gerçeği yansıtacak ölçüde basınç düĢümü yaratan akıĢ direnci girilmektedir. Mevcut çalıĢma için bu
iliĢki,

P  56Vort

(5)

olarak tanımlanmıĢtır.
HAD simülasyonlarının, ağ boyutundan bağımsız olduğu sorgulanmalıdır. Bu amaçla eĢanjör grubu ve
fanlar için ayrı ayrı ağdan bağımsızlık çalıĢmaları yapılmıĢ ve belirlenen en uygun ağ boyutları, cihazın
HAD simülasyonlarında kullanılmıĢtır. Son durumda, akıĢ analizleri için çözümü yapılacak olan
modelin toplam hücre sayısı 61.688.923’tür.
Tüm katı çeperlerde kaymama koĢulu tanımlanmıĢtır. Problem için diğer sınır koĢulları ve malzeme
özellikleri, Tablo 1’de özetlenmiĢtir:
Tablo 1. Sınır koĢulları ve malzeme özellikleri girdileri
Simülasyon girdisi
3
Havanın yoğunluğu (kg/m )
Havanın dinamik viskozitesi (kg/ms)
Havanın ısı iletim katsayısı (W/mK)
Havanın özgül ısısı (J/kgK)
Sıcak akıĢkan giriĢ hızı (m/s)
Sıcak akıĢkan giriĢ sıcaklığı (ºC)
Sıcak akıĢkan çıkıĢ basıncı (Pa)
Soğuk akıĢkan giriĢ hızı (m/s)
Soğuk akıĢkan giriĢ sıcaklığı (ºC)
Sıcak akıĢkan çıkıĢ basıncı (Pa)

Değer
SıkıĢtırılamaz ideal gaz yaklaĢımı
1,7894e-05
0,0242
1006,43
3,487
39,9
232
3,487
20,6
225

ANSYS Fluent yazılımının standart yakınsama kriterlerine ek olarak, eĢanjör grubunun çıkıĢ
yüzeylerindeki sıcaklıklar ve statik basınçlar ile fan çarkı üzerindeki moment katsayısının iterasyon
sayısına bağlı değiĢimi gözlenmiĢtir.

SONUÇ
HAD simülasyonlarından elde edilen eĢanjör basınç düĢümü, üretici firmanın katalog verileri ve
deneysel sonuçlar ile karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 2’de verilmiĢtir.
Tablo 2. EĢanjörde basınç düĢümü

Katalog verisi-sıcak
Katalog verisi-soğuk
Deney-izotermal
HAD-sıcak
HAD-soğuk

Basınç DüĢümü (Pa)
134
125
131
121,37
129,19

Buna göre, sıcak akıĢkan tarafında hesaplanan basınç düĢümü, katalog verilerine göre en yüksek
sapma değerine sahiptir. Buna rağmen, bu hata değeri %9,4 olup, ele alınan yüksek hücre sayılı
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simülasyon için kabul edilebilir düzeyde olarak değerlendirilmiĢtir. Ayrıca, eĢanjörden çıkan sıcak ve
soğuk akıĢkan sıcaklıkları, alan ağırlıklı ortalama olarak hesaplanmıĢtır. Benzer Ģekilde, değerler,
firma katalog verileri ve deneysel sonuçlar ile karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 3’te verilmiĢtir.
Tablo 3. EĢanjör çıkıĢ sıcaklıkları

Katalog verisi-sıcak
Katalog verisi-soğuk
Deney-sıcak
Deney-soğuk
HAD-sıcak
HAD-soğuk

Sıcaklık (ºC)
24,2
36,3
24,3
37,5
23,61
35,58

Elde edilen sonuçlar için, deneysel verilere dayalı en yüksek bağıl hatanın %5,12 değeri ile soğuk
akıĢkan tarafında olduğu görülmektedir. Böylece eĢanjör bölgesinde kritik akıĢ parametrelerine iliĢkin
simülasyon sonuçlarının, gerçek ölçüm verileri ile uyumlu olduğu kanaatine varılmıĢtır.
ġekil 3’te cihaz içindeki akım çizgileri yer almaktadır. Ters akıĢlı ve çapraz akıĢlı eĢanjör bileĢenlerinin
bir araya gelerek oluĢan kombi eĢanjör modeli içindeki akım çizgileri, yüksek kanal sayısına sahip
eĢanjör bloklarının doğru modellendiğine dair nitel bir değerlendirme imkanı sunmaktadır.

Şekil 3. Cihaz içindeki akım çizgileri
ġekil 4’te verilen yoğunluk dağılımları ve ayrıca bulunmuĢ olan sıcaklık dağılımları yardımıyla, soğuk
akıĢkan tarafından sıcak akıĢkan tarafına gerçekleĢen ısı akısı yaklaĢık 10 kW olarak hesaplanmıĢtır.
Bu değer, HAD ile bulunan sıcaklık değerlerinden de beklendiği üzere, katalog verisi olan 10,5 kW
değerine göre yaklaĢık %5 hata ile yakın bulunmuĢtur.

Şekil 4. Cihaz içindeki yoğunluk değiĢimleri
ġekil 5’te, eĢanjör yüzeylerindeki hız dağılımları görülmektedir. Hız dağılımları incelendiğinde, IGKH
cihazının yapısından ötürü yüzeylerde hızların uniform olmadığı göze çarpmaktadır.
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EFV-200 Isı Transferi Analizi (Eşanjor Kanallı Olarak Modellendiğinde)
Exhaust Hattı Eşanjor Giriş Çıkış Hız Dağılımı

Supply Hattı
Eşanjor Giriş Çıkış Hız
Hız Dağılımı
Üfleme Hattı EĢanjör
GiriĢ-ÇıkıĢ
Dağılımı

Egzoz Hattı EĢanjör GiriĢ-ÇıkıĢ Hız Dağılımı

Test

Şekil 5. EĢanjör grubu
üfleme ve egzoz hatlarının giriĢ ve çıkıĢ kesitlerindeki hız dağılımları
Eşanjor Çıkışı Hız Dağılımı
Genel bir değerlendirme olarak, bir ısı geri kazanımı cihazı için yeterli doğruluğa sahip HAD
simülasyonları baĢarı ile tamamlanmıĢtır. Mevcut yöntemin olumsuz yanı, yüksek hücre sayısından
dolayı hesaplama süresinin uzun olmasıdır. Ancak, bilgisayar donanımı teknolojisindeki ilerlemelerin
yanında giderek artan paralel iĢlemci kullanımı ile bu olumsuzluğun giderileceği düĢünülmektedir.
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CHILL-SIM DOĞAL VE EVAPORATĠF SOĞUTMA SĠSTEMLĠ
CHILLER GRUPLARININ PERFORMANS VE ENERJĠ
VERĠMLĠLĠĞĠ HESAPLAMA SĠMÜLASYON YAZILIMI
Hasan ACÜL

ÖZET
Bu çalıĢmanın amacı, doğal ve evaporatif soğutma sistemli hava soğutmalı chillerlerin performans ve
enerji verimliliği hesaplamalarının yapıldığı simülasyon yazılımı hakkında bilgi vermektir.
Yazılım, chillerlerin farklı koĢullarda performans hesaplamalarının yapılması, isteğe uygun chillerlerin
mevcut bir ürün yelpazesinden seçilmesi, seçilen chiller için evaporatif ve doğal soğutma verimlilik ve
kazanç analizinin yapılmasını kapsamaktadır. Yazılımın hedef kullanıcıları chiller üreticisi firmalar, bu
ürünlerin tesisat/taahüt projelerini yapan tasarımcısı firmalar ve ürün kullanıcılarıdır.
Yazılımdan elde edilen temel bulgular ürün teknik performans değerleri, enerji verimliliği kazançları,
chiller EER ve kompresör COP değer karĢılaĢtırmaları, kapasite artıĢları, harcanan bedeller ile yatırım
geri dönüĢüm süreleridir. Yazılım sonuçları literatürde ve endüstride yapılan çalıĢmaların bulguları ile
karĢılaĢtırılarak doğrulanmaya çalıĢılmıĢtır.
Yazılım gerek ürünü tasarlayan ve imal eden gerekse ürün tesisat projelendirmesini yapan
mühendisler açısında önemli bir analiz aracıdır. Kısa sürede detaylı hesaplamalar ve analizler yapmak
vasıtasıyla mühendislik zamanlarının etkin biçimde kullanılmasını sağlarken; enerji verimli ürün üretimi
ve kullanımını destekleyecek veriler üretmektedir.
Anahtar Kelimeler: Enerji Verimliliği, Doğal Soğutma, Evaporatif Soğutma, Adyabatik Soğutma,
Chiller, Soğutma Grubu, Simülasyon, Yazılım, Free Cooling

ABSTRACT
The purpose of this study is to provide information on CHILL-SĠM software which is on chillers’
performance and energy efficiency calculation. CHILL-SIM software includes selection of optimum
products, freecooling and evaporative cooling simulation as well.
Key Words: Energy Efficiency, Cooling, Evaporative Cooling, Adiabatic Cooling, Chiller, Chillers,
Simulation, Software, Free Cooling

1. GĠRĠġ
Yazılıma konu olan soğuk su/su-salamura üreticisi hava soğutmalı chiller gruplar endüstriyel
proseslerde ve iklimlendirme sistemlerinde yaygın olarak kullanılan mekanik sıkıĢtırmalı soğutma
çevrimi prensibi ile likit (su, su-etilen glikol, su-propilen gilikol, vb.) soğutma iĢlemi yaparlar.
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ġekil 2. Örnek Hava Soğutmalı Chiller

Doğal soğutma (free cooling), kıĢ ve bahar mevsimlerinde düĢük hava sıcaklıklarından faydalanarak
bir chiller kompresörünün çalıĢması olmaksızın ya da kısmen çalıĢtırılarak soğutma ihtiyacının çok
daha düĢük iĢletme maliyeti ile karĢılanmasıdır [1]. Sulu sistemlerde yaygın doğal soğutma
uygulamaları chiller üzerinde ısı değiĢtirgeci batarya kullanımı, chiller ile kuru soğutucu birlikte
kullanımı ve chiller ile su soğutma kulesi kullanımı olarak belirtilebilir.

ġekil 3. Örnek Doğal soğutma
amaçlı kullanılan kanatlı borulu
ısı eĢanjörü

ġekil 4. Örnek Kuru Soğutucu

ġekil 5. Örnek Su soğutma
kulesi (Su soğutmalı
sistemlerde)

Evaporatif soğutma (adyabatik soğutma), hava soğutmalı chiller kondenser giriĢ havasının neme
doyurularak yaĢ termometre sıcaklığına yaklaĢtırılması ile kondenser ve kompresör verimliliğinin
artırılması, böylelikle iĢletme maliyetlerinin düĢürülmesi iĢlemidir [2]. Hava soğutmalı chillerlerde
yaygın olarak kullanılan evaporatif soğutma uygulamaları ağ üzeri su spreyleme, doğrudan kanatlara
su spreyleme, sisleme, evaporatif pad kullanımıdır.

ġekil 6. Örnek Ağ üzeri
spreyleme

ġekil 7. Örnek Sisleme

ġekil 8. Örnek Evaporatif pad
kullanımı

Chiller simülasyon yazılımı, üretici firmanın standart özelliklerini belirleyerek tanımlanmıĢ olduğu
chillerlerin farklı koĢullarda performans hesaplamalarının yapılması, isteğe uygun chillerlerin mevcut
ürün yelpazesinden seçilmesi, seçilen chiller için evaporatif ve doğal soğutma verimlilik ve kazanç
analizinin yapılmasını kapsamaktadır.

2. YAZILIM HESAPLAMA YAKLAġIMLARI VE ALT YAPI
Chiller performans hesaplamaları için “ANSI/AHRI Standard 540-2004: Standard For Performance
Rating Of Positive Displacement Refrigerant Compressors And Compressor Units” standardında
belirtilen compresör polinomial denklem (Polynomial Equation) kullanılmıĢtır [3].
Polinomial denklem ile kompresörün farklı evaporasyon ve kondenzasyon sıcaklıkları için kapasite,
motor gücü ve akımı için hesaplamaları yapılabilmektedir. Bu hesaplamalar için polinomial katsayılar
kullanılmaktadır. Ancak polinomial denklem ve katsayılar her bir kompresör üreticisi firma tarafından
farklı standartlarda (farklı evaporasyon, kondenzasyon sıcaklıkları, aĢırı soğutma, kızgınlık
değerlerinde) yada firmaya özgün Ģartlar için verilmektedir. Dolayısıyla hesaplamar için sadece bu
Simülasyon Ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu Bildirisi
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katsayılar yeterli olmamaktadır. Yazılımın alt yapısında farklı kompresör baz Ģartları için değiĢikliklere
cevap verecek bir mühendislik hesaplama mantığı da gerekli olmaktadır. Bu mantığın geliĢtirilmesi için
detaylı mühendislik analiz çalıĢması yapılmıĢtır.
Evaporatif soğutma performans hesaplamalarında Ashrae Fundamentals Chapter 6 Psychrometrics
[4] ve HVAC Systems And Equipment Chapter 41 Evaporative Air-Cooling Equipment [5] kaynakları
temel alınmıĢtır. Farklı birçok sıcaklık için nemli hava özellikleri program tarafınından birçok kez
dinamik olarak hesaplanmaktadır.
Doğal soğutma performans hesaplamaları için kanatlı borulu ısı eĢanjörlerinde Ɛ-NTU yaklaĢımı ile ısı
transferi hesaplamaları yapılmaktadır. Isı değiĢtirgeçlerinde hesaplamalar için temel yaklaĢım Yunus
Çengel, Heat Transfer Chapter 13 Heat Exchangers kaynağı temel alınmıĢtır [6].
Hesaplamalarda kullanılan soğutucu akıĢkanların termodinamik verileri ve nemli hava psikrometrik
verileri C++ yazılım dili bazlı dinamik bir DLL kütüphanesi olan Coolprop yazılımından üretilmektedir
[7]. Yazılım alt yapısında C#, SQL, .Net, MVC, Jquery programlama dilleri kullanılmaktadır.

3. YAZILIM GENEL ÖZELLĠKLER VE HESAPLAMA METOTLARI
Yazılım veri giriĢi, seçim tercihleri, ürün seçim listesi, ürün teknik bilgileri, evaporatif soğutma ve doğal
soğutma uygulaması simülatörleri ile soğutma çevrimi entalpi-basınç/sıcaklık-entropi değerleri grafik
gösterimi iĢlevsel bölümlerinden oluĢmaktadır.
Yazılımda chiller kapasitesi ile kompresör beygir gücü ile ve su/su-salamura debisi ile olmak üzere üç
temel hesaplama ve seçim metodu alternatifi mevcuttur. Hesaplamalarda farklı ölçü birimleri
kullanılabilir.

ġekil 9. Yazılım kullanıcı ön arayüzü
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4. EVAPORATĠF SOĞUTMA SĠMÜLATÖRÜ UYGULAMASI
Belirlenen chiller için evaporatif soğutma uygulaması simülasyonu kullanılarak performans, enerji
verimliliği ve maliyet hesaplaması yapılır. Ara yüz ekranında kullanıcıdan Ģekil 10.’de verilen bilgilerin
girilmesi istenir.

ġekil 10. Yazılım evaporative soğutma arayüzü

 Evaporatif Soğutma Metodu: Bu kısımda kullanıcıdan evaporatif soğutma uygulama metodunu (ağ
üzeri spreyleme, doğrudan spreyleme, sisleme, evaporatif ped (15 cm), evaporatif ped (10 cm) ve
diğer) seçmesi istenir.
 Evaporatif Soğutma Verimliliği: Her bir seçeneğe karĢılık gelen evaporatif soğutma metodu
otomatik olarak bu kısma getirilir. Metod olarak “Diğer” seçilmesi halinde verimlilik değeri elle
girilebilir. Bu değer 0-1 arasında bir değer olmak zorundadır.
 Evaporatif soğutma verimliliği kavramı ile ilgili yapılan hesaplamada kullanılan yaklaĢım aĢağıdadır:









Evaporatif Soğutma Ek Güç (Pompa, vb.) Gereksinimi (kw)
Ortam Referans Bağıl Nem(%RH)
Evaporatif Soğutma Tahmini Ortalama Günlük ÇalıĢma Saati
Set Değeri AĢan Her Derece Sıcaklık Ġçin Tahmini ÇalıĢma Günü
Referans Su Birim Fiyati(€/m³)
Referans Elektrik Enerjisi Birim Fiyati (€/kWh)
Evaporatif Sogutucu Ġlk Yatırım Maliyeti (€)

Analiz için hesaplama metodu set değeri aĢan her bir derece için tek tek hesaplamanın dinamik olarak
yapılmasıdır. Hesaplama aralığı set değeri, ekranda girilen hava sıcaklığı ile onun +10 °C üstüne
kadar yapılır. Böylelikle tüm yükselen sıcaklık aralıkları için ortalaması alınmıĢ detaylı bir analiz
mümkün olur.
Analizde psikometrik veriler ve hesaplamalar, chiller performans verileri ve hesaplamalar, evaporatif
soğutma sonrası chiller performans verileri ve hesaplamalar, evaporatif soğutma öncesi ve sonrası
arasında performans karĢılaĢtırma olmak üzere dört bölümde detaylı analizler yapılmaktadır. Analiz
sonucunda aĢağıdaki temel veriler oluĢturulmaktadır:
 Chiller tahmini ortalama soğutma kapasitesi artıĢı (%)
 Chiller tahmini ortalama enerji verimliliği artıĢı (%)
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Ortalama kompresör COP değerleri (evapratif soğutma öncesi & sonrası)
Ortalama chiller EER değerleri (evapratif soğutma öncesi & sonrası)
Evaporatif soğutma için gerekli tahmini toplam su miktarı (m3)
Tahmini toplam su tüketim harcaması (€)
Tahmini toplam elektrik enerjisi kazancı (€)
Evaporatif soğutma ile tahmini sistem kazancı toplamı (€)
Evaporatif soğutma tahmini yatırım geri dönüĢ süresi (yıl)

Evaporatif soğutma uygulaması analizinin gerçek performans verileri ile karĢılaĢtırılması amacıyla
Ġzmir Gaziemir Hugo Boss tekstil tesislerinde 2009 yılının Temmuz ayından Ağustos ayına kadar
yapılan çalıĢma [8] ele alınmıĢtır. Bilgiler Ģu biçimdedir:
1. Belirtilen periyot içerisinde ortam sıcaklığı 25°C ile 39°C arasında seyretmiĢtir. Ortalama kuru
termometre sıcaklığı 33 °C, yaĢ termometre sıcaklığı 21,5 °C, bağıl nem RH % 36’dir.
2. Evaporatif soğutma uygulaması ağ üzeri sisleme sistemi kullanılarak yapılmıĢtır.
3. Uygulama için iki adet nominal soğutma kapasitesi 600 kW (Thg=36 °C) olan chiller
kullanılmıĢtır.
Tablo 1.’de görüldüğü üzere çalıĢma sonucunda chiller enerji verimlilik oranı EER değerlerinin 2.96
dan 3.36’ya yükseldiği; soğutma kapasitesinin ise %5,9 arttığı bulunmuĢtur. KarĢılaĢtırma benzer ünite
[9] kullanılarak evaporatif soğutma simülasyon uygulaması ile yapılmıĢtır. Tablo 1.’de bu karĢılaĢtırma
da verilmiĢtir. Ölçüm değerleri ve evaporatif soğutma analizi arasında uyumluluk mevcuttur.
Tablo 1. Ölçüm ve yazılım değerleri karĢılaĢtırması
Ölçüm

Chiller (E.S uygulaması Yok)
Kondenser hava giriĢ sıcaklığı
Soğutma Kapasitesi
ToplamGüç
EER
Chiller (E.S uygulaması Var)
Kondenser hava giriĢ sıcaklığı
Soğutma Kapasitesi
ToplamGüç
EER
Soğutma Kapasitesi ArtıĢı
Enerji Verimlilik ArtıĢı

Yazılım
(Tek sıcaklık
değeri için)

Yazılım
(33 °C – 43 °C sıcaklık
değerleri arası için
ortalama)

33 °C
659 kW
223 kW
2,96

33 °C
649,6 kW
192,7 kW
3,37

33 °C – 43 °C
649,6 - 562,4 kW
192,7 - 226,4 kW
2,92 (3,37 - 2,49)

25,5 °C
698 kW
208 kW
3,36
%6
%7

26,09 °C
702,1 kW
175,3 kW
4,00
%8
%9

26,09 - 34,63 °C
702,1 – 636,2 kW
175,3 – 197,5 kW
3,61 (4,00 – 3,22)
% 10,4
% 10,8

5. DOĞAL SOĞUTMA SĠMÜLATÖRÜ UYGULAMASI
Belirlenen chiller için doğal soğutma uygulaması simülasyonu kullanılarak performans, enerji verimliliği
ve maliyet hesaplaması yapılır.
Doğal soğutmada farklı yöntemler kullanılsa da temel prensip Ģekil 11.’de gösterildiği gibidir.
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ġekil 11. Doğal soğutma sistemi prensip Ģeması [X]
Yazılımda doğal soğutma uygulaması simülasyonu arayüzü üç kısımdan oluĢmaktadır:
1. Doğal soğutucu verileri ve hesaplamaları
2. KarĢılaĢtırma için chiller verileri ve hesaplamaları
3. Enerji verimliliği hesaplamaları

6. Doğal Soğutucu Verileri Ve Hesaplamaları

ġekil 12. Yazılım doğal soğutucu verileri ve hesaplamaları ara yüzü
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 Girilecek veriler ve hesaplanan veriler aĢağıda belirtilmiĢtir:
a. Veriler:
 Doğal Soğutma Metodu: Kanatlı borulu ısı değiĢtirgeci, kuru soğutucu, su soğutma kulesi
 Doğal Soğutma Yükü: %100 yük, Kısmi yük
 Boru Geometrisi
 Boru Malzemesi ve Boru Ġç Formu
 Boru DıĢ Çapı
 Boru Kalınlığı
 Boru Sayısı
 Sıra Sayısı
 Devre Sayısı
 Lameller Arası Mesafe (Hatve)
ġekil 13 a, b, c: Kanatlı Borulu Isı EĢanjörü ve kanat Lamel Dizili Uzunluk
boru diziliĢleri
 Lamel Dizili Yükseklik
 Lamel Malzemesi ve Lamel Formu
 Lamel Kalınlığı
 Hava Debisi
 Hava GiriĢ Sıcaklığı
 Su/Su-Salamura GiriĢ Sıcaklığı
 Su/Su-Salamura ÇıkıĢ Sıcaklığı

b.

1.

Hesaplananlar:
 Doğal Soğutma Hesaplanan Kapasitesi
 Transfer Yüzey Alanı
 Boru Ġç Hacmi

KarĢılaĢtırma Ġçin Chiller Verileri Ve Hesaplamaları

ġekil 14. Yazılım Chiller verileri ve hesaplamaları ara yüzü
 Girilecek veriler ve hesaplanan veriler aĢağıda belirtilmiĢtir:
a. Veriler:
 Soğutucu AkıĢkan
 Chiller Kondenzasyon Sıcaklığı
 Evaporasyon Sıcaklığı
 AĢırı Soğutma
 Kızgınlık
b. Hesaplananlar:
 Gerekli Chiller Kapasitesi
 Verilen ġartlarda Chiller Toplam Gücü
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 Chiller EER
 Chiller ÇalıĢması Varsayımı Top. Enerji Harcaması
 Chiller ÇalıĢması Varsayımı Top. Enerji Bedeli

2.

Doğal Soğutucu Ġle Enerji Verimliliği Hesaplamaları

ġekil 15. Yazılım doğal soğutucu ile enerji verimliliği hesaplamaları arayüzü
 Girilecek veriler ve hesaplanan veriler aĢağıda belirtilmiĢtir:
a. Veriler:
 Tahmini Yıllık ÇalıĢılan Ay
 Tahmini Aylık ÇalıĢma Günü
 Tahmini Günlük ÇalıĢma Saati
 Enerji Birim Fiyat
b. Hesaplananlar:
 Toplam Fan Gücü
 Tahmini Yıllık Toplam ÇalıĢma Günü
 Tahmini Yıllık Topam ÇalıĢma Saati
 Doğal Soğutucu EER
 Toplam Fan Enerji Harcaması
 Doğal Soğutucu Toplam Enerji Bedeli
 Doğal Soğutucu Enerji Verimliliği Kazancı (Yıllık)
 Doğal Soğutucu Ġlk Yatırım Bedeli
 Doğal Soğutucu Yatırım Geri DönüĢüm Süresi
Doğal soğutucu uygulaması ile elde edilecek kazanç uygulama Ģartlarına göre farklılık gösterdiği için
birebir karĢılaĢtırma yapılamamıĢtır. Ancak ısı değiĢtirici batarya kapasite hesapları benzer yazılım ve
sonuçlar ile karĢılaĢtırılarak uyumluluk gözlenmiĢtir.

7. SONUÇ
Verimliliği arttırmak ve böylece birim maliyeti en düĢük düzeye indirmek günümüzün rekabetçi
ortamında en can alıcı noktadır. Ġklimlendirme ve tesisat sektörü içerisinde yer alan mühendislerin
üretim, proje ve uygulamalarında yukarıda tanımlanan evaporatif ve doğal soğutma uygulamalarının
kullanımını yaygınlaĢtırması ile birlikte iĢletmelerimizde verimlilik artacak ve ülke olarak rekabet
gücümüz yükselecektir. Bu sistemlerin aynı zamanda çevreci sistemler olduğu akıldan
çıkartılmamalıdır.
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Yazılım gerek ürünü tasarlayan ve imal eden gerekse ürün tesisat projelendirmesini yapan
mühendisler açısında önemli bir analiz aracıdır. Kısa sürede detaylı hesaplamalar ve analizler yapmak
vasıtasıyla mühendislik zamanlarının etkin biçimde kullanılmasını sağlarken; enerji verimli ürün üretimi
ve kullanımını destekleyecek veriler üretmektedir. Yazılımın yeni versiyon çalıĢmaları sürekli devam
etmektedir. Bir sonraki aĢamada kullanıcı firmanın standart olarak belirlediği kuru soğutucular
kütüphanesinden seçim yapılması ve entegre verimlilik hesabı olması planlanmaktadır.
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HAVALANDIRMA CĠHAZLARINDA ISI GERĠ KAZANIM VE
TOPLAM ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠNĠN SĠMÜLASYONU
Murat ÖZER
Erhan BUDAK

ÖZET
Isı geri kazanım sistemleri havalandırma cihazlarında yaygın bir Ģekilde kullanılmaktadır. Bu sayede
%90’lara varan enerji tasarrufları sağlanabilmektedir. Burada ısı geri kazanım verimini etkileyen en
önemli parametre dönüĢ havası ve taze hava sıcaklıkları arasındaki farktır. Bu fark arttıkça ısı geri
kazanım verimi de artmaktadır. Tersi durumda da verim azalmaktadır. Havalandırma cihazlarında
kullanılan ısı geri kazanım sistemleri cihaz içi statik basınç düĢümlerini arttıran komponentlerdir. Bu
nedenle motorların çekilen güç değerleri yüksektir. Dolayısıyla ısı geri kazanımlı havalandırma
cihazlarında, ısı geri kazanım veriminin yanında toplam enerji verimliliği de değerlendirilmelidir.
Özellikle ülkemiz gibi geçiĢ mevsimlerinin yoğun olduğu iklim kuĢaklarında ve gün içi sıcaklık
değiĢiminin büyük olduğu yerlerde ısı geri kazanımının etkinliği sorgulanmalıdır. Bu çalıĢmada ısı geri
kazanımlı ve soğutma sistemi direkt genleĢmeli tip olan bir havalandırma cihazının, farklı dönüĢ
havası ve taze hava sıcaklıklarındaki ısı geri kazanım ve toplam enerji verimliliği, soğutma sisteminin
simülasyonuyla analiz edilmiĢtir. Kompresör ve fan motorlarında tüketilen enerji ile geri kazanılan ısı
enerjisi her bir durum için hesaplanmıĢ ve ısı geri kazanımının hangi durumlarda kullanılmaması
gerektiği tespit edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: ısı geri kazanım, toplam enerji verimliliği, soğutma çevrimi simülasyonu.

ABSTRACT
Heat recovery systems are used prevalently in ventilation systems. Therefore, up to 90% energy
savings can be achieved. The most important parameter that effect the heat recovery efficiency is the
difference between the temperatures of return and fresh air. When this difference increases, the heat
recovery efficiency also increases. Vice versa, the efficiency decreases. Heat recovery systems are
components used in ventilation units those increase the internal static pressure loss. Therefore, motor
absorbed power values are high. Hence, total energy efficiency should also be considered with heat
recovery efficiency in ventilation units used heat recovery. Effectiveness of heat recovery should be
questioned, especially in climate zones where transition seasons are intense like our country and the
region where the daily temperature variations are great. In this study, heat recovery and total energy
efficiency was analyzed in different return and fresh air temperatures of a ventialion system that has a
heat recovery and direct expansion cooling system. The consumed energy by the compresor and fan
motors and recovered heat energy was calculated for each state and it was identified that, in which
cases heat recovery should not be used.
Key Words: heat recovery, total energy efficiency, refrigeration cycle simulation.
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1.GĠRĠġ
Isı geri kazanımlı santrallerin hangi sıcaklıklarda daha verimli ya da hangi sıcaklıklarda verimsiz
çalıĢtığı ve oluĢturulan soğutma sistemine ait parametrelerin nasıl etkilendiği büyük önem
taĢımaktadır. Soğutma sisteminin ana ekipmanlarını oluĢturan evaporatör, kondenser ve kompresörün
seçim kriterleri bellidir. Ancak burada belirsiz olan, ısı geri kazanımdan sonra evaporasyon ve
kondenzasyon sıcaklıklarının ve kapasitelerin nasıl değiĢeceğidir.
Tüm bunlar ilk yatırım ve iĢletme maliyetlerinin yüksek olmasına veya istenen konfor Ģartlarının
sağlanamamasına neden olur.

2. ANALĠZĠ YAPILAN SOĞUTMA SĠSTEMĠ VE ISI GERĠ KAZANIM CĠHAZI
Analizi yapılan %100 taze havalı direkt genleĢmeli klima santralinin teknik özellikleri Tablo-1’de
verilmiĢtir. Her iki cihazda da (ısı geri kazanım bataryalı ve ısı geri kazanımsız cihaz) cihaz dıĢı 800
Pa ve soğutma sisteminde kızgınlık 10 °C aĢırı soğutma 5 °C olarak alınmıĢtır. Yapılan simülasyon
sonucunda elde edilen parametrelerin analizi, kuru ve yaĢ termometre sıcaklıklarına göre ġekil-3,
ġekil-4, ġekil-5 ve ġekil-6’da verilmiĢtir.
Tablo 1. Klima Santralinde Kullanılan Komponentler ve Parametreler
Seçilen Kompresör
Evaporatör Bataryası
Evaporatör Hava Debisi
Kondenser Bataryası
Kondenser Hava Debisi
Soğutucu AkıĢkan
Isı Geri Kazanım Bataryası AkıĢkan Tipi
Isı Geri Kazanım Bataryası, 2 adet
Sirkülasyon Pompası
%100 TH VantilatörToplam Statik Basınç
%100 TH AspiratörToplam Statik Basınç
%100 TH Vantilatör IGK Toplam Statik Basınç
%100 TH Aspiratör IGK Toplam Statik Basınç

GSD60154VA, 2 adet
25-22 3/8 CS 26T 6R 1450A 2,1P 39NC
3
10.100 m /h
25-22 3/8CS 36T 3R 1950A 2,1P 18NC
3
18.730 m /h
R 410A
% 25 Etilen Glikol %75 Su
32-28 1/2 CS 20T 4R 1450A 2,1P 20NC
TP32-120/2
1340 Pa
360 Pa
1435 Pa
550 Pa

Evaporatör ve kondenser için giriĢ havası Ģartı olarak alınan sıcaklıklar aĢağıda verilmiĢtir. DönüĢ
o
havası kuru termometre sıcaklığı 24 C bağıl nem % 50 olarak alınmıĢtır. Cihazın içi boyutları
düĢünülerek bir ısı geri kazanım bataryası oluĢturuldu. Bu bataryalardan biri ısıtıcı diğeri soğutucu
olarak kabul edildi. Isıtıcı batarya egzoz tarafına, soğutucu batarya ise taze hava tarafına yerleĢtirildi.
DönüĢ havası Ģartları ısıtıcı batarya üzerinden geçtiği, taze hava Ģartların ise soğutucu batarya
üzerinden geçtiği kabul edildi. Her iki bataryanın içersinde dolaĢan akıĢkan sabitlendi. Isıtıcı
bataryanın çıkıĢ sıcaklığı soğutucu bataryanın giriĢ sıcaklığı, soğutucu bataryanın çıkıĢ sıcaklığı ise
ısıtıcı bataryanın giriĢ sıcaklığı kabul edilerek sistem simülasyonu yapıldı. Bu giriĢ ve çıkıĢ sıcaklıkları
eĢitlendi. Daha sonra bu sisteme uygun bir sirkülasyon pompası seçildi. Belirlenen her bir kuru
termometre sıcaklığı, 8 farklı yaĢ termometre ile eĢleĢtirilerek 80 farklı hava giriĢ havası
o
oluĢturulmuĢtur. Kuru termometre sıcaklıkları: 25-26-27-28-29-30-31-32-33-34 C, YaĢ termometre
o
sıcaklıkları: 17-18-19-20-21-22-23-24 C
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ġekil 1. %100 Taze Havalı Klima Santrali

ġekil 2. %100 Taze Havalı Isı Geri Kazanımlı Klima Santrali

3.VERĠLERĠN ANALĠZĠ ve YORUMLAR

Evaporasyon Sıcaklığı [°C]

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

% 100 TH Evap. Sıcaklığının KT ve YT'ye
Göre DeğiĢimi

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Kuru Termometre Sıcaklığı [°C]
ġekil 3a.
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% 100 TH IGK. Evap. Sıcaklığının KT ve YT'ye
Göre DeğiĢimi

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

YT 24
YT 23
YT 22
YT 21
YT 20
YT 19
YT 18
YT 17
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Kuru Termometre Sıcaklığı [°C]

ġekil 3b.

Kondensazyon Sıcaklığı [°C]

51

% 100 TH Kond. Sıcaklığının KT ve YT'ye
Göre DeğiĢimi

51

% 100 TH IGK Kond. Sıcaklığının KT ve YT'ye
Göre DeğiĢimi

YT 24

49

49

47

47

45

45

YT 21

43

43

YT 20

41

41

YT 19

39

39

YT 18

37

37

YT 17

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Kuru Termometre Sıcaklığı [°C]

ġekil 4a.

YT 23
YT 22

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Kuru Termometre Sıcaklığı [°C ]
ġekil 4b.

ġekil 3 ve ġekil 4 bakıldığında ısı geri kazanımlı cihazın ısı geri kazanımsız cihaza göre evaporasyon
ve kondenzasyon sıcaklıklarının daha düĢük olduğu görülmektedir. Bu düĢüĢ sonucu sistemin enerji
etkinlik oranını artırması beklenmektedir. Ama bu durum her sıcaklıkta mümkün değildir. Bu değiĢim
27 kuru termometre sıcaklığından sonra tersine dönmektedir. Buna paralel de yaĢ termometre düĢüĢü
soğutma kapasitesinin de düĢmesine etki etmiĢtir. ġekil 5b’ de her iki sitemin soğutmada çektiği
toplam güçler arasındaki fark karĢılaĢtırılmıĢtır. Buna bağlı olarak her iki sistemin EER değerleri
arasındaki fark ġekil 5a’ da görülmektedir.
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EER IGKlı / EER IGKsız

1,010
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Soğutmanın EER Değeri

1,005
1,000
0,995
0,990
0,985
0,980
0,975
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Kuru Termometre Sıcaklığı [°C]

ġekil 5a.

Soğutma Kapasite Farkı [kW]

3,00
YT 24

IGK 'sız -IGK'lı

2,50
2,00

YT 23

1,50

YT 22

1,00

YT 21

0,50

YT 20

0,00
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

YT 19

Kuru Termometre Sıcaklığı [°C]
ġekil 5b.
Ayrıca her iki sistem için toplam enerji hesabı yapılmıĢtır. Bu hesap sistemin toplam ürettiği soğutma
kapasitesinden komponentlerin çektiği güçler toplamı çıkartılarak elde edilmiĢtir. Isı geri kazanımlı ile
ısı geri kazanımsız arasındaki farkı ġekil 6a’da görülmektedir.
Elde Edilen Enerji Farkı [kW]

IGK 'lı - IGK'sız

8
6
4
2
0
-2
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Kuru Termometre Sıcaklığı [°C]
ġekil 6a.
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COP IGK'lı / COP IGK'sız

Cihazların COP KarĢılaĢtırması

1,10

YT 24
YT 23

1,05

YT 22
YT 21

1,00

YT 20
YT 19

0,95
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Kuru Termometre Sıcaklığı

YT 18

ġekil 6b.
ġekil 6a’da dönüĢ havası kuru termometre sıcaklığı 24 °C alınmıĢtır. Taze hava giriĢ sıcaklığı ile
dönüĢ havası sıcaklığı arasındaki fark 2 °C olduğunda ısı geri kazanım verimin azaldığı
görülmektedir. Aynı durumu sistemin verimini (COP) incelediğimizde kuru termometre sıcaklığının 29
°C’nin altında olduğu durumlarda IGKlı cihazın COP'si IGKsız cihazın COP'sinden daha düĢük
çıkmıĢtır. Yukarıdaki Ģekillerde verilen analizler her iki durumda da aynı hava debileri, aynı büyüklükte
evaparatör ve kondenser kabul edilerek hazırlanmıĢtır. Sistemin genel olarak parametrelerin
değiĢtiğinde soğutma sistemin üzerindeki etkileri neye nasıl tepki verdiği aĢağıdaki verilen Tablo 2 de
anlatılmaktadır.
Tablo 2. Soğutma Sistemindeki Parametrelerin DeğiĢimi
DEĞĠġKENLER
Kondenser bataryası
sabit giriĢ havası
sıcaklığında (24 oC KT,
17 oC YT) iken

Evaporatör bataryası
sabit giriĢ havası
sıcaklığında (24 oC KT,
17 oC YT) iken

Evaporasyon
Sıcaklığı

Kondenzasyo
n Sıcaklığı

Evaporatör
Kapasitesi

Kondenser
Kapasitesi

AkıĢkan
Debisi
EER

Evaporatör GiriĢ
Kuru Termometre
Sıcaklığı

↑

−

−

−

−

−

−

Evaporatör GiriĢ
YaĢ Termometre
Sıcaklığı

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

Kondenser GiriĢ
Kuru Termometre
Sıcaklığı

↑

┴

↑

↓

↓

┴

↓

Kondenser GiriĢ
YaĢ Termometre
Sıcaklığı

↑

−

−

−

−

−

−

↑

┴

↑

┬

┬

↑

↓

↑
↑

↑
↑

┴
┴

↑
┴

↑
↑

↑
↑

↑
┴

Kuru Termometre
Evaporatör ve kondenser Sıcaklığı
bataryaları aynı giriĢ
havası sıcaklığında iken
YaĢ Termometre
Sıcaklığı
Evaporatör Isı Transfer Alanı
Evaporatör Hava Debisi

↑

↑

┴

┴

↑

↑

┴

Kondenser Isı Transfer Alanı

↑

┬

↓

┴

┴

┬

↑

Kondenser Hava Debisi

↑

┬

↓

┴

┴

┬

↑

Kompresör

↑

↓

↑

↑

↑

↑

↓

Not: Yukarıdaki tabloda yer alan ↑ işareti değişkenin yükselmesi / artması; ↓ işareti azalması /
düşmesi; ┴ işareti çok az yükselmesi / artması; ┬ işareti çok az azalması / düşmesi; − işareti ise
değişimin sabit kabul edilmesi anlamında kullanılmıştır.[1]
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4. SONUÇLAR
Özellikle mevsim geçiĢlerinde dönüĢ havası ve taze hava arasındaki sıcaklık farkı 2 °C’nin altında
olduğunda ısı geri kazanım ünitesi bypass ederek sistemden daha çok verim elde edilebilir [2].
EER değeri yüksek olan bir sistem tasarlamak için, genel olarak kondenzasyon ve evaporasyon
sıcaklıklarının birbirlerine yakın olması gerekir [3]. Bu sistemde kuru termometre sıcaklığı 27 °C’den
sonra azalmaktadır.
DönüĢ havası ve taze hava arasındaki sıcaklık farkı 2 °C altında olduğunda ısı geri kazanım verimi
azalmaktadır. Fakat dönüĢ hava sıcaklığı 24 °C’nin ve % 50 bağıl nemin altında olduğu durumlarda
soğutmada ısı geri kazanım verimi artmaktadır.
Isı geri kazanımlı bir cihaz seçilirken hem sitemin COP sine hem de soğutma sistemin EER değerine
bakılması gerekir. Bu durumlar göz önüne alınarak cihaz seçimi yapılmalıdır.
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ISI TRANSFERĠNĠN FARKLI YAĞ TĠPLERĠ KULLANILARAK
ĠNCELENMESĠ
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Tahsin BAġARAN
Gökhan KALKAN
Aytunç EREK

ÖZET
Tüm elektrik makineleri gibi, transformatör ısı kaynağı da sargı iletkeni üzerinden geçen akımdır.
Elektriksel gerilimin azaltılması amacıyla iletkenlerin üzeri selüloz bazlı izolasyon malzemeleri ile
sarılmaktadır. Selüloz bazlı izolasyon malzemesinin yaĢlanması transformatör ömrünü belirleyen ana
parametredir. Yükselen sıcaklık izolasyon malzemesinin yaĢlanmasını hızlandırmaktadır ve bu yüzden
sıcaklık belirli bir limit değerin altında tutulmaktadır. Transformatörler, sıcaklığı belirli bir değerin
altında tutmak için transformatörlere özel bir yağ ile soğutulmaktadır. Büyük güç transformatörlerinde
doğal taĢınım ile soğutmayı sağlamak için radyatörler kullanılmaktadır. Doğal taĢınım ile soğutulan bir
transformatörde, yeterli ısı transferinin sağlanabilmesi için kullanılması gereken yağ tipi belirlenmelidir.
Bu çalıĢmada, bir transformatör radyatöründe kullanılan, mineral yağ, silikon yağ ve ester yağların
radyatör içindeki akıĢı ve ısı transferi incelenerek uygun yağ seçimi gerçekleĢtirilmiĢtir. Transformatör
radyatörü içindeki yağ üç boyutlu modellenerek yağ akıĢ hacmi oluĢturulmuĢ, farklı yağ tiplerinin
radyatör ısı transfer kapasitesi ve akıĢkan davranıĢına etkisi incelenmiĢtir. Sıcaklığa bağlı yoğunluk,
ısıl kapasite, ısıl iletkenlik ve viskozite değerlerinin değiĢimleri, ANSYS Fluent HAD (Hesaplamalı
AkıĢkanlar Dinamiği) analizlerine girilmek üzere, MathCAD yazılımı kullanılarak en küçük kareler
yöntemiyle belirlenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Transformatör, Transformatör yağı, Transformatör radyatörü, HAD.

ABSTRACT
Transformers heat up because of the current passing through resistance on the winding conductors as
all electrical machines. Transformer life depends on the aging of cellulose-based insulation material in
winding. Winding temperature must be kept below a certain temperature limit, because the excess
heat in the windings directly accelerates the aging of insulation material. Transformers are cooled by
using transformer oil. Appropriate oil type must be determined for obtaining adequate heat transfer in
natural convection cooling type transformer. In this study, flow and heat transfer of radiator filled with
mineral oil, silicone oil and ester oil were investigated. Oil in radiator was modeled in 3D, thereby oil
flow volume was created, heat transfer calculations were made with using different type transformer
oils and investigation of flow behavior is studied. Temperature dependent density, thermal conductivity
and viscosity values are obtained from oil suppliers. Transformer oil database is composed by using
curve fitting methods in MathCAD Software to use in CFD (Computational Fluid Dynamics) analysis in
ANSYS Fluent Simulation Software.
Key Words: Transformer, Transformer oil, Transformer radiator, CFD.
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1. GĠRĠġ
Bir alternatif akım devresinde, elektrik enerjisini frekansı değiĢtirmeden, elektromanyetik indüksiyon
yolu ile gerilim ve akım değerlerini istenilen değerlere dönüĢtüren elektrik makinelerine transformatör
denir. Bir transformatörü çekirdek, sargı, kazan ve ekipmanlar olmak üzere dört kısımda incelemek
mümkündür. Çekirdek, 0.23 mm – 0.3 mm kalınlığındaki silisli lamine saclardan oluĢan, manyetik
devre olarak da adlandırılan kısımdır. Sargı ise iletkenlerin çekirdek üzerine sarılması ile oluĢan,
manyetik alanı oluĢturan kısımdır. Transformatörlerde hareketli parça bulunmamasına rağmen, tüm
elektrik makineleri gibi transformatörlerde de kayıplar oluĢmaktadır. Transformatör çekirdeğinde
histeriz ve girdap akımlarından dolayı oluĢan enerji kayıplarına demir kayıpları, sargıda dirençten
dolayı oluĢan enerji kayıplarına bakır kayıpları denir. OluĢan enerji kayıpları ısı enerjisine dönüĢerek
transformatörün sıcaklığını arttırmaktadır.
Transformatörler, IEC (International Electrotechnical Commision) standartları çerçevesinde belirlenen
sıcaklık değerlerinde çalıĢmaktadırlar [4]. Soğutucunun en yüksek sıcaklığı, sargılarda oluĢacak
toplam sıcaklık artıĢı gibi özellikler ilgili standartta tanımlanmıĢtır. Sargıyı oluĢturan iletkenler iki iletken
arasında elektriksel boĢalma, elektriksel sürünme/yürüme ve kısmi deĢarj olaylarını önlemek amacı ile
selüloz bazlı kağıt ile izole edilir. Yüksek sıcaklık sargı üzerindeki izolasyon malzemesini olumsuz
yönde etkiler ve transformatör ömrünü kısaltır. Bu nedenle, transformatörlerde demir ve bakır kayıpları
sonucu oluĢan ısının atılması gerekmektedir. Transformatörlerde soğutma farklı sistemler kullanılarak
yapılmaktadır.

2. TRANSFORMATÖR SOĞUTMA TĠPLERĠ
Transformatörde açığa çıkan ısı enerjisinin en büyük kaynağı sargıda oluĢan bakır kayıplarıdır.
Transformatörler soğutma tiplerine göre iki gruba ayrılabilir:
1. Kuru tip transformatörler
2. Yağlı tip transformatörler
Soğutucu ve sirkülasyon tipini belirten tablolar Tablo 1 ve Tablo 2‟ de IEC standartlarına göre
tanımlanmıĢtır. Dört harf ile belirtilen soğutma metotlarında, ilk harf transformatör içindeki
soğutucunun tipini, ikinci harf transformatör içinde gerçekleĢen sirkülasyon metodunu, üçüncü harf dıĢ
ortamdaki soğutucunun tipini ve dördüncü harf dıĢ ortamda gerçekleĢen sirkülasyonun metodunu
belirtir.
Tablo 1. Transformatör soğutucu tipleri [1].
Soğutucu tipi
Sembol
Mineral yağ
O
Gaz
G
Su
W
Hava
A
Katı
S
Tablo 2. Transformatör sirkülasyon tipleri [1].
Sirkülasyon tipi Sembol
Doğal
N
ZorlanmıĢ
F
YönlendirilmiĢ
D
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2.1. Kuru Transformatörler
Kuru transformatörlerde soğutucu olarak hava kullanılır. Genel olarak AN (Air-Natural) ve FA (AirForced) olmak üzere iki tip soğutma sistemi bulunmaktadır. AN soğutma sistemi havanın doğal
akıĢından faydalanarak sirkülasyonun sağlandığı 20 MVA gücüne kadar olan transformatörlerin
soğutmasında kullanılabilir. FA soğutma sisteminde ise hava akıĢını sağlamak için fanlar kullanılarak,
transformatör içinde hava akıĢı sağlanır. Bu tip soğutma 25 MVA güce sahip olan transformatörler için
kullanılır.
2.2. Yağlı Transformatörler
Yağlı transformatörlerde çekirdek ve sargılar, kazan içinde yağa daldırılmıĢ konumdadır. Çekirdek ve
sargı tarafından ısınan yağ yoğunluk farkından dolayı yukarı doğru hareket eder. ġekil 1‟ de görüldüğü
gibi ısınan yağ radyatörün üst kolektör borusundan radyatöre girer ve soğutularak alt kolektör
borusundan kazana geri verilerek yağ sirkülasyonu sağlanır.

ġekil 1. Radyatör.
Yağlı transformatörlerde yağ akıĢının ve konveksiyonun sağlanabilmesi için çeĢitli sistemler
kullanılmaktadır.
2.2.1. ONAN (Oil Natural Oil Natural)
Transformatör içindeki yağ ve dıĢ ortamdaki hava akıĢı konveksiyon ile sağlanır. Çekirdek ve sargıda
açığa çıkan ısı nedeniyle yükselen yağ sıcaklığı, yağın yukarı yönde hareket ederek radyatör içine
akıĢını sağlar. ONAN soğutma metodunda, ısı radyatörlerden doğal konveksiyon ile atılır.
2.2.2. ONAF (Oil Natural Air Forced)
ONAF soğutma metodunda, radyatör yüzeyinde konveksiyon ile gerçekleĢen ısı transferini arttırmak
amacı ile fanlar kullanılır. ZorlanmıĢ hava radyatör yüzeyinde gerçekleĢen ısı transferini arttırır.

3. TRANSFORMATÖR YAĞ TĠPLERĠ
Genel olarak transformatörlerde kullanılan yağ tipleri kimyasal özelliklerine göre 3 gruba ayrılabilir:
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1. Mineral Yağlar
2. Silikon Yağlar
3. Ester Yağlar (Doğal ester yağlar, sentetik yağlar)
Bu çalıĢmada ester yağ, silikon yağ, mineral yağ ve sentetik yağ tiplerinin farklı giriĢ hızlarına göre
radyatördeki akıĢı ve ısı transfer kapasiteleri incelenmiĢtir. Transformatör yağlarına ait yoğunluk, ısı
sığası, ısıl iletkenlik ve viskozite değerlerinin sıcaklığa bağlı denklemleri MathCAD yazılımı kullanılarak
bulunmuĢtur.

4. SAYISAL ÇÖZÜM METODU
Sonlu hacimler yöntemi ile yapılan sayısal çözümleme basamakları aĢağıdaki gibidir:
1. Geometrinin oluĢturulması
2. Ağ yapısının oluĢturulması
3. Çözücünün seçilmesi
4. AkıĢ modelinin seçilmesi
5. Malzeme özelliklerinin tanımlanması
6. Sınır koĢullarının tanımlanması
7. Çözüm metotlarının belirlenmesi
8. Çözüm kontrol faktörlerinin belirlenmesi
9. Çözümleme
10. Sonuçların değerlendirilmesi
4.1. Model oluĢturma
3200 mm uzunluğunda ve 520 mm geniĢliğinde radyatör modeli Catia V5 çizim programında
modellenmiĢ, transformatör yağının akıĢ ve ısı transferi analizleri ANSYS Fluent simülasyon
programında tamamlanmıĢtır. 6 adet yağ kanalından oluĢan akıĢkan hacmi ANSYS Design Modeler
modülünde oluĢturulmuĢtur. Radyatör yağ kanalları kesiti ġekil 2‟ de görülmektedir. 1.2 mm
kalınlığındaki radyatör sacında gerçekleĢen ısı iletimi ve dıĢ ortamdaki havanın davranıĢı
incelenmeyeceği için dıĢ ortam bu çalıĢmada modellenmemiĢtir.

ġekil 2. Radyatör yağ kanalları.
Eleman sayısını azaltarak ağ yapısını basitleĢtirmek ve çözüm süresini düĢürmek amacı ile ġekil 3 ve
ġekil 4‟te görülen simetri eksenleri kullanılarak çeyrek radyatör modeline ait akıĢ hacmi
oluĢturulmuĢtur. OluĢturulan bir yağ kanalı kesiti ġekil 3‟teki gibidir.

ġekil 3. Yağ kanalı kesiti.
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ġekil 4. Simetri ekseni
4.2. Ağ Yapısı
OluĢturulan ¼ radyatör modeli, giriĢ, çıkıĢ ve kanallar olmak üzere ayrılarak, ġekil 5‟te görüldüğü gibi
Fluent Mesh modülünde farklı tipte elemanlar kullanılarak ağ yapısı oluĢturulmuĢtur. GiriĢ, çıkıĢ ve
kanallar için dörtgen elemanlardan oluĢan Sweep Mesh, kalan parçalar için üçgen elemanlardan
oluĢan ağ yapısı kullanılmıĢtır. Çeyrek akıĢkan hacmi 2143041 elemandan oluĢmaktadır.

ġekil 5. Radyatör ağ yapısı.
Yağ kanallarında, akıĢı yönlendirmek ve eleman sayısını azaltmak amacı ile „Bias‟ özelliği kullanılan
„Sweep Mesh‟ ağ yapısı oluĢturulmuĢtur. Kanal boyunca ilerleyen yağın akıĢ doğrultusu düĢey yönde
olacağından; giriĢ ve çıkıĢa yakın bölgelere doğru küçülen elemanlardan oluĢan „Bias‟ metodu
kullanılmıĢtır.
4.3. Çözücü
Sıvılarda sıkıĢtırılabilirlik etkisi çok az olduğu için göz ardı edilerek basınç tabanlı (pressure based)
çözücü seçilmiĢtir.
4.4. AkıĢ
GiriĢ ve çıkıĢ kesit alanlarının eĢit olduğu modelde, giriĢ hızı sabit tanımlandığı için radyatör giriĢ ve
çıkıĢında kütlesel debi eĢittir. AkıĢın herhangi bir noktasındaki hız zamana bağlı olarak değiĢmediği
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ve

olarak

ÇalıĢmada modellenen radyatör geometrisinde, transformatör yağının aktığı en büyük kanal kalınlığı
9.1mm‟ dir. Transformatör yağları yüksek viskozite özelliği gösterir. Yüksek viskoziteli transformatör
yağının, radyatöre giriĢ hızına göre akıĢı laminer kabul edilmiĢtir [2] , [3]. Radyatör yüzeyi pürüzsüz ve
2
geometri basitleĢtirilmiĢtir. Yer çekimi ivmesi (–)z yönünde 9.81m/s olarak belirlenmiĢtir.
4.5. Malzeme Özellikleri
Transformatör yağlarına ait yoğunluk, ısı sığası, ısıl iletkenlik ve viskozite değerleri sıcaklığa bağlı
olarak ANSYS Fluent malzeme özelliklerinde tanımlanmıĢtır. Transformatör yağının yoğunluk, ısı
sığası ve ısıl iletkenlik özellikleri ġekil 6, ġekil 7 ve ġekil 8‟de görüldüğü gibi doğrusal eğilim
gösterirken, viskozite değerlerindeki değiĢim ġekil 9‟da görüldüğü gibi üssel olarak ifade edilmektedir.
Yoğunluk, ısı sığası ve ısıl iletkenlik değerlerine uygun eğri uydurma en küçük kareler yöntemi ile elde
edilmiĢtir. St 1203 radyatör sacının yoğunluk, ısı sığası ve ısıl iletkenlik malzeme özellikleri sabit
değerlerde tanımlanmıĢtır.

ġekil 6. Ester bazlı bir transformatör yağına ait sıcaklık – yoğunluk grafiği.

ġekil 7. Ester bazlı bir transformatör yağına ait sıcaklık – ısı sığası grafiği.
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ġekil 8. Ester bazlı bir transformatör yağına ait sıcaklık – ısıl iletkenlik grafiği.

ġekil 9. Ester bazlı bir transformatör yağına ait sıcaklık – viskozite eğrisi.
Levenberg – Marquardt metodu ile elde edilen lineer olmayan viskozite değerlerine uygun eğriye ait
sıcaklığa bağlı viskozite denklemi aĢağıda görülmektedir.

(1)

(1) eĢitliğinde
(kg/m.s) sıcaklığa bağlı dinamik viskoziteyi, T (
sıcaklığı ifade etmektedir.
Transformatör yağının sıcaklığa bağlı viskozite denklemi, Fluent simülasyon programında UDF (User
Defined Function) olarak ifade edilen çeĢitli kodların yazımı ile tanımlanabilir.
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Bu çalıĢmada, sıcaklığa bağlı viskozite değerleri, „piecewise-polynomial‟ malzeme tanımlama özelliği
kullanılarak, mevcut viskozite eğrisinde iki sıcaklık aralığı oluĢturularak hesaplamalarda kullanılmak
üzere malzeme kütüphanesine eklenmiĢtir. ġekil 10‟da görüldüğü gibi ester transformatör yağının
viskozite eğrisinde 253 K ile 333 K sıcaklık aralığındaki ve 333 K ile 473 K sıcaklık aralığındaki
değerlere uygun eğriler oluĢturulmuĢtur.

ġekil 10. Sıcaklık – dinamik viskozite eğrileri.
4.6. Sınır KoĢulları
Çeyrek akıĢkan hacmi modellenerek simetri yüzeyleri tanımlanmıĢtır. Radyatör analizleri farklı hız
değerleri için farklı yağlarda meydana gelen basınç kayıplarının incelenmesi amacı ile 0.02m/s,
0.03m/s, 0.04m/s ve 0.05m/s hızlarında gerçekleĢtirilmiĢtir. ONAN soğutma tipinde bir transformatörün
maksimum üst yağ sıcaklığı olarak standartlarda tanımlanmıĢ olan 80˚C radyatöre giriĢ sıcaklığı olarak
ve dıĢ ortam sıcaklığı 25˚C olarak kabul edilmiĢtir. GiriĢ hızı, çıkıĢ basıncı, simetri yüzeyi ve radyatör
duvarı tanımlanmıĢtır. Radyatör yüzeyinde ısı transfer katsayısı 6W/m².K olarak kabul edilmiĢtir.
4.7. Çözüm Metotları
AkıĢ ve ısı transferi, SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations) çözüm algoritması
ile hesaplanmıĢtır. Kararlı rejim problemlerinde SIMPLE çözüm metodunu kullanmak uygundur. Hız
bileĢenleri momentum denkleminin çözümü ile hesaplanır. GiriĢ hızının tanımlandığı bu çalıĢmada,
basınç dağılımı tahmini baĢlangıç değerlerini kullarak, bir önceki iterayon değerine göre hesaplanır.
Elde edilen basınç dağılımından basınç farkları hesaplanarak basınç-hız bağlantısı elde edilir.

5. ANALĠZLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Transformatör yağlarına ait analizler sonucu elde edilen basınç kayıpları ve atılan ısı miktarını
gösteren tablolar aĢağıdaki gibi olup, değerler çeyrek model üzerinden hesaplanmıĢtır. ANSYS Fluent
modülünde sıcaklık birimi Kelvin olduğu için, radyatör giriĢ sıcaklığı 353 K olarak tanımlanmıĢtır.
5.1. Ester Yağ
Doğal ester transformatör yağına ait hız, çıkıĢ sıcaklığı, basınç kaybı ve ısı akısı değerleri Tablo 3‟te
gösterildiği gibidir.
Simülasyon Ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 413 _______

Tablo 3. Ester yağ değerleri.
Hız

ÇıkıĢ
sıcaklığı

Basınç
kaybı

Isı akısı

Sıcaklık
Farkı

m/s

K

Pa

W/m2

K

0.05
0.04
0.03
0.02

345.7
344.1
341.7
337.1

190.8
159.3
127.5
94.9

284.9
280.1
272.6
258.7

7.4
8.9
11.3
15.9

0.05 m/s giriĢ hızı için ester bazlı transformatör yağının akım çizgileri, sıcaklık dağılımı ve basınç
dağılımına ait sonuçlar aĢağıdaki gibidir.
Ester bazlı transformatör yağının radyatör giriĢ ve çıkıĢındaki akım çizgileri ġekil 11‟de görüldüğü
gibidir.

ġekil 11. Ester bazlı transformatör yağının radyatör giriĢ ve çıkıĢındaki akım çizgileri.
Ester bazlı transformatör yağına ait radyatör sıcaklık dağılımı ġekil 12‟de görüldüğü gibidir.

ġekil 12. Ester bazlı transformatör yağının radyatör giriĢ ve çıkıĢındaki sıcaklık dağılımı.
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Ester bazlı transformatör yağına ait radyatör giriĢinde hesaplanan basınç dağılımı ġekil 13‟te
görüldüğü gibidir.

ġekil 13. Ester bazlı transformatör yağının radyatör giriĢindeki basınç dağılımı.
5.2. Mineral Yağ
Mineral transformatör yağına ait hız, çıkıĢ sıcaklığı, basınç kaybı ve ısı akısı değerleri Tablo 4‟ te
gösterildiği gibidir.
Tablo 4. Mineral yağ değerleri.
Hız

ÇıkıĢ
sıcaklığı

Basınç
kaybı

Isı akısı

Sıcaklık
Farkı

m/s

K

Pa

W/m2

K

0.05
0.04
0.03
0.02

345.7
344.1
341.6
337.0

64.6
56.0
47.0
37.2

283.7
279.2
272.0
258.4

7.3
8.9
11.4
16.1

0.05 m/s giriĢ hızı için mineral transformatör yağının akım çizgileri, sıcaklık dağılımı ve basınç
dağılımına ait sonuçlar aĢağıdaki gibidir.
Mineral transformatör yağının radyatör giriĢ ve çıkıĢındaki akım çizgileri ġekil 14‟da görüldüğü gibidir.

ġekil 14. Mineral transformatör yağının radyatör giriĢ ve çıkıĢındaki akım çizgileri.
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Mineral transformatör yağına ait radyatör sıcaklık dağılımı ġekil 15‟de görüldüğü gibidir.

ġekil 15. Mineral transformatör yağının radyatör giriĢ ve çıkıĢındaki sıcaklık dağılımı.
Mineral transformatör yağına ait radyatör giriĢinde hesaplanan basınç dağılımı ġekil 16‟da görüldüğü
gibidir.

ġekil 16. Mineral transformatör yağının radyatör giriĢindeki basınç dağılımı.
5.3. Silikon Yağ
Silikon transformatör yağına ait hız, çıkıĢ sıcaklığı, basınç kaybı ve ısı akısı değerleri Tablo 5‟te
gösterildiği gibidir.
Tablo 5. Silikon yağ değerleri.

m/s
0.05
0.04

ÇıkıĢ
sıcaklığı
K
343.0
340.8

Basınç
kaybı
Pa
312.9
260.0

0.03
0.02

337.6
331.7

206.6
151.8

Hız

W/m2
275.8
269.3

Sıcaklık
Farkı
K
10.1
12.2

259.2
240.6

15.4
21.3

Isı akısı

0.05 m/s giriĢ hızı için silikon transformatör yağının akım çizgileri, sıcaklık dağılımı ve basınç
dağılımına ait sonuçlar aĢağıdaki gibidir.
Silikon transformatör yağının radyatör giriĢ ve çıkıĢındaki akım çizgileri ġekil 17‟de görüldüğü gibidir.
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ġekil 17. Silikon transformatör yağının radyatör giriĢ ve çıkıĢındaki akım çizgileri.
Silikon transformatör yağına ait radyatör sıcaklık dağılımı ġekil 18‟de görüldüğü gibidir.

ġekil 18. Silikon transformatör yağının radyatör giriĢ ve çıkıĢındaki sıcaklık dağılımı.
Silikon transformatör yağına ait radyatör giriĢinde hesaplanan basınç dağılımı ġekil 19‟da görüldüğü
gibidir.

ġekil 19. Silikon transformatör yağının radyatör giriĢindeki basınç dağılımı.
5.4. Sentetik Yağ
Sentetik transformatör yağına ait hız, çıkıĢ sıcaklığı, basınç kaybı ve ısı akısı değerleri Tablo 6‟da
gösterildiği gibidir.
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Tablo 6. Sentetik yağ değerleri.

m/s

ÇıkıĢ
sıcaklığı
K

Basınç
kaybı
Pa

0.05
0.04
0.03
0.02

345.0
343.3
340.6
335.7

148.7
126.5
103.9
80.4

Hız

W/m2

Sıcaklık
Farkı
K

281.5
276.5
268.4
253.5

8.0
9.7
12.4
17.3

Isı akısı

0.05 m/s giriĢ hızı için sentetik transformatör yağının akım çizgileri, sıcaklık dağılımı ve basınç
dağılımına ait sonuçlar aĢağıdaki gibidir.
Sentetik transformatör yağının radyatör giriĢ ve çıkıĢındaki akım çizgileri ġekil 20‟de görüldüğü gibidir.

ġekil 20. Sentetik transformatör yağının radyatör giriĢ ve çıkıĢındaki akım çizgileri.
Sentetik transformatör yağına ait radyatör sıcaklık dağılımı ġekil 21‟de görüldüğü gibidir.

ġekil 21. Sentetik transformatör yağının radyatör giriĢ ve çıkıĢındaki sıcaklık dağılımı.
Sentetik transformatör yağına ait radyatör giriĢinde hesaplanan basınç dağılımı ġekil 22‟de görüldüğü
gibidir.
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ġekil 22. Sentetik transformatör yağının radyatör giriĢindeki basınç dağılımı.

6. SONUÇ
Bir güç transformatörünün HAD (Hesaplamalı AkıĢkanlar Dinamiği) ile termal analizinin
gerçekleĢtirilebilmesi çok fazla eleman sayısı (ağ-mesh) gerektirmektedir. Bu yüzden, sonlu hacimler
yöntemini kullanan simülasyon programları için çok yüksek kapasitede sürücüler gerekmektedir.
Ġzolasyon malzemesinin yaĢlanması, transformatör ömrünü belirleyen temel faktördür. Bir
transformatörde hot-spot sıcaklık değerinin belirlenebilmesi için ağ yapısında fazla sayıda elemana
ihtiyaç duyulur. Bu yüzden, radyatörlerin hız-basınç kaybı eğrilerinin oluĢturularak transformatör
analizlerinde bir filtre olarak tanımlanması gerekmektedir. Transformatörlerin termal analizlerinde
kullanılmak üzere, farklı özelliklerdeki transformatör yağlarının hız-basınç kaybı eğrileri
oluĢturulmuĢtur.
Bu çalıĢma sonucu transformatör hot-spot sıcaklık değerlerinin hesaplanabileceği çözüm
algoritmasının oluĢturulmasındaki ilk adım tamamlanmıĢtır. AĢağıda görüldüğü gibi hız-basınç kaybı
ve hız-ısı akısı grafikleri MathCAD programı yardımı ile oluĢturulmuĢtur. ġekil 23‟te transformatör
yağlarına ait hız-basınç kaybı eğrileri ve ġekil 24‟te transformatör yağlarına ait hız-ısı akısı eğrileri
verilmiĢtir. Silikon yağda basınç kaybının en fazla olduğu görülmektedir. En az basınç kaybı ise
mineral yağlarda meydana gelmektedir. Ester yağ ile mineral yağda ısı akısının yaklaĢık olarak aynı
olduğu gözlenmiĢtir. Sentetik yağ ise en düĢük ısı transfer hızına sahiptir. ġekil 23 ve ġekil 24‟ te
görüldüğü gibi ortalama basınç kaybının görüldüğü ester yağın ısı transfer hızı diğerlerinden yüksektir.
En az basınç kaybı ve en yüksek ısı akısına sahip olmasına karĢın, çevreye olan zararlı etkilerinden
dolayı; mineral yağlara alternatif olarak ester yağların kullanımının uygun olduğu söylenebilir.
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ġekil 23. Hız – basınç kaybı grafiği.

ġekil 24. Hız – ısı akısı grafiği.
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Elde edilen sonuçlara göre silikon transformatör yağının ısı atma kabiliyetinin diğer yağlardan daha
düĢük olduğu görülmektedir. Son yıllarda geliĢtirilen ester bazlı transformatör yağının çevre dostu
olmasının yanında, ısı atma kabiliyetinin de yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Mineral yağların ısı atma
kabiliyetleri yüksek olmasına rağmen, çevreye olan olumsuz etkilerinden dolayı yerleĢim merkezlerine
yakın bölgelerde bulunan transformatörlerde kullanımı tercih edilmemelidir.
Avrupa ülkelerinde, Amerika BirleĢik Devletleri‟nde ve son yıllarda ülkemizde kurulan rüzgâr
türbinlerinde ve gökdelenlerde ve yerleĢime yakın bölgelerde yüksek parlama noktasına sahip
oldukları için ester bazlı veya sentetik transformatör yağları tercih edilmektedir. Günümüze kadar
mineral yağ ile soğutulması talep edilen transformatörler, son yıllarda farklı tip (ester, sentetik v.b.) ve
düĢük sıcaklıkta viskozitesi yüksek yağ tipleri ile soğutulması talep edilmektedir.
Bu çalıĢma, ONAN soğutma tipinde, tam yükte çalıĢmakta olan bir transformatörde bulunan radyatör
dilimindeki kararlı akıĢ davranıĢını ve radyatör diliminde farklı yağ tiplerinin kullanımının akıĢa etkisini
belirlemek amacı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢma yöntemi kullanılarak „cold-start‟ olarak adlandırılan
düĢük sıcaklıklarda çalıĢmaya baĢlayan bir transformatörde mevcut radyatör akıĢ kanalı incelemeleri
gerçekleĢtirilecektir. Simülasyon sonuçlarına göre radyatör kanal ölçüleri ve geometrisinde yapılması
gereken iyileĢtirmeler belirlenecektir. ÇalıĢmalar bir transformatörde ısı dağılımını ve hot-spot
sıcaklıklarını belirlemek üzere birçok dilimden oluĢan radyatör gruplarının analizleri ile devam
edecektir. Radyatörde olduğu gibi transformatör sargısında da yağ kanalları bulunmaktadır. Sargı
içindeki kanallarda gerçekleĢen yağ akıĢı ve ısı transferi belirlenecektir.
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ÖZET
Kombilerin ısıl performansında ve enerji verimliliği üzerinde, yanma ünitelerinin içerisinde kullanılan ısı
değiĢtiricileri önemli bir rol oynamaktadır. ERP (Energy Related Products, Enerji ĠliĢkili Ürünler)
regülâsyonlarına uygun kombilerin üretilebilmesi için ısı değiĢtirici tasarım parametrelerinin ısı
değiĢtirici kapasitesi üzerindeki etkilerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu etkilerin belirlenmesi sırasında,
kombinin yanma ünitesi içerisindeki ısıl sistemin doğru bir Ģekilde sayısal olarak modellenmesi,
tasarım sürecini zaman ve maliyet açısından iyileĢtirecektir.
Bu çalıĢmada; yoğuĢmalı bir kombiye ait ısı değiĢtiricisinde belirlenen tasarım parametrelerinin
kapasiteye etkisi, ANSYS programı kullanılarak sayısal olarak incelenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Kombi, Isı DeğiĢtirici, Hesaplamalı AkıĢkanlar Dinamiği (HAD), ANSYS

ABSTRACT
Heat exchangers used inside heat engines become a crucial role on energy efficiency and thermal
performance of combi boilers. It has to be known that how design parameters of the heat exchanger
have effects over its capacity in order to produce combi boilers in accord with ERP (Energy Related
Products) regulations. When these effects are determined, design process is to be improved in terms
of time and cost owing to the fact that heat engine’s thermal system inside the combi boiler is
modelled numerically and correctly.
In this study, the effects of determined design parameters belonging to the condense combi boiler’s
heat exchanger on the capacity were evaluated numerically by using ANSYS Programme.

Key Words: Combi; Heat Exchanger, Computational Fluid Dynamics (CFD), ANSYS.

1. GĠRĠġ
YaĢam alanlarında ve konutlarda ısıtma ve sıcak su temini için ısı üretimi, dağıtımı ve tüketiminin aynı
bağımsız bölüm içerisinde yapılmasına bireysel ısıtma denir [1]. Bireysel ısıtma sistemi olan
kombilerin, ülkemizde ve Avrupa’da yaygınlaĢan doğalgaz altyapısı sayesinde kullanımları
artmaktadır.
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Avrupa birliği ülkelerinde, 2015 Eylül ayından itibaren ERP regülasyonlarına göre yoğuĢmasız kombi
satıĢı yasaklanacaktır. Bu nedenle, enerji verimliliği yüksek ısıtma cihazlarının geliĢtirilmesi çalıĢmaları
önem kazanmıĢtır. Kombi üreticilerinin, mevcut ve tasarlanacak yeni ürünlerini bu yasal yönetmeliklere
uygun hale getirebilmesi için birçok mühendislik çalıĢmaları yapması gerekmektedir.
Kombilerin ısıl performansında ve enerji verimliliği üzerinde, yanma ünitelerinin içerisinde kullanılan ısı
değiĢtiricileri önemli bir rol oynamaktadır. Yanma reaksiyonunun gerçekleĢtiği ortamlarda kullanılan ısı
değiĢtiricileri farklı tiplerde olabileceği gibi bakır, alüminyum ve paslanmaz çelik malzemelerden
üretilebilmektedir. Atık gaz olarak bilinen yanmıĢ gaz ortamından suya aktarılan toplam ısı transferi ve
gerçekleĢen basınç düĢümleri, ısı değiĢtirici geometrisine göre değiĢim göstermektedir. Son
zamanlarda, yüksek kapasite ve enerji verimliliğine sahip kombilerin yanma ünitelerinde kanatlı borulu
ısı değiĢtiricileri kullanılmaktadır.
Kanatlı boruya ait kesit geometrileri, toplam ısı transferi ve basınç düĢümü üzerinde önemli etkiye
sahiptir. Finli borulu ısı değiĢtiricilerinin optimum tasarımı sırasında, akıĢkan hacimlerin arasında
maksimum ısı transferi sağlanması durumuna karĢın minimum basınç düĢümü istenmektedir.
Literatürde, çeĢitli kanat tiplerindeki kanatlı borulu ısı değiĢtirgeçlerinin hava tarafında gerçekleĢen ısı
transferini ve ısıl performansını inceleyen birçok deneysel çalıĢma mevcuttur [2-6]. Bu çalıĢmalarda,
sadece belirli deney Ģartları altında ve sınırlı sayıdaki kanat-boru geometrileri ile yapılan deneysel
sonuçlardan elde edilen veriler kullanılarak korelâsyonlar geliĢtirilmiĢtir.
Kanat geometrilerinin gerçekleĢen ısı transferi ve akıĢ dağılımlarına göre optimum tasarımı, deneysel
çalıĢmalarla birlikte sayısal çalıĢmalarda kullanılması gerekmektedir. Kanatlı borulu ısı değiĢtirici
tasarımı hakkında literatürde yapılan çalıĢmalar incelendiğinde, 2010 yılında Piotr Wais tarafından
gerçekleĢtirilmiĢ detaylı bir çalıĢma bulunmaktadır [7]. Radyal kanatlı borulu ısı değiĢtirici optimizasyon
çalıĢmasında, farklı akıĢ hızı değerlerinin ve kanat profili değiĢikliğinin performansa olan etkisi
incelenmiĢtir. Kanatlı boru ile hava arasındaki ısı transferi karakteristiğinin geliĢtirilmesi için farklı hava
hızı değerlerine ve farklı kanat Ģekillerine sahip üç boyutlu modeller oluĢturulmuĢtur. ÇıkıĢ hacmindeki
hava akıĢ debisindeki ağırlıklı sıcaklık ortalamaları hesaplanarak farklı modeller için karĢılaĢtırılmıĢtır.
2013 yılında H. Bilirgen ve arkadaĢları tarafından yapılan diğer bir çalıĢmada; kanatlar arası boĢluğun,
kanat kalınlığının, kanat yüksekliğinin ve kanat malzemesinin, çapraz akıĢtaki tek sıralı kanatlı borulu
ısı değiĢtiricisinde meydana gelen ortalama ısı transferi ve basınç düĢümü üzerindeki etkileri, ANSYS
programı ile sayısal olarak incelenmiĢtir [8].
Literatürdeki çalıĢmalar incelendiğinde, kanatlı borulu ısı değiĢtiricilerine ait tasarım parametrelerinin
optimum değerleri, uygulama alanına göre farklılık göstermektedir. Bu yüzden, ısı değiĢtiricine ait
tasarım parametrelerinin incelenmesi çalıĢmalarında, kombinin yanma ünitesi içerisindeki ısıl sistemin
doğru bir Ģekilde sayısal olarak modellenmesi önemlidir. Literatürde yanma ünitesi içerisinde
gerçekleĢen, kanatlı borulu ısı değiĢtiricisine ait tasarım parametreleri değiĢiminin kapasite üzerine
olan etkisini inceleyen çalıĢma bulunmamaktadır.
Bu çalıĢmada; kanat yüksekliği, kanat kalınlığı, kanatlar arası mesafe, atık gaz sıcaklığı ve atık gaz
hızı olarak beĢ farklı tasarım parametresi belirlenmiĢtir. YoğuĢmalı bir kombiye ait alüminyum kanatlı
borulu ısı değiĢtiricisinde belirlenen tasarım parametrelerinin kapasiteye etkisi ANSYS programı
kullanılarak sayısal olarak incelenmiĢtir.

2. SAYISAL ÇALIġMA
Bu çalıĢma kapsamında incelenen yoğuĢmalı yanma ünitesine ait Ģematik gösterim ġekil 1’ de
verilmiĢtir. CO ve CO2 emisyonlarının standartların belirlediği limitlerin altında olması gereği nedeni ile
yanıcı gaz (Doğalgaz) ve taze hava karıĢtırıcıda belli oranlarda karıĢtırılır. Gaz hava karıĢımı brülörde
yakılır. Yanma reaksiyonu sonucu ortaya çıkan ısı enerjisi, iletim, taĢınım ve ıĢınım yolu ile ısı
değiĢtiricisinden suya transfer edilir. Atık gazda bulunan su buharı gizli ısısını kaybederek yoğuĢma
sıcaklığı altına indiğinde sıva faza dönüĢür. Sıvı faza dönen bu suya yoğuĢma suyu denilmektedir.
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Yanma ünitesi drenajından yoğuĢma suyu tahliye edilir. Atık gaz son olarak atık gaz borusu ile
atmosfere gönderilir.

ġekil 1. YoğuĢmalı yanma ünitesine ait Ģematik gösterim
Yanma ünitesi içerisinde ısı değiĢtiricisinden suya aktarılan toplam ısı transferinin diğer bir deyiĢle
kapasitenin belirlenebilmesi için ġekil 2’ de verilen bölge, sayısal olarak üç boyutlu modellenmiĢtir. Bu
bölge, brülörde oluĢan atık gazın ısı değiĢtirici üzerinden geçerek çıkıĢa yöneldiği kısımdan
oluĢmaktadır. ġekil 3’ de verilen sayısal modelde, “atık gaz” gaz hacmi ve “kanatlı borulu ısı değiĢtirici”
katı hacim olarak modellenmiĢ olup ısı değiĢtirici içerisindeki su hacmi, sınır Ģartı olarak
tanımlanmıĢtır.

ġekil 2. Yanma ünitesi içerisinde modellenen bölge
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ġekil 3. Sayısal model ve sınır Ģartları
Alüminyum ısı değiĢtiricisine ait seçilen tasarım parametreleri üç adet olup kanat yüksekliği (hf), kanat
kalınlığı (tf), ve kanatlar arası boĢluk (s) tur (ġekil 4) [8]. Sayısal çalıĢmada incelenen bu parametrelere
ait değerler, Tablo 1’de verilmiĢtir. Tasarım parametreleri için kullanılan değerler seçilirken
üretilebilirlilik kriterleri göz önünde bulundurulmuĢtur. Hesaplanan her model için, ısı değiĢtirici iç çapı
(27 mm) ve boru et kalınlığı (2 mm) sabit değer alınmıĢtır (dıĢ çap, d=31 mm).
Tablo 1. Isı değiĢtiricisine ait tasarım parametre değerleri
Tasarım Parametresi
Kanat yüksekliği (hf)
Kanat kalınlığı (tf)
Kanatlar arası boĢluk (s)

Kullanılan Değerler (mm)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
0.5, 1, 1.5, 2, 2.5
1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4

Model oluĢturulduktan sonra sayısal analizler için bir sonraki adım, modeli çözüm ağına ayırma
iĢlemidir. Farklı ağ yapısı oluĢturma teknikleri birlikte kullanılarak sayısal modele ait uygun çözüm ağı
oluĢturulmuĢtur. Sayısal modellere ait çözüm ağlarının eleman sayıları 318462 ile 1276328 değerleri
arasında değiĢmektedir (ġekil 5).
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ġekil 4. Isı değiĢtiricisine ait tasarım parametrelerinin gösterimi [8]

ġekil 5. 642815 eleman sayısına sahip sayısal modelin çözüm ağı yapısı

Sayısal çözüm sırasında, oda sıcaklığındaki 6000 serisi alüminyum malzemesine ait 167 W/mK ısı
iletim katsayısı ve 0.42 yayma katsayı değerleri ısı değiĢtirici modeli için girilmiĢtir. Boru iç yüzeyine
2
sınır Ģartı olarak, 30 C sıcaklık ve 2609 W/m K taĢınım katsayısı tanımlanmıĢtır. TaĢınım katsayısı, 17
lt/dk su debisi için Denklem 1, 2, 3, 4 kullanılarak hesaplanmıĢtır [9] . 30 C’ de ki suyun yoğunluğu (ρ) ,
özgül ısısı (Cp), ısı iletim katsayısı (k) ve dinamik viskozite (µ) değerleri kullanılmıĢtır.
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Atık gaz hacmi için sayısal çözüm sırasında, havanın bazı termofiziksel özellikleri kullanılmaktadır.
Havanın özellikleri, yanma ünitesinin giriĢ ve çıkıĢındaki deneysel olarak belirlenen atık gaz
sıcaklıklarının ortalaması alınarak hesaplanan film sıcaklığındaki değerler olarak kabul edilmiĢtir.
Tablo 2’de havanın termofiziksel özellikleri belirtilmiĢtir. T f film sıcaklığını, ρ yoğunluğu, Cp özgül ısıyı,
k ısı iletim katsayısını, α ısıl yayılım katsayısını ve  kinematik viskoziteyi ifade etmektedir [9].
Tablo 2. Havanın termofiziksel özellikleri [9]
3

Tf [K]

ρ [kg/m ]

850

0.4097

Cp [J/kgK]
1110

k [W/mK]
0.0596

2

α [m /s]
13.1 x10

-5

 [m /s]
-5
9.38 x10
2

Yapılan hesaplamalar ve kabuller doğrultusunda sayısal modellere ait sınır Ģartları belirlenmiĢ olup
ġekil 3’ de Ģematik olarak gösterilmiĢtir. Atık gaz giriĢ sıcaklığı (T g) ve hızı (Vg) da tasarım parametresi
olarak seçilmiĢ olup sayısal çalıĢmalarda kullanılan değerler Tablo 3’ de verilmiĢtir.
Tablo 3. Atık gaz giriĢ bölgesine ait tasarım parametre değerleri
Tasarım Parametresi
Atık gaz sıcaklığı (Tg)
Atık gaz hızı (Vg)

Kullanılan Değerler
1200, 1000, 800, 600, 400 (C)
0.2, 0.4, 0.85, 1.5, 3 (m/s)

Literatür araĢtırmaları ve önceki çalıĢmalarımızdan kazandığımız deneyimler sonucunda, sayısal
modelimizin çözümünde; sürekli rejim, ıĢınım etkileri, yerçekimi etkisiyle oluĢan doğal taĢınım, fan
etkisiyle oluĢan zorlanmıĢ taĢınım ve türbülanslı akıĢ türü koĢulları göz önünde bulundurulmuĢtur.

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME
Yapılan sayısal analizlerin değerlendirilmesi sonucunda her bir parametrenin, boru iç yüzeyinde
gerçekleĢen toplam ısı transferine (QT), kanatlar üzerindeki maksimum sıcaklığa (T maks) ve ısı
değiĢtirici birim hacminde gerçekleĢen toplam ısı transferine (ǬT) olan etkileri ayrı ayrı incelenmiĢtir.
3.1. Kanat Yüksekliğinin DeğiĢimi
Kanat yüksekliğinin değiĢim etkisinin incelenebilmesi için diğer dört parametre sabit tutulmuĢtur. 1200
C atık gaz sıcaklığı, 0.85 m/s atık gaz hızı, 2 mm kanatlar arası boĢluk, 1 mm kanat kalınlığı Ģartları
altında kanat yüksekliği değiĢiminin sayısal sonuçlara etkisi Tablo 4’ de verilmiĢtir.
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Tablo 4. Kanat yüksekliği değiĢiminin sayısal sonuçlar üzerindeki etkisi
3

hf (mm)

QT (W)

Tmaks (C)

ǬT (W/dm )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

42.95
48.50
54.79
61.73
69.20
76.96
84.94
93.20
101.78
110.71

64.91
72.18
79.76
87.67
95.92
104.18
113.43
122.77
132.59
142.94

30.97
31.24
31.51
31.78
32.05
32.33
32.60
32.87
33.15
33.42

Tablo 4’de görüldüğü gibi kanat yüksekliği artıkça gerçekleĢen toplam ısı transferi artmaktadır. Ancak,
ısı değiĢtiricisinin birim hacmi baĢına gerçekleĢen toplam ısı transferi aynı oranda artmamaktadır. Isı
değiĢtirici tasarımında maliyetin de etkili bir parametre olduğu düĢünülürse sadece kanat yüksekliği
değiĢimi ile istenilen güçte ve uygun maliyetli bir tasarım gerçekleĢtirilmesi zor gözükmektedir. 1 mm
3
kanat yüksekliği artıĢı sabit 0.27 W/dm ǬT artıĢı sağlamaktadır.
3.2. Kanat Kalınlığı DeğiĢimi
Kanat kalınlığının değiĢim etkisinin incelenebilmesi için diğer dört parametre sabit tutulmuĢtur. 1200 C
atık gaz sıcaklığı, 0.85 m/s atık gaz hızı, 2 mm kanatlar arası boĢluk, 3 mm kanat yüksekliği Ģartları
altında kanat kalınlığı değiĢiminin sayısal sonuçlara etkisi Tablo 5’ de verilmiĢtir.
Tablo 5. Kanat kalınlığı değiĢiminin sayısal sonuçlar üzerindeki etkisi
3

tf (mm)

QT (W)

Tmaks (C)

ǬT (W/dm )

0.5
1
1.5
2
2.5

48.64
54.79
61.14
67.67
74.39

87.45
79.77
75.47
74.02
73.36

38.72
31.51
27.00
24.87
24.95

Kanat kalınlığı artıkça gerçekleĢen toplam ısı transferi artmasına karĢın kanat yüzeyindeki maksimum
sıcaklık azalmaktadır. Kanat kalınlığı 2 mm ye kadar artığında birim hacimde gerçekleĢen toplam ısı
transferi de yüksek oranda düĢmektedir. Birim hacimde gerçekleĢen toplam ısı transferi göz önünde
bulundurulduğunda 0.5 - 1 mm arasındaki kanat kalınlıkları uygun değerler olarak gözükmektedir.
3.3. Kanatlar Arası BoĢluğun DeğiĢimi
Kanat arası boĢluğun değiĢim etkisinin incelenebilmesi için diğer dört parametre sabit tutulmuĢtur.
1200 C atık gaz sıcaklığı, 0.85 m/s atık gaz hızı, 1 mm kanat kalınlığı, 3 mm kanat yüksekliği Ģartları
altında kanatlar arası boĢluğun değiĢiminin sayısal sonuçlara etkisi Tablo 6’ da verilmiĢtir.
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Tablo 6. Kanatlar arası boĢluğun değiĢiminin sayısal sonuçlar üzerindeki etkisi
3

s (mm)

QT (W)

Tmaks (C)

ǬT (W/dm )

1
1.5
2
2.5
3
3.5
4

45.73
50.32
54.79
59.05
63.00
66.73
70.34

89.15
84.05
79.76
76.30
73.89
73.06
74.26

33.62
32.56
31.51
30.47
29.44
28.43
27.42

Kanat arası boĢluk artıkça gerçekleĢen toplam ısı transferi artmasına karĢın kanat yüzeyindeki
maksimum sıcaklık ve birim hacimde gerçekleĢen toplam ısı transferi azalmaktadır. Birim hacimde
gerçekleĢen toplam ısı transferi göz önünde bulundurulduğunda 2 - 3 mm arasındaki kanat boĢlukları
uygun değerler olarak gözükmektedir.
3.4. Atık Gaz Sıcaklığının DeğiĢimi
Atık gaz sıcaklığının değiĢim etkisinin incelenebilmesi için diğer dört parametre sabit tutulmuĢtur. 1
mm kanat kalınlığı, 3 mm kanat yüksekliği, 2 mm kanatlar arası boĢluk ve 0.85 m/s atık gaz hızı
Ģartları altında atık gaz sıcaklığı değiĢiminin sayısal sonuçlara etkisi Tablo 7’ de verilmiĢtir.
Tablo 7. Atık gaz sıcaklığı değiĢiminin sayısal sonuçlar üzerindeki etkisi
3

Tg (C)

QT (W)

Tmaks (C)

ǬT (W/dm )

400
600
800
1000
1200

15.69
21.74
30.48
41.47
54.79

38.93
48.34
58.27
68.70
79.76

5.74
10.95
17.05
23.93
31.51

Tablo 7’ de görüldüğü gibi atık gaz sıcaklığı, kapasite üzerinde en büyük etki yaratan tasarım
parametresidir. Yapılan deneysel çalıĢmalardan elde edilen verilere göre brülörde oluĢan alevin tepe
noktası bölgesinde bu sıcaklıkların 1000 C -1200 C arasında değiĢtiği görülmüĢtür. Bu çalıĢmada,
sayısal karĢılaĢtırma yapıldığı için sıcaklık değiĢiminin kapasiteye etkisi oransal olarak
belirlenebilmiĢtir. Atık gaz giriĢ sıcaklık değeri yükseldikçe gerçekleĢen toplam ısı transferi artan
oranda yükselmiĢtir (ġekil 6). Bu sonuç, ıĢınımla olan ısı transferinin, ısı değiĢtirici kapasitesi üzerinde
önemli rolü olduğunu göstermektedir.
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ġekil 6. Atık gaz sıcaklık değiĢiminin gerçekleĢen toplam ısı transferi üzerindeki etkisinin grafiksel
gösterimi
3.5. Atık Gaz Hızının DeğiĢimi
Atık gaz hızının değiĢim etkisinin incelenebilmesi için diğer dört parametre sabit tutulmuĢtur. 1 mm
kanat kalınlığı, 3 mm kanat yüksekliği, 2 mm kanatlar arası boĢluk ve 1200 C atık gaz sıcaklığı Ģartları
altında atık gaz hızı değiĢiminin sayısal sonuçlara etkisi Tablo 8’ de verilmiĢtir.
Tablo 8. Atık gaz hızı değiĢiminin sayısal sonuçlar üzerindeki etkisi
3

Vg (m/s)

QT (W)

Tmaks (C)

ǬT (W/dm )

0.2
0.4
0.85
1.5
3

34.28
40.60
54.79
74.43
107.43

62.43
67.51
79.76
97.50
127.22

21.26
24.41
31.51
41.49
61.15

Atık gaz hızının da atık gaz sıcaklığı gibi kapasite üzerinde etkisinin yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Bu
hız değiĢimi, yanma ünitesinde kullanılan fan tipi ve karakteristiği ile doğrudan iliĢkilidir. Yüksek atık
gaz hızlarının elde edilebilmesi için yüksek debiye sahip fanlar kullanılması gereklidir. Bu durum, ısı
transferini artırmıĢ olsa da emisyon ve iĢletme maliyeti gibi farklı sorunları beraberinde getirmektedir.
Atık gaz hızı değiĢiminin gerçekleĢen toplam ısı transferinde (Q T) yarattığı değiĢim grafik üzerinde
incelendiğinde (ġekil 7); atık gaz hızı 0.2 m/s’ den 0.4 m/s’ ye yükseltildiğinde kapasite %18.4
artmasına karĢın, 0.4 m/s’ den 0.85 m/s’ ye yükseltildiğinde kapasite %35 artmaktadır. GerçekleĢen
toplam ısı transferi göz önünde bulundurulduğunda 0.4 – 1.5 m/s arasındaki atık gaz hızları uygun
değerler olarak gözükmektedir.
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ġekil 7. Atık gaz hızı değiĢiminin gerçekleĢen toplam ısı transferi üzerindeki etkisinin grafiksel
gösterimi
Sayısal çalıĢmalardan elde edilen veriler incelendiğinde; 1200 C atık gaz sıcaklığı ve 0.85 m/s atık gaz
hızı Ģartları altında, QT ve ǬT değerlenin aynı anda yüksek olduğu ısı değiĢtiricisi tasarım parametre
değerleri hf=3mm, s=3 mm ve tf=0.5 mm olarak bulunmuĢtur. Bu durumda, QT=61.70 W, Tmaks=82.20
3
C ve ǬT=38.64 W/dm olarak belirlenmiĢtir. Isı değiĢtirici dıĢ yüzeylerinde gerçekleĢen sıcaklık
dağılımı ġekil 8’ de verilmiĢtir. ġekil 9’ da ise kanadın orta noktasından geçen düzlem üzerinde
gerçekleĢen atık gaz ve ısı değiĢtiricisine ait sıcaklık dağılımları gösterilmiĢtir. Kanadın brülöre bakan
kısımlarında sıcaklık 82 C’ lere çıkarken arka kısmında 68 C’ ye kadar düĢmektedir. Kanadın arka
kısmında atık gaz sıcaklıkları 502 C’ lere kadar düĢüĢ göstermektedir.

ġekil 8. Kanat yüzeylerindeki sıcaklık dağılımı
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ġekil 9. Kanadın orta noktasından geçen düzlem üzerinde gerçekleĢen atık gaz ve ısı değiĢtiricisine
ait sıcaklık dağılımları
Aynı düzlem üzerinde gerçekleĢen atık gaz hacmine ait hız vektörlerinin gösterimi ġekil 10’ da
verilmiĢtir. ġekil 10’ da görüldüğü gibi kanat yüzeylerine yakın bölgelerde atık gaz hızı 3.5 m/s hız
değerlerine çıkmaktadır. Kanadın arka tarafındaki düĢük sıcaklık bölgelerinde (ġekil 9) durgun atık gaz
hareketleri gözlenmektedir. Bu yüzden bu bölgede yeterli ısı transferi gerçekleĢememektedir.

ġekil 10. Kanadın orta noktasından geçen düzlem üzerinde gerçekleĢen atık gaz hacmine hız
vektörlerinin gösterimi
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Sayısal çalıĢmalar sonucunda atık gaz hacminde oluĢan akıĢ çizgileri ġekil 11’ de verilmiĢtir.

ġekil 11. Atık gaz hacminde oluĢan akıĢ çizgileri
Sonuç olarak bu çalıĢmada, belirlenen tasarım parametrelerinin ısı değiĢtirici kapasitesi üzerine olan
etkileri ayrı ayrı incelenmiĢtir. Yapılan incelemeler, tasarım sırasında kıyaslama açısından doğru yön
gösterse bile, sayısal çalıĢmaların mutlaka deneysel çalıĢmalar ile doğrulanması gerekmektedir.
Bundan sonraki çalıĢmalarımızda bu konu üzerine yoğunlaĢılacaktır.
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ÖZET
Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklı sistemlerin kullanımı her geçen gün önemini arttırmaktadır. Bu
sistemlerin doğru bir Ģekilde tasarlanması ve projelendirilmesinde simülasyon tekniklerinin kullanımı
büyük faydalar sağlamaktadır. Bu çalıĢmada, dinamik simülasyon tekniği kullanılarak Uludağ
Üniversitesi Makine Mühendisliği laboratuvarlarında inĢa edilen bir konfor odasının, yıl boyu ısıtma,
soğutma ve sıcak su ihtiyacının güneĢ enerjisi ile karĢılanması incelenmiĢtir. ÇalıĢmada simülasyon
iĢlemleri için TRNSYS programında oluĢturulan ClimateWell-Solar Cooling v1.1 yazılımı kullanılmıĢtır.
ÇalıĢma sonucunda güneĢ enerjisi sisteminin, konfor odasının yıllık ısıtma, soğutma ve sıcak kullanım
suyu ihtiyacının güneĢ enerjisi ile karĢılanma oranları sırasıyla %63, %99 ve %99 olarak
hesaplanmıĢtır. Soğutma uygulamasında kullanılan absorbsiyonlu ısı pompası sisteminin soğutma
periyodu boyunca soğutma tesir katsayısının yıllık ortalama değerinin 0,27 olduğu görülmüĢtür. GüneĢ
enerjisinin kullanımı ile sağlanan enerji tasarrufuna bağlı olarak yıllık toplam 1296 TL ekonomik
tasarruf elde edildiği ve CO2 salınımında 11974 kg’lık azalma sağlandığı tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmada,
güneĢ enerjisi kaynaklı ısıtma-soğutma uygulaması için dinamik simülasyon tekniği ile elde edilen
sonuçların, deneysel sonuçlarla büyük benzerlik taĢıdığı görülmüĢtür. Yenilenebilir enerji sistemlerinin
projelendirilmesinde dinamik simülasyon tekniğinin ile yapılan analizlerin büyük faydalar sağlayacağı
ve bu sistemlerin kullanımının yaygınlaĢtırılmasında önemli rol oynayacağı düĢünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: GüneĢ enerjisi, Simülasyon tekniği, Isı pompası, Isıtma-soğutma.

ABSTRACT
The use of clean and renewable energy sources is becoming more important day by day. Using
simulation techniques gains great benefits in designing and planning of these systems properly. In this
article, solar fraction of energy supply for the annual heating, cooling and domestic hot water
requirement of a test room built in Uludag University Mechanical Engineering laboratories was
investigated by using dynamic simulation technique. ClimateWell-Solar Cooling v1.1 build up with
TRNSYS simulation programme was used in numerical analysis. The results of the study showed that
solar fraction of energy supply for the annual heating, cooling and domestic hot water of the test room
are 63%, 99% and 99% respectively. It was obtained that annual average coefficient of performance
(COP) for cooling of the absorption system was 0.27 through the cooling period. 1296 TL economic
savings for cooling, heating and domestic hot water demand and 11974 kg CO2 savings were
achieved annually by using solar energy. It was concluded that the results for the dynamic simulation
technique and experimental analysis are similar. It is expected that the analyses, obtained by dynamic
simulation technique in designing renewable energy systems, will provide great benefits and play a
crucial role for wide spread use of these systems.
Key Words: Solar energy; Simulation technique, Heat pump, Heating-cooling.
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1. GĠRĠġ
Enerji kullanımına bağlı sorunların artıĢına paralel olarak, yenilenebilir enerji kaynaklı evsel ve
endüstriyel enerji sistemlerinin kullanımına yönelik ilgi de her geçen gün artmaktadır. Yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımı çevresel ve sosyal açıdan önemli avantajlara sahip olsa da bu
sistemlerin kurulum maliyetlerinin alternatiflerine göre yüksek oluĢu bu sistemlerin kullanımının
yaygınlaĢması noktasında önemli bir sorun olmaktadır. Ayrıca günümüzde kullanılan geleneksel
sistemlerin kurulumu ve iĢletimi için sahip olunan mevcut bilgi birikimi göz önüne alındığında,
yenilenebilir enerji sistemlerinin tasarım ve uygulama noktasında güvenilirliği hala tartıĢma konusudur.
Bu nedenle söz konusu sistemlerin tasarım ve projelendirilmesinde gereken hesaplamaların doğru bir
Ģekilde yapılması, hem sistemden sağlanacak katma değerin artıĢı hem de sistemin güvenilirliği
açısından büyük önem arz etmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından gerçekleĢtirilen çalıĢmalar
[1,2] ve sistem tasarımların için sunulan rehber kaynaklar [3-6], yenilenebilir enerjinin kullanımının
yaygınlaĢtırılması ve sistem ile ilgili araĢtırma-geliĢtirme faaliyetlerinin sağlanması konusunda önemli
yararlar sağlamıĢtır. Ayrıca geliĢtirilen simülasyon programları [7] sayesinde birçok farklı yenilenebilir
enerji sisteminin doğru Ģekilde projelendirilmesi mümkün olmaktadır. Konu ile ilgili yapılan uygulamalı
araĢtırma çalıĢmalarında [8,9] güneĢ enerjisi kaynaklı sistemlerin ısıtma ve soğutma amaçlı
kullanımları deneysel olarak incelenerek, elde edilen sonuçlar ile farklı tasarımların hayata
geçirilmesine önemli katkılar sağlanmıĢtır.
Bu çalıĢmada dinamik simülasyon tekniği kullanılarak Uludağ Üniversitesi Görükle yerleĢkesinde inĢa
edilen bir konfor odasının [10] yıl boyu ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacının güneĢ enerjisi ile
karĢılanması incelenmiĢtir. ÇalıĢmada simülasyon iĢlemleri için TRNSYS [7] programında oluĢturulan
ClimateWell-Solar Cooling v1.1 [11] yazılımı kullanılmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda güneĢ enerjisi kaynaklı
sistemin, konfor odasının yıllık ısıtma, soğutma ve sıcak kullanım suyu ihtiyacının güneĢ enerjisi ile
karĢılanma oranları hesaplanmıĢtır. Soğutma uygulamasında kullanılan absorbsiyonlu ısı pompası
sisteminin soğutma tesir katsayısı değerleri hesaplanmıĢ, güneĢ enerjisinin kullanımı ile sağlanan
enerji tasarrufuna bağlı olarak elde edilen ekonomik tasarruf değeri ve CO 2 salınımında sağlanan
azalma miktarları tespit edilmiĢtir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Konfor Odası ve GüneĢ Enerjisi Sistemi
Pastakkaya tarafından gerçekleĢtirilen çalıĢmada [10] bir konutun güneĢ enerjisi kaynaklı
absorbsiyonlu ısı pompası sistemi vasıtasıyla ısıtılması ve soğutulması deneysel ve sayısal olarak
incelenmiĢtir. Bu amaçla Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü laboratuvar binasında
oluĢturulan deney tesisatı ile konunun deneysel olarak incelenmesi sağlanmıĢ, TRNSYS simülasyon
programı [7] ile de sistemin tüm yıllık ve belli Ģartlar altındaki çalıĢma performansları incelenerek, elde
edilen deneysel veriler ile simülasyon sonuçları karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu çalıĢmada incelenen güneĢ
enerjisi sistemini oluĢturan bileĢenler ġekil 1.’de görülmektedir.

ġekil 1. GüneĢ enerjisi sisteminin Ģematik görünümü [10].
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2

3

ÇalıĢmada incelenen konfor odası, 30 m taban alanına sahiptir ve brüt hacmi 84 m ’tür.Konfor
odasının soğutma yükü değeri 4223 W, ısıtma yükü değeri ise 2069 W olarak tespit edilmiĢtir.
Uygulamada 2280 W soğutma ve 7825 W ısıtma kapasitesine sahip fan-coiller, ısı dağıtım sistemi
olarak tercih edilmiĢtir. Isı atım hattında 46 kW soğutma gücündeki ıslak tip soğutma kulesi
kullanılmıĢtır. Sistemde ayrıca harici ısı depolama ve sıcak kullanım suyu eldesi için 2 adet 1000 lt
hacminde boyler yer almaktadır.

ġekil 2. Konfor odası ve ısı dağıtım sistemi [10].
ÇalıĢmada incelenen güneĢ enerjisi kaynaklı ısı pompası sistemi, ticari olarak üretilen ve dâhili enerji
depolamalı LiCl-Su eriyikli bir absorbsiyonlu ısı pompası ve harici donanımlarından oluĢmaktadır [12].
Tek kademeli ısı pompası sistemi harici bir enerji depolama sistemine ihtiyaç duymaksızın termal
enerjiyi kendi içerisinde depolama özelliğine sahiptir. Sistem, çevrim boyunca Ģarj-deĢarj periyotları ile
çalıĢtığından, kesikli absorbsiyonlu çevrim özelliğindedir ve sürekli çevrim ile çalıĢan geleneksel
absorbsiyonlu sistemlere göre önemli farklılıklara sahiptir. Sistem, birbirinden bağımsız iki eĢ hazne ve
bu hazneleri harici hatlara bağlayan bir pompalama ünitesinden oluĢmuĢtur. Harici tesisatlar, termal
enerji hattı, ısı atımı hattı ve ısı dağıtım hattıdır. Cihaz içerisinde, enerjiyi LiCl tuzuna Ģarj edebilen ve
depolama tankı olarak kullanılabilen veya tuzda depolanan enerjiyi soğutma enerjisi Ģeklinde deĢarj
edebilen Hazne-A ve Hazne-B olmak üzere birbirinden bağımsız iki hazne bulunmaktadır. Bu sayede
sistem ısıtma-soğutma uygulamasını gerçekleĢtirirken aynı zamanda termal enerjinin cihaz içinde
dâhili olarak depolanmasını da sağlayabilmektedir. Haznelerin Ģarj-deĢarj geçiĢleri manüel ya da
cihazın farklı çalıĢma modlarına göre otomatik olarak gerçekleĢtirilebilmektedir [10]. Absorbsiyonlu ısı
pompası Ģematik görünümü ġekil 3.’te yer almaktadır.

ġekil 3. Absorbsiyonlu ısı pompası sistemini Ģematik görünümü [13].
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ÇalıĢmada incelenen absorbsiyonlu sistem için gereken termal enerji, soğurucu yüzeyi titanyum kaplı
ve yüksek ısı yalıtımlı düz tip güneĢ kolektörleri aracılığı ile güneĢ enerjisinden karĢılanmaktadır.
GüneĢ kolektör sistemi dört adet kolektörün seri olarak bağlandığı dörtlü kolektör paketlerinin paralel
2
olarak bağlanması ile oluĢmaktadır ve toplam 40 m yüzey alanına sahiptir. Kolektörler binanın
çatısında 30 eğim ve güney yönünden doğu yönüne doğru 40’lik bir sapma ile yerleĢtirilmiĢtir. GüneĢ
enerjisinin yetersi kaldığı ya da elde edilemediği durumlarda yardımcı enerji kaynağı olarak 9,6 kW
ısıtma gücünde elektrikli ısıtıcı kullanılmaktadır.

ġekil 4. GüneĢ kolektör sistemi [10].
2.2. Simülasyon Tekniği
ÇalıĢmada incelenen konfor odasının tüm yıl boyunca ısıtma, soğutma ve sıcak kullanım suyu
ihtiyacının tespiti ve bu ihtiyacın güneĢ enerjisi ile karĢılanma oranının belirlenebilmesi için dinamik
simülasyon programı TRNSYS [7] kullanılmıĢtır. Programın dinamik link kütüphane temelli yapısı
sayesinde genel programlama dilleri kullanılarak; farklı cihaz, yapı ya da enerji sistemleri için
oluĢturulan matematik modellerin bu programda simüle edilebilecek program bileĢeni haline getirilmesi
mümkündür [10]. Program sayesinde ısıtma-soğutma uygulamasının yapılacağı yapının özellikleri ve
sistemde kullanılan harici ekipmanların özellikleri kullanıcı tarafından belirlenmekte ve simülasyon
sonucunda güneĢ enerjisi sisteminin çalıĢma özellikleri tespit edilebilmektedir. ÇalıĢmada konfor
odasının, güneĢ enerjisi kaynaklı absorbsiyonlu ısı pompası bileĢenlerinin ve güneĢ kolektör
sisteminin matematik modeline göre oluĢturulan yazılım [11] ile tüm sistemin ısıtma ve soğutma
periyotları boyunca simülasyonu gerçekleĢtirilmiĢtir. Konfor odasının kurulu bulunduğu bölgenin
meteorolojik özelliklerinin belirlenmesinde, Bursa iline ait Meteonorm meteorolojik verileri [14]
kullanılmıĢtır. Simülasyon parametrelerinde süre olarak aylık simülasyon tanımlanmıĢ ve ısıtmasoğutma periyotları için her aya ait simülasyon iĢlemleri yapılarak, tüm yıl için sistemin çalıĢma
özellikleri tespit edilmiĢtir. Simülasyonun gerçekleĢtirileceği bina tipi konut, binanın bulunduğu bölge
Bursa-Türkiye olarak belirlenmiĢtir. Sistem için yardımcı enerji kaynağı olarak elektrik enerjisi
kullanılmıĢtır. Yardımcı ısıtma-soğutma sistemi olarak sırasıyla; ortalama verimi 0,7 olan elektrikli
ısıtıcı ile soğutma tesir katsayısı 2 olarak belirlenen buhar sıkıĢtırmalı mekanik soğutma sistemi
seçilmiĢtir. Sistemin ekonomik analizi için, konutsal kullanımda ortalama elektrik birim fiyatı 0,24
kWh/TL [15] olarak alınmıĢtır.

3. BULGULAR ve TARTIġMA
Bursa ilinde kurulan konfor odasının ısıtma-soğutma periyotları için yapılan simülasyon iĢlemleri
sonucunda tüm bir yıl boyunca absorbsiyonlu sistem, konfor odasının soğutma ihtiyacının %99’luk
kısmını, ısıtma ihtiyacının ise %63’lük bölümünü karĢılamıĢtır. Ayrıca yapının yıllık sıcak kullanım suyu
ihtiyacının %99’luk bölümü de güneĢ enerjisinden sağlanmıĢtır. Buna göre kurulan sistem, yapının
soğutma ve sıcak kullanım suyu ihtiyacının tamamına yakınını, ısıtma ihtiyacının %63’lük kısmını
karĢılayarak, çevresel ve ekonomik açıdan önemli faydalar sağlamıĢtır.
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Tablo 1. Soğutma uygulaması aylık simülasyon sonuçları [10]
Ġhtiyaç duyulan enerji
miktarı [kWh]
AYLAR
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim

Soğutma
31
85
271
875
1318
1249
605
184

Sıcak
kullanım
suyu
19
42
56
66
81
94
85
63

GüneĢ enerjisinden
elde edilen enerji
miktarı [kWh]
Sıcak
Soğutma
kullanım
suyu
31
19
84
42
268
56
873
66
1303
81
1239
94
593
85
183
63

GüneĢ enerjisi ile
ihtiyacın karĢılanma
oranı [%]
Sıcak
Soğutma kullanım
suyu
%100
%100
%98
%100
%100
%99
%100
%100
%99
%100
%99
%100
%98
%100
%99
%100

Absorbsiyonlu
sistem STK
değeri [-]
Soğutma
0,05
0,12
0,21
0,37
0,44
0,44
0,32
0,23

Soğutma periyodu için elde edilen değerler incelendiğinde (Tablo 1.), sistemin soğutma tesir
katsayısının, kullanılabilir güneĢ enerjisi miktarı ve soğutma periyodunun uzunluğu ile doğru orantılı
olarak değiĢtiği görülmektedir. Örneğin, Mart ayında soğutma ihtiyacının tamamı absorbsiyonlu sistem
ile karĢılanabilmektedir ancak sistemin soğutma tesir katsayısının 0,05 olduğu görülmüĢtür. Bunun
nedeni Mart ayı içerisindeki soğutma periyodunun son derece kısa oluĢu ve güneĢ enerjisinden elde
edilen faydalı enerji miktarının az oluĢudur. Soğutma periyotlarının uzadığı ve güneĢ enerjisi
miktarının arttığı yaz aylarında, sistemin soğutma tesir katsayısı artarak 0,44 mertebelerine kadar
ulaĢmıĢtır. Simülasyon uygulamasında, günlük soğutma periyodu için ortalama soğutma tesir katsayısı
0,3 olarak hesaplanırken, Ağustos ayı için aylık soğutma periyodu ortalama soğutma tesir katsayısı
değeri 0,44 olarak hesaplanmıĢtır. Daha uzun soğutma periyotlarında sistem daha verimli çalıĢmakta
ve soğutma tesir katsayısı artmaktadır.
Konfor odasının yıllık soğutma enerjisi ihtiyacı ve soğutma ihtiyacının güneĢ enerjisi ile elde edilen
miktarının grafiksel görünümü ġekil 5.’te yer almaktadır. Tüm yıl boyunca konfor odasının soğutma
ihtiyacının tamamına yakını (%99), absorbsiyonlu sistem vasıtasıyla güneĢ enerjisi kullanılarak
karĢılanabilmiĢtir. Mart, Mayıs ve Haziran aylarında ise soğutma ihtiyacının tamamı güneĢ enerjisi ile
karĢılanmıĢtır. Ayrıca elde edilen simülasyon sonuçlarının, deneysel çalıĢma sonucunda elde edilen
sonuçlarla büyük benzerlik taĢıdığı görülmüĢtür [10].

ġekil 5. Konfor odasının yıllık soğutma ihtiyacı ve güneĢ enerjisi ile karĢılanma miktarı.
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Isıtma periyodu için elde edilen değerler incelendiğinde (Tablo 2.), tüm yıl boyunca test odasının
ısıtma ihtiyacının %63’lük bölümünün güneĢ enerjisi ile karĢılandığı görülmektedir. Isıtma periyodu
boyunca Eylül ve Mayıs aylarında ısıtma ihtiyacının tamamı, Ekim ayında %89’u, Nisan ayında ise
%91’lik bölümü güneĢ enerjisi ile karĢılanmıĢtır. GüneĢ enerjisinin ısıtma ihtiyacını karĢılama oranı kıĢ
aylarında azalsa da, bu oranın en düĢük olduğu Ocak ayında dahi ihtiyacın % 22’lik bölümünün sistem
ile karĢılanabildiği tespit edilmiĢtir.
Tablo 2. Isıtma uygulaması aylık simülasyon sonuçları [10]
Ġhtiyaç duyulan enerji
miktarı [kWh]
AYLAR

Isıtma

Eylül

124

Sıcak
kullanım
suyu
85

Ekim

796

63

Kasım

1413

Aralık

GüneĢ enerjisinden elde
edilen enerji miktarı [kWh]

GüneĢ enerjisi ile ihtiyacın
karĢılanma oranı [%]

Isıtma

Sıcak kullanım
suyu

Isıtma

Sıcak kullanım
suyu

124

85

%100

%100

707

63

%89

%100

37

797

37

%56

%100

2168

13

522

12

%24

%91

Ocak

26190

6

586

6

%22

%100

ġubat

2174

17

695

17

%32

%100

Mart

2001

31

1089

31

%54

%100

Nisan

1151

42

1045

42

%91

%100

Mayıs

405

56

405

56

%100

%100

ġekil 6. Konfor odasının yıllık ısıtma ihtiyacı ve güneĢ enerjisi ile karĢılanma miktarı.
ġekil 7’de konfor odasının yıllık sıcak kullanım suyu ihtiyacı ve bu ihtiyacın güneĢ enerjisi ile elde
edilen miktarı görülmektedir. Sıcak kullanım suyu ihtiyacının %99’luk bölümü güneĢ enerjisi sistemi ile
karĢılanmıĢtır. Bu oran Mayıs ve Aralık aylarında sırasıyla %99 ve %91 olup diğer aylarda sıcak
kullanım suyu ihtiyacın tamamı güneĢ enerjisi ile karĢılanmıĢtır.
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ġekil 7. Konfor odasının kullanım suyu ihtiyacı ve güneĢ enerjisi ile karĢılanma miktarı.
Enerji tasarrufuna bağlı olarak enerji kullanımı sonucu atmosfere salınan CO2 oranında da önemli
miktarda azalma kaydedilmiĢtir. Yapılan simülasyon iĢlemi sonucunda, tüm yıl boyunca güneĢ
enerjisinin kullanımına bağlı olarak toplam 11974 kg CO 2 salınımının engellendiği tespit edilmiĢtir. Bu
miktar 5415 l. eĢ değer petrol kullanımına eĢittir. GüneĢ enerjisi kaynaklı sistemin kullanımına bağlı
CO2 salınımında sağlanan azalma, enerji kullanımı ile ilintili sorunların çözümünde, kurulan sistemin
sağlayacağı faydaların önemini ortaya koymaktadır. ġekil 8.’de, ısıtma-soğutma-sıcak kullanım suyu
eldesi için güneĢ enerjisinin kullanımına bağlı CO 2 salınımındaki azalma miktarının aylık değiĢimi
grafiksel olarak sunulmuĢtur.

ġekil 8. CO2 salınımındaki azalma miktarının aylara göre değiĢimi.
Enerji ihtiyacının güneĢ enerjisi ile karĢılanması, kullanılan fosil yakıt miktarını azaltarak ekonomik
açıdan da önemli faydalar sağlamıĢtır. Test odası için yıllık simülasyon uygulamasında, güneĢ
enerjisinin kullanımı ile sağlanan enerji tasarrufunun ekonomik analizi yapılmıĢtır. Yapılan analizde
enerji kaynağı olarak elektrik enerjisi seçilmiĢtir. ġekil 9.’da güneĢ enerjisi kullanımının ısıtma,
soğutma ve sıcak kullanım suyu temininde sağladığı ekonomik tasarruf miktarının aylara göre değiĢimi
görülmektedir. GüneĢ enerjisinin kullanımı, enerji kullanımına bağlı yıllık toplam 1296 TL ekonomik
tasarruf sağlamıĢtır. Bu tasarruf miktarının 682 TL ısıtma uygulamasından, 546 TL soğutma
uygulamasından, 67 TL ise sıcak kullanım suyu eldesinden sağlanmıĢtır.
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ġekil 9. Ekonomik tasarruf miktarının aylara göre değiĢimi.

4. SONUÇ
2

Bu çalıĢmada Bursa ilinde yer alan 30 m kullanım alanına sahip örnek bir yapının ısıtma, soğutma ve
sıcak kullanım suyu ihtiyacının güneĢ enerjisi kaynaklı absorbsiyonlu ısı pompası sistemi ile
karĢılanması sayısal olarak incelenmiĢtir. Yapılan simülasyon iĢlemleri sonucunda; güneĢ enerjisi
kaynaklı sistemin yıl boyunca konfor odasının soğutma ihtiyacının %99’luk, ısıtma ihtiyacının %63’lük,
ve sıcak kullanım suyu ihtiyaçlarının %99’luk kısmını karĢıladığı tespit edilmiĢtir. Absorbsiyonlu
sistemin soğutma periyodu boyunca soğutma tesir katsayısının yıllık ortalama değerinin 0,27 olduğu
görülmüĢtür. Ayrıca güneĢ enerjili sisteminin ekonomik ve çevresel açıdan önemli faydalar sağladığı
görülmüĢtür. Buna göre tüm yıl boyunca güneĢ enerjisinin kullanımına bağlı olarak sağlanan enerji
tasarrufu sonucu yıllık toplam 1296 TL’lik ekonomik tasarruf sağlandığı ve 11974 kg CO2 salınımının
engellendiği görülmüĢtür.
Tüm yıl boyunca konfor odasının soğutma ihtiyacının tamamına yakını absorbsiyonlu sistem
vasıtasıyla güneĢ enerjisi kullanılarak karĢılanabilmiĢtir. Simülasyon sonucu göstermektedir ki
soğutma uygulaması için absorbsiyonlu sistemin tercih edilmesi durumunda ek bir soğutma sistemine
ihtiyaç duyulmadan yıllık tüm soğutma ihtiyacı bu sistem ile karĢılanabilmektedir. Bu nedenle güneĢ
enerjisinin yetersiz kaldığı durumlar için yardımcı enerji kaynağı olarak ek bir ısıtıcı sistemin
kullanılması daha doğru bir yaklaĢım olacaktır.
Yıllık ısıtma periyodu boyunca güneĢ enerjisi kaynaklı absorbsiyonlu sistem, soğutma ve sıcak
kullanım suyu ihtiyacının tamamına yakınını, ısıtma ihtiyacının ise önemli bir bölümünü karĢılayarak,
bu ihtiyaçların karĢılanması için kullanılan enerji miktarında büyük tasarruflar sağlamıĢtır. Simülasyon
uygulaması sonucunda, tamamen temiz, yenilenebilir ve dıĢa bağımlı olmayan güneĢ enerjisinin
kullanımı ile hem çevresel hem de ekonomik açıdan önemli faydalar sağlandığı görülmektedir.
Sistemin, yıl boyunca ısıtma ihtiyacının önemli bir bölümünü karĢılaması ile amortisman süresinin
kısalması ve iĢletme giderlerinin azalması noktasında önemli faydalar sağlanmaktadır. Özellikle, kıĢ
aylarında güneĢlenme oranı yüksek ve dıĢ ortam sıcaklığı ortalamasının göreceli olarak fazla olduğu
bölgelerde, sistemin ısıtma uygulaması için kullanılması ile daha verimli ve uygulanabilir sistemlerin
hayata geçirilmesi mümkün olacaktır.
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TEK YANLI DÜZLEMSEL ANİGENİŞLEMELİ KANALLARDA
ÇEVRİNTİLİ TÜRBÜLANSLI AKIŞIN BİLGİSAYARLI
SİMÜLASYONU
Tahir KARASU

ÖZET
Bu araĢtırma, tek yanlı düzlemsel anigeniĢlemeli kanallarda üç farklı Reynolds sayılarında sürekli, ikiboyutlu, sıkıĢtırılamayan, ayrımlı ve yeniden birleĢmeli karmaĢık çevrintili türbülanslı akıĢın kapsamlı
bir çalıĢmasının bilgisayarlı simülasyon sonuçlarını takdim etmektedir. Hibrit yöntemiyle geleneksel
sonlu hacim metodunu kullanarak, SIMPLE algoritmasına dayanan bir bilgisayar programı
geliĢtirilmiĢtir. Standart yüksek Reynolds sayılı k- türbülans modeliyle beraber, süreklilik ve
momentum korunum denklemlerinin bilgisayarlı çözümleri, iteratif bir sayısal çözüm tekniğini
kullanarak sağlanmıĢtır. Katı cidarlar yakınında cidar fonksiyonları kullanılmıĢtır. Tek yanlı düzlemsel
anigeniĢlemeli kanal akıĢ geometrilerinin çeĢitli kesitlerinde yerel akıĢ yönü hızı, türbülans kinetik
enerji, türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı, efektif viskozite profilleri, üst ve alt cidar kayma
gerilmeleri, alt cidar sürtünme katsayısı ile alt cidar statik-basınç katsayısının değiĢimi için bilgisayarlı
simülasyonlar sunulmuĢ ve deneysel bulgularla ayrıntılı olarak karĢılaĢtırılmıĢtır. Bilgisayarlı
simülasyonların sonuçları çeĢitli deneysel ölçümlerle genel olarak oldukça iyi uyum göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Tek yanlı düzlemsel anigeniĢlemeli kanal akıĢı, k- türbülans modeli,
Simülasyonlar.

ABSTRACT
This research work presents the results of an extensive study of computer simulation of steady, twodimensional, incompressible, separating and reattaching complex turbulent recirculating flow in singlesided planar sudden expansion channels at three different Reynolds numbers. Employing the
conventional finite-volume method with a hybrid scheme, a computer program based on the SIMPLE
algorithm has been developed. Computer solutions of the conservation equations of mass and
momentum, together with the standard high-Reynolds-number k- turbulence model, are obtained
using an iterative numerical solution technique. Near the solid boundaries, wall-functions are
employed. Computer simulations for local streamwise velocity, turbulence kinetic energy, dissipation
rate of turbulence kinetic energy, effective viscosity profiles, top and bottom wall shear stress
distributions, variations of bottom wall friction coefficient and static-pressure coefficient along singlesided planar sudden expansion channel flow geometries are presented and wherever available
compared with experimental data in detail. The results of computer simulations show generally good
agreement with various experimental measurements.
Key Words: Single-sided planar sudden expansion channel flow, k- turbulence model, Simulations.
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1. GİRİŞ
ġekil 1’de gösterilen iki-boyutlu, tek yanlı düzlemsel anigeniĢlemeli bir kanalda, ayrımlı ve yeniden
birleĢmeli karmaĢık çevrintili türbülanslı akıĢ büyük pratiksel önem taĢımaktadır. Bu akıĢ, ayrıĢma ve
yeniden birleĢme gibi temel fiziksel olayları incelemek için çok iyi bir örnek oluĢturmaktadır. ġekil 1’de
gösterildiği üzere, bu akıĢta üç temel akıĢ rejimi mevcut olup bunlar; yeniden birleĢmeli bir kayma
tabakası, karmaĢık çevrintili bir akıĢ bölgesi ile durgun bir akıĢ bölgesidir. Bu akıĢ rejimleri türbülans
modellerinin geçerliliğini titizlikle test eder. Literatürde tek yanlı düzlemsel anigeniĢlemeli kanallarda
karmaĢık çevrintili türbülanslı akıĢ üzerine hem deneysel ve hem de teorik olarak pek çok çalıĢmalar
yapılmıĢtır. En çok ilgi çekici çalıĢmalar arasında olanlar [1]-[14] çalıĢmalarıdır. Bu araĢtırmada, [1][3]’ün deneysel ölçümleri bilgisayarlı simülasyonlarla karĢılaĢtırılmak için kullanılmıĢtır. Bu
araĢtırmanın ana amacı, standart yüksek Reynolds sayılı k- türbülans modelini [15] cidar
fonksiyonları sınır koĢuluyla beraber kullanarak, tek yanlı düzlemsel anigeniĢlemeli kanallarda sürekli,
iki-boyutlu, sıkıĢtırılamayan, karmaĢık çevrintili türbülanslı akıĢın bilgisayarlı simülasyonunu yapmak
ve bilgisayarlı simülasyonların geçerliliğini kontrol etmek için deneysel ölçümlerle karĢılaĢtırmaktır.

Şekil 1. Kartezyen koordinat sistemi ve tek yanlı düzlemsel anigeniĢlemeli kanal akıĢ geometrisi.

2. MATEMATİKSEL VE FİZİKSEL MODEL
2.1. Hareket Denklemleri ve Türbülans Modeli
ġekil 1’e iliĢkin olarak, tek yanlı düzlemsel anigeniĢlemeli kanallarda sürekli, iki-boyutlu,
sıkıĢtırılamayan, ayrımlı ve yeniden birleĢmeli karmaĢık çevrintili türbülanslı akıĢın bilgisayarlı
simülasyonunda kullanılan matematiksel ve fiziksel model, akıĢı yöneten hareket denklemlerinin
türbülans modeli denklemleriyle beraber aynı anda çözümünü gerektirmektedir. Süreklilik, momentum,
türbülans kinetik enerji ve türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı korunumunu gösteren taĢınım
denklemleri, sürekli durum ve kartezyen koordinatlarda genel bir diferansiyel denklem halinde
aĢağıdaki gibi ifade edilebilir:
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(1)

burada  ; u, v, k ve  bağımlı değiĢkenleri göstermektedir. u ve v sırasıyla yatay (x) ve dikey (y)
yönlerindeki hız bileĢenleridir. k ve  sırasıyla türbülans kinetik enerji ve türbülans kinetik enerji
kaybolma miktarıdır.  ve S  sırasıyla genel değiĢken  için türbülans yayınım katsayısı ve kaynak
terimidir,  ise akıĢkanın yoğunluğudur. Eğer  bire,  ve S  sıfıra eĢitlenirse (1) denklemi süreklilik
denklemine indirgenir. Bu araĢtırmada kullanılan türbülans modeli k- modelidir [15]. Basınç, basınç
düzeltme denkleminden çıkarılmıĢtır [16]. TaĢınım denklemleri, katsayılar ve kaynak terimler Tablo
1’de özetlenmiĢtir.

2.2. Sınır Koşulları
ġekil 1’e iliĢkin olarak, göz önüne alınan tek yanlı düzlemsel anigeniĢlemeli kanallarda karmaĢık
çevrintili türbülanslı akıĢ için sınır koĢulları aĢağıdaki gibidir. Basamağın giriĢ düzleminde akıĢ yönü
hız dağılımı deneysel ölçümlerden belirtilirken, dikey yönündeki hız ise sıfıra eĢit kılınmıĢtır. Türbülans
2

büyüklükleri k ve ’na düzgün değerler verilmiĢtir; yani, k=(0.002-0.004) u in (veya u ref ) ve = C  k
2

3/ 2

/ 0.03H, burada u in (veya u ref ) giriĢteki referans hız olup H ise kanalın yüksekliğidir. ÇıkıĢta
tamamıyla geliĢmiĢ akıĢ koĢullarının hüküm sürdüğünün kabul edilebilmesi için, kanalın çıkıĢ düzlemi
çevrintili akıĢ bölgesinden yeteri kadar uzaklıkta alınmıĢtır. Yani, çıkıĢ düzleminde dikey hız sıfır kabul
edilmiĢ ve bağımlı değiĢkenlerin akıĢ yönündeki tüm gradyantlarının sıfır olduğu varsayılmıĢtır.
Hesaplamalar, çıkıĢ düzleminin giriĢ düzleminden (20-29) basamak yüksekliğinde (h) alındığı aĢağı
akıĢa kadar sürdürülmüĢtür. Üst, alt ve basamak cidarlarında hız bileĢenleri u, v ile türbülans
büyüklükleri k ve  sıfıra eĢit kılınmıĢtır. Katı cidar yakınındaki ağ noktalarında k ve ’nun değerleri
Launder ve Spalding’in [15] cidar fonksiyonları kullanılarak hesaplanmıĢtır. Sayısal ıraksamaya neden
olmamak için, baĢlangıç alan değerleri tüm sayısal hesaplama alanı boyunca uygun olarak
belirtilmiĢtir.
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2.3. Sayısal Çözüm Yöntemi
Bu sayısal araĢtırmada, geleneksel sonlu hacim yaklaĢımı kullanarak, Patankar’ın [16] SIMPLE
algoritmasına dayanan bir bilgisayar programı geliĢtirilmiĢtir. (1) eĢitliğiyle verilen kısmi diferansiyel
denklemleri hibrit yöntemiyle bir kontrol hacme dayanan sonlu fark metoduyla ayrıklaĢtırılmıĢtır. Sınır
koĢullarıyla bağımlı olarak kısmi diferansiyel denklemlerin sonlu hacim biçimleri, üç köĢegenli matris
formuyla birlikte, kolon-kolon çözüm yöntemini kullanarak iteratif olarak çözülmüĢtür.
2.4. Hesaplama Ayrıntıları
Sayısal hesaplamalar Pentium 4 CPU 1.60 GHz kiĢisel bilgisayarında yapılmıĢtır. Adams ve Eaton’un
[1] akıĢ durumu için kullanılan sayısal ağ dağılımı ġekil 2’de gösterilmiĢtir. Kullanılan sayısal ağlar tek
yanlı düzlemsel anigeniĢlemeli kanalın (geriye doğru basamaklı kanal) cidarları yakınında ve çevrintili
akıĢ bölgesinde yoğun ağ çizgileri konsantrasyonuyla düzgün olmayan bir Ģekilde oluĢturulmuĢtur.
Tüm akıĢ durumları için optimum ağ-bağımsız bir çözüm elde etmek için farklı ağ büyüklükleriyle ağ
testleri yapılmıĢtır. Bu araĢtırmada sunulan tüm hesaplamalar ağ-bağımsızdır. AkıĢ yönü ve dikey hız
bileĢenleri için kaydırılmıĢ kontrol hacimler kullanılmıĢtır. Diğer tüm ilgili büyüklükler ağ noktalarında
hesaplanmıĢtır. YakınsamıĢ bir çözüm elde etmek için kolon-kolon yöntemi iteratif olarak kullanılmıĢtır.
Sayısal kararlılık elde etmek için u, v, k,  , P ve  e için sırasıyla 0.3, 0.3, 0.8, 0.8, 0.5 ve 0.3
gevĢetme faktörleri kullanılmıĢtır. Buradaki hesaplamalarda benimsenen yakınsama ölçütü, tüm
-5
hesaplama alanında kalıcı kütlenin mutlak değerlerinin toplamı önceden belirtilen 10 değerinden
daha küçük olması durumunda iterasyonların bitirilmesi ölçütüdür. Tablo 2 tüm akıĢ durumları için
hesaplama gereksinimlerinin ayrıntılarını özetlemektedir. Bu tabloda N yakınsamıĢ bir çözüm elde
etmek için yapılmıĢ olan iterasyonların sayısıdır. T ise cpu saniye cinsinden zaman ve T/N de
iterasyon sayısı baĢına zamandır.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Tek yanlı düzlemsel anigeniĢlemeli kanallarda, ayrımlı ve yeniden birleĢmeli, karmaĢık çevrintili
türbülanslı akıĢ için üç farklı Reynolds sayılarında bilgisayarlı simülasyonlar yapılmıĢ ve
simülasyonların sonuçları Adams ve Eaton [1], Denham ve diğerleri [2] ile Stevenson ve diğerleri’nin
[3] deneysel ölçümleriyle karĢılaĢtırılmıĢtır. Buradaki sayısal araĢtırmada, çalıĢma akıĢkanı olarak
hava kullanılan kanalda, Adams ve Eaton’un [1] deneysel ölçümleri hesaplamalarla karĢılaĢtırmaya
4

temel esas teĢkil etmek üzere birinci olarak seçilmiĢtir Kanaldaki akıĢın Reynolds sayısı Re=3.6x10
’tür (Re= uref h/  , burada uref serbest akımda basamaktan 12.7 cm üst akımda ölçülen referans hızdır,
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h ise basamak yüksekliğidir). Kanal H/H’=1.25 gibi bir geniĢleme oranına sahiptir. Ġki-boyutlu kanalda,
sayısal hesaplama alanı giriĢ düzleminden aĢağı akıĢta 20h kadar bir akıĢ yönü mesafesine
uzatılmıĢtır. ġekil 2’de Adams ve Eaton’un [1] akıĢ durumu için kullanılan sayısal ağ dağılımı
sergilenmiĢtir. Hesaplanan yerel akıĢ yönü hız profilleri, tek yanlı düzlemsel anigeniĢlemeli kanal
karĢısında x/h=2’den 18’e kadar değiĢen akıĢ yönü kesitlerinde, boyutsuz olarak u/u ref cinsinden, ġekil
3’te Adams ve Eaton’un [1] deneysel ölçümleriyle karĢılaĢtırılmıĢtır. ġekilden görüldüğü üzere,
hesaplanan yerel akıĢ yönü hız profilleri karĢılıkları olan deneysellerle iyi uyumdadır. Bununla beraber,
hesaplanan karmaĢık çevrintili akıĢ bölgesi deneyselden uzunlukça daha kısa ve geniĢlikçe daha
incedir. Hesaplanan akıĢ yapıĢma uzunluğu takribi olarak x/h=4.4 noktasında oluĢurken, deneysel akıĢ
yapıĢma uzunluğunun ise x/h=6.6 noktasında oluĢtuğu bildirilmiĢtir. Bu farklılıklar, standart k- 
türbülans modelinin karmaĢık çevrintili türbülanslı akıĢların hesaplanmasında yetersiz kalmasından
ileri gelmektedir.

Şekil 2. Adams ve Eaton’un [1] tek yanlı düzlemsel anigeniĢlemeli kanal akıĢ geometrisi için sayısal
ağ dağılımı.
ġekil 4, 5 ve 6, sırasıyla, Adams ve Eaton’un [1] kanalı karĢısında hesaplanan türbülans kinetik enerji,
türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı ve efektif viskozite profillerini, ġekil 3’teki gibi aynı aĢağı akıĢ
yönü kesitleri için göstermektedir. Burada, hesaplanan profiller, sırasıyla, üst akım referans hızının
2
karesi u ref , akıĢ alanındaki maksimum türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı max ve maksimum
efektif viskozite  emax ile boyutsuz kılınmıĢtır. Bu Ģekiller, boyutsuz türbülans kinetik enerji, türbülans
kinetik enerji kaybolma miktarı ile efektif viskozite profillerinin tek yanlı düzlemsel anigeniĢlemeli kanal
boyunca nasıl geliĢtiklerini göz önüne sermektedir. Kanal üst cidarı boyunca hesaplanan cidar kayma
gerilmesinin dağılımı  w t boyutsuz olarak  w t /  wd t ve akıĢ yönü uzunluğu x/h cinsinden ġekil 7’de
sunulmuĢtur. ġekilden görüldüğü üzere, üst cidar kayma gerilmesi giriĢteki akıĢ bölgesinde takriben
x/h=1 kesitinde en yüksek değerine eriĢtikten sonra, takriben x/h=10 kesitine kadar düĢüĢ göstermekte
ve bu kesitten sonra da tamamıyla geliĢmiĢ değerine (  wd t ) eriĢtiğinden sabit kalmaktadır. Kanal alt
cidarı boyunca hesaplanan cidar kayma gerilmesinin dağılımı (  w b ) ise ġekil 8’de verilmiĢtir. ġekilden
görüldüğü gibi, kanalın giriĢ düzleminden takriben x/h=4.6 kesitine kadar kayma gerilmesi negatif
değerler almaktadır. Bu durum, çevrintili akıĢ bölgesindeki negatif hızlardan (-u) kaynaklanmaktadır.
Alt cidar kayma gerilmesi önce negatif yönde değerler alarak hızla bir maksimum değere ulaĢtıktan
sonra, negatif yönde azalarak takriben x/h=4.6 kesitinde sıfır değerine eriĢmekte ve ondan sonra da
pozitif değerler alarak artmakta ve yaklaĢık olarak x/h=19.7 kesitinde tamamıyla geliĢmiĢ değerine
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(  wd b ) ulaĢmaktadır. Kanal alt cidarı boyunca hesaplanan cidar sürtünme katsayısının (C f=  w /0.5ρu
2
ref

) değiĢimi, aĢağı akıĢ yönü uzunluğunun (x/h) bir fonksiyonu olarak Adams ve Eaton’un [1]

deneysel ölçümleriyle beraber ġekil 9’da karĢılaĢtırılmıĢtır. ġekilden görüldüğü üzere, hesaplamalar
deneysel ölçümlerle aynı trendi izlemekte olup makul bir uyum sergilemektedir. Burada hesaplanan
kanal alt cidar sürtünme katsayısı (Cf ) tamamıyla geliĢmiĢ değerine takriben x/h=19.7 kesitinde
2

ulaĢmaktadır. Hesaplanan kanal alt cidar statik-basınç katsayısının [Cp=(P-Pref)/0.5ρu ref ] değiĢimi
ġekil 10’da gösterilmiĢtir.
Ġkinci akıĢ geometrisi, çalıĢma akıĢkanı olarak su kullanan Denham ve diğerleri’nin [2] tek yanlı
düzlemsel anigeniĢlemeli kanal akıĢı deneyine karĢılık olmaktadır. Burada akıĢın Reynolds sayısı h
basamak yüksekliğine ve basamağın üst akımdaki ub ortalama hızına dayanır. Yani, Re=ub h/  =3025.
Kanalın geniĢleme oranı H/H’=1.5’tir.
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Şekil 3. Kanal boyunca hesaplanan boyutsuz akıĢ yönü hız profillerinin Adams ve Eaton’un [1]
deneysel ölçümleriyle karĢılaĢtırılması.
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Şekil 4. Adams ve Eaton’un [1] kanalı boyunca hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerji profilleri.
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Şekil 5. Kanal boyunca hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı profilleri.
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Şekil 6. Kanal boyunca hesaplanan boyutsuz efektif viskozite profilleri.
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Şekil 7. Adams ve Eaton’un [1] kanalında hesaplanan üst cidar kayma gerilmesinin dağılımı.

Şekil 8. Adams ve Eaton’un [1] kanalında hesaplanan alt cidar kayma gerilmesinin dağılımı.

Şekil 9. Kanalda hesaplanan alt cidar sürtünme katsayısının Adams ve Eaton’un [1] deneysel
ölçümleriyle karĢılaĢtırılması.
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Şekil 10. Adams ve Eaton’un [1] kanalında hesaplanan alt cidar statik-basınç katsayısının (Cp)
değiĢimi.

Şekil 11. Denham ve diğerleri’nin [2] tek yanlı düzlemsel anigeniĢlemeli akıĢ kanalı için sayısal ağ
dağılımı.
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Şekil 12. Kanal boyunca hesaplanan boyutsuz akıĢ yönü hız profillerinin Denham ve diğerleri’nin [2]
deneysel ölçümleriyle karĢılaĢtırılması.
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Şekil 13. Denham ve diğerleri’nin [2] kanalı boyunca hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerji
profilleri.
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Ġki-boyutlu kanalda, sayısal hesaplama alanı basamaktan aĢağı akıĢ yönünde 29h kadar bir akıĢ yönü
mesafesine uzatılmıĢtır. Denham ve diğerleri’nin [2] akıĢ kanalı için hesaplamalarda kullanılan sayısal
ağ dağılımı ġekil 11’de göz önüne serilmiĢtir. Hesaplanan yerel akıĢ yönü hız profilleri, tek yanlı
düzlemsel anigeniĢlemeli kanal karĢısında, x/h=0.66’dan 29’a kadar değiĢen aĢağı akıĢ yönü
kesitlerinde, boyutsuz olarak u/ub cinsinden, ġekil 12’de Denham ve diğerleri’nin [2] deneysel
ölçümleriyle karĢılaĢtırılmıĢtır. Yerel akıĢ yönü hızı, giriĢ düzlemindeki u b ortalama hızıyla boyutsuz
kılınmıĢtır. ġekilden görüldüğü gibi, hesaplanan yerel akıĢ yönü hız profilleriyle karĢılıkları olan
deneyseller arasında genel olarak oldukça iyi bir uyum olmasına rağmen, ġekil 3’te olduğu gibi,
hesaplanan karmaĢık çevrintili akıĢ bölgesi deneyselden uzunlukça daha kısa ve geniĢlikçe daha
dardır. Bunun nedeni mevcut standart k-  türbülans modelinin yetersizliğidir. ġekil 13, kanal
karĢısında hesaplanan türbülans kinetik enerji profillerinin geliĢimini, ġekil 12’deki gibi aynı aĢağı akıĢ
yönü kesitleri için sergilemektedir. Burada türbülans kinetik enerji profilleri giriĢ düzlemindeki ortalama
2

hızın karesiyle (u b ) boyutsuzlaĢtırılmıĢtır. ġekilden gözlemlendiği üzere, türbülans kinetik enerji
dağılımı kanal boyunca azalmaktadır. Hesaplanan kanal alt cidar statik-basınç katsayısının [Cp=(P2

Pref)/0.5ρU b ] değiĢim biçimi ġekil 14’te takdim edilmiĢtir. AkıĢ kanalı boyunca hesaplanan üst ve alt
cidar kayma gerilmelerinin (  w t ,  w b ) çizimleri sırasıyla ġekil 15 ve 16’da verilmiĢtir. Burada, üst ve
alt cidar kayma gerilmeleri tamamıyla geliĢmiĢ değerleri olan (  wd t ,  wd b ) ile boyutsuz kılınmıĢtır.
ġekil 15’ten görüldüğü üzere, kanal üst cidar kayma gerilmesi x/h=1.73 kesitinde maksimum değerine
ulaĢtıktan sonra, x/h=20 kesitine kadar düĢmekte ve akabinde yaklaĢık olarak sabit kalmaktadır. Kanal
alt cidar kayma gerilmesi ise, ġekil 16’dan görüldüğü üzere, kanalın baĢlangıcından takriben x/h=5.8
kesitine kadar negatif değerler almaktadır. Bu durum, çevrintili akıĢ bölgesindeki negatif hızlardan (-u)
kaynaklanmaktadır. Alt cidar kayma gerilmesi önce negatif yönde değerler alarak azalmakta ve bir
minimum değere ulaĢtıktan sonra, yön değiĢtirerek negatif yönde artmakta ve takriben x/h=5.8
kesitinde sıfır değerine eriĢmekte ve ondan sonra da pozitif değerler alarak artmakta ve yaklaĢık
olarak x/h=28 kesitinde geliĢmiĢ değerine ulaĢmaktadır.

Şekil 14. Kanalda hesaplanan alt cidar statik-basınç katsayısının (Cp ) değiĢimi.
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Şekil 15. Kanalda hesaplanan üst cidar kayma gerilmesinin dağılımı.

Şekil 16. Kanalda hesaplanan alt cidar kayma gerilmesinin dağılımı.

Şekil 17. Stevenson ve diğerleri’nin [3] tek yanlı düzlemsel anigeniĢlemeli kanal akıĢ geometrisi için
sayısal ağ dağılımı.
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ÇalıĢma akıĢkanı olarak hava kullanılan tek yanlı düzlemsel anigeniĢlemeli kanalda, Stevenson ve
diğerleri’nin [3] deneysel çalıĢması, buradaki sayısal çalıĢma için üçüncü kanal akıĢ geometrisi olarak
seçilmiĢtir. GiriĢte akıĢın Reynolds sayısı Re=172518’dir (Re= uin h/  , burada uin giriĢte basamakta
ortalama serbest akım hızıdır, h ise basamak yüksekliğidir). Kanal H/H’=2 gibi bir geniĢleme oranına
sahiptir. Bu akıĢ durumu için, sayısal hesaplama alanı giriĢ düzleminden aĢağı akıĢ yönünde 20h
kadar bir akıĢ yönü mesafesine uzatılmıĢtır. ġekil 17’de Stevenson ve diğerleri’nin [3] akıĢ kanalı için
kullanılan sayısal ağ dağılımı sunulmuĢtur. Hesaplanan yerel akıĢ yönü hız profilleri, tek yanlı
düzlemsel anigeniĢlemeli kanal karĢısında, x/h=1’den 20’ye kadar değiĢen aĢağı akıĢ yönü
kesitlerinde, boyutsuz olarak u/uin cinsinden, ġekil 18’de Stevenson ve diğerleri’nin [3] deneysel
bulgularıyla karĢılaĢtırılmıĢtır. Yerel akıĢ yönü hızı, giriĢte basamakta u in ortalama serbest akım hızıyla
boyutsuzlaĢtırılmıĢtır. ġekilden görüldüğü üzere, hesaplanan yerel akıĢ yönü hız profilleri ile karĢılıkları
olan deneyseller arasında basamaktan aĢağı akıĢ yönünde kalitenin uzunlukla sayısal olarak
azalmasına rağmen makul bir uyum gözlenmektedir. Bundan baĢka, hesaplanan karmaĢık çevrintili
akıĢ bölgesi deneyselden uzunlukça daha kısa ve geniĢlikçe daha incedir. Hesaplanan akıĢ yapıĢma
uzunluğunun yaklaĢık olarak x/h=5.6 kesitinde oluĢtuğu bulunurken, deneysel akıĢ yapıĢma
uzunluğunun ise x/h=7 kesitinde oluĢtuğu bildirilmiĢtir. Bu farklılıklar, standart k-  türbülans modelinin
karmaĢık çevrintili türbülanslı akıĢların hesaplanmasında yetersiz kalmasından kaynaklanmaktadır.
ġekil 19’da kanal karĢısında hesaplanan türbülans kinetik enerji profilleri, ġekil 18’deki gibi aynı aĢağı
2

akıĢ yönü kesitlerinde boyutsuz olarak k/u in cinsinden gözönüne sunulmuĢtur. Görüldüğü üzere, akıĢ
kanal boyunca geliĢtikçe, hesaplanan türbülans kinetik enerji dağılımı azalmaktadır. Hesaplanan kanal
2
alt cidar statik-basınç katsayısının [Cp=(P-Pref)/0.5ρU in ] değiĢimi ġekil 20’de gösterilmiĢtir. Stevenson
ve diğerleri’nin [3] tek yanlı düzlemsel anigeniĢlemeli akıĢ kanalı boyunca hesaplanan üst ve alt cidar
kayma gerilmelerinin (  w t ,  w b ) çizimleri sırasıyla ġekil 21 ve 22’de takdim edilmiĢtir. Burada, üst ve
alt cidar kayma gerilmeleri tamamıyla geliĢmiĢ değerleri olan (  wd t ,  wd b ) ile boyutsuz hale
getirilmiĢtir. ġekil 21’de görüldüğü gibi, kanalın üst cidar kayma gerilmesi takriben x/h=15 kesitine
kadar düĢüĢ göstermekte ve akabinde takriben sabit kalmaktadır. Kanalın alt cidar kayma gerilmesi
ise, ġekil 22’de görüldüğü gibi baĢlangıçtan itibaren yaklaĢık olarak x/h=5.8 kesitine kadar, çevrintili
akıĢ bölgesindeki negatif hızlardan (-u) dolayı negatif değerler almakta ve yaklaĢık olarak x/h=19.5
kesitinde geliĢmiĢ değerine ulaĢmaktadır.
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Şekil 18. Kanal boyunca hesaplanan boyutsuz akıĢ yönü hız profillerinin Stevenson ve diğerleri’nin [3]
deneysel ölçümleriyle karĢılaĢtırılması.
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Şekil 19. Stevenson ve diğerleri’nin [3] kanalı boyunca hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerji
profilleri.
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Şekil 20. Kanalda hesaplanan alt cidar statik-basınç katsayısının (Cp ) değiĢimi.

Şekil 21. Kanalda hesaplanan üst cidar kayma gerilmesinin dağılımı.
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Şekil 22. Kanalda hesaplanan alt cidar kayma gerilmesinin dağılımı.

4. SONUÇLAR
Ġki-boyutlu, tek yanlı düzlemsel anigeniĢlemeli kanallarda, ayrımlı ve yeniden birleĢmeli, karmaĢık
çevrintili türbülanslı akıĢ için standart yüksek Reynolds sayılı k- türbülans modelini kullanarak üç farklı
Reynolds sayılarında bilgisayarlı simülasyonlar sunulmuĢtur. Geleneksel sonlu hacim yöntemini
kullanarak, Patankar’ın [16] SIMPLE algoritmasına dayanan bir bilgisayar programı geliĢtirilmiĢtir. Üç
farklı, tek yanlı düzlemsel anigeniĢlemeli kanal akıĢları için standart k- türbülans modelinin
performansı araĢtırılmıĢtır. Standart k- türbülans modeliyle hesaplanan yerel akıĢ yönü hızı, türbülans
kinetik enerji, türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı, efektif viskozite, alt cidar statik-basınç
katsayısı, üst ve alt cidar kayma gerilmeleri ile alt cidar sürtünme katsayısının değiĢimi literatürde
bildirilen deneysel ölçümlerle karĢılaĢtırılmıĢ ve genel olarak oldukça iyi uyum elde edilmiĢtir. Buna
rağmen, basamak arkasındaki karmaĢık çevrintili akıĢ bölgesinin uzunluğu ve geniĢliği standart k-
türbülans modeli tarafından daha küçük olarak hesaplanmıĢtır.

SEMBOLLER

S

: Türbülans modeli sabitleri
: Logaritmik yasa sabiti (E=9.0)
: Türbülans kinetik enerji üretim miktarı
: Basamak Yüksekliği
: Kanal GiriĢ Yüksekliği
: Kanal ÇıkıĢ Yüksekliği
: Türbülans kinetik enerji
: Basınç
: Reynolds sayısı
: TaĢınım denkleminde kaynak terimi

U

: Yerel akıĢ yönü hızı (yatay hız bileĢeni)

C1,C2, Cµ
E
G
h, s
H’
H
k
P
Re
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: Referans hız
: Debiden hesaplanan ortalama hız

: Sürtünme hızı (= τ w /  )
uτ
u, v, w  : Türbülans çalkantıları
v
x
xr
y
yp

: y-yönü normal hız bileĢeni (dikey hız bileĢeni)
: AkıĢ yönünde ölçülen mesafe
: Çevrintili akıĢ bölgesi uzunluğu
: AkıĢa dik yönde ölçülen mesafe
: Cidardan, cidar yakınındaki P ağ düğüm noktasına olan akıĢa dik yöndeki mesafe

y

: Boyutsuz cidar mesafesi (=yp u τ /  )

Cp

: Statik-basınç katsayısı [=(P-Pref)/0.5ρu ref ]

Cf

: Cidar sürtünme katsayısı [= τ w /0.5ρu ref ]

ε


κ
μ
μt
μe




Γ

2

2

: Türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı
: Genel değiĢken
: Von Karman sabiti (=0.41)
: Laminar dinamik viskozite
: Türbülans dinamik viskozite
: Efektif viskozite (= μ + μt )
: Laminar kinematik viskozite (= μ /  )
: AkıĢkanın yoğunluğu
: Yayınım mübadele katsayısı

 k , 

: k ve

τw

: Cidar kayma gerilmesi

τ wd

: Kanal çıkıĢ düzlemindeki cidar kayma gerilmesi değeri

ε ’nun yayınımı için türbülans Prandtl-Schmidt sayıları
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DÜZLEMSEL SİMETRİK ANİGENİŞLEMELERDE ÇEVRİNTİLİ
TÜRBÜLANSLI AKIŞIN SAYISAL ARAŞTIRILMASI
Tahir KARASU

ÖZET
Bu araĢtırma, iki-boyutlu, düzlemsel simetrik anigeniĢlemelerde, sürekli, sıkıĢtırılamayan, ayrımlı ve
yeniden birleĢmeli, karmaĢık çevrintili türbülanslı akıĢın, iki farklı Reynolds sayıları için kapsamlı bir
çalıĢmasının sayısal araĢtırma sonuçlarını takdim etmektedir. Hibrit yöntemiyle sonlu hacim metodunu
kullanarak, SIMPLE algoritmasına dayanan bir bilgisayar programı geliĢtirilmiĢtir. Standart yüksek
Reynolds sayılı k- türbülans modeliyle beraber, süreklilik ve momentum korunum denklemlerinin
sayısal çözümleri, iteratif bir sayısal çözüm tekniğini kullanarak sağlanmıĢtır. Katı cidarlar yakınında
cidar fonksiyonları kullanılmıĢtır. Düzlemsel simetrik anigeniĢlemelerde türbülanslı akıĢ için çeĢitli akıĢ
yönü kesitlerinde, yerel akıĢ yönü hızı, türbülans kinetik enerji, türbülans kinetik enerji kaybolma
miktarı, efektif viskozite profilleri, geri akıĢın geometrik yeri, simetri ekseni boyunca simetri ekseni
üzerindeki yatay hızın değiĢimi, üst cidar kayma gerilmesi, üst cidar sürtünme katsayısı dağılımları ile
üst cidar statik-basınç katsayısının değiĢimi için sayısal hesaplamalar sunulmuĢ ve deneysel
bulgularla karĢılaĢtırılmıĢtır. Sayısal hesaplamaların sonuçları deneysel ölçümlerle genel olarak iyi
uyum göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Düzlemsel simetrik anigeniĢlemelerde akıĢ, k- türbülans modeli, Hesaplamalar.

ABSTRACT
This research work presents the results of an extensive study of numerical investigation of steady,
two-dimensional, incompressible, complex turbulent recirculating flow through plane symmetric
sudden expansions in channels at two different Reynolds numbers. Employing the finite-volume
method with a hybrid scheme, a computer program based on the SIMPLE (Semi-Implicit Method for
Pressure Linked Equations) algorithm has been developed. Numerical solutions of the conservation
equations of mass and momentum, together with the standard high-Reynolds-number k-  turbulence
model, are obtained using an iterative numerical solution technique. Near the solid boundaries, wallfunctions are employed. Numerical computations for local streamwise velocity, turbulence kinetic
energy, turbulence kinetic energy dissipation rate, effective viscosity, locus of flow reversal,
streamwise variation of centre-line velocity, wall static-pressure coefficient, wall-shear stress and
coefficient of friction distributions along top wall of the plane symmetric sudden expansion flow
geometry are presented and compared with experimental measurements. The results of numerical
computations show generally good agreement with experimental data.
Keywords: Flow through plane symmetric sudden expansions, k- turbulence model, Computations.
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1. GİRİŞ
Ġki-boyutlu, düzlemsel simetrik anigeniĢlemelerde, aĢağı akıĢtaki türbülanslı akıĢ alanı ayrımlı, çevrintili
ve yeniden birleĢmeli akıĢ olarak tanımlanan çok karmaĢık bir olaydır. ġekil 1’de gösterildiği üzere,
böyle bir akıĢ alanı ayırıcı bir kayma tabakası yüzeyi ile biri çevrintili akıĢ bölgesi, diğeri ise ana akıĢ
bölgesi olmak üzere iki akıĢ bölgesine ayrılabilir. Ayırıcı kayma tabakası yüzeyinin düzlemsel simetrik
anigeniĢlemeli kanal cidarına çarptığı noktaya yeniden birleĢme noktası adı verilir. Çevrintili akıĢ
bölgesindeki yüksek ters basınç gradyantı, türbülans seviyesi ile istikrarsızlığı artırarak geri akıĢa
neden olmaktadır. AkıĢ yapıĢma noktası civarında ve çevrintili akıĢ bölgesinde yaratılan anaforlar
yüksek yoğunluklu bir türbülans kaynağı olarak algılanabilir. Müteakip taĢınım, yayınım ve türbülanslı
anaforların zayıflaması, zaman ortalama akıĢ özellikleri üzerinde baskın bir etkiye sahiptir. Düzlemsel
simetrik anigeniĢlemeli kanaldaki türbülanslı akıĢ, ısı değiĢtiricileri, karıĢım teçhizatları, iklimlendirme
kanalları, fluidik düzenekleri ve yanma odaları gibi pek çok sayıda önemli mühendislik uygulamalarıyla
ilgili olmasına rağmen, düzlemsel simetrik anigeniĢlemeli kanallardaki türbülanslı akıĢların literatürde
bildirilen araĢtırmaları çok sınırlıdır. En çok ilgi çekici araĢtırmalar arasında olanlar [1-11]
araĢtırmalarıdır. Bu araĢtırmanın ana amacı, standart yüksek Reynolds sayılı k- türbülans modelini
[12] cidar fonksiyonları sınır koĢuluyla beraber kullanarak, iki-boyutlu, düzlemsel simetrik
anigeniĢlemeli kanallarda, sürekli, sıkıĢtırılamayan, ayrımlı ve yeniden birleĢmeli, karmaĢık çevrintili
türbülanslı akıĢların sayısal hesaplamasını yapmak ve deneysel ölçümlerle karĢılaĢtırmak ve
incelemektir. Bu araĢtırmada incelenen fiziksel geometriler [7] deneysel durumlarına karĢılık
olmaktadır.

Şekil 1. Kartezyen koordinat sistemi ve düzlemsel simetrik anigeniĢlemeli kanal akıĢ geometrisi.

2. MATEMATİKSEL VE FİZİKSEL MODEL
2.1. Hareket Denklemleri ve Türbülans Modeli
ġekil 1’e iliĢkin olarak, iki-boyutlu, düzlemsel simetrik anigeniĢlemeli kanallarda, sürekli,
sıkıĢtırılamayan türbülanslı akıĢın hesaplanmasında kullanılan matematiksel ve fiziksel model, akıĢı
yöneten hareket denklemlerinin türbülans modeli denklemleriyle beraber aynı anda çözümünü
gerektirmektedir. Süreklilik, momentum, türbülans kinetik enerji ve türbülans kinetik enerji kaybolma
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miktarı korunumunu gösteren taĢınım denklemleri, sürekli durum ve kartezyen koordinatlarda genel bir
diferansiyel denklem halinde aĢağıdaki gibi ifade edilebilir:


x

u 


y

v 

   
 
        S 
x 
x  y 
y 
 

(1)

Burada,  ; u, v, k ve  bağımlı değiĢkenleri göstermektedir. u ve v sırasıyla yatay (x) ve dikey (y)
yönlerindeki hız bileĢenleridir. k ve  sırasıyla türbülans kinetik enerji ve türbülans kinetik enerji
kaybolma miktarıdır.  ve S  sırasıyla genel değiĢken  için türbülans yayınım katsayısı ve kaynak
terimidir,  ise akıĢkanın yoğunluğudur. Eğer  bire,  ve S  sıfıra eĢitlenirse (1) denklemi süreklilik
denklemine indirgenir. Bu araĢtırmada kullanılan türbülans modeli k- modelidir [12]. Basınç, basınç
düzeltme denkleminden çıkarılmıĢtır [13,14]. TaĢınım denklemleri, katsayılar ve kaynak terimler Tablo
1’de özetlenmiĢtir.

2.2. Sınır Koşulları
ġekil 1’e iliĢkin olarak, incelenen iki-boyutlu, düzlemsel simetrik anigeniĢlemeli kanalda, türbülanslı
akıĢ için sınır koĢulları aĢağıda takdim edilmiĢtir. Dört farklı sınır koĢulu kullanılmıĢtır; giriĢ düzlemi,
çıkıĢ düzlemi, simetri ekseni ve katı cidar. AnigeniĢlemeli kanalın giriĢ düzleminde bütün büyüklükler
için düzgün bir profil kabul edilmiĢtir; yani, yatay (x) yönündeki hıza deneysel ölçümlerden U b
ortalama hız değeri verilmiĢ, dikey (y) yönündeki hız ise sıfıra eĢit kılınmıĢtır. Türbülans büyüklükleri k
ve ’na düzgün değerler verilmiĢtir; yani, k=(0.001-0.003)U b ve =C  k
2

3/ 2

/ 0.03h, burada U b

debiden hesaplanan ortalama hız olup h ise basamak yüksekliğidir. AnigeniĢlemeli kanal çıkıĢında,
tamamıyla geliĢmiĢ akıĢ koĢullarının hüküm sürdüğünün kabul edilebilmesi için, kanal çıkıĢ düzlemi
çevrintili akıĢ bölgesinden çok uzakta alınmıĢtır. Yani, çıkıĢ düzleminde dikey hız sıfır kabul edilmiĢ ve
bağımlı değiĢkenlerin akıĢ yönündeki tüm gradyantlarının sıfır olduğu varsayılmıĢtır. Hesaplamalar,
çıkıĢ düzleminin giriĢ düzleminden (45xh) uzunlukta alındığı aĢağı akıĢa kadar sürdürülmüĢtür.
AnigeniĢlemeli kanal ekseninde simetri kabul edilmiĢtir. Yani, (∂ϕ/∂y) = v = 0,  burada u, k ya da 
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olabilir. AnigeniĢlemeli kanalın üst ve basamak cidarlarında hız bileĢenleri u, v ile türbülans
büyüklükleri k ve  sıfıra eĢit kılınmıĢtır. Katı cidar yakınındaki ağ noktalarında k ve ’nun değerleri
Launder ve Spalding’in [12], cidar fonksiyonları kullanılarak hesaplanmıĢtır. Sayısal ıraksamaya neden
olmamak için baĢlangıç değerleri tüm hesaplama alanı boyunca uygun olarak belirtilmiĢtir.
2.3. Sayısal Çözüm Yöntemi
Bu sayısal araĢtırmada, sonlu hacim yaklaĢımı kullanarak Patankar’ın [13], SIMPLE algoritmasına
dayanan bir bilgisayar programı geliĢtirilmiĢtir. (1) eĢitliğiyle verilen kısmi diferansiyel denklemleri hibrit
yöntemiyle bir kontrol hacme dayanan sonlu fark metoduyla ayrıklaĢtırılmıĢtır. Sınır koĢullarıyla
bağımlı olarak kısmi diferansiyel denklemlerin sonlu hacim biçimleri, üç köĢegenli matris formuyla
birlikte, kolon-kolon çözüm yöntemini kullanarak iteratif olarak çözülmüĢtür, Spalding [15].
2.4. Hesaplama Ayrıntıları
Sayısal hesaplamalar Pentium 4 CPU 1.60 GHz kiĢisel bilgisayarında yapılmıĢtır. Poole ve Escudier’in
[7], akıĢ durumları için kullanılan sayısal ağ dağılımı ġekil 2’de gösterilmiĢtir. Kullanılan sayısal ağ
düzlemsel simetrik anigeniĢlemeli kanalın cidarları yakınında ve çevrintili akıĢ bölgesinde yoğun ağ
çizgileri konsantrasyonuyla düzgün olmayan bir Ģekilde oluĢturulmuĢtur. Tüm akıĢ durumları için
optimum ağ-bağımsız bir çözüm elde etmek için farklı ağ büyüklükleriyle ağ testleri yapılmıĢtır. Bu
araĢtırmada sunulan tüm hesaplamalar ağ-bağımsızdır. Yatay ve dikey hız bileĢenleri için kaydırılmıĢ
kontrol hacimler kullanılmıĢtır. Diğer tüm ilgili büyüklükler ağ noktalarında hesaplanmıĢtır. YakınsamıĢ
bir çözüm elde etmek için kolon-kolon yöntemi iteratif olarak kullanılmıĢtır. Sayısal kararlılık elde
etmek için u, v, k,  , P ve  e için sırasıyla 0.3, 0.3, 0.8, 0.8, 0.5 ve 0.5 gevĢetme faktörleri
kullanılmıĢtır. Buradaki hesaplamalarda benimsenen yakınsama ölçütü, tüm hesaplama alanında
-5
kalıcı kütlenin mutlak değerlerinin toplamı önceden belirtilen 10 değerinden daha küçük olması
durumunda iterasyonların bitirilmesi ölçütüdür. Tablo 2 tüm akıĢ durumları için hesaplama
gereksinimlerinin ayrıntılarını özetlemektedir. Bu tabloda N yakınsamıĢ bir çözüm elde etmek için
yapılmıĢ olan iterasyonların sayısıdır. T ise cpu saniye cinsinden zaman ve T/N de iterasyon sayısı
baĢına zamandır.
Tablo 2. AkıĢ durumu, Reynolds sayısı, ağ büyüklüğü, cpu zamanı ve iterasyon sayısı
AkıĢ Durumu

Re

Ağ Büyüklüğü
(x)  (y)

T, cpu zamanı
( saniye)

N

T/N

Poole ve Escudier [7]
Poole ve Escudier [7]

40 000
4 000

40  30
40  30

6.421875
5.1875

440
385

0.014595
0.013474

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Ġki-boyutlu düzlemsel simetrik anigeniĢlemeli kanallarda, sürekli, sıkıĢtırılamayan, ayrımlı ve yeniden
birleĢmeli, karmaĢık çevrintili türbülanslı akıĢ için iki farklı Reynolds sayılarında sayısal hesaplamalar
yapılmıĢ ve hesaplamaların sonuçları Poole ve Escudier’in [7], deneysel ölçümleriyle karĢılaĢtırılmıĢtır.
Buradaki sayısal araĢtırmada, çalıĢma akıĢkanı olarak su kullanılan anigeniĢlemeli kanalda, Poole ve
Escudier’in [7], deneysel ölçümleri hesaplamalarla karĢılaĢtırmaya temel teĢkil etmek için seçilmiĢtir.
Düzlemsel simetrik anigeniĢlemeli kanal R=D/d=1.428 gibi bir geniĢleme oranına sahiptir. Kanaldaki
akıĢın Reynolds sayısı Re = 4x10 ’tür (Re=Ub h/  , burada Ub debiden hesaplanan ortalama hızdır, h
ise kanalın basamak yüksekliğidir). AnigeniĢlemeli kanalda, sayısal hesaplama alanı giriĢ düzleminden
aĢağı akıĢta 45h kadar bir akıĢ yönü mesafesine uzatılmıĢtır. ġekil 2’de Poole ve Escudier’in [7], akıĢ
durumları için kullanılan sayısal ağ dağılımı sergilenmiĢtir. Hesaplanan yerel akıĢ yönü hız profilleri,
4
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iki-boyutlu düzlemsel simetrik anigeniĢlemeli kanal karĢısında x/h=1’den 45’e kadar değiĢen akıĢ yönü
kesitlerinde, boyutsuz olarak u/ub cinsinden, ġekil 3’te Poole ve Escudier’in [7], deneysel ölçümleriyle
karĢılaĢtırılmıĢtır. ġekilden görüldüğü üzere, hesaplanan yerel akıĢ yönü hız profilleri karĢılıkları olan
deneysellerle iyi uyumdadır. Buna rağmen, hesaplanan karmaĢık çevrintili akıĢ bölgesi deneyselden
uzunlukça daha kısa ve geniĢlikçe daha incedir. Bundan baĢka bu Ģekil, kanal boyunca yatay hız
profillerinin nasıl geliĢtiğini de göstermektedir. ġekil 4’te, boyutsuz olarak u c /u b ve yatay uzunluk x/h
cinsinden, simetri ekseni üzerinde hesaplanan yatay hızın (u c) kanal boyunca değiĢimi çizilmiĢtir.
ġekilden görüldüğü üzere, simetri eksenindeki hız, kanal giriĢinden baĢlayarak önce hızlı olarak
azalmakta, daha sonra da yavaĢlayarak aĢağı akıĢta takriben x/h=20.8 kesitinde tamamıyla geliĢmiĢ
değerine ulaĢtıktan sonra simetri ekseni boyunca sabit kalmaktadır. Ġki-boyutlu düzlemsel simetrik
anigeniĢlemeli kanal akıĢı için hesaplanan geri akıĢın geometrik yeri (u=0) ġekil 5’te verilmiĢtir.
Cidardan ölçülen dikey uzunluk y, basamak yüksekliği (h) ile boyutsuz kılınmıĢ ve basamak yüksekliği
ile boyutsuz hale getirilen aĢağı akıĢ uzunluğunun bir fonksiyonu olarak çizilmiĢtir. ġekilden görüldüğü
gibi, hesaplanan akıĢ yapıĢma uzunluğu giriĢ düzleminden aĢağı akıĢ yönünde takriben xr/h=4.25
kesitinde oluĢtuğu bulunurken, deneysel akıĢ yapıĢma uzunluğunun ise x r/h=6.5 kesitinde oluĢtuğu
bildirilmiĢtir. Bu farklılık, standart k-  türbülans modelinin karmaĢık çevrintili türbülanslı akıĢların
hesaplanmasında yetersiz kalmasından ileri gelmektedir. Yine Ģekilde gösterilen içi boĢ daire
sembollerinde yatay hız (u) sıfır olup, bu daire sembollerin üstünde kalan bölgede pozitif, altında kalan
bölgede ise negatiftir. ġekil 6, 7 ve 8, sırasıyla, Poole ve Escudier’in [7], anigeniĢlemeli kanalı
karĢısında hesaplanan türbülans kinetik enerji, türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı ve efektif
viskozite profillerini, ġekil 3’teki gibi aynı aĢağı akıĢ yönü kesitleri için sergilemektedir. Burada
2

hesaplanan profiller, sırasıyla, ortalama hızın karesi u b , akıĢ alanındaki maksimum türbülans kinetik
enerji kaybolma miktarı

max ve maksimum efektif viskozite  emax ile boyutsuz kılınmıĢtır. Bu Ģekiller,

boyutsuz türbülans kinetik enerji, türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı ile efektif viskozite
profillerinin iki-boyutlu kanal boyunca nasıl geliĢtiklerini göstermektedir.

Şekil 2. Poole ve Escudier’in [7], düzlemsel simetrik anigeniĢlemeli kanal akıĢ geometrisi için sayısal
ağ dağılımı.
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Şekil 3. Düzlemsel simetrik anigeniĢlemeli akıĢ kanalı boyunca hesaplanan boyutsuz akıĢ yönü hız
profillerinin Poole ve Escudier’in [7], deneysel ölçümleriyle karĢılaĢtırılması.

Şekil 4. Poole ve Escudier’in [7], düzlemsel simetrik anigeniĢlemeli akıĢ kanalı boyunca simetri ekseni
üzerinde hesaplanan yatay hızın değiĢimi.
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Şekil 5. Poole ve Escudier’in [7], düzlemsel simetrik anigeniĢlemeli akıĢ kanalı için hesaplanan geri
akıĢın geometrik yeri (u=0).

Şekil 6. Poole ve Escudier’in [7], düzlemsel simetrik anigeniĢlemeli akıĢ kanalı boyunca hesaplanan
boyutsuz türbülans kinetik enerji profilleri.
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Şekil 7. Poole ve Escudier’in [7], düzlemsel simetrik anigeniĢlemeli akıĢ kanalı boyunca hesaplanan
boyutsuz türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı profilleri.

Şekil 8. Poole ve Escudier’in [7], düzlemsel simetrik anigeniĢlemeli akıĢ kanalı boyunca hesaplanan
boyutsuz efektif viskozite profilleri.
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Şekil 9. Poole ve Escudier’in [7], düzlemsel simetrik anigeniĢlemeli akıĢ kanalı boyunca hesaplanan
üst cidar kayma gerilmesinin dağılımı.

Poole ve Escudier’in [7], anigeniĢlemeli kanal üst cidarı boyunca hesaplanan cidar kayma gerilmesinin
dağılımı boyutsuz olarak  w /  wd ve yatay uzunluk x/h cinsinden ġekil 9’da sunulmuĢtur. Burada  wd ,
kanal çıkıĢ düzlemindeki cidar kayma gerilmesi değeridir. ġekilden görüldüğü gibi, kanalın giriĢ
düzleminden takriben x/h=4.75 kesitine kadar kayma gerilmesi negatif değerler almaktadır. Bu durum,
çevrintili akıĢ bölgesindeki negatif hızlardan (-u) kaynaklanmaktadır. Üst cidar kayma gerilmesi önce
negatif yönde değerler alarak hızla bir maksimum değere ulaĢtıktan sonra, negatif yönde azalarak
takriben x/h=4.75 kesitinde sıfır değerine eriĢmekte ve ondan sonra da pozitif değerler alarak
artmaktadır. AnigeniĢlemeli kanal üst cidarı boyunca hesaplanan cidar sürtünme katsayısının (C f = 2
 w /ρu 2b ) değiĢimi, x/h cinsinden ġekil 10’da çizilmiĢtir. ġekilden görüldüğü üzere, üst cidar sürtünme
katsayısı, ġekil 9’daki cidar kayma gerilmesi ile aynı değiĢimi göstermektedir. ġekil 11’de ise
anigeniĢlemeli kanal üst cidarı boyunca hesaplanan cidar statik-basınç katsayısının [Cp=(P-Pref)/0.5ρU
2
b ] değiĢim biçimi takdim edilmiĢtir. Görüldüğü gibi cidar statik-basınç katsayısı, kanal giriĢinden
hemen sonra negatif değerler almaktadır. Çevrintili akıĢtan dolayı, x/h=14 kesitine kadar ani yükseliĢ
göstermektedir. Bu kesitten sonra ise yaklaĢık olarak sabit kalmaktadır.
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Şekil 10. Poole ve Escudier’in [7], düzlemsel simetrik anigeniĢlemeli akıĢ kanalı boyunca hesaplanan
üst cidar sürtünme katsayısının değiĢimi.

Şekil 11. Poole ve Escudier’in [7], düzlemsel simetrik anigeniĢlemeli akıĢ kanalı boyunca hesaplanan
üst cidar statik-basınç katsayısının (Cp) değiĢimi.
Ġkinci akıĢ tipi, çalıĢma akıĢkanı olarak yine su kullanan Poole ve Escudier’in [7], iki-boyutlu düzlemsel
simetrik anigeniĢlemeli kanal akıĢı deneyine karĢılık olmaktadır. Burada da anigeniĢlemeli kanal
R=D/d=1.428 gibi bir geniĢleme oranına sahiptir. Burada akıĢın Reynolds sayısı u b ortalama hızına ve
h basamak yüksekliğine dayanır. Yani, Re = u b h/  = 4x10 . Bu akıĢ olayı için sayısal hesaplama
3

alanı, anigeniĢlemeli kanal giriĢ düzleminden aĢağı akıĢta 45h kadar bir akıĢ yönü mesafesine
uzatılmıĢtır. Hesaplamalarda kullanılan sayısal ağ dağılımı ġekil 2’de takdim edilmiĢtir. AnigeniĢlemeli
kanal boyunca hesaplanan yerel akıĢ yönü hız profilleri, boyutsuz olarak u/u b ve dikey mesafe y/h
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cinsinden, x/h=1’den 45’e kadar değiĢen aĢağı akıĢ yönü kesitlerinde, ġekil 12’de sunulmuĢ ve Poole
ve Escudier’in [7], deneysel ölçümleriyle karĢılaĢtırılmıĢtır. ġekilden gözlemlendiği üzere, hesaplanan
hız profilleri karĢılıkları olan deneysel ölçümlerle oldukça iyi uyum göstermektedir. Bundan baĢka bu
Ģekil, anigeniĢlemeli kanal boyunca yatay hız profillerinin nasıl geliĢtiğini de gözönüne sermektedir.
ġekil 13’te, boyutsuz olarak u c /u b ve yatay uzunluk x/h cinsinden, simetri ekseni üzerinde
hesaplanan yatay hızın kanal boyunca değiĢimi verilmiĢtir. ġekilden görüldüğü gibi, simetri
eksenindeki hız, anigeniĢlemeli kanal giriĢinden baĢlayarak önce hızlı olarak azalmakta, daha sonra
da yavaĢlayarak aĢağı akıĢta takriben x/h=18 kesitinde tamamıyla geliĢmiĢ değerine ulaĢtıktan sonra
simetri ekseni boyunca sabit kalmaktadır. Çevrintili akıĢ bölgesinde hesaplanan geri akıĢın geometrik
yeri (u=0) ise ġekil 14’te takdim edilmiĢtir. ġekilden görüldüğü üzere, hesaplanan akıĢ yapıĢma
uzunluğu giriĢ düzleminden aĢağı akıĢ yönünde yaklaĢık olarak x r/h=3.75 kesitinde oluĢtuğu
bulunurken, deneysel akıĢ yapıĢma uzunluğunun ise x r/h=5 kesitinde oluĢtuğu bildirilmiĢtir. Bu farklılık,
karmaĢık çevrintili türbülanslı akıĢların layıkıyla hesaplanmasında kifayetsiz kalan standart k- ε
türbülans modelinden ileri gelmektedir. ġekil 14’teki içi boĢ dairelerde yatay hız (u) sıfıra eĢit olup, bu
dairelerin üstünde kalan bölgede pozitif, altında kalan bölgede ise negatif değerler alır. ġekil 15, 16 ve
17, sırasıyla, Poole ve Escudier’in [7], anigeniĢlemeli kanalı karĢısında hesaplanan türbülans kinetik
enerji, türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı ve efektif viskozite profillerini, ġekil 12’deki gibi aynı
aĢağı akıĢ yönü kesitleri için takdim etmektedir. Burada hesaplanan profiller, sırasıyla, ortalama hızın
2

karesi u b , akıĢ alanındaki maksimum türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı

max ve maksimum

efektif viskozite  emax ile boyutsuz kılınmıĢtır. Bu Ģekiller, boyutsuz türbülans kinetik enerji, türbülans
kinetik enerji kaybolma miktarı ile efektif viskozite profillerinin anigeniĢlemeli kanal boyunca nasıl
geliĢtiklerini gözönüne sermektedir. Poole ve Escudier’in [7], anigeniĢlemeli kanal üst cidarı boyunca
hesaplanan cidar kayma gerilmesinin dağılımı boyutsuz olarak  w /  wd ve yatay uzunluk x/h cinsinden
ġekil 18’de gösterilmiĢtir. ġekilden görüldüğü gibi, anigeniĢlemeli kanalın giriĢ düzleminden yaklaĢık
olarak x/h=4.25 kesitine kadar kayma gerilmesi negatif değerler almaktadır. Bu hal, çevrintili akıĢ
bölgesindeki negatif hızlardan (-u) dolayıdır. Üst cidar kayma gerilmesi önce negatif yönde değerler
alarak hızla bir maksimum değere ulaĢtıktan sonra, negatif yönde azalarak yaklaĢık olarak x/h=4.25
kesitinde sıfır değerine ulaĢmakta ve ondan sonra da pozitif değerler alarak artmaktadır.
AnigeniĢlemeli kanal üst cidarı boyunca hesaplanan cidar sürtünme katsayısının (C f ) değiĢimi, x/h
cinsinden ġekil 19’da verilmiĢtir. ġekilden görüldüğü üzere, üst cidar sürtünme katsayısı, ġekil 18’deki
cidar kayma gerilmesi ile aynı değiĢimi sergilemektedir. Son olarak, ġekil 20’de takdim edilen grafikten
görüldüğü üzere, üst cidar statik-basınç katsayısı (Cp), anigeniĢlemeli kanal giriĢinden hemen sonra
negatif değerler almaktadır. Çevrintili akıĢ bölgesinden dolayı, x/h=10 kesitine kadar ani yükseliĢ
göstermekte olup, devamında ise yaklaĢık olarak sabit kalmaktadır.

Şekil 12. Düzlemsel simetrik anigeniĢlemeli akıĢ kanalı boyunca hesaplanan boyutsuz akıĢ yönü hız
profillerinin Poole ve Escudier’in [7], deneysel ölçümleriyle karĢılaĢtırılması.
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Şekil 13. Poole ve Escudier’in [7], düzlemsel simetrik anigeniĢlemeli akıĢ kanalı boyunca simetri
ekseni üzerinde hesaplanan yatay hızın değiĢimi.

Şekil 14. Poole ve Escudier’in [7], düzlemsel simetrik anigeniĢlemeli akıĢ kanalı için hesaplanan geri
akıĢın geometrik yeri (u=0).
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Şekil 15. Poole ve Escudier’in [7], düzlemsel simetrik anigeniĢlemeli akıĢ kanalı boyunca hesaplanan
boyutsuz türbülans kinetik enerji profilleri.

Şekil 16. Poole ve Escudier’in [7], düzlemsel simetrik anigeniĢlemeli akıĢ kanalı boyunca hesaplanan
boyutsuz türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı profilleri.
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Şekil 17. Poole ve Escudier’in [7], düzlemsel simetrik anigeniĢlemeli akıĢ kanalı boyunca hesaplanan
boyutsuz efektif viskozite profilleri.

Şekil 18. Poole ve Escudier’in [7], düzlemsel simetrik anigeniĢlemeli akıĢ kanalı boyunca hesaplanan
üst cidar kayma gerilmesinin dağılımı.
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Şekil 19. Poole ve Escudier’in [7], düzlemsel simetrik anigeniĢlemeli akıĢ kanalı boyunca hesaplanan
üst cidar sürtünme katsayısının değiĢimi.

Şekil 20. Poole ve Escudier’in [7], iki-boyutlu düzlemsel simetrik anigeniĢlemeli akıĢ kanalı boyunca
hesaplanan üst cidar statik-basınç katsayısının (Cp) değiĢimi.
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4. SONUÇLAR
Bu araĢtırmanın sayısal hesaplamalarından çıkarılan baĢlıca ana sonuçlar aĢağıdaki gibi özetlenebilir.
Ġki-boyutlu düzlemsel simetrik anigeniĢlemeli kanallarda, sürekli, sıkıĢtırılamayan, ayrımlı ve yeniden
birleĢmeli, karmaĢık çevrintili türbülanslı akıĢ için standart yüksek Reynolds sayılı k- türbülans
modelini kullanarak, iki farklı Reynolds sayılarında sayısal hesaplamalar takdim edilmiĢtir. Sonlu hacim
yöntemini kullanarak, Patankar’ın [13], SIMPLE algoritmasına dayanan bir bilgisayar programı
geliĢtirilmiĢtir. Ġki farklı, düzlemsel simetrik anigeniĢlemeli kanal akıĢları için standart k- türbülans
modelinin performansı araĢtırılmıĢtır. Standart k- türbülans modeliyle hesaplanan yerel akıĢ yönü
hızı, türbülans kinetik enerji, türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı, efektif viskozite, simetri ekseni
üzerindeki hız, üst cidar kayma gerilmesi, üst cidar sürtünme katsayısı ile üst cidar statik-basınç
katsayısının dağılımları sunulmuĢ ve hesaplanan yerel akıĢ yönü hız profilleri literatürde bildirilen
deneysel ölçümlerle karĢılaĢtırılmıĢ ve genel olarak oldukça iyi uyumda oldukları bulunmuĢtur. Buna
rağmen, karmaĢık çevrintili akıĢ bölgesinin yapıĢma uzunluğu ve geniĢliği standart k- türbülans
modeli tarafından daha kısa olarak hesaplanmıĢtır.

SEMBOLLER
C1,C2, Cµ

: Türbülans modeli sabitleri

Cf

: Cidar sürtünme katsayısı [Cf=2 τ w /ρU b ]

Cp

: Statik-basınç katsayısı [Cp= P / 0.5U 2b ]

2

S

Kanal giriĢ yüksekliği
Kanal çıkıĢ yüksekliği
Logaritmik yasa sabiti [E=9.0]
Türbülans kinetik enerji üretim miktarı
Basamak yüksekliği
Türbülans kinetik enerji
Basınç
: GeniĢleme oranı [R=D/d=1.428]
: Reynolds sayısı
: TaĢınım denkleminde kaynak terimi

U
Ub
Uc

: Yerel akıĢ yönü hızı [yatay hız bileĢeni]
: Debiden hesaplanan ortalama hız
: Kanal simetri ekseni üzerindeki yatay hız

uτ

: Sürtünme hızı [=

u, v, w 

: Türbülans çalkantıları
: y-yönü normal hız bileĢeni [dikey hız bileĢeni]
: AkıĢ yönünde ölçülen mesafe
: Çevrintili akıĢ bölgesi uzunluğu
: AkıĢa dik yönde ölçülen mesafe
: Cidardan, cidar yakınındaki P ağ düğüm noktasına olan akıĢa dik yöndeki mesafe

d
D
E
G
h
k
P
R
Re

v
x
xr
y
yp

y

ε


κ
μ
μt
μe



:
:
:
:
:
:
:

τw /  ]

: Boyutsuz cidar mesafesi [=yp u τ /  ]
: Türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı
: Genel değiĢken
: Von Karman sabiti [=0.41]
: Laminar dinamik viskozite
: Türbülans dinamik viskozite
: Efektif viskozite [= μ + μt ]
: Laminar kinematik viskozite [= μ /  ]
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: AkıĢkanın yoğunluğu
: Yayınım mübadele katsayısı

 k , 

: k ve

τw

: Cidar kayma gerilmesi

τ wd

: Kanal çıkıĢ düzlemindeki cidar kayma gerilmesi değeri

ε ’nun yayınımı için türbülans Prandtl-Schmidt sayıları
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A. Alper ÖZALP

ÖZET
Bu çalıĢmada ard arda silindirler etrafında yüksek blokaj etkisinde laminer akıĢ için ısı ve akıĢ
karakteristikleri nümerik olarak incelenmiĢtir. Ard arda dizili silindirler etrafından akıĢın incelenmesi
konusu; uçaklar, arabalar, yüksek katlı binalar, gemiler, denizaltılar, türbinler, köprü ayakları, ısı
değiĢtiriciler ve fabrika bacaları gibi uygulama alanlarından dolayı kayda değer bir öneme sahiptir. Ġki
boyutlu Navier-Stokes ve Enerji Denklemleri ANSYS-CFX v.13.0 kullanılarak sıkıĢtırılamaz akıĢ için
çözümlenmiĢtir. Blokaj oranı  0.6 ve Reynolds sayısı 40 olarak belirlenmiĢtir. Silindirler arası
mesafe sabit silindir çapı ile orantılı olarak 0.2-0.7-1.0-1.5-3.0-4.0 D olarak seçilmiĢtir. Ön ve arka
silindirler için tüm silindirler arası mesafe oranlarında statik basınç, kayma gerilmesi ve ısı transfer
katsayıları değerleri hesaplanıp tartıĢılmıĢtır. Silindirler arası mesafenin hidrodinamik ve termal
parametrelere etkileri incelenmiĢtir. Ayrıca çift silindir için elde edilen sonuçlar; aynı senaryolar tek
silindir için elde edilen sonuçlar ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Hesaplama sonuçlarına göre akım çizgileri ve
vorteksler direk olarak hidrodinamik ve termal parametreleri etkilediği anlaĢılmıĢtır. Belirli bir silindirler
arası mesafeden g=3.0-4.0 D sonra öndeki silindir arkadaki silindiri etkilememiĢ ve her bir silindir tek
silindir gibi davranmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Blokaj oranı, silindirler arası mesafe, kayma gerilmesi, ayrılma noktası, ard arda
silindirler.

ABSTRACT
In this study, heat and flow characteristics of laminar steady flow across two tandem circular cylinders
(CC) were numerically investigated. This subject of flow across two tandem cylinders is significant
interest in many application fields such as planes, cars, high-rise buildings, ships, submarines,
turbines, piers of bridge, heat exchangers, factory chimneys. Two dimensional Navier Stokes and
energy equations were solved with ANSYS-CFX v13.0 for incompressible flow under steady state
conditions. The blockage ratio  were held 0.6 and the Reynolds number (Re) was 40. The
distance between circular cylinders were chosen 0.2-0.7-1.0-1.5-3.0-4.0 D and static pressure, shear
stress and heat transfer coefficients on the upstream (front) and downstream (back) cylinders were
calculated and discussed. Effects of gap ratios on hydrodynamic and thermal parameters are
investigated. Otherwise the results that were obtained for two tandem cylinders were compared with
the results that were obtained for single cylinder for the same scenarios. According to the calculations
it is understood that wakes and vortices between cylinders directly affect hydrodynamic and thermal
parameters. After a certain gap ratio g=3.0-4.0 D upstream cylinder was not effect downstream
cylinder and each of two cylinders acted as a single cylinder.
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1. GİRİŞ
Kanal içi akıĢta blokaj etkisinde dairesel cisimler üzerindeki akıĢlar ve bu alanda yapılan sayısal
çalıĢmalar son yıllarda önemli bir araĢtırma konusu olmuĢtur. Silindirik elemanlar etrafındaki akıĢın
yapısı; akıĢın hızına, derinliğine, akıĢkanın viskozitesine, silindirik yapının Ģekil ve boyutlarına,
silindirin akıĢ içerisindeki konumuna ve silindirin katı sınırına olan uzaklığına bağlı olarak
değiĢmektedir.
AkıĢın laminer veya türbülanslı bir yapıya sahip olması, dairesel yapılarda etkin bir rol oynamaktadır.
Bir dairesel yapı üzerinde oluĢan akıĢ yapısının bilinmesi, dairesel yapı üzerindeki enerji değiĢimlerinin
anlaĢılmasında etkin rol oynamaktadır. Bir akıĢkan yüksek bir hızla eğrisel bir yüzey üzerine akarsa;
katı ile akıĢkanın birleĢme noktalarında akıĢkan kendini yüzeye sarmaya baĢlar. Silindir üst yüzeyinde
oluĢan düĢük basınç ile akıĢ içe doğru ters Ģekilde dönmeye baĢlar. Silindir üst yüzeyinde oluĢan
düĢük basınç ile akıĢ içe doğru ters Ģekilde dönmeye baĢlar. Silindirden akıĢın koptuğu noktaya
ayrılma noktası denilmektedir. Ayrılma bölgesi ne kadar büyük olursa basınç kaybı o kadar artar.
AkıĢın ayrılma bölgesinden sonra akıĢına düzensiz devam etmesi ve silindir geometrisine bağlı olarak
hızını kaybetmesi ölü akıĢ bölgesini oluĢturmaktadır. Ayrılma bölgesi akıĢın iki koldan birbiri ile
yeniden birleĢmesiyle; tekrar birleĢme noktasında biter fakat ölü akıĢ bölgesi; akıĢ hızını tekrar
kazanana kadar geliĢerek devam eder (ġekil 1) [1].

Şekil 1. Silindir etrafında akıĢta oluĢan ayrılma, tekrar birleĢme noktaları; ayrılma ve karıĢma bölgesinin
Ģematik gösterimi [1].
AkıĢ olayları genellikle katı yüzeyler ile sınırlandırılır ve bu nedenle katı yüzeyin akıĢı nasıl
etkileyeceğini kavramak önemlidir. Viskoz etkilerinin dolayısı ile hız profilinin önemli olduğu yüzeye
yakın akıĢ bölgelerine sınır tabaka adı verilir. Sınır tabaka üzerinde oluĢan akıĢ yapısı düzlem plaka
ve dairesel yapılarda bazı fiziksel özelliklerinden dolayı farklılık göstermektedir. AkıĢ yapısında önemli
değiĢkenlerden biri akıĢın laminer veya türbülanslı oluĢudur. Laminer akıĢtan türbülanslı akıĢa geçiĢte;
yüzey geometrisi, yüzey pürüzlülüğü, akıntıya karĢı olan hız, yüzey sıcaklığı, akıĢkan tipi ve bunlarla
beraber en çok Reynolds sayısının karakteristiği önemli rol oynamaktadır [1].
Birçok önemli mühendislik uygulamasında karĢımıza çıkan ard arda dizili çift silindir etrafındaki akıĢın
karmaĢık fiziksel yapısını incelemek ve silindirler etrafındaki akıĢ fenomenlerini anlayabilmek için
günümüze kadar pek çok deneysel ve nümerik çalıĢma yapılmıĢtır.
Genellikle deneysel olarak yürütülmüĢ olan bu çalıĢmalar da; nümerik olarak analiz programı
kullanarak ard arda iki silindir etrafında akıĢın dinamik olarak yapısının incelenmesi daha nadirdir.
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Önceki pek çok çalıĢma araĢtırıldığında kısıtlı olarak bir ya da iki tane silindirler arasındaki mesafe
değiĢtirilerek incelenmiĢ aynı Ģekilde Reynolds sayıları bir iki defa değiĢtirilerek sabit blokaj oranında
araĢtırmalar yapılmıĢtır. Sabit silindirler arası mesafede blokaj oranı değiĢtirilerek silindirler arası
akıĢın etkisi incelenmiĢtir. Yapılan pek çok çalıĢma incelendiğinde; Zdravkovich [2], silindirlerin değiĢik
konumlandırmaları için iki silindir etrafındaki akıĢ etkileĢimini ayrıntılı ve geniĢ kapsamda incelemiĢtir.
Buna mütakiben Zdravkovich, silindirler merkezlerinden arası mesafe (L) ve eĢ çaplı silindirlerin silindir
çapı (D) bu ikisinin oranına göre L/D akıĢı sınıflandırmıĢtır. Zdravkovich’ in yaptığı bu çalıĢmaya göre
eğer bu oran silindirler arası mesafe oranı 1<L/D<1.3-1.8 olduğunda silindirler tek küt bir cisim gibi
davranıyor ve yalnızca öndeki silindirde akım çizgileri silindiri sıyırıp geçiyor ve akıĢ boyunca arkadaki
silindire tekrar bağlanmadan akım çizgileri tek silindir varmıĢ gibi yoluna devam ediyor. Silindirler arası
mesafe artmaya baĢladığında ise 1.2-1.8<L/D<3.4-3.8 akım çizgileri öndeki silindir etrafından sıyırıp
geçerek arkadaki silindirde akım çizgileri bağlanıyor ve akımın sadece arkadaki silindiri etkilediğini
saptamıĢtır. L/D oranı daha da arttırdığında ise akımın silindirler arası mesafede vorteks oluĢturmaya
baĢladığı ve bu oluĢan vortexin arkadaki silindirin arkasında oluĢtuğunu gözlemlemiĢtir. Chen ve ark.
[3], Reynolds sayısı Re=100 için silindir etrafında sonlu eleman ve sonlu fark metodu ile simetrik ve
asimetrik oluĢan akım çizgilerini gözlemlemiĢlerdir. Slauouti ve ark. [4], iki boyutlu laminer akıĢ için
Reynolds sayısı Re=200 değerinde silindirlerin konumlarını yan yana ve üst üste değiĢtirerek akıĢ
karakteristiklerini vorteks metodu ile hesaplamıĢlardır. Yaptıkları bu çalıĢma ileride daha yüksek
Reynolds sayılarının akıĢ yapılarının belirlenmesinde yol gösterici sonuçlar sağlamada yardımcı
olmuĢtur. Li ve ark. [5], Reynolds sayısı 100 için ard arda silindir etrafındaki akıĢı Galerkin Hız-Basınç
Sonlu Eleman yöntemiyle kaba mesh için çalıĢmıĢtır. Dört farklı silindirler arasındaki mesafe için akıĢ
simule edilip deneysel çalıĢmalarla kıyaslanmıĢtır. Deneysel çalıĢmalar ile nümerik çalıĢmaların
uyumluluğu fark edilip ayrıca akıĢın türbülans ve üç boyutluluğunun akıĢın silindirler arasındaki
mesafeye etki ettiğini gözlemlemiĢlerdir. Mittal ve ark. [6], bir çift silindir değiĢik Reynolds sayılarında
(Re=100 ve Re=1000) akıĢ dinamiğini hem sıralı ard arda akıĢ dizilimi hem de silindirlerin çapraz
dizilimi için akıĢ fenomenlerini sonlu elemanlar yöntemini kullanarak incelemiĢtir. Ard arda akıĢ için
silindirler arası mesafe L/D sırasıyla 2.5 ve 5.5 seçilerek akıĢ karakteristikleri irdelenmiĢtir. Meneghini
ve ark. [7], Reynolds sayısı 100 ve 200 için iki silindiri farklı konumlarda ard arda ve üst üste gibi farklı
konumlarda yerleĢtirerek silindirlerin etrafındaki akıĢı ve bu akımın oluĢturduğu vortekslerin değiĢimini
nümerik olarak detaylıca çalıĢmıĢlardır. Ard arda silindirler için sürükleme katsayıları ve kaldırma
katsayılarını hesaplamıĢlardır. Vorteks kontürlerini ard arda silindirlerin Reynolds değerleri için
göstermiĢlerdir. Ayrıca iki silindir arasındaki mesafe silindirlerin çapından üç kat büyük olduğunda
ortalama sürükleme katsayısının negatiften pozitife geçtiğini gözlemlemiĢlerdir. Chakraborty [8], kanal
içi blokaj oranı  arasında değiĢen değerler için dairesel silindir etrafındaki sürtünme ve
toplam sürükleme katsayılarını hesaplamıĢtır. Sharman ve ark. [9], Reynolds sayısı 100 için tek
silindiri uygun meshi bulup doğrulamak için çalıĢmıĢ ve ard arda iki silindir etrafındaki akıĢ
karakteristiklerini de kaldırma ve sürüklenme katsayılarını iki silindir arasındaki mesafeyi çok farklı
aralıklarda değiĢtirerek metod olarak da hesaplamalı akıĢkanlar mekaniği metodunu kullanarak
incelemiĢlerdir. Griffith ve ark. [10], kanal içinde blokaj oranı  arasında değiĢen değerler için
silindir etrafındaki akım davranıĢlarını vorteks oluĢumlarını, resirkülasyon ve ayrılma uzunluklarını
irdelemiĢtir. Zhou ve ark. [11], ard arda silindirler etrafından akıĢ orta büyüklükte Reynolds değerleri
için nümerik olarak çözümlenmiĢtir. Silindirler arasındaki mesafe küçük tutulduğunda her iki silindir
etrafında durgun akıĢ oluĢmaktadır. Ayrıca ikinci silindirde periyodik vorteks oluĢumları gözlenmiĢtir.
Ġkincil olarak az bir miktar silindirler arası mesafe arttırıldığında bütün akıĢ rejimi her iki silindir
etrafından akıĢta durgun akıĢ rejimi sergilemektedir. Üçüncü olarak da silindirler arası mesafe
arttırıldığında durgun olmayan akıĢ oluĢmaya baĢlamıĢ ve vorteks kopmaları meydana geldiği
gözlemlenmiĢtir. Bu çalıĢmada Reynolds değerleri Re=80-320 ve silindirler arası mesafe silindir çapı
ile orantılı olarak g=2.0-8.0 D arasında değiĢtirilerek nümerik sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Patil ve ark. [12],
ard arda dizili bir çift silindir etrafındaki akıĢı sonlu hacim metodu kullanılarak durgun akıĢ yapısı
incelenmiĢtir. Silindirler arası mesafe g=2-10 D ve Reynolds sayısı Re=1-40 arasında değiĢtirilerek
akım hız profilleri, silindir yüzeyindeki basınç katsayıları, toplam sürükleme katsayıları gibi lokal ve
global akıĢ karakteristikleri hesaplanmıĢtır. Singha ve ark. [13], Reynolds sayısının Re=40-150
arasında değiĢen değerleri ve silindirler arası mesfe g=0.2-4.0 D arasında değiĢecek Ģekilde
tasarlanarak silindirler etrafından akıĢ nümerik olarak incelenmiĢtir. AkıĢın silindir etrafından ayrılma
noktasına blokaj oranın önemli ölçüde etkilediği saptanmıĢtır. Kanal yüksekliğinin azalması ile birlikte
ayrılma noktasının da geriye doğru gittiği bulunmuĢtur. Ayrıca kanal açıklığının değiĢmesinin
resirkülasyon bölgesinin uzunluğunu da önemli ölçüde etkilediği gözlemlenmiĢtir. Harichandan ve ark.
[14], teorik olarak hesaplama alanı içerisinde düz bir duvar üzerindeki tek ve ard arda yerleĢtirilmiĢ
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silindirler üzerindeki akıĢı incelemiĢlerdir. Hesaplamalarını iki boyutlu daimi olmayan akıĢı sonlu
hacimler metodu ile Re sayısı 100 ve 200 için yapmıĢlardır. AkıĢ karakteristiği Re sayısının yanı sıra
silindirlerin duvara olan uzaklığı ve iki silindir arasındaki uzaklığa bağlı olduğu görülmüĢtür.
ÇalıĢmaların üç boyutlu analiz için faydalı noktalar içerdiğini ileri sürmüĢlerdir. Ayrıca bu çalıĢmanın
ileriki zamanlarda daha ayrıntılı üç boyutlu bir çalıĢma ile karĢılaĢtırmalar için faydalı olacağı
düĢünülmüĢtür. Gao [15], PIV(Partikül Hız Görüntüleme) yöntemiyle de farklı çaplardaki bir çift silindir
etrafındaki akıĢ yapısını incelemiĢtir. Bu çalıĢmada Reynold sayısının değeri Re=1200 ve silindirler
arası mesafe L/D=1.2 ve çap oranı d/D=2/3 seçilmiĢtir. Bu değerler altında akıĢ rejimi ve vorteks
oluĢumları gözlemlenmiĢtir. Jiang ve ark. [16], paralel iki duvar arasında farklı oranlardaki çaplarda
(D/d , D=Büyük silindir çapı, d=Küçük silindir çapı) ard arda konumlandırılmıĢ BSA(Big-Small
arrangement) silindirler etrafından akıĢı Lattice-Boltzman metodunu kullanarak nümerik olarak
incelemiĢlerdir. Silindir çapları arasındaki oran sırasıyla 0.5-0.625-0.75 ve 0.875 seçilmiĢtir. Reynolds
sayısının etkisi, çap oranı, silindirler arası mesafe, alan sınırlarının blokaj oranın akıĢ üzerine etkisi
detaylıca incelenmiĢtir. Ayrıca nümerik sonuçlar SBA (Small-Big Arrangement) Ģeklinde silindir çap
oranları sırası değiĢtirilerek büyük küçük çaplarda denenmiĢtir. Bu model için de sürükleme katsayısı
ve kaldırma katsayısı değerleri hesaplanmıĢtır.
Bu çalıĢmada ise iki boyutlu sürekli sıkıĢtırılamaz akıĢ =0.6 ve Re=40 sabit değeri için farklı silindirler
arası mesafelerde g=0.2-0.7-1.0-1.5-3.0-4.0 D akıĢ ve ısı karakteristikleri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.
Çıkan sonuçlar ayrıca tek silindir =0.6 sonuçları ile karĢılaĢtırılmıĢtır.

2. SAYISAL METOD
ġekil 2.1 ’ de bu çalıĢmada incelenen akıĢın geometrisi ve ölçümleri detaylı bir Ģekilde verilmiĢtir. ġekil
2.1 ‘de, dairesel silindir adyabatik duvarlar arasında konumlandırılmıĢ ve ortadaki dairesel silindir alt
ve üst adyabatik kanal duvarlarına eĢit uzaklıkta (H/2) mesafesindedir. Adyabatik kanal duvarlarına ve
dairesel silindirlerin duvarlarına kaymama sınır Ģartı (u=v=0) uygulanmıĢtır. Dairesel silindirlerin
yüzeyleri sabit sıcaklıkta kabul edilmiĢ (T s) ve havanın kanala giriĢ sıcaklığı (T ∞) olarak verilmiĢtir.
Hava kanala tam geliĢmiĢ laminer akıĢ hızı profilinde;
(1)
Ģeklinde sağlanmıĢtır. Burada

kanal giriĢindeki havanın eksenel hızıdır.

Şekil 2. Dairesel silindirler etrafındaki akıĢ alanı ve koordinat sistemi
Ayrıca ġekil 2.’ de silindirin arkası ve önündeki kesitler tanımlanmıĢtır. Kanal içi akıĢta silindir çapları
sabit D=0.04 m ve blokaj oranı D/H =0.6 ve silindirler arası mesafe silindir çapları ile orantılı olarak
0.2-0.7-1.0-1.5-3.0-4.0 D arasında değiĢtirilerek nümerik hesaplamalar yapılmıĢtır. ġekil 2. ’ de iki
boyutlu dairesel silindir etrafındaki açısal koordinat sistemi sırasıyla =0°-90°-180° olarak
tanımlanmıĢtır.
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Dairesel silindirler etrafından akıĢ için temel akıĢkanlar mekaniği teorisine bakıldığında, kritik Reynolds
5
sayısının değerini Red≤ 2x10 den küçük olduğu durumda akıĢ laminerdir [17]. ġahin ve ark.[18], akıĢ
rejimini Reynolds sayısının değeri Re=100 için, blokaj oranlarını 0.33-0.800 arasındaki oranlarda
değiĢtirerek akıĢkan karakteristiklerini incelemiĢlerdir.
Reynolds sayısı Re=40 blokaj oranları 0.6DD=Dairesel silindir çapı, H=Kanal yüksekliği)
-3
için silindir çapı sabit ve D=40 mm olacak Ģekilde giriĢteki hava hızı U ∞=15.68x10 m/s, giriĢteki
havanın sıcaklığı T∞=333 K ve silindirin yüzeyindeki sıcaklık T s=293 K de sabit tutulmuĢtur. Burada,
silindirler arası mesafenin akıĢ yapısına etkisi ayrıntılı olarak irdelenmiĢtir.
Kanal yüksekliği blokaj oranı 0.6için H=66.6 mm alınarak ve silindirler arası mesafe silindir üzerine
akıĢın etkisi incelenmiĢtir. Silindir konum olarak kanalın giriĢinden 0.5 m, çıkıĢından ise 1 m uzaklığa
konulmuĢ ve kanal yüksekliğinin ise tam ortasında (H/2) mesafede konumlandırılmıĢtır. Kartezyen
koordinatlardaki xy eksen takımı ise silindirin merkezi olarak belirlenmiĢtir. Koordinatlar belirlenirken
amaç akıĢın neredeki yapısı incelenecekse oraya yakın bir yer seçmektir. Bu çalıĢmada silindir
etrafındaki akıĢ yapısı inceleneceği için silindir merkezi koordinat ekseni olarak tanımlanmıĢtır.
Sayısal hesaplamalarda akıĢkan durgun ve sıkıĢtırılamaz iki boyutlu akıĢ alanı olarak kabul edilmiĢtir.
Ayrıca termal akıĢ özellikleri içinde akıĢ zamanla değiĢmeyen durgun akıĢ (

olarak

tanımlanmıĢtır. Bu kabuller altında Navier-Stokes (Korunum Denklemleri) çözümlenmiĢtir. Korunum
denklemleri iki boyutlu sürekli laminer akıĢ için Kartezyen koordinatlarda Ģu Ģekilde yazılabilir:
Süreklilik denklemi



2)


Momentum denklemi

(3)

(4)

Enerji denklemi

(5)
AkıĢ ve ısı transfer simulasyonları ANSYS-CFX v13.0 programı kullanılarak çözümlendirilmiĢtir. Ayrıca
yukarıdaki korunum denklemleri çözümlendirilerek istenilen basınç, kayma gerilmesi ve ısı transferi
katsayı değerleri programdan alınmıĢtır. Temel olarak incelenen akıĢ ve ısı transferi parametreleri ise
sırasıyla ;
(6)

Burada; Re Reynolds sayısını,
katsayısını ifade eder.

(7)



(8)

kayma gerilmesini, Nu lokal Nusselt sayısını, h ısı transfer
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3. HESAPLAMALI ANALİZ SONUÇLARI
Bu çalıĢmayı oluĢturabilmek için bazı fiziksel, hidrodinamik ve termal veriler önceki çalıĢmalardan
araĢtırılıp faydalanılmıĢtır. Bu çalıĢmanın sınır Ģartları ve koĢulları bu Ģekilde belirlenmiĢtir. Özellikle
silindir çapı silindirler arası mesafe ve blokaj oranını belirlerken önceki literatür çalıĢmaları temel
alınmıĢtır.
ÇalıĢmayı ısı ve akıĢ karakteristikleri bakımından dört ana baĢlıkta inceleyebiliriz: Ön ve arka
silindirlerdeki, statik basınç dağılımları, kayma gerilmesi dağılımları, ısı transfer katsayıları dağılımları
ve sürüklenme katsayıları dağılımları.
Ayrıca ANSYS-CFX programından tüm silindirler arası mesafe değiĢiminde g=0.2-4.0 D için sıcaklık
ve hız dağılımları alınmıĢtır.
3.1. 0.6 Sıcaklık ve Hız Dağılımları
Sıcaklık kontürleri ve hız vektörleri incelenecek olursa; mavi renkler en düĢük sıcaklık ve hız
değerlerini, sarı ve yeĢil renk ile gösterilenler orta, kırmızı renk ile gösterilen değerler ise en yüksek
sıcaklık ve hız değerlerini göstermektedir.
ġekil 3.a ve ġekil 3.b birlikte incelendiğinde; ön ve arka silindir arkalarında minimum sıcaklık ve hız
değerleri oluĢtuğu gözlemlenebilir. Silindirler arası mesafe arttıkça öndeki silindirde oluĢan hız ve
sıcaklık düĢümlerinin arkadaki silindire çarpmadığı ve her bir silindirin tek bir silindirmiĢ gibi davrandığı
anlaĢılmıĢtır. Hız dağılımlarının direk sıcaklık dağılımlarını etkilediği sonucuna varılabilir yani sıcaklık
dağılımındaki benzer sonuçlar hız dağılımında da açıkça görülebilir. Silindirler arası mesafe düĢtükçe
ise ön silindirin arkasında oluĢan sıcaklık düĢümlerinin arkadaki silindire çarptığı ve arka silindirin
sıcaklık dağılımını etkilediği gözlemlenebilir. Aynı Ģekilde hız dağılımlarına bakıldığında düĢük
silindirler arası mesafede g=0.2-1.5 D aralığında öndeki silindirin arkasında oluĢan vortekslerin arka
silindirin ön yüzeyine çarptığı ve buradaki hız dağılımlarını etkilediği gözlemlenmektedir. Bu
değerlerden sonra ise g=3.0 D ve 4.0 D değerinde öndeki silindirden kaynaklı sıcaklık ve hız
dağılımının arkadaki silindire etki etmediği anlaĢılmıĢtır. Ayrıca hız dağılımları incelendiğinde ön ve
arka silindirde oluĢan vorteks uzunluklarının ön silindir için birbirine eĢit ve simetrik arka silindir içinde
vorteks büyüklüğü ve uzunluğunun eĢit ve simetrik olduğu görülmektedir. AkıĢ tam silindirlere temas
ettiği noktada hız sıfır ön ve arka silindir için gözlemlenebilir. Aynı Ģekilde duvarlarda kaymama Ģartı
verildiğinden dolayı hız sıfır ya da minimum değerlerde olduğu anlaĢılmaktadır.

Şekil 3. a) 0.6 Sıcaklık Dağılımları b)0.6 Hız Dağılımları
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3.2 Statik Basınç Dağılımları
ġekil 4.a ön silindir yüzeyindeki statik basınç dağılımlarını silindirler arası mesafenin değiĢmesi ile
birlikte dağılımını göstermektedir. ġekil 4.a ‘dan görüldüğü üzere silindirler arası mesafe arttıkça statik
basınç dağılımları da artmıĢtır. Bu artıĢ tüm silindirler arası mesafe görülebilir. Ayrıca bu grafikten
silindirin =45°-90° arasında açısal konumunda minimum değerlere ulaĢtığı 90° itibaren tekrar arttığı
-3
gözlemlenebilir. Ön silindirde 0-4.25x10 Pa değiĢen değerlerdedir. =0°-45° arasında ön silindir
-3
-3
basınç değiĢimi 1.8x10 -2.2x10 Pa arasında silindirler arası mesafe ile artmıĢ, açı arttıkça
azalmıĢtır; =45°-135° arasında önce azalan daha sonra ise artan bir basınç dağılım grafiği
-3
göstermiĢtir. Minimum 1.5 x10 Pa değerine kadar düĢmüĢ bu değerden sonra açısal konum arttıkça
-3
basınç değerleri de 4.25x10 Pa maksimum değerine kadar çıkmıĢtır. AkıĢın silindirden ayrıldığı
yerden itibaren statik basınç değerleri de tekrardan pozitif değerlere yükselmiĢtir. Bernoulli ve süreklilik
denklemleri çözümlendirildiğinde hız değerleri süreklilikten yükseldikçe statik basınç değerleri de git
gide azalacaktır. Ayrıca tek silindir sonuçları ile karĢılaĢtırıldığında aynı trend de bir dağılım gösterdiği
-3
gözlemlenmiĢtir. Nümerik olarak bakıldığında tek silindir sonuçlarında değer olarak 0-2.52x10 Pa
-4
arasında aynı Ģekilde baĢlangıçta 5x10 Pa değerinden baĢlayarak azalan =45°-90° arasında
minimum seviyelere düĢen ve bu değerden sonra aynı çift silindirde olduğu gibi artan doğrultuda
-3
dağılım gösteren bir grafik elde edilmiĢtir. Maksimum =135°-180° arasında 2.52x10 Pa değerine
kadar çıkmıĢtır.
ġekil 4.b ‘ de ise baĢlangıçta statik basınç değerleri silindirler arası mesafe arttıkça azalmıĢ daha
sonra belli bir açısal konumundan sonra ise (= 135°-145° arasında) silindirler arası mesafe arttıkça
artmıĢtır. Aynı Ģekilde öndeki silindirde olduğu gibi (=45°-90° arasında) minimum seviye düĢmüĢ bu
açısal konumdan sonra yaklaĢık =75°-80° den sonra tekrardan statik basınç değerleri artmıĢtır.
Burada önemli olan diğer bir nokta özellikle arka silindirde hissedilen g=3.0-4.0 D değerlerinde statik
basınç dağılımı öndeki silindirden etkilenmemiĢ ve tek silindir gibi davranmıĢtır. Bu önemli sonucu
Bernoulli ile bağdaĢtırarak diğer analiz sonuçları ile karĢılaĢtırdığımızda Ģu Ģekilde söyleyebiliriz; hız
değerleri arttıkça statik basınç değerleri düĢmüĢ, statik basınç değerleri arttıkça ise hız değerleri
minimuma yaklaĢmıĢtır.

Şekil 4. a) Öndeki silindir statik basınç dağılımları b)Arkadaki silindir statik basınç dağılımları
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3.3 Kayma Gerilmesi Dağılımları
ġekil 5.a ön silindir için silindirler arası mesafe değiĢimi ile kayma gerilmesinin değiĢimini
göstermektedir. Görüldüğü gibi ön silindir için silindirler arası mesafe arttıkça artmıĢ ancak özellikle
açısal konum =45° den itibaren silindirler arası mesafe ile bir değiĢim görülmemiĢtir. Sadece küçük
silindirler arası mesafede g=0.2 D için ayrılma açısına kadar çok ufak bir değiĢim söz konusudur.
-4
Ayrıca ön silindirde yaklaĢık =95°-105° açısal konumda silindir yüzeyinde en yüksek =4x10 Pa
kayma gerilmesi değerlerine ulaĢmıĢ, bu konumdan sonra git gide azalarak sıfır değerine ulaĢmıĢtır.
Kayma gerilmesinin minimum olduğu yer ayrılma açısının olduğu yer olarak düĢünülebilir, bu durumda
bu blokaj oranı =0.6 için ön silindirde tüm silindirler arası mesafede s =41.37° olarak bulunmuĢtur.
Bu ayrılma açısı değerinden sonra kayma gerilmesi değerleri de artarak devam etmiĢtir. Ayrıca ġekil
5.a dan da görüldüğü gibi ön silindir üzerindeki kayma gerilmelerinde tek silindir sonuçlarına çok yakın
sonuçlar elde edilmiĢtir.
ġekil 5.b’ de ise arka silindir için silindirler arası mesafenin değiĢimi ile kayma gerilmesinin dağılımı
gösterilmektedir. Arka silindir için kayma gerilmeleri dağılımları incelendiğinde baĢlangıçta aynı ön
silindirde olduğu gibi silindirler arası mesafe ile herhangi bir değiĢim olmamıĢ ancak yaklaĢık =90°
değerinden itibaren silindirler arası mesafe ile önce azalan daha sonra ise yaklaĢık =120°-125° den
itibaren artan bir eğilim göstermiĢtir. Bunun sebebi hız dağılımı grafiğinden de görebileceğimiz üzere
silindir arkasında oluĢan vortekslerdir. Özellikle küçük silindirler arası mesafede g=0.2-0.7 D gibi
oluĢan vorteksler arkadaki silindire çarpmakta ve arka silindirde daha düĢük hızların oluĢmasına
neden olmaktadır. Büyük silindirler arası mesafede ise g=3.0-4.0 D ise ön silindirin arkasında oluĢan
vorteksler kendi içinde son bulup arka silindire temas etmeyip etkilemeden; arka silindirde daha
yüksek hızların oluĢmasına sebebiyet vermektedir. Kayma gerilmesi değerleri de bu ayrılma
noktasında s=41.37° değerinde minimum yani yaklaĢık sıfır değerine ulaĢmaktadır ve bu değerden
sonra tekrardan yükselmeye baĢlamıĢtır. Ayrıca öndeki silindirde oluĢan vortekslerin arkadaki silindire
çarpmasından dolayı arkadaki silindirde çıkan kayma gerilmesi değerleri, önde çıkan kayma gerilmesi
değerlerinden bir miktar daha fazladır. Nümerik olarak inceleyecek olursak arka silindir de ön silindir
de bulunan kayma değerleri gibi yaklaĢık olarak =120°-125° de ön silindirden bir miktar daha yüksek
-4
ve silindirler arası mesafe ile azalacak doğrultuda değiĢmiĢ, =4.25x10 Pa maksimum değerine
ulaĢmıĢtır. Arka silindirde açısal konum =135°-140° arasında bir düĢüĢ olmuĢ ve bu değerden sonra
bir dalgalanma olmuĢtur.

Şekil 5. a) Öndeki silindir kayma gerilmesi dağılımları b)Arkadaki silindir kayma gerilmesi dağılımları
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3.4 Isı Transfer Katsayıları Dağılımları
ġekil 6.a ön silindir yüzeyindeki ısı transfer katsayılarının dağılımını göstermektedir. Kayma gerilmesi
değerlerinde olduğu gibi ön silindir yüzeyinde küçük silindirler arası mesafede g=0.2 D-0.7 D
değerlerinde farklı diğer daha büyük silindirler arası mesafelerde g=1.0-4.0 D arasında silindirler arası
mesafe ile pek bir değiĢim olmamıĢtır. Ayrıca kayma gerilmesi dağılımlarında olduğu gibi ısı transfer
katsayıların dağılımlarına bakıldığında tek silindir için çok yakın sonuçlar elde edilmiĢtir. Ön silindir de
yaklaĢık =45° açısal konumuna kadar silindirler arası mesafe ile artmıĢ bu açısal konumdan sonra
artmaya devam etmiĢ fakat silindirler arası mesafe ile değiĢmemiĢtir. Ön silindir için maksimum ısı
2
transfer katsayısı h=5.5 W/m K olarak bulunmuĢtur. Ön silindir yüzeyinde =0°-45° açısal
2
pozisyonunda h=0-1.5 W/m K arasında silindirler arası mesafe ile artmıĢtır. =45° açısal değerinden
2
itibaren ise öndeki silindirde h=1.5-5.5 W/m K arasında artarak devam etmiĢtir. Buradan sıcaklık
dağılımının direk olarak hız dağılımından etkilendiği söylenebilir. DüĢük silindirler arası mesafede
g=0.2-0.7 D gibi silindirler arasında oluĢan vorteksler geliĢememiĢ bunun sonucunda daha düĢük hız
değerleri arka silindirde oluĢmuĢ öndeki silindirde oluĢan hız değerleri arka silindiri etkilemiĢ ve arka
silindirde daha düĢük sıcaklık ve dolayısıyla daha düĢük ısı transfer katsayıları değerleri oluĢmuĢtur.
ġekil 6.b arka silindir için silindirler arası mesafenin değiĢimi ile ısı transfer katsayılarının dağılımını
göstermektedir. BaĢlangıçta silindirler arası mesafe arttıkça azalan öndeki silindire göre daha yüksek
ısı transfer katsayıları elde edilmiĢtir. YaklaĢık olarak =120°-125° aynı kayma gerilmesi sonuçlarında
olduğu gibi silindirler arası mesafe ile azalan bir eğilim göstermiĢtir. Her bir silindir arası mesafe
incelendiğinde açısal konumla birlikte artan bir dağılım oluĢmuĢtur. Arka silindir için ısı transfer
2
katsayıları h=0.5-3.2 W/m K değerine kadar çıkmıĢtır. Ancak =120°-125° değerinden sonra özellikle
düĢük silindirler arası mesafede açısal konum artmaya devam ederken ısı transfer katsayıları azalmıĢ,
yüksek silindirler arası mesafe değerlerinde ise g=3.0-4.0 D ısı transfer katsayıları artmaya devam
etmiĢtir. Buradan arkadaki silindir g=3.0-4.0 D değerlerinde öndeki silindirden etkilenmediği sonucu da
görülebilir. Arka silindir de ısı transfer katsayısı maksimum g=4.0 D değerinde açısal konum =135°2
180° arasında h=3.2 W/m K değerine kadar yükselmiĢtir. Ayrıca sıcaklık dağılımı grafikleri
incelenecek olursa arka silindirde ön silindirden kaynaklanan sıcaklık düĢüĢünün ısı transfer
katsayılarının dağılım grafiklerinde olduğu gibi oradan da bu değiĢim görülebilir.

Şekil 6. a) Öndeki silindir ısı transfer katsayıları dağılımları b)Arkadaki silindir ısı transfer katsayıları
dağılımları
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3.5 Ayrılma Açılarının Değişimi
Ayrılma açılarının değiĢimi ön ve arka silindir için ayrı ayrı incelendiğinde; baĢtan beri bahsedilen bazı
sevindirici sonuçları görmek mümkündür. Tablo 1 incelendiğinde; ayrılma açıları öndeki silindir için;
silindirler arası mesafe ile değiĢmemiĢ ve tek silindir için bulunan değerle aynı çıkmıĢtır (s-ön=41.37°).
Tek silindir için bu değer s=41.34° tabloda verilmiĢtir.. Ayrıca arka silindir için bakıldığında ön
silindirden silindirler arası mesafe dolayısıyla etkilendiğinden baĢlangıçta bir miktar ön silindir ayrılma
açısı değerinden yüksek çıkmıĢ fakat silindirler arası mesafe arttıkça ayrılma açısı değerleri de
küçülerek özellikle baĢtan sözünü ettiğimiz g=3.0-4.0 D değerlerinde s-ön=s-arka= 41.37°
bulunmuĢtur (ġekil 7). Buradan da silindirler arası mesafe arttıkça öndeki silindir arkadaki silindiri
etkilememeye baĢlamıĢtır diye söylenebilir.
Tablo 1. Silindirler arası mesafe ile ayrılma açılarının değiĢimi (Tek silindir)
g

0.2 D

0.7 D

1.0 D

1.5 D

3.0 D

4.0 D

s-ön

41.37°

41.37°

41.37°

41.37°

41.37°

41.37°

s-arka

45°

43.54°

42.82°

42.09°

41.37°

41.37°


s

41.34°

Şekil 7. Silindirler arası mesafe ile ayrılma açılarının değiĢimi
3.6 Sürüklenme Katsayılarının Değişimi
Tablo 2’ de silindirler arası mesafe ile sürüklenme katsayılarının değiĢimi sayısal değerleri verilmiĢ
ayrıca ġekil 8’ de sürüklenme katsayılarının eğilimi ön ve arka silindir için gösterilmiĢtir. Tablo 2 ve
ġekil 8 ortak incelendiğinde ön silindirde arka silindire göre bir miktar daha yüksek sürüklenme
katsayıları bulunmuĢtur (Cd-ön=0.90-0.92). Silindirler arası mesafe arttıkça sürüklenme katsayıları
değerleri de artmıĢ ve g=3.0-4.0 D için tek silindir sonucuyla eĢit Cd=0.92 değeri hesaplanmıĢtır.
Buradan da görüldüğü gibi artık bu değerler de g=3.0-4.0 D için öndeki silindirden kaynaklı basınç,
sıcaklık değiĢimleri ve oluĢan vorteksler arkadaki silindiri etkilemeyecektir. Arka silindir sürüklenme
katsayıları incelendiğinde ise ön silindire göre bir miktar daha düĢük fakat yine de silindirler arası
mesafe ile artan değerler elde edilmiĢtir (Cd-arka=0.77-0.89). Aynı Ģekilde arka silindir için de g=3.0-4.0
D değerlerinde ön silindir sürüklenme katsayılarına yaklaĢmıĢ ve bu iki silindirler arası mesafe de eĢit
çıkmıĢtır (Cd-arka=0.89).
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Tablo 2. Silindirler arası mesafe ile sürüklenme katsayılarının değiĢimi (Tek silindir)
g

0.2 D

0.7 D

1.0 D

1.5 D

3.0 D

4.0 D

Cd-ön

0.90

0.91

0.91

0.91

0.92

0.92

Cd-arka

0.77

0.84

0.86

0.88

0.89

0.89


Cd

0.92

Şekil 8. Silindirler arası mesafe ile sürüklenme katsayılarının değiĢimi
3.7 Ortalama Nusselt Sayılarının Değişimi
Tablo 3 ortalama Nusselt sayılarının değiĢimi silindirler arası mesafenin değiĢimi ile verilmiĢtir.
Sürüklenme katsayılarında çıkan sonuçlara benzer bir eğilim burada da mevcuttur. Silindirler arası
mesafe arttıkça ön ve arka silindirde ortalama ısı transferi dolayısıyla ortalama Nusselt sayıları da
artmıĢtır (Nuort-ön=5.16-5.41, Nuort-arka=2.53-3.21). Sürüklenme katsayılarında olduğu gibi burada da
ön silindir silindirler arası mesafe g=3.0-4.0 D için eĢit ve tek silindir için bulunan değere çok yakın bir
sonuç bulunmuĢtur (Nuort-ön=5.41). Arka silindir için ortalama Nusselt sayılarının değiĢimi
incelendiğinde ise aynı sürüklenme katsayılarındaki değiĢim gibi azalan bir eğilim göstermiĢtir. Fakat
yine de silindirler arası mesafe arttıkça ısı transfer katsayıları artmıĢ dolayısıyla ortalama Nusselt
değerleri de artmıĢtır (Nuort-arka=2.53-3.22). Ayrıca ġekil 9’ da ortalama Nusselt sayılarının dağılımı
gösterilmiĢtir. ġekil 9 incelendiğinde ön silindirde arka silindire göre daha büyük ortalama Nusselt
sayıları elde edilmiĢtir. Bu değiĢimi sıcaklık dağılımı grafiğinden de görmek mümkündür. Arkadaki
silindir öndeki silindirin arkasında oluĢan sıcaklık değiĢiminden etkilenmiĢ ve bundan dolayı arkadaki
silindirin ön yüzeyinde daha düĢük sıcaklık dağılımı elde edilmiĢtir. Bunun sonucunda da arka silindir
de oluĢan ortalama Nusselt sayıları, öndeki silindirde oluĢan ortalama Nusselt sayılarından neredeyse
yarıya düĢmüĢtür. Yine de özellikle g=3.0-4.0 D silindirler arası mesafede artmıĢ ama öndeki silindir
ortalama Nusselt sayıları değerlerine ulaĢamamıĢtır (Nuort-arka=3.17-3.22).
Tablo 3. Silindirler arası mesafe ile ortalama Nusselt sayılarının değiĢimi (Tek silindir)
g

0.2 D

0.7 D

1.0 D

1.5 D

3.0 D

4.0 D

Nuort-ön

5.16

5.33

5.38

5.40

5.41

5.41

Nuort-arka

2.53

2.76

2.85

2.98

3.17

3.22


Nuort

5.408
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Şekil 9. Silindirler arası mesafe ile ortalama Nusselt sayılarının değiĢimi

4. HESAPLANAN SONUÇLARIN ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR İLE KIYASLANMASI
Daha önceden yapılan çalıĢmalar incelendiğinde kıyaslamaların genellikle bir ya da iki değiĢken
üzerinden olduğu görülmektedir. BaĢta da bahsedildiği gibi ya Reynolds sayısı değiĢimi C d sürükleme
katsayısı üzerinde değiĢimi incelenmiĢ ya Reynolds sayısı çok büyük ve sabit tutularak zamana göre
değiĢim yani CL kaldırma katsayısının değiĢimi ve buna bağlı olarak Strouhal sayısının değiĢimi
verilmiĢtir. Ancak biz burada kaldırma katsayılarının ya da Strouhal sayınsın değiĢimine girmeyeceğiz
çünkü steady state dediğimiz daimi akıĢ zamandan bağımsız akıĢ söz konusu ve bizim burada
amacımız sabit Reynolds sayısının ve blokaj oranın silindirler arası mesafe değiĢimi ile birlikte etkisini
incelemekti. Bunun için uygun olan makaleler daha önceden denenmiĢ makalede verilen sınır Ģartları,
baĢlangıç koĢulları verilmiĢ ve çok yakın sonuçlar elde edilip bu çalıĢmaya geçilmiĢtir. Burada baĢlıca
incelenen konular olan ayrılma açılarının, sürüklenme katsayılarının ve statik basınç dağılımlarının
diğer araĢtırmacılar tarafından elde edilen veriler ile karĢılaĢtırılması sunulacak ayrıca diğer
çalıĢmalara benzer ve farklı yönleri de tartıĢılacaktır.
4.1 Ayrılma Açılarının Kıyaslanması
Ayrılma açıları incelendiğinde tek silindir için s=41.34°, çift silindir için ise ön silindirde s-ön=41.37°,
arka silindir de ise s-arka= 45°-41.37° Ģeklinde silindirler arası mesafe arttıkça öndeki silindirden
etkilenmediğini kanıtlayacak Ģekilde arka silindir ile ön silindiri birbirine eĢit bulmuĢtuk. Benzer Ģekilde
incelendiğinde Chakrabotry ve ark.[8], Mittal ve ark.[6], Singha ve ark.[13], yaptıkları çalıĢmalara yakın
sonuçlar elde edilmiĢtir. Birçok deneysel ve nümerik çalıĢmada ise blokaj etkisi olmadan silindirler
arası mesafe incelenmiĢtir. Re=40 için ise blokaj oranı gözetmeden yapılan çalıĢmalarda ve belirli bir
blokaj oranında yapılan çalıĢmalarda ayrılma açıları bizim yaptığımız sonuca yakın s=51°-37°
arasında bulunmuĢtur [3,4,5,6,8,13]. Chakrabotry ve ark.[8], Mittal ve ark.[6], Singha ve ark.[13],
özellikle blokaj oranın etkisini incelemiĢlerdir. Blokaj oranı bizim blokaj oranı değerimize
yakın değerlerde ayrılma açılarını 46°-37.5° bulmuĢlardır [6,8]. Singha ve ark.[13], ise blokaj oranı
 de çalıĢmıĢ ve bu değerlerde g=0.2-4.0 D arasında değiĢtirerek ön ve arka silindir ayrılma
açılarının değiĢimini incelemiĢtir. Yaptıkları çalıĢmada sırasıyla g=0.2-4.0 D arasında ön silindir için sön=51.5°-53.5° ve arka silindir için ise s-arka=42°-37° bulmuĢlardır. Burada görüldüğü üzere özellikle
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öndeki silindir ayrılma açısı değerleri bizim yaptığımız sonuca göre bir miktar daha yüksek çıkmıĢtır,
bunun nedenine bakılacak olursa doğal olarak blokaj oranlarının farklı olmasından kaynaklanmaktadır.
4.2 Sürüklenme Katsayılarının Kıyaslanması
Sürüklenme katsayılarının değiĢimi pek çok makale de incelenmiĢ ancak yine blokaj oranı ya da
silindirler arası mesafe çoğu makalede göz ardı edilmiĢtir. Gao ve ark.[15], Meneghini ve ark.[7];
yaptıkları çalıĢmalarda Re=200 değeri için ortalama Cd katsayılarının değiĢimini incelemiĢlerdir. Blokaj
oranı dikkate alınmamıĢtır ancak incelenecek olursa olarak seçildiği görülebilir. Bu koĢullarda
buldukları ortalama drag(sürüklenme) katsayıları sırasıyla C d=1.345-1.25 değerlerindedir. Ayrıca Patil
ve ark.[12] Re=100 için yaptıkları çalıĢmada yaklaĢık olarak sürüklenme katsayısını Cd=1.31 olarak
bulmuĢlardır. Singha ve ark.[13] ise yaptıkları çalıĢmalarda çift silindir için blokaj oranı =1/24 değeri
için ön ve arka silindir sürüklenme katsayıları değerlerini hesaplamıĢlar ve yaklaĢık olarak Cdön=1.55-1.45 arasında bulmuĢlardır. Bu değer arka silindir için ise Cd-arka=0.1-0.4 silindirler arası
mesafe arttıkça artan bir Ģekilde değiĢmiĢtir. Yaptığımız çalıĢma incelenecek olursa tek silindir için biz
blokaj oranı değerinde sürüklenme katsayısını Cd=0.92 hesapladık. Çift silindir için ise ön
silindirde tek silindire benzer olarak yaklaĢık değerler arka silindir de ise bir miktar daha düĢük fakat
silindirler arası mesafe ile artan değerler elde edilmiĢtir. Buradan da silindirler arası mesafe arttıkça
arkadaki silindirin öndeki silindirden etkilenmediği ve tek silindir gibi davrandığı yorumunu yapabilir
ayrıca diğer makalelerle karĢılaĢtırdığımızda blokaj oranı arttıkça sürüklenme katsayılarının da
düĢtüğü gözlemlenmiĢtir.
4.3 Statik Basınç-Sıcaklık ve Hız Dağılımlarının Kıyaslanması
Statik basınç dağılımları ve buna bağlı olarak hız ve sıcaklık dağılım grafikleri ANSYS-CFX
programından elde edilmiĢtir. Önceki yapılan çalıĢmalar incelenecek olursa statik basınç dağılımları,
ısı transfer katsayıları ya da kayma gerilmeleri yerine bunların birer ölçeği olan basınç katsayıları
sürtünme katsayıları ve ortalama Nusselt sayıları kullanılarak akıĢın durumu belirlenmiĢtir. Özellikle
Cp basınç katsayılarının değiĢimleri pek çok makalenin ana konusu olarak incelenmiĢtir. Ancak yine
diğer akıĢ karakteristiklerinde olduğu gibi kanalın boyutları yani blokaj oranı ya da silindirler arası
mesafe yerine değiĢtirilen kriter; genelde Reynolds sayısı olmuĢtur. Mittal ve ark.[6], tek silindir için
sabit blokaj oranında =0.015 için Cp katsayısının değiĢimini incelemiĢlerdir. Burada Re=30 değerinde
sabit tutulmuĢ ve önceden yapılan bir çalıĢma ile karĢılaĢtırılarak sonuçlar yorumlanmaya çalıĢılmıĢtır.
Bizim yaptığımız çalıĢmaya göre daha düĢük Reynolds sayısı seçmeleri ve blokaj oranınında oldukça
düĢük olmasından dolayı basınç katsayı değerleri de oldukçadüĢük çıkmıĢtır (Cp=-1.5-1). Sharman ve
ark.[9] ise Reynolds sayısını Re=100 değeri ve daha yüksek değerlerinde hem tek silindir hem de çift
silindir sonuçlarını elde etmiĢlerdir. Tek silindir için basınç katsayıları değerleri Cp=-1.5- 1 arasında
açıĢal konuma bağlı olarak aynı Ģekilde çift silindir içinse silindirler arası mesafe oranı g=2-3.5-4-6-810 olacak Ģekilde değiĢtirerek basınç katsayıları değerlerini hesaplamıĢlardır ve tek silindire göre
silindir yüzeyindeki ortalama basınç katsayıları oldukça düĢük çıkmıĢtır (Cp=0-0.15). Eğer bu sonuçlar
bizim elde ettiğimiz veriler ile kıyaslanacak olursa genel olarak sayısal veriler benzer olmakla beraber
açısal konumun değiĢimi ile birlikte basınç katsayılarının değiĢim trendi de aynı yöndedir [6,9].
Singha ve ark.[13] değiĢik Reynolds sayıları için (Re=40-70-120-150 değerlerinde) farklı silindirler
arası mesafelerde (g=0.2-0.7-1.0-1.5-3.0-4.0 D değerlerinde) akım çizgilerini elde etmiĢtir. Reynolds
değeri Re=40 için özellikle akım ve vorteks yapıları detaylıca incelendiğinde bizim elde ettiğimiz hız ve
sıcaklık dağılımları ile oldukça uyumlu yapılar söz konusudur. Silindirler arası mesafe g=3.0-4.0 D
değerlerinde ön silindirden oluĢan vorteksler kendi içinde son bulmakta ve arkadaki silindiri
etkilememektedir. Bu değer g=0.2-0.7-1.0-1.5 D değerlerinde ise silindirler arası mesafe çok az
olduğundan önde oluĢan vorteksler arkadaki silindire çarpmaktadır. Ancak burada blokaj oranı b=1/24
alındığı göz önünde bulundurulmalıdır. Yine de aynı durum blokaj oranı =0.6 farklı olsa da hız ve
sıcaklık grafiklerinde bu çalıĢmada da gözlenmektedir. Yani Singha ve ark.[13] yaptıkları çalıĢmaya
benzer Ģekilde özellikle silindirler arası mesafe g=3.0 D ve g=4.0 D durumlarında her bir silindir tek
silindir gibi davranmıĢlardır.
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SONUÇ
Bu çalıĢmada blokaj oranı 0.6 ve Reynolds sayısı Re=40 sabit değerlerinde silindirler arası mesafe
silindir çapları ile orantılı olarak g=0.2-4.0 D aralığında seçilerek ard arda dizili kanal içerisindeki
silindirler etrafındaki akıĢ ve ısı karakteristikleri nümerik olarak çözdürülmüĢtür. Hesaplamalarda iki
boyutlu sıkıĢtırılamaz laminer akıĢ için Navier-Stokes ve enerjinin korunum denklemleri ANSYS-CFX
v13.0 programı kullanılarak çözümlenmiĢtir. Silindirler arası mesafe değiĢtirilerek ön ve arka silindir
yüzeyinde açısal konuma göre statik basınç dağılımları, kayma gerilmesi, ısı transfer katsayıları
değerleri elde edilmiĢtir. Ayrıca ön ve arka silindir için silindirler arası mesafe değiĢimi ile ayrılma
açıları, sürüklenme katsayıları değiĢimi ve Nuort sayılarının değiĢimleri irdelenmiĢtir. Elde edilen
sonuçlara genel olarak bakılacak olursa;


Statik basınç dağılımları özellikle ön silindirde silindirler arası mesafe arttıkça artmıĢtır. AkıĢın
silindirden ayrıldığı yerden itibaren statik basınç değerleri de tekrardan pozitif değerlere
yükselmiĢtir. Bernoulli ve süreklilik denklemleri çözümlendirildiğinde hız değerleri süreklilikten
yükseldikçe statik basınç değerleri de git gide azalacaktır. Ayrıca tek silindir sonuçları ile
karĢılaĢtırıldığında aynı trend de bir dağılım gösterdiği gözlemlenmiĢtir. Arka silindir de
baĢlangıçta azalan eğilimde fakat belli bir açısal konumdan sonra (= 135°-145° arasında)
silindirler arası mesafe arttıkça artmıĢtır.



Kayma gerilmesi dağılımları incelendiğinde silindirler arası mesafeden bağımsız yalnızca
küçük silindirler arası mesafede g=0.2-0.7 D de çok az bir sapma göstermiĢ onun haricinde
tüm silindirler arası mesafelerde aynı dağılımı göstermiĢtir. Arka silindirdeki kayma gerilmesi
dağılımı incelendiğinde baĢlangıçta silindirler arası mesafe ile azalan ancak açısal konuma
göre artan bir eğilim göstermiĢtir fakat açısal konum =120°-125° de ön silindirden bir miktar
daha yüksek ve silindirler arası mesafe ile azalacak doğrultuda değiĢen kayma gerilmesi
değerleri elde edilmiĢtir. Bu değerden sonra artık kayma gerilmesi değerleri silindirler arası
mesafe arttıkça artan Ģekilde değiĢmiĢtir. Buradan da silindirler arası mesafe arttıkça arka
silindir öndeki silindirden etkilenmediği sonucuna varılabilir.



Isı transfer katsayılarının dağılımları ön ve arka silindir için incelendiğinde özellikle ön silindir
için neredeyse tüm silindirler arası mesafede ısı transfer katsayılarının dağılımı benzer
çıkmıĢtır. Aynı kayma gerilmesi sonuçlarında olduğu gibi düĢük silindirler arası mesafelerde
çok az bir sapma olmuĢtur. Bunun nedeni de silindirler arasında oluĢan düĢük hızlı
vortekslerin etkisidir. Arka silindir de ise baĢlangıçta silindirler arası mesafe arttıkça ısı transfer
katsayıları azalarak fakat açısal konum arttıkça artmıĢtır daha sonra belli bir açısal konumda
ise kayma gerilmesi dağılımına benzer Ģekilde =120°-125° de ön silindirden bir miktar daha
düĢük ve silindirler arası mesafe ile azalmıĢtır. Ancak bu değerden sonra açısal konum
arttıkça silindirler arası mesafe arttıkça ısı transfer katsayı değerleri de artmıĢtır.



Ayrılma açıları değerleri hesaplandığında ön silindir için ayrılma açısı tek silindir ile aynı değer
hesaplanmıĢtır (s-ön=41.37°). Ayrıca arka silindir için ayrılma açıları incelendiğinde
baĢlangıçta ön silindirden daha yüksek değerler elde edilmiĢtir ancak silindirler arası mesafe
arttıkça azalan bir dağılım ve sonunda g=3.0-4.0 D değerinde ön silindirdeki değerle aynı
sonuç elde edilmiĢtir (s-arka= 45°-41.37°).



Sürüklenme katsayıları değerlerine bakıldığında ön silindir için yine tek silindir sonucuna
benzer sonuç elde edilmiĢ arka silindir de ise ön silindire göre daha düĢük fakat silindirler
arası mesafe arttıkça artan değerler elde edilmiĢtir (Cd-ön=0.90-0.92). Arka silindirde silindirler
arası mesafe arttıkça g=3.0-4.0 D yine ön silindirdeki değere yaklaĢılmıĢtır(Cd-arka=0.89).



Ortalama Nusselt sayıları ayrıca hesaplanmıĢtır ve sürüklenme katsayıları ve ayrılma
açılarında olduğu gibi ön silindir için tek silindir sonucuna çok yakın bir değer elde edilmiĢtir
(Nuort-ön=5.41). Arka silindir de ise yine silindirler arası mesafe ile artan bir eğilimde fakat ön
silindire göre daha düĢük sonuçlar elde edilmiĢtir(Nuort-arka=2.53-3.22).
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Genel olarak bu blokaj oranın silindirler arası mesafeye etkisi incelenecek olursa; silindirler
arası mesafe g=3.0-4.0 D değerlerinde her bir silindir tek silindir gibi davranmaya baĢlamıĢtır.
Yani öndeki silindirin arkasında oluĢan vortekslerden arkadaki silindir etkilenmemiĢtir.
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ÖZET
Gövde borulu tip ısı değiĢtiricileri tasarımı, imalatı ve bakımı kolay olduğundan sanayinin birçok
alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle ısı değiĢtiricilerin termal ve ekonomik açılardan
optimizasyonu önemlidir. Bu çalıĢmada ilk olarak, minimum maliyet esasına göre (ilk yatırım + iĢletme
maliyetleri) gövde borulu bir ısı değiĢtiricisinin optimizasyonu gerçekleĢtirilmiĢtir. Daha sonra optimize
edilmiĢ ısı değiĢtirici uygulamalı akıĢkanlar dinamiği (CFD) kullanılarak ekipman içinde sıcaklık
dağılımı ve akıĢ alanı ortaya çıkarılmıĢtır. Deney düzeneği oluĢturulmuĢ ve CFD sonuçlarıyla
karĢılaĢtırılmıĢtır. Analiz sonucunda gövde tarafı akıĢ alanında saptırıcıların önemli bir rol oynadığı
sonucuna varılmıĢtır. Yeni saptırıcı geometrisinin, gövde tarafında ısıl performansta bir azalmaya
neden olmadığı görülmüĢtür. Bu yüzden yeni saptırıcı modeli önerilmiĢtir. Sonunda hesaplamaların
tümü JAVA kodları kullanılarak bilgisayar kodu haline getirilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Isı DeğiĢtirici, Optimizasyon, Gövde Borulu Tip, Perde Desenli

ABSTRACT
The shell-and-tube type heat exchangers are widely used in many fields of industry in order to be easy
to design, manufacturing and maitenance. Therefore the optimization of such heat exchangers from
thermal and economical points of view is of particular interest. In this paper, an optimization procedure
based on the minimum total cost (initial investment + operational costs) has been applied. Then the
flow analysis of the optimized heat exchanger has been carried out to reveal possible flow field and
temperature distribution inside the equipment using computational fluid dynamics (CFD). The
experimental setup has made and results has compared with CFD results. It has been concluded that
the baffles play an important role in the development of the shell-side flow field. This prompted us to
investigate new baffle geometries without any reduction in the thermal performance, and hence a new
baffle geometry has been proposed. Finally, the whole procedure of the calculations has been
converted into a computer code using JAWA.
Key Words: Heat Exchanger, Optimization, Shell and Tube Type, Pattern Baffle

1. GĠRĠġ
Farklı sıcaklıkta ve birbirinden katı cidar ile ayrılan iki akıĢkan arasındaki ısı geçiĢi mühendislik
uygulamalarının en önemli ve en çok karĢılaĢılan iĢlemlerindendir. Bu tür ısı geçiĢini gerçekleĢtirmek
için kullanılan cihazlara ısı değiĢtiricisi olarak adlandırılır. Bu cihazlar soğutma, iklimlendirme, ısıtma,
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güç üretimi, kimyasal proseslerde, taĢıtlarda, elektronik cihazlarda alternatif enerji kaynaklarından ısı
depolanması gibi birçok alanda yer bulmaktadır [1].
Bu çalıĢmada, kullanılan gövde borulu tip ısı değiĢtiricisi, endüstriyel sistemlerde sıkça kullanılan bir
sistemdir. Bu sistem içerisinde ısı geçiĢi, boruların yerleĢimi, saptırıcı sayısı, boru sayısı ve uzunluğu
gibi birçok parametreye bağlıdır. Bu parametrelerin birbirleriyle olan kombinasyonlarının verimli bir ısı
geçiĢi için doğru bir Ģekilde tespiti gereklidir. Bu Ģekilde en ekonomik olan optimum tasarıma ulaĢılır.
UlaĢılan tasarımda verimin ısı değiĢtirici kullanım ömrüne bağlı olarak azaldığı ve bunun en büyük
etkeninin kirlilik direnci olduğu bilinmektedir. Bu durum yapılan optimizasyon iĢlemlerinin yanında ısı
değiĢtiricilerde akıĢın gövde tarafındaki ısı geçiĢi verimini artırmak için kullanılan saptırıcıların
tasarımını da önemli bir parametre olarak ortaya çıkarmıĢtır. Bakım maliyetleri ve iĢletme maliyetleri
düĢünülerek yeni geliĢtirilen perde desenli saptırıcıların optimizasyona adapte edilmesiyle beraber
optimizasyon tam olarak amacına ulaĢmaktadır.
JAVA tabanlı olarak geliĢtirilen optimizasyona bağlı yazılımla beraber teknik resim ve geometrik Ģartlar
gibi çıktılara hızlı bir Ģekilde ulaĢılmaktadır.
Gövde borulu tip ısı değiĢtiricilerinin optimizasyonu için çeĢitli çalıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢtir. Isı
değiĢtirici içerisinde basınç kayıplarını dikkate alarak araĢtırmalar yapılmıĢtır. Bunların baĢında da
McAdams (1954) gelmektedir [2]. Bu araĢtırmacı birim ısı enerjisi için optimum ısı akısını veren iki
ifade türetmiĢtir. Isı değiĢtirici maliyeti optimizasyonunda araĢtırmacıların bir kısmı Lagrange
çarpanları ve geometrik programlama tekniğini kullanmıĢlardır. Bu metotların uygulanabilmesi için sınır
fonksiyonlarını ve amaç fonksiyonlarını doğru bir Ģekilde ifade eden cebirsel ifadelere ihtiyaç
duyulmuĢtur. Babu ve Munawar (2007) gövde borulu tip ısı değiĢtiricilerinin optimal tasarımını,
Diferansiyel Evrim (DE) metodunda on farklı strateji kullanarak gerçekleĢtirmiĢlerdir [3]. Markosvska
vd. (1996) gövde borulu ısı değiĢtiricilerinin optimum tasarımını bir yazılım paketi kullanarak
denklemlerin eĢ zamanlı çözümünü sağlayarak yapmıĢlardır [4]. Ravagani vd. (2009) gövde borulu bir
ısı değiĢtirici tasarımını, amaç fonksiyonu maliyetlerini en aza indirmek olan bir optimizasyon problemi
formülize etmiĢ ve bunu parçacık sürü optimizasyonu (PSO) metodunu kullanarak çözmüĢtür [5].
Edwards (2008) çalıĢmasında gövde borulu ısı değiĢtiricilerinin termal tasarımındaki temel hususları
değerlendirmiĢtir [6]. Ponce vd. (2006) optimal gövde borulu tip ısı değiĢtirici tasarımı için önerdiği
Bell-Delaware metodunun kompakt bir formülasyonunu genetik algoritma kullanarak çözmüĢlerdir[7].
Azad ve Amidpour (2011) yapısal teoreminin yeni yaklaĢımını gövde borulu tip ısı değiĢtiricilerinin
optimal tasarımının ekonomik olarak gerçekleĢmesi için kullanmıĢlardır [8]. Sanaye ve Hajabdollahi
(2010) genetik algoritma kullanarak, gövde boru tipli ısı değiĢtiricilerinin yüksek verimlilik ve en düĢük
maliyeti olmak üzere amaç fonksiyonlu optimizasyonunu genetik algoritma kullanarak çözmüĢlerdir [9].
Jegede ve Polley (1992) ısı değiĢtiricisi optimizasyonu için son derece kullanıĢlı ve basit bir yöntem
inovasyonuna gitmiĢlerdir [10]. Engin ve Güngör (1996) farklı tipteki ısı değiĢtiricilerinde de uygulanan
bu yöntemin gövde boru tipli ısı değiĢtiricilerde uygulamasını gerçekleĢtirmiĢlerdir [11].
Bu çalıĢmada Jegede ve Polley tarafından geliĢtirilen yöntem kullanılarak bir gövde boru tipindeki ısı
değiĢtiricinin perde desenli saptırıcı modeliyle optimum tasarımı ele alınmıĢtır. Bu tasarım klasik
saptırıcı modelleri ile karĢılaĢtırılmıĢtır. ANSYS CFD ile optimal tasarıma bağlı geometrik Ģartlar
referans alınarak akıĢ analizi gerçekleĢtirilmiĢ ve elde edilen sonuçlar ampirik hesaplamalarla
karĢılaĢtırılmıĢtır. Aynı zamanda bu çalıĢmayla beraber JAVA tabanlı optimizasyon yazılımı
geliĢtirilmiĢtir.

2. OPTĠMĠZASYON METODUNUN OLUġTURULMASI
Bir ısı değiĢtiricinin ısı yükü ifadesi;
(

) (

)

(1)

(

) (

)

(2)
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Boru tarafındaki ısı geçiĢi gövde tarafındaki ısı geçiĢine eĢittir. Aynı zamanda ısı taĢınım katsayısına
bağlı olarak ısı geçiĢi;
(3)
ile ifade edilebilir.
(4)
Gövde borulu tip ısı değiĢtiricilerinin basınç kayıpları boru tarafı için;
(5)
Gövde tarafı için;
(6)
Olarak verilmektedir.
Burada

akıĢkan özellikleri ve giriĢ parametrelerine bağlı değiĢkenlerdir [10].

ve

2.1. Kabuller
Sürekli rejim Ģartları dikkate alınmakta ve çevreye olan ısı kaybı ihmal edilmektedir.
Enerji değiĢiminde potansiyel ve kinetik enerji değiĢimleri ihmal edilmektedir.
AkıĢkan ısı değiĢtirici içerisinde faz değiĢtirmemektedir.
Borular içerisinde tam geliĢmiĢ türbülanslı akım vardır. Yani Re>10000
AkıĢkan özelliklerinin [Cp, µ, k, p] sıcaklıkla değiĢimi ihmal edilmektedir. GiriĢ ve çıkıĢ
sıcaklıklarının ortalaması alınarak bu özellikler belirlenmektedir.
6. Isı değiĢtiricinin giriĢ ve çıkıĢ flanĢlarındaki basınç kayıpları ihmal edilmektedir.
7. Logaritmik ortalama sıcaklık düzeltme faktörü 1 alınmıĢtır.
1.
2.
3.
4.
5.

2.2. Optimizasyon
Bir ısı değiĢtiricisinin optimizasyonunda amaç fonksiyonunu oluĢturacak ilk yatırım maliyeti ve iĢletme
maliyeti olmak üzere iki farklı maliyet bileĢeni vardır.
(7)
Burada

ısı transfer yüzey alanına bağlı bir fonksiyondur.
(8)

Burada Bayındırlık Bakanlığı ısı değiĢtirici birim fiyatları verilerinden elde edilen
`dir.

ve

Denklem 3, 7 ve 8 birleĢtirilerek 9 numaralı denklem aĢağıdaki gibi oluĢturulmuĢtur.
(

)

(9)

Isı değiĢtirici iĢletme maliyetini oluĢturan enerji tüketim maliyeti basınç kayıplarını yenmek için gerekli
pompalama maliyetini ifade etmektedir.
(10)
Denklem 3, 4, 5 ve 6 birleĢtirilerek 10 ifadesinde yerine koyarsak
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+

(11)

denklemi elde edilir.
Sermaye telafi faktörü
*

(

(
(

)
)

ile ifade edilirse;

)+

(12)

oluĢur. Buradaki katsayılar Engin vd. (1998)`de ayrı ayrı gösterilmiĢtir.
Denklem 12’ nin gövde ve boru tarafı ısı taĢınım katsayısına bağlı olarak optimum noktasını bulmak
için kullanılan denklem Ģu Ģekilde ifade edilir.
(

)

(13)

(

)

(14)

Buradan denklem kökleri bulunup, lineer olmayan iki bilinmeyenli denklem MATLAB aracılığı ile
çözülmüĢtür.

3. DURUM ÇALIġMASI
Bu durum çalıĢmasında, özellikle karakteristik farklılıkların en net görülebileceği, gövde tarafı ve boru
tarafı için sıcaklık farkının en yüksek olduğu durum için bir analiz gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġç borulardan
m1=3.3 kg/s ve gövde tarafından m 2=2.51 kg/s su geçen bir gövde borulu ısı değiĢtiricisi göz önüne
alınmıĢtır. Bu ısı değiĢtiricisinde gövde tarafından 10
giren su 30
ile çıkmaktadır. Boru
tarafından 130
ile giren su ise 115
ile çıkmaktadır. (Tablo 1)
Isı değiĢtiricinin ekonomik ömrü N=15 yıl, toplam çalıĢma saati T=8000 saat, pompa verimi %70,
toplam kirlenme direnci 0.00036 kg/m.s, enerji birim maliyeti F=0.070 $/kW.h ve yıllık reel faiz oranı
dolar bazında %7 olarak belirlenmiĢtir.
Tablo 1. AkıĢkan Özellikleri
Nitelikler
m (kg/s)
3

(kg/m )
Cp (kj/kg.K)
µ (kg/ms)
k (W/m.K)
Pr

Su (boru tarafı)
0
(ort. 122.5 C)
3.3
941.2

Su (gövde tarafı)
0
(ort. 20 C)
2.51
998

4.249
-3
0.227x10
0.683
1.3025

4.182
-3
1.002x10
0.598
7.01

Isı değiĢtiriciye ait giriĢ parametreleri optimal ısı değiĢtirici tasarımına uygun olarak geliĢtirilen yazılıma
girilmiĢtir.(ġekil 1.a) Girilen parametreler ıĢığında optimal geometrik Ģartlar, teknik resimler program
çıktısı olarak
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(a)

(b)

ġekil 1. (a) OluĢturulan yazılımın ara yüzü (b) Ayna boru yerleĢimi

ġekil 2. Perde Desenli Saptırıcı Gösterimi

ġekil 3. Yazılımdan çıktı olarak alınan ısı değiĢtiricinin gövde teknik resmi
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Tablo 2. Yazılım çıktısı olarak alınan geometrik Ģartlar ve nitelikler
Boru Tarafı

Gövde Tarafı

Ht=6817
Hız
Boru Sayısı
Yüzey Alanı

0.8 m/s
37 adet
2
2.8 m

Hs=3240
Hız
Gövde Çapı
Saptırıcılar Arası Mesafe

0.38 m/s
0.161 m
0.193 m

Isı değiĢtirici boyu
Basınç düĢümü

1.4 m
736 Pa

Saptırıcı Sayısı
Basınç DüĢümü

6 adet
3
5.5x10 Pa

3.1. CFD Ġle AkıĢ Analizi
3.1.1. Model Detayları
ANSYS Fluent programı ile geliĢtirilen CFD analizinde ilk olarak elde edilen optimizasyon sonuçlarına
göre akıĢ geometrisi düz saptırıcı ve perde desenli saptırıcı modeli için ayrı ayrı Design Modeler ile
modellenmiĢtir. Bu modellerde gövde tarafı ve boru tarafı akıĢları inceleyebilmek için iki ayrı kontrol
hacmi modellenmiĢtir. Çözüm kolaylığı açısından simetri özelliği gösteren modelin simetrisi alınarak
çözüm ağı sayısı yarıya indirilmiĢtir.

(a)
(b)
ġekil 4. Isı değiĢtiricinin perde desenli (a) ve düz (b) saptırıcılı simetrik akıĢ modeli
3.1.2. Çözüm Ağı (Mesh)
Dört yüzeyli (Tetrahedral) elemanlar kullanılan çözüm ağında düz saptırıcılar için 3530171 eleman ve
perde desenli saptırıcılar için ise 10096426 eleman kullanılmıĢtır.
3.1.3. CFD Sınır ġartlarının Belirlenmesi
Fluent`de Türbülans Model olarak k-ϵ realizable modeli seçilmiĢtir. Ġki ayrı akıĢkan için akıĢkan
özellikleri girilmiĢtir. GiriĢ Ģartları olarak “mass flow inlet”, çıkıĢ Ģartı olarak “pressure outlet”
belirlenmiĢtir. Boru yüzeyi kirlilik direncinin modellenebilmesi için ara yüzeye 3.36 W/m.k için “thermal
-3
conductvity” belirlenmiĢtir ve analiz 10 hassasiyette gerçekleĢtirilmiĢtir.

ġekil 5. Perde desenli saptırıcı için akım çizgileri
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3.1.4. Sonuçların Değerlendirilmesi
Analiz sonucunda çıktılar ANSYS CFD-Post aracılığıyla alınmıĢtır.
ġekil 5 ve 6’da iki tip modelin akım çizgileri ele alınmıĢtır. ġekil 5’de kullanılan perde desenlerinin
akıĢta gerekli homojenliği sağladığı görülmüĢtür. Nitekim ġekil 6’da görülen akıĢta büyük döngü
bölgeleri oluĢmaktadır. Bu durum, optimizasyon sonucu elde edilen geometrik çıktıların uzun süreli
kullanımlarda kirlilik direncini artıracağını ortaya koymaktadır. Kirlilik direncinin artması ısı değiĢtirici
kullanım ömrünü düĢürürken, iĢletme, bakım maliyetlerini yükseltmektedir. Bunun yanında döngü
bölgesinde ısı geçiĢi zamana bağlı olarak düĢmekte ve ısı değiĢtirici ısıl verimini düĢürmektedir.

ġekil 6. Düz saptırıcı modeli için akım çizgileri
ġekil 7 ve 8’de boru yüzeyi sıcaklık dağılımı gözükmektedir. ġekil 7’de, perde desenli saptırıcıların
boru yüzeyindeki sıcaklık dağılımında büyük oranda homojen dağılımın sağlandığı görülmektedir.
Fakat düz saptırıcı modelinde sıcaklık dağılımının gösterildiği ġekil 8`de bu homojen dağılım
sağlanamamıĢtır. Bu durum ısı değiĢtiricinin ısıl geçiĢ verimliliğinin düĢük olduğunu ortaya
koymaktadır.

ġekil 7. Perde desenli boru yüzeyi sıcaklık dağılımı
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ġekil 8. Düz saptırıcı modeli boru yüzeyi sıcaklık dağılımı
ġekil 9 ve 10`da hız vektörleri gösterilmektedir. ġekil 9, perde desenli saptırıcı için oluĢan lokal
türbülans bölgeleri açıkça gözükmektedir ve hız dağılımı ġekil 10`daki düz saptırıcıya göre çok daha
homojendir. ġekil 10`da görüldüğü gibi düz saptırıcının arka kısımlarında ölü bölgeler oluĢmaktadır.
Bu bölgelerin belirli lokal alanlarında hız sıfır yani durağandır. Bu durum ısı geçiĢinin bu bölgelerde
veriminin düĢtüğünü, kirlilik direncinin kullanım süresine bağlı olarak eğimin dikleĢtiğinin bir
göstergesidir.

ġekil 9. Perde desenli saptırıcı hız vektörleri

ġekil 2. Düz saptırıcı hız vektörleri

9

ġekil 11`de gövde boyu boyunca basınç değiĢimi görülmektedir. Bu basınç değiĢimi esnasında perde
desenli saptırıcıların basınç düĢümünün düzgün olduğu, bunun yanında düz saptırıcılarda ise keskin
olduğu görülmektedir. Bu durum iki tür saptırıcının basınç düĢümüne etkisini göstermektedir.
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Basınç (Düz)

Basınç *KPa+

10
8
6
4
2
0
0,0

0,2

0,3

0,5

0,6
0,8
0,9
1,1
Gövde Boyu *m+
ġekil 3. Isı değiĢtirici boyuna bağlı basınç dağılımı grafiği

1,2

ġekil 12`de gövde boyunca boru yüzeyindeki sıcaklık değiĢimi görülmektedir. Boru yüzeyindeki
sıcaklık değiĢiminin ısıl verime bağlı olduğu düĢünülürse perde desenli ısı değiĢtiricide daha düzenli
bir ısı geçiĢi olduğu açıkça gözükmektedir.
Perde Desenli Saptırıcı

330

Düz Saptırıcı

320
Sıcaklık [K]

310
300
290
280
270
260
0,0

0,2

0,3

0,5

0,6
0,8
Gövde Boyu [m]

0,9

1,1

1,2

1,4

ġekil 4. Isı değiĢtirici için noktasal sıcaklık dağılımı
3.2. Deneysel ÇalıĢmalar
3.2.1. GiriĢ
Deneysel çalıĢmalar, öncelikli olarak CFD sonuçlarının gerçek verilere ne denli uyum gösterdiğinin
kanıtlanması için kullanılmıĢtır. Bu sayede oluĢturulan JAVA tabanlı yazılımın uygulanabilirliği
kanıtlanmıĢ olacaktır. Fiili kullanıma uygun olduğu açıkça ortaya konacaktır.
3.2.2. Tasarım ÇalıĢması
Tasarım çalıĢması optimal tasarım sonucu ortaya çıkan geometrik ölçüler ekseninde
gerçekleĢtirilmiĢtir. Isı değiĢtirici ve deney düzeneğinin tasarımı 3 boyutlu olarak oluĢturulmuĢtur. Bu
tasarımda boru tarafı akıĢı kapalı döngü olacak Ģekilde frekans konvertörlü pompa ile desteklenmiĢ ve
sıcak su tankında sürekli olarak sıcaklığın stabil kalabilmesi için ısıtıcılarla sürekli olarak ısıtılmıĢtır.
Gövde tarafı soğuk su için ise tek bir tankta toplanan su, frekans konvertörlü pompa ile debi kontrolü
sağlanarak, ısınan su dıĢarı tahliye edilmiĢtir. Isı değiĢtirici giriĢ ve çıkıĢ noktalarında debi ve sıcaklık
kontrolü gerçekleĢtirilmiĢtir. (ġekil 13)
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ġekil 5. Deney sistemi 3 boyutlu görüntüsü
Tablo 3`de deney düzeneğinde kullanılan ölçüm cihazlarının ölçüm aralığı ve hassasiyeti belirtilmiĢtir.
Tablo 3. Ölçüm cihazlarının teknik özellikleri
Ölçüm Cihazı

Ölçüm Aralığı

Ölçüm Hassasiyeti

PT 100

0/100°C
0/100 mbar
0/2.5 bar
0/50 l/s

-+1 °C
5 mbar
0.05 bar
0.1 l/s

Manometre
Debi Ölçer

3.3. Deneysel Sonuçların CFD Sonuçları Ġle KarĢılaĢtırılması
Deneysel sonuçlar CFD sonuçları ile karĢılaĢtırılarak ampirik hesaplamaların ne denli uygulanabilir
olduğunun tespiti sağlanmıĢtır.
Tablo 4. Deneysel Sonuçlar ile CFD Sonuçlarının KarĢılaĢtırılması
Deneysel Sonuçlar

CFD Sonuçları

Boru Tarafı

Gövde Tarafı

Boru Tarafı

Gövde Tarafı

Basın
Kütlese GiriĢ ÇıkıĢ
Kütles
ç
l Debi Sıcaklık
el Debi
Farkı
(kg/s)
Farkı (K)
(kg/s)
(kPa)

GiriĢ
ÇıkıĢ
Sıcaklık
Farkı (K)

GiriĢ
GiriĢ
ÇıkıĢ Basın
Basın
ÇıkıĢ
Sıcaklık Farkı ç Farkı
ç Farkı
Sıcaklı
(K)
(kPa)
(kPa)
k Farkı

0.7
0.3
0.4
2.1

6.3
6.1
5.2
7.5

7.04
7.6
5.86
3.88

6.05
6.6
5
3.2

0.4
0.1
0.11
2

0.6
0.4
0.4
1

0.372
0.09
0.139
2.686

7.98
5.54
5.92
7.83

278
131.8
142.5
725.8
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Öncelikle boru tarafı sıcaklık farkı karĢılaĢtırılması 4 farklı durum için gerçekleĢtirilmiĢ, deneysel
sonuçların CFD sonuçları ile ne denli uygunluk gösterdiği karĢılaĢtırılmıĢtır. Enerji korunumundan
dolayı gövde tarafı sıcaklık farkı da benzer karakteristik göstermektedir. (ġekil 14)
Gövde Tarafı Sıcaklık Farkı (K, 0C)

8

Sıcaklık Farkı (K, 0C)

7
6
5
4
3
2
1

9
8
7
6
5
4
3

0
0

2

4

6

0

2

4

Deneysel Sonuçlar

CFD Sonuçları

6

Durum

Durum

Deneysel Sonuçlar

(a)

CFD Sonuçları

(b)

ġekil 14. (a) Boru tarafı sıcaklık farkı karĢılaĢtırması, (b) Gövde tarafındaki sıcaklık farkının deneysel
ve CFD çalıĢmaları ile karĢılaĢtırılması
ġekil 18`de boru tarafı basınç kaybı için deneysel Sonuçlar ile CFD sonuçları karĢılaĢtırılmıĢ ve ne
denli uyumlu olduğu gözlemlenmiĢ ve grafik haline getirilmiĢtir.
14,5

Basınç Kaybı (kPa)

12,5
10,5
8,5
6,5
4,5
2,5
3

3,5

4

4,5
5
Kütlesel Debi (kg/s)

Deneysel Sonuçlar

5,5

6

CFD Sonuçları

ġekil 6. Farklı debilerde boru tarafı basınç kaybı karĢılaĢtırılması

4. SONUÇ
Bu bölümde ilk olarak mevcut düz saptırıcı modeli, perde desenli saptırıcı modeli ile karĢılaĢtırılmıĢtır.
Daha sonra Kern metodu tabanlı ampirik hesap sonuçları ile CFD analiz sonuçları karĢılaĢtırılmıĢtır.
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Bu karĢılaĢtırmalarda öncelikle perde desenli saptırıcı modelinin aynı giriĢ Ģartlarında optimizasyon
tabanlı olarak düĢünüldüğünde çok daha verimli olduğu gözükmektedir. Nitekim perde desenli saptırıcı
modelinde 196.3 kW ısı geçiĢi sağlanırken, düz saptırıcı modelinde 189.3 kW ısı geçiĢi sağlanmıĢtır.
Aynı ısı transfer yüzey alanı için %3.69`luk bir ısı geçiĢ miktarı artıĢı saptanmıĢtır. Bunun yanında
basınç kaybı 12 kPa`dan 4.03 kPa`a düĢürülmüĢ ve iĢletme maliyetleri %197 düĢürülmüĢtür. (Tablo
6.1)
Diğer taraftan CFD ile yapılan analiz, ampirik hesaplamalarla uyumlu olduğu görülmüĢtür. Bu da
optimizasyon sonuçlarının deneysel verilere ne kadar yaklaĢılabileceği hakkında bilgi vermektedir.
CFD sonuçlarının deneysel sonuçlarla karĢılaĢtırılması ile perde desenli saptırıcıların optimizasyon
ekseninde kullanılabileceği ve CFD akıĢ analiziyle oluĢturulan yaklaĢım tarzının doğru olduğu
kanıtlamıĢtır. Bu durum bu tabanda oluĢturulan JAVA yazılımın uygulanabilir olduğunu ortaya
koymuĢtur.
Bu çalıĢmada ayrıca JAVA`da kullanılan kabullerin kullanılabilir, olduğu boru ve gövde tarafı için
oluĢturulan yüksek ortalama sıcaklık farkıyla optimizasyonda kanıtlanmıĢtır.
JAVA tabanlı yazılımda, akıĢkan özellikleri çok farklı olan iki akıĢkan arasında optimizasyon tabanlı
olarak ortaya çıkan geometrik Ģartlar kabul edilebilir olmaktan çıkmaktadır. Bu durum göz önüne
alınarak ısı değiĢtiricilerin genel çalıĢma aralığı belirlenmiĢtir. Bu değer gövde çapının ısı değiĢtirici
boyuna oranı olarak oluĢturulmuĢ ve minimum ısı değiĢtirici boyunun gövde çapından 3 kat olduğu,
maksimum 15 kat olduğu bir aralıkta kabul edilebilir olduğu tespit edilmiĢtir. Bu oran yazılıma adapte
edilmiĢtir [1].
Tablo 5. Ampirik hesaplamalar ile CFD sonuçlarının karĢılaĢtırılması
Parametreler

Ampirik
Hesap
Kern
Metodu
Sonuçları

Perde Desenli
Saptırıcı

Düz
Saptırıcı

Isı

210.3 kW

196.3 kW

189.3kW

Sıcaklık (Boru-ÇıkıĢ)

388 K

389 K

389.5 K

Sıcaklık (Gövde ÇıkıĢ)

303 K

302 K

301.1 K

Basınç Kaybı (Gövde Tarafı)

4.1 kPa

4.03 kPa

12 kPa

Basınç Kaybı (Boru Tarafı)

736 Pa

720 Pa

732 Pa

Düz saptırıcıların sırt bölmesinde oluĢan akıĢın döngüde kalması ve o bölgeye sıkıĢmasından dolayı
ısı geçiĢinde verimlilik düĢmektedir. Bunun yanında döngülerin oluĢtuğu bölgelerde zamana bağlı
olarak kirlilik direncinin artacağı, bunun da iĢletme ve bakım maliyetlerini artıracağı düĢünülmektedir.
Perde desenli saptırıcı modeli ile bu problemlerin ortadan kaldırılabileceği ve düĢük pompalama
maliyetleri sayesinde iĢletme maliyetinin minimize edileceği görülmüĢtür.
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GRANÜLASYON MAKİNESİNİN TASARIMI
Cemil Günhan ERHUY
Mehmet GÖKÇEDAĞLIOĞLU
Mahmut Esat TANRIBİLİR
Yıldırım KILIÇ
Mehmet TEKE
A. Alper ÖZALP

ÖZET
Hazır meyane üretiminin çok aĢamalı yapısı, ürün geliĢtirme ve imalat süreçlerinde gıda mühendisliği
ve teknolojisinin yanında, makine mühendisliğinde ısı transferi, akıĢkanlar mekaniği ve enerji bilim
dallarına ait mekanizmaların da uygun bir Ģekilde kullanımını gerektirmektedir. Özellikle meyane
ürünlerinin 140-150 °C gibi yüksek bir sıcaklıkta kavurulması sonrasında donma sıcaklığının (~50 °C)
altına düĢürülerek granül formunda kesilebilmesi için gerekli olan soğutma sisteminin tasarımı, bütünü
ile yukarıda belirtilen üç bilim dalını ilgilendiren teknik yöntemler üzerine kuruludur. Ġmalat sürecindeki
soğutma ve kesme iĢlemlerinin aynı fiziksel sistem üzerinde kurgulanmasına dair sektörel beklentiler,
dikkatin granülasyon makineleri üzerine çevrilmesi sonucunu doğurmuĢtur. Söz konusu makinenin
tasarım Ģeması, soğutma sisteminin yapısal kısımlarının CAD ortamına Ģekillendirilmesinin ötesinde,
soğutma sürecinin iĢlevsel unsurları olan soğutma tipi, soğutma suyu sıcaklığı, ürün hamuru sıcaklığı,
soğutma tamburunun hızı ve meyane bileĢimine bağlı termo-fiziksel özelliklerin de tasarım sürecinde
göz önünde bulundurulmasını mecbur kılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Meyane, Granülasyon Makinesi, Soğutma Tipi, Soğutma Suyu, Tambur Hızı,
Ürün Sıcaklığı.

ABSTRACT
The multi-stage nature of the instant roux production requires appropriate use of the mechanisms
regarding the disciplines of heat transfer, fluid mechanics and energy in mechanical engineering in
product development and manufacturing processes, besides food engineering and technology. In
particular, design of the cooling system required to decrease the temperature of roux product under
freezing point (~50 °C) after roasting the roux products at high temperatures as 140-150 °C and cut in
granular form is totally based on the technical methods relating the three disciplines mentioned above.
Industrial expectations for built of cooling and cutting processes on the same physical system during
manufacturing process have raised the attention drawn on granulation machines in food industry.
Design scheme of this machine forces to be taken in consideration of functional factors of cooling
process, i.e. cooling system type, cooling water temperature, temperature of product dough, cooling
drum speed, and the roux-composition dependent thermo-physical properties, beyond constructing
structural components of cooling system in CAD medium.
Key Words: Roux, Granulation Machine, Cooling Type, Cooling Water, Drum Speed, Product
Temperature.
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1. GİRİŞ
Endüstrinin büyümesi, iĢ hayatına dahil olan insan sayısının artması ve kentleĢmenin getirmiĢ olduğu
koĢullardan dolayı iĢyerlerinde toplu beslenme gereksinimi artmıĢ ve toplu yemek üretimi önemli bir
sektör haline gelmiĢtir [1]. Bu sektörde hazır yemek üretimi ve sunumu yapan firmalar için, bir girdi
olarak temel gıda ürünlerindeki fiyat artıĢları ham madde maliyet baskısı doğurmaktadır [2]. Maliyeti
azaltmanın en etkin yolu ise, yemek üretiminde fire oranını azaltmak, üretim sürelerini kısaltmak ve
nakliye-depolama maliyetlerinde avantaj sağlayan kullanıma hazır ürünlere yönelmektir.
Meyane, en genel haliyle un ve yağ karıĢımından hazırlanmakta ve geleneksel Türk mutfağında çorba,
sos ve sulu yemeklerde kıvam verici olarak kullanılmaktadır [3]. Sade ve salçalı tipte meyanelerin
geleneksel yöntemle üretimi yerine, kullanıma hazır granül formunda üretilmesi partikül (granül) boyut
dağılımını gerektiğinde değiĢtirme, akıĢ özelliklerini geliĢtirme, dozaj kontrolünü kolaylaĢtırma, gıdanın
çabuk hazırlama (instant) özelliğini geliĢtirme, topaklanma, toz oluĢumu ve segresyonu azaltma gibi
avantajlar sunacaktır [4]. Gıdalara granül formu kazandırılması için uygulanacak üretim teknolojisinin
seçimi (sprey kurutma, akıĢkan yatakta kurutma, düĢük basınçta ekstrüzyon veya Ģekilli kalıplara
basım), kullanılan ham maddeye ve nihai ürüne kazandırılmak istenen özelliklere bağlı olmaktadır [4].
Bu açıdan değerlendirildiğinde üretimi düĢünülen sade ve salçalı tipte meyanenin un ve yağ ağırlıklı
olması nedeniyle konvansiyonel üretim teknolojileri içinde ürüne uygun bir sisteme rastlanmamıĢtır.
Ancak, meyane çeĢitlerinin talep edilen kullanım Ģartlarını sağlaması için, ürünün granüle edilmeden
önce soğutulması; yani ürün ısısının üründen tasarlanacak sisteme sürekli olarak transfer edecek bir
sistemin gerekli olacağı tespit edilmiĢtir. Bunu sağlayacak sistemin, tambur kurutucu (drum drier) gibi,
dönerken ince bir gıda katmanı ile kaplanan içi boĢ bir çelik silindir olacağı ve silindirin dıĢ yüzeyine
homojen yayılan gıdanın soğutulması ile [5] istenen üretimin yapılabileceği düĢünülmüĢtür. Tamburun,
üzerine sıvanan akıĢkan katmanın katı faza geçmesini sağlayacak kadar devri gerçekleĢtikten sonra,
tambur boyunca uzanan bir sıyırma bıçağı ürünün yüzeyden sıyırılması tasarlanmıĢtır. Ancak, tambur
kurutucularda çelik silindirin yüzeyi, tambur içine 120-170 °C’lik sıcaklıkta verilen basınçlı kızgın buhar
ile ısıtılmaktadır [6]. Oysa hazır meyane üretiminde gerekli olan termodinamik süreç soğutmadır. Bu
nedenle, tambura kızgın buhar yerine soğuk su verilecek Ģekilde bir tasarım benimsenmiĢtir. Yapılan
simülasyon çalıĢmalarında soğutma sürecinin iĢlevsel unsurları olan soğutma tipi ve soğutma suyu
sıcaklığı, ürün hamurunun giriĢ (döküm) sıcaklığı ve tambur dönme hızı göz önünde bulundurulmuĢ
olup; ürünlerin bileĢimine ve sıcaklığına bağlı fiziksel özellikleri de hesaba katılmıĢtır.
Gıdaların dondurulması gibi gıda teknolojisi ile ilgili uygulamalarda gıda ısıl özelliklerinin belirlenmesi
bir gereklilik olup; bu bilgilerin temini için doğrudan gözlemlere (deneysel yöntemlere), literatürdeki
bilgilerinin kullanımına ve gıda bileĢenlerinin tip ve oranını esas alan hesap yöntemlerine (tahminlere)
baĢvurulabilir [7]. Cleland ve Valentas [7], deneysel yöntemler içerisinde en güvenilir olan ve yaygınca
kullanılanların, entalpi ve görünür özgül ısı ölçümleri için kalorimetri; ısıl iletkenlik için de mahfazalı
sıcak plaka (guarded hot-plate) ve çizgi-kaynak probları (line-source probes) olduğunu bildirmiĢlerdir.
Heldman ve Singh [5] çeĢitli gıdaların özgül ısı, sıcaklığa bağlı ısıl iletkenlik, entalpi (dondurulmuĢ
gıdalar için) ve donma baĢlangıç sıcaklığı (meyve suları için) değerlerini vermiĢlerdir. Cemeroğlu [6]
ise, çeĢitli meyve-sebze suları ile hayvansal gıdaların soğutma ve dondurma hesaplamaları için gerekli
olan özgül ısı, entalpi, donma gizli ısısı gibi ısıl özelliklerini aktarmıĢtır. Açık literatürde sade ve salçalı
hazır meyane veya bunlara muadil bir ürünün ısıl özelliklerine dair bilgiye rastlanmamıĢtır. Cleland ve
Valentas [7], gıdaların ısıl özelliklerinin bileĢen bilgilerinden basit denklemlerle öngörülmesinin yaygın
kullanılan bir yöntem olduğunu bildirmiĢlerdir. Ancak, çoğu gıda maddesinin bileĢim bakımından fazla
heterojen olması ve aynı isimli gıda maddelerinin bileĢiminde değiĢkenliler, ısıl özellik ölçüm ve
tahmininde sorunlara yol açabileceği ifade edilmiĢ; öngörü/tahmin yöntemlerinin, geçerli ölçülmüĢ ısıl
özellik bilgileri elde edilemediğinde kullanılması tavsiye edilmiĢtir [7]. Bu doğrultuda, Toledo [8], Onita
ve Ivan [9] ile Fricke ve Becker [10] tarafından yapılan çalıĢmalar incelendiğinde, gıdaların protein,
yağ, karbonhidrat, kül, lif ve su bileĢenlerinin ısıl iletkenlik ve yayılım, yoğunluk ve özgül ısı değerlerini
sıcaklığın fonksiyonu olarak veren eĢitliklerin kullanılabileceği görülebilir. Söz konusu çalıĢmalarda,
termo-fiziksel özellikleri incelenen gıda bileĢenlerinin hacim veya kütle oranlarına göre ısıl iletkenlik,
ısıl yayılım, yoğunluk ve özgül ısı değerleri veren eĢitliklerin kullanımına dair Choi ve Okos [11]
tarafından yapılan çalıĢmaya atıfta bulunulmuĢtur.
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Sade ve salçalı meyane çeĢitlerinin soğutma sürecindeki faz değiĢimi ile ürünler katı hale gelinceye
kadar akıĢkan davranıĢ göstereceğinden, bunların reolojik özelliklerinin de belirlenmesinin gerekli
olacağı değerlendirilmiĢtir. Meyane ve muadil ürünler için yapılan literatür araĢtırmasında sınırlı sayıda
kaynağa ulaĢılmıĢtır. Merrit tarafından [12] yapılan çalıĢmada, farklı oranlarda karıĢtırılan buğday unu,
tam buğday unu ve modifiye niĢastanın, tereyağı ve tavuk suyuyla beraber piĢirilmesi ile hazırlanan
meyanelerin donma, çözündürme ve tekrar ısıtma iĢlemleri boyunca stabilite özellikleri, Brookfield
rotasyonel viskozimetresi kullanılarak ölçülen viskozite değerleriyle incelenmiĢtir [12]. Kato tarafından
[13] yapılan çalıĢmada ise, buğday unu ve tereyağı karıĢımının farklı sıcaklık ve sürelerde ısıtılması ile
hazırlanan meyanelerin kimyasal ve duyusal özellikleri incelenmiĢtir.
Hesaplamalı akıĢkanlar dinamiği (Computational Fluid Dynamics, CFD) analizlerinden gıda teknolojisi
alanında, özellikle proses tasarımına yönelik uygulamalarda sıkça faydalanılmaktadır. Gıdaların ısıl
iĢlemleri için kullanılacak ekipman tasarımlarının doğrulanabilmesi için, gıdaların merkez sıcaklığının,
birbirini takip eden proses aĢamaları süresince iyi uygulanmıĢ yöntemlerle, ısıl iĢlemin mikrobiyolojik
ve duyusal özellikler üzerindeki etkilerini ölçecek Ģekilde bilinmesi gerektiği Nicolai vd. [14] tarafından
bildirilmiĢtir. Matematiksel proses modellerinin ve simülasyon yazılımlarının geleneksel, zaman alıcı
sıcaklık ölçümleri ve mikrobiyolojik ve gıda kalitesi analizlere güçlü bir alternatif sunmaktadır [14].
Örneğin, Augusto ve Cristianini [15] tarafından yapılan çalıĢmada tuğla Ģeklinde bir ambalaj içindeki
bir sıvı gıdanın ısıl prosesi, proses öldürücülüğü (process lethality) ile beraber, transfer denklemlerini
(Navier-Stokes eĢitlikleri ve durum denklemleri) açıklayan kısmi diferansiyel denklemlerin çözümü için
ANSYS CFX 15.0 programı ile yapılan hesaplamalı akıĢkan dinamiği analizi ile incelenmiĢtir [15].
Sunulmakta olan çalıĢma; sade ve salçalı tipte hazır meyanelerin kavurma iĢlemi sonrasında soğutma
prosesinin gerçekleĢtirileceği özel bir granülasyon makinesinin simülasyon tabanlı olarak geliĢtirilmesi
sürecini konu almaktadır. Ürünlerin, tüketici tarafından talep edilen kullanım Ģartlarını karĢılayabilmesi
için, un ve bitkisel margarinin 140-150 °C gibi yüksek bir sıcaklıkta kavurulması sonrası sıcaklığının
~50 °C’nin altına düĢürülerek donmanın sağlanması ve granül formunda kesilmesinin gerekli olduğu,
prosese dair gerçekleĢtirilen ön deneme çalıĢmalarında saptanmıĢtır.

2. TERMO-FİZİKSEL ÖZELLİKLERİN TAYİNİ
Sade ve Salçalı meyane çeĢitlerinin hazırlanmasında kullanılan ham maddeler çeĢitli gıda tedarikçi
firmalardan temin edilmiĢtir. Deneme üretimi çalıĢmaları sonucunda duyusal olarak en iyi sonuç veren
ürün reçetesi kullanılarak meyane numuneleri hazırlanmıĢtır. Sade meyane bileĢiminde buğday unu,
margarin ve ayçiçek yağı yer alırken; salçalı tipte buğday unu, margarin, ayçiçek yağı, domates
salçası, domates tozu, pancar kökü tozu ve paprika ekstraktı kullanılmıĢtır. Meyanelerin yoğunluk,
özgül ısı ve ısıl iletkenlik değerlerinin belirlenmesinde literatürde [8-11] önerilmiĢ olan ve Tablo 1’de
özetlenen eĢitliklerden faydalanılmıĢtır. Söz konusu eĢitliklerde gıda temel bileĢenlerin ısıl özellikleri,
sıcaklığın (t, °C) fonksiyonu olarak ifade bulmaktadır. Bu eĢitlikler -40 °C ile 150 °C arası sıcaklıklar
için ≤%6 düzeyinde bir hata oranı ile uygulanabilir [11].
Tablo 1. Gıda bileĢenlerinin bazı termo-fiziksel özelliklerinin sıcaklığa bağlı olarak hesaplanmasına
yönelik önerilen eĢitlikler [11].
BileĢenler
Protein
Yağ
K.hidrat

Yoğunluk (kg/m 3)

3

ρy =925.59-0.41757t

Lif

ρlif =1311.5-0.36589t

-3 2

Cpy=1.9842x10 +1.4733t-4.8008x10 t

ρkh=1599.1-0.31046t
ρkül=2423.8-0.28063t

Su

Cpp=2.0082x103+1.2089t-1.3129x10-3 t 2

ρp=1329.89-0.51840t

Kül

Isıl Ġletkenlik (W/m 2.°C)

Özgül Isı (J/kg.°C)

-3 2

ρsu=997.18+3.1439x10 t-3.7574x10 t

k y =0.1807-2.7604x10-4t-1.7749x10-7t2

3

-3 2

k kh=0.2014+1.3874x10-3t-4.3312x10-6t2

3

-3 2

Cpkül=1.0926x10 +1.8896t-3.6817x10 t

k kül=0.3296+1.401x10-3t-2.9069x10-6t2

Cplif =1.8459x103+1.8306t-4.6509x10-3t 2

k lif =0.18331+1.2497x10-3t-3.1683x10-6t 2

Cpkh=1.5488x10 +1.9625t-5.9399x10 t

-3

k p=0.1788+1.1958x10-3t-2.7178x10-6t2

-2

-6 2

Cpsu=4176.2-9.0864x10 t-5473.1x10 t

k su=0.57109+1.7625x10-3t-6.7306x10-6t 2

Gıdaların ısıl özelliklerinin hesaplanabilmesi için, gıdayı oluĢturan bileĢenlerin kütle fraksiyonlarının
detaylı olarak bilinmesi gerekmektedir [9]. BileĢenlerin tekil olarak Tablo 1’de verilen denklemlerle
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hesaplanan karakteristiklerinden sade ve salçalı meyane yoğunluklarının hesaplanması için (1); özgül
ısılarının hesaplanması için (2) ve ısıl iletkenlik katsayılarının hesaplanması için (3) ile verilen eĢitlikler
3
kullanılmıĢtır [9]. Bu denklemlerde ρ gıdanın bileĢke yoğunluğu (kg/m ); Xi gıda bileĢeninin kütle
3
fraksiyonu; ρi gıda bileĢeninin (protein, yağ, karbonhidrat, kül, lif, su) bireysel yoğunluğu (kg/m ), k
gıdanın ısıl iletkenliği (W/m °C); ki gıda bileĢeninin bireysel ısı iletkenliği (W/m °C); x vi gıda bileĢeninin
hacim fraksiyonu; Cp(ort) gıdanın hesaplanan özgül ısısı (J/kg °C); Cp(p, y, kh, kül, lif, su) gıda bileĢenlerinin
bireysel özgül ısısı (J/kg °C) olup; P, F, C, A, L ve Su ise sırasıyla gıda bileĢimindeki protein, yağ,
karbonhidrat, kül, lif ve su bileĢenlerinin yüzdesini ifade etmektedir [8].
3

ρ=1/∑(Xi.ρi)

(kg/m )

(1)

Cp(ort)=(P.Cpp)+(F.Cpy)+(C.Cpkh)+(A.Cpkül)+(L.Cplif)+(Su.Cpsu)

(J/kg °C)

(2)

k=∑ki.xvi

(W/m °C)

(3)

xvi=(Xi.ρ)/ρi

(4)

Sade ve salçalı meyane çeĢitlerinin bileĢen oranlarının belirlenmesi için, ideal bileĢen ve oranlarını
saptamaya yönelik deneme çalıĢmalarından elde edilen, ham maddelerin ürün reçetesindeki kütle
oranların yüzde değerleri faydalanılmıĢtır. Buna ilaveten, kullanılan ham maddelerin literatürden ve
spesifikasyonlarından elde edilen besin bileĢenleri bilgileri de kullanılarak, sade ve salçalı meyane
üretim proseslerine giren ve çıkan kütlenin eĢit olması gerektiği prensibi doğrultusunda protein,
karbonhidrat, kül, yağ gıda bileĢenleri için kütle denklemleri elde edilmiĢtir. Bu denklemler çözülerek,
sade ve salçalı meyanenin protein, karbonhidrat, yağ ve kül değerlerine ulaĢılmıĢtır. Meyane ürünleri
için lif oranı sıfır olarak kabul edilmiĢtir. Su oranı ise, öngörülen protein, yağ, karbonhidrat ve kül kütle
fraksiyonları toplamının 1’den çıkarılması ile hesaplanmıĢtır. Bu bilgilerin sade ve salçalı tipte meyane
soğutma prosesinin simülasyon çalıĢmalarında kullanılmasına karar verilmiĢtir.
Meyanelerin viskozite ölçümleri Ege Chelab laboratuvarında, Brookfield RVDV-II + Pro EXTRA model
viskozimetre ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Sade ve salçalı meyane numuneleri için sırasıyla RV5 ve RV4
"spindle” tipleri kullanılarak viskozite ölçümleri yapılmıĢtır. Test verilerini hız etkisinden arındırma
amacıyla türetilen matematiksel modellerle yapılan ekstrapolasyondan, 60-90 °C sıcaklık aralığında
sade meyanenin viskozitesinin 1.85 Pa.s ile 1.69 Pa.s arasında; salçalı meyanenin viskozitesinin ise
1.33 Pa.s ile 1.26 Pa.s arasında, üstel bağıntıya uyarak azalma eğilimi gösterdiği değerlendirilmiĢtir.
Test verilerini sıcaklık etkisinden arındırma amacıyla türetilen matematiksel modellerle kayma hızı ile
kayma gerilmesi arasında elde edilen bağıntılar ise, her iki meyane tipinin “pseudoplastik” karakterde
olduğu yorumuna zemin sağlamıĢtır.

3. SİMÜLASYON ÇALIŞMALARI
3.1 Modellemeler
Hesaplamalı akıĢkan dinamiği analizleri ANSYS CFX yazılımının 15.0 sürümü ile gerçekleĢtirilmiĢtir.
Simülasyonların amacının meyanelerin kavurma prosesi sonrasında soğutulma iĢlevine yönelik olması
nedeniyle, granülasyon makinesinin ilgili kısımları dikkate alınmıĢtır. Makinenin dönen tamburunun
(ġekil 1.a) meyane ile etkileĢim içinde bulunacak olan silindirik dıĢ yüzeyi ġekil 1.b’deki gibidir.
Tasarımın hedefinde ısı transfer yüzey alanını artırmak ve meyanenin tambur yüzeyinde olası akıĢını
yavaĢlatmak Ģeklinde iki beklenti bulunmaktadır. Öte yandan ġekil 1.b’de ki kanallı yapının simülasyon
ortamında modellenmesi ve sonrasında sayısal ağ uygulanması kendi içinde zorluklar içermektedir.
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(a)

(b)

Şekil 1. Meyane granülasyon makinesi soğutma tamburunun genel görünümü (a) ve
meyane granülasyon makinesi soğutma tamburu yüzeyinin kanallı yapısı (b).
2

ġekil 2’de detayı verilen tambur üzerindeki 605 adet kanalın her birinin kesit alanı 2.062 mm ’dir. Bu
derece küçük bir kesitin bağımsız 605 adet kanal için ve 800 mm çapındaki tambur yüzeyinde açısal
yönde 0-270° aralığında modellenerek sayısal ağ uygulanmasının pratik olmayacağı ve ortaya çıkacak
yüksek/yoğun sayısal ağ nedeniyle simülasyon süresinin çok uzayacağı değerlendirilmiĢtir. Bu
tespitler neticesinde, simülasyon ortamında meyanenin birim zamanda tambur yüzeyine sevk edilen
miktarında herhangi bir farklılığa neden olmadan, tambur yüzeyi ile meyanenin ısıl çerçevedeki
etkileĢimini doğru tanımlayabilecek bir yaklaĢım geliĢtirilmesi mecburiyeti ortaya çıkmıĢtır.

Şekil 2. Tambur yüzeyi kanal detayı.
Sayısal ağa iliĢkin mecburiyetlere cevap verebilecek; ayrıca bilgisayar ortamında modellenerek analiz
edilebilecek yaklaĢımın, meyanenin tambur yüzeyinde bir film tabakası olarak tanımlanması olduğuna
karar verilmiĢtir. Buradan hareketle, tambur uzunluğu (LT), kanal sayısı (Nk) ve kanal kesit alanı (Ak)
2
değerleri sırasıyla 1210 mm, 605 ve 2.062 mm olarak alındığında, (5) ile verilen eĢitlikten meyane
kalınlığı (kMey) değeri 1.031 mm olarak hesaplanmıĢtır.
LTkMey=NkAk

(5)

Meyane kalınlığının tamburun n= 0.5, 1.0 ve 1.5 rpm devir sayılarında tambur yüzeyindeki akıĢ debileri
(QMey) ise, tambur çapı DT= 786 mm olarak alınarak (6) ile hesaplanmıĢtır.
QMey=NkAkn(2π/60)DT/2

3

(m /s)

(6)

Kalınlığı kMey olarak hesaplanan meyane filminin simülasyon ortamında tambur yüzeyine uygulanma
biçimleri, seçilen üç farklı soğutma tipi için ġekil 3’te gösterilmiĢtir. Tambur yüzeyinin soğutulmasındaki
ana uygulama, tambur içinden soğuk su geçirilmesidir. Bu noktada soğutma sistemi için, havuz tipi,
kanallı tip ve konsantrik tip olmak üzere, operatif anlamda sonuçları karĢılaĢtırılabilecek üç farklı
fiziksel tasarım üzerinde durulmuĢtur.
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Şekil 3. Tambur soğutma sistemleri ve meyane filmi kalınlık tanımları: (a) Ġçi %65 suyla dolu (0.65)
havuz tipi soğutma; (b) yarım borudan oluĢan ve tambur yüzeyinin %25’i ile su teması sağlayan
(0.25) kanal tipi soğutma (b) ve iç içe geçmiĢ olan iki silindirik yüzey arasında tambur
iç yüzeyinin %100’ünde su teması sağlayan (1.00) konsantrik tip soğutma.
Soğutma sistemlerinden ilki (ġekil 3.a), tambur yüzeyinin %65’i suyla temas edecek Ģekilde, soğutma
suyunun tamburun iç haznesine uygulanmasıdır (havuz tipi). Ġkinci uygulama (ġekil 3.b), tambur iç
yüzeyine yarım boruların düzenlenmesi ve soğutma suyunun boruların içinden uygulanmasıdır (kanallı
tip). Buradaki tasarımın ilkesi, soğutma suyunun tambur yüzeyinin %25’i ile temas etmesi olup; çapı
26 mm ve et kalınlığı 1.5 mm olan 24 adet boru düĢünülmüĢtür. Üçüncü uygulamada ise (ġekil 3.c),
tambur yüzeyinin tamamı (%100) soğutma suyu ile etkileĢimdedir. Bu da tambur iç yüzeyinden radyal
yönde 1.32 mm’lik bir mesafe kalacak Ģekilde, ikinci bir eĢ merkezli silindirik yüzeyin adaptasyonu ile
konsantrik bir kanalın oluĢturulmasına (konsantrik tip) dayanmaktadır.
Simülasyon çalıĢmalarında, içerdiği çok sayıda bileĢen nedeniyle imalat süreci daha kritik olarak
değerlendirilen salçalı meyaneye öncelik verilmiĢ ve optimize edilen sistemin sade meyane için de
iĢlevselliği doğrulanması hedeflenmiĢtir. Salçalı meyanenin hesaplanan termo-fiziksel özellikleri, farklı
sıcaklıklar için Tablo 2’de verilmiĢtir. Ayrıca, tamburun imal edileceği malzeme olan AISI 316 çeliği ile
soğutucu akıĢkan olarak kullanılacak suyun özellikleri de aynı tabloda sunulmuĢtur.
Tablo 2. Salçalı meyane, tambur malzemesi ve suyun CFD analizlerinde kullanılan fiziksel özellikleri.
Malzeme
Salçalı Meyane – 90 °C
Salçalı Meyane – 100
°C
Salçalı Meyane – 110
°C
AISI316
Su

Yoğunluk
3
(kg/m )
1151

Viskozite
(Pa.s)
1.3

Özgül Isı
(kJ/kg K)
2015

Isı Ġletim Katsayısı
(W/m K)
0.252

1146

1.3

2035

0.252

1142

1.3

2041

0.254

8000
997

0.0008899

500
4181.7

16.3
0.6069

Granülasyon makinesinin soğutma performansında tambur dönme hızı, meyane sıcaklığı ve soğutma
suyu sıcaklığı olmak üzere üç farklı proses parametresinin etkin rol oynayacağı bilinmektedir. Bu
parametrelerin farklı seviyelerde uygulamasının soğutmada farklı sonuçlar vereceği açıktır. Dolayısıyla
üç parametrenin, pratikte uygulanması mümkün olan üçer adet seviyesinin simülasyon çalıĢmalarına
dahil edilmesi kararlaĢtırılmıĢtır. Bunlar Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir:
Tambur Dönme Hızı, n

= 0.5; 1.0; 1.5 rpm

Meyane Döküm Sıcaklığı, TMey = 90; 100; 110 °C
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Soğutma Suyu Sıcaklığı, Tsu
= 10; 15; 20 °C
Simülasyonlarda girdi olarak kullanılan meyane debisi, (5) ve (6) ile yapılan hesaplamalar sonucunda,
-5
-5
-5
3
n = 0.5; 1; 1.5 rpm’lik tambur hızları için QMey=2.61x10 ; 5.22x10 ; 7.84x10 m /s olarak alınmıĢtır.
Yukarıda belirtilen parametrelere ek olarak, ġekil 3’te tanımlanan soğutma suyu sevk sistemi yapısal
tasarımının da bir parametre olarak analizlere dahil edilmesinin gerekliliği hissedilmiĢtir. Söz konusu
parametrenin ise suyun tambur yüzeyine temas alanına göre tanımlanması uygun görülmüĢtür. Yüzey
soğutma sistemi olarak da adlandırılacak bu parametrenin, suyun tambur yüzeyine temas ettiği kısmın
yüzdesel tanımı ile aldığı değerler de Ģöyledir:
Yüzey Soğutma Sistemi=

0.25; 0.65; 1.00

Her bir soğutma sisteminin tasarımı için ġekil 4’te gösterilen sayısal ağda hexa elemanlar kullanılarak
modelleme yapılmıĢtır. Modellerdeki sayısal ağlar 3,313,958 adet eleman ile oluĢturulmuĢtur. Tambur
et kalınlığı ve meyane film kalınlığı çok küçük olduğundan, normal yöndeki sıcaklık ve hız gradyanı
çözümünün katmanlı elemanlar ile gerçekleĢtirilmesinin daha doğru olacağı düĢünülmüĢtür. Katmanlı
yapı ise hexa elemanlar ile oluĢturulacağından, modelde bu eleman tipi tercih edilmiĢtir. Eleman sayısı
serbest yüzeyi çözecek Ģekilde yoğun tutulmuĢtur.

Şekil 4. Meyane soğutma tamburunun sayısal modellemesi
Yukarıda açıklanan Ģekilde belirlenen parametrelerin uygulandığı soğutma sistemi ile ilgili olarak,
ANSYS CFX 15.0 programı ile yürütülen CFD analizlerinde yapılan kabuller ve sınır Ģartları Ģöyle
sıralanabilir:
 Tüm analizlerde termal denge sağlanmıĢtır.
 Ortam sıcaklığı sabit ve T=25 °C’dir.
 Tambur ve meyane yüzeyinden doğal taĢınım ile ısı transferi gerçekleĢmekte olup; ısı transfer
2
katsayısı h=4 Watt / m .K olarak (25 °C’de) alınacaktır.
 Meyane dıĢ yüzeyi ile tambur arasında serbest cidar kayması (free slip wall) olduğu kabul
edilerek, cidar kayma gerilmesi (wall shear stress) ihmal edilmiĢtir.
 Belirtilen yapısal tasarım öngörülerinin hazırlanması aĢamasında sistemde kullanılacak soğutma
3
suyu pompasının basma debisinin sabit ve Qsu=2 m /saat olduğu kabul edilmiĢtir.
 Tambur üzerinde serbest olarak kayan meyanenin giriĢ debileri, tamburun devrine bağlı olarak (5)
ve (6) ile verilen denklemlerden ve ortalama olarak 100 °C’lik sıcaklıktaki meyanenin Tablo 2’de
verilen yoğunluğu kullanılarak yapılan hesaplamalar (ρMey.QMey) doğrultusunda aĢağıdaki Ģekilde
kabul edilmiĢtir.
0.5 rpm tambur devri için meyane giriĢ debisi = 0.03 kg/s
1.0 rpm tambur devri için meyane giriĢ debisi = 0.06 kg/s
1.5 rpm tambur devri için meyane giriĢ debisi = 0.09 kg/s
 Türbülans modeli olarak standart-Epsilon modeli seçilmiĢtir.
 Yakınsama kriteri RMS olarak 1.E-5 alınmıĢtır.
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3.2 Taguchi Yöntemiyle Deney Tasarımı ve Simülasyon Çıktıları
Granülasyon makinesinin soğutma performansı üzerinde etkili olan 4 adet parametrenin 3’er seviye
4
üzerinden incelenmesi kararı alınmıĢtır. Tam faktöriyel bir yaklaĢımda kombinasyon çokluğu (3 =81)
istatistik biliminin desteğini gerekli kılmıĢtır. Ġstatistiksel deney tasarımında Taguchi yöntemi seçilmiĢtir.
Bu yöntem, parametre sayısı 4; her parametrenin seviye sayısı 3 ve parametrelerin toplam serbestlik
4
derecesi 4x(3-1)=8 olan bir problem için L9(3) ortogonal dizisini kullanılabilir kılmaktadır [16]. Böylece,
9 adet analizden elde edilen verilerin istatistiksel analiziyle, seçilen seviyelerde optimal kombinasyona
ulaĢılması hedeflenmiĢtir. ÇalıĢılacak bu 9 senaryo, Tablo 3’te görülen deneysel tasarım matrisindeki
gibi ĢekillenmiĢtir. Böylelikle, hem bütün parametrelerin istenen seviyelerde ele alınmasının önü
açılmıĢ; hem de yeterli sayıda kombinasyon ve makul bir analiz maliyeti ile soğutma performansının
karĢılaĢtırmalı olarak irdelenip tartıĢılabileceği bir zemin oluĢturulmuĢtur.
4

Tablo 3. Minitab programı tarafından verilen Taguchi L9(3) ortogonal dizisine dayalı deneysel tasarım
matrisi (a) ve bu diziye göre CFD simülasyonları için oluĢturulan senaryolar (b) ile birlikte salçalı
meyane için alınan simülasyon çıktıları ve hesaplanan Sinyal/Gürültü oranı değerleri.
(a)
Parametreler
B
C
1
1
2
2
3
3
1
2
2
3
3
1
1
3
2
1
3
2

A
1
1
1
2
2
2
3
3
3

Deney
1
2
3
4
5
6
7
8
9

D
1
2
3
3
1
2
2
3
1

(b)
Parametreler
Soğutma Suyu Yüzey Soğutma
Sıcaklığı (°C)
Tipi

50 °C'ye UlaĢılan Sinyal/Gürültü
Açısal Konum
Oranı
(Saat Yönünde °)
S/G

No

Tambur Hızı
(rpm)

Meyane
Sıcaklığı (°C)

P1

0,5

90

10

0,25

53,72

-34,60

P2

0,5

100

15

0,65

122,91

-41,79

P3

0,5

110

20

1,00

47,56

-33,54

P4

1,0

90

15

1,00

67,26

-36,56

P5

1,0

100

20

0,25

180,37

-45,12

P6

1,0

110

10

0,65

167,56

-44,48

P7

1,5

90

20

0,65

188,26

-45,50

P8

1,5

100

10

1,00

103,80

-40,32

P9

1,5

110

15

0,25

272,87

-48,72

Salçalı meyane soğutma prosesinin CFD analizleri, Tablo 3’teki deney tasarımına göre yürütülmüĢ;
simülasyonların çıktısı olarak, soğutma tamburunun 270°’lik dairesel hareketi süresince soğutulan
meyane tabakasının sıcaklık değiĢimleri alınmıĢtır (ġekil 5).
Analizlerde, granülasyon makinesinin ana operasyonel hedefi, kavurma ve döküm süreci sonrasında
meyanenin soğutularak donma sıcaklığı olan 50 °C düzeyine indirilmesi olarak belirlenmiĢtir. Bu amaç
doğrultusunda ANSYS CFX 15.0’dan bütün operasyonel senaryolar (P1-9) için meyane sıcaklığının
tambur yüzeyindeki pozisyonuna bağlı değerleri çıktı dosyalarına yazdırılmıĢ; daha sonra bu veriler
üzerinde çalıĢarak tambur pozisyon koordinatlarından açısal pozisyonlar elde edilmiĢtir. Tambur
üzerindeki meyanenin hangi açı değerinde 50 °C seviyesine ulaĢtığı Tablo 3’te gösterilmiĢtir.
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Şekil 5. Salçalı meyane üretimi için Tablo 3’te verilen süreç parametreleri varyasyonlarına göre
ANSYS CFX 15.0 programında gerçekleĢtirilen soğutma proses simülasyonlarında sayısal
olarak modellenen soğutma tamburu yüzeyinde öngörülen sıcaklık dağılımları.

4. SİMÜLASYON ÇIKTILARININ YORUMLANMASI
Deney tasarımında performans karakteristiği, bu nedenle “en küçük – en iyi” olarak seçilmiĢtir. Bu
durumda, en düĢük açısal pozisyonda 50 °C’ye ulaĢma, en iyi sonuç anlamına gelecektir. Taguchi
yönteminde “en küçük – en iyi” performans karakteristiğinde sinyal/gürültü (S/G) oranı (7) ile ifade
bulmaktadır [16], [17], [18]. Bu denklemde yi, performans karakteristiğinin i. gözlem değeri; n ise bir
denemedeki test sayısıdır.
(7)

Parametrelerin her bir seviyesi için hesaplanan S/G değerleri Tablo 3’te; ortalamaları ise ġekil 6’da
verilmiĢtir. Parametrelerin optimum seviyelerinin belirlenmesi için, seviyelere karĢılık gelen ortalama
S/G değerleri grafik üzerine aktarılmıĢtır (ġekil 6).
Optimum meyane granülasyon prosesi koĢullarının, tam konsantrik tambur soğutma sistemi tasarımı;
0.5 rpm’lik tambur hızı; 90 °C’lik meyane sıcaklığı ve 10 °C’lik soğutma suyu sıcaklığı ile sağlandığı
ġekil 6’dan, parametrelerin her seviyesindeki S/G ortalamaları içerisinden maksimum değerlerin takibi
ile anlaĢılmaktadır. Bu kombinasyonun, salçalı meyaneyi 26,90°’lik açısal pozisyonda 50 °C sıcaklığa
soğutabileceği tahmin edilmiĢtir. Ele alınan parametrelerin soğutma performansına etki dereceleri ise,
ġekil 6’da görülen ortalama S/G değerleri arasındaki fark ile orantılı olacağı öngörülmüĢtür.
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Her Seviyedeki S/G Oranlarının Ortalaması (dB)
Parametreler

Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

Maks-Min
(dB)

A

Tambur Hızı (rpm)

-36,65

-42,05

-44,85

8,20

B

Meyane Sıcaklığı (°C)

-38,88

-42,41

-42,25

3,53

C

Soğutma Suyu Sıcaklığı (°C)

-39,80

-42,36

-41,39

2,55

D

Yüzey Soğutma Sistemi

-42,82

-43,92

-36,81

7,12

A
1
nA1
0,5

B
1
nB1
90

C
1
nC1
10

D
3
nD3
1

Optimum Seviye
Optimum Seviye Kodu
Optimum Seviye Değerleri
Tüm S/G Oranlarının Ortalaması (nm, dB)
Optimum Açısal Konum Tahmini (n-opt, dB)
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41,18
nm+(nA1-nm)+(nB1-nm)+(nC1-nm)+(nD3-nm) = 26.90°

Şekil 6. Parametre seviyelerinin ortalama Sinyal/Gürültü oranları ve minimum değerlerinden
salçalı meyane için optimum seviye kombinasyonun belirlenmesi.

(a)

(b)
Şekil 7. Yüzey soğutma sistemleri 0.25; 0.65 ve 1.00 ile tambur yüzeyindeki salçalı meyane
sıcaklığının (a) ve soğuma miktarının (b) açısal pozisyona bağlı değiĢimi.
Meyane sıcaklığı (TMey) ile soğuma miktarı (∆T) sonuçlarını tambur yüzeyinde açısal pozisyona bağlı
olarak grafiğe aktarılması uygun görülmüĢtür. Bu bağlamda ġekil 7.a, tambur yüzeyindeki meyane
sıcaklığının açısal pozisyona bağlı değiĢimini, her üç yüzey soğutma sistemi (0.25; 0.65 ve 1.00) için
göstermektedir. Kanallı tip (0.25) yüzey soğutma sistemiyle süreç senaryoları P1, P5, P9 iken; havuz
tipinin (0.65) söz konusu olduğu senaryolar P2, P6, P7 ve konsantrik tipin (1.00) söz konusu olduğu
senaryolar ise P3, P4, P8’dir. Bu grafiklerde gözlemlenmesi gereken ana bulgu; meyane sıcaklığının
hedef değer olan 50 °C düzeyine indirilebilmesidir. Simülasyon sonuçları, P9 senaryosu dıĢındaki
bütün çalıĢma Ģartlarında meyanenin istenen sıcaklığa düĢürülebildiğini göstermektedir.
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Öte yandan, P9 senaryosuna ait parametreler incelendiğinde Ģu tespitler yapılmıĢtır:
 Tambur dönme hızı n=1.5 rpm ile en yüksek seviyede olması, meyane ile tamburun temas; buna
bağlı olarak da soğuma süresini kısaltmaktadır. Açısal hızdaki artıĢ soğuma üzerinde negatif etki
yapmaktadır. Bu bulgu ġekil 7.b’de verilen soğuma seviye sonuçları ile birebir örtüĢmektedir.
 Meyanenin tambura sevk sıcaklığı da T Mey=110 °C ile en yüksek değerindedir. Yukarıdaki tespitle
birlikte bu noktada yapılması gereken tespit, meyanenin baĢlangıçtaki sıcaklık değeri kayıt altına
alınarak tambur hızı gerekirse düĢürülmelidir.
 Soğutma suyu sıcaklığı ortalama bir değer olan T Su=15 °C’dir. Bu durum soğutma suyu sıcaklığının
özellikle tambur hızına göre ikincil etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ancak bu senaryoda
soğutma suyu sıcaklığı için üst değer olan TSu=20 °C’nin seçilmiĢ olması durumunda, meyanenin
çıkıĢ sıcaklığının daha da yüksek olacağı da tahmin edilmelidir.
 ġekil 7.a’da 0.65 ve 1.00 yüzey soğutma sistemleri için elde edilen sonuçlarda da en yüksek
meyane çıkıĢ sıcaklığı, tambur hızının en yüksek (n=1.5 rpm) olduğu P7 ve P8 senaryolarında
tespit edilmiĢtir. Bu bulgu, soğutma sisteminin tasarımından (0.25; 0.65 veya 1.00) bağımsız
olarak, tambur hızının soğuma seviyesi ∆T ile ters orantılı olduğunu ortaya koymaktadır. Yapılan
tespit ġekil 7.b’de sunulan eğilimlerle de bütünüyle örtüĢmektedir.
Yukarıdaki tespitleri tamamlar nitelikte olmak üzere ġekil 7.b, düĢük tambur hızındaki (n=0.5 rpm)
senaryolarda (P1, P2, P3) meyanenin soğuma seviyesinin (∆T) diğer parametrelerden (meyane giriĢ
sıcaklığı, soğutma suyu sıcaklığı ve soğutma sistemi) bağımsız olarak en yüksek değeri aldığını
göstermektedir.
Bu noktaya kadarki tespitler bütünü ile tambur hızının soğuma seviyesi üzerinde birincil seviyede etkili
olduğunu göstermekte ve hızın düĢük seviyede tutulmasının soğuma seviyesini arttıracağını ortaya
koymaktadır. Diğer taraftan tambur hızının azaltılmasının birim zamanda üretim miktarını azaltacağı
göz önüne alınırsa, tambur hızına karar verirken, soğuma seviyesi ile birlikte üretim miktarının da eĢ
zamanlı düĢünülmesi gerekliliğine vurgu yapılmalıdır.
Yukarıdaki hususlara ilave olarak ġekil 7.a-b, tasarımı 0.25 olarak kodlanan kanallı tip yüzey soğutma
sisteminin operasyonel açıdan diğer iki tasarım alternatifine (0.65 ve 1.00) göre daha yetersiz kaldığını
ortaya koymaktadır. Bu tespite bağlı olarak, havuz tipi (0.65) ve konsantrik tip (1.00) yüzey soğutma
sistem alternatifleri arasında karar verebilmek için simülasyon çıktılarının farklı bir bakıĢ açısı ile
irdelenmesinin gerekliliği kendisini göstermektedir.
Tablo 4. Salçalı meyanede yüzey soğutma sistemleri 0.25 (a); 0.65 (b) ve 1.00 (c) ile öngörülen
soğuma miktarları.
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Yüzey soğutma sistemi tasarım alternatiflerinin kıyaslanmasına yönelik olarak yürütme gereği duyulan
ek tartıĢmaya zemin oluĢturması amacı ile Tablo 4 hazırlanmıĢtır. Burada her bir tasarım alternatifine
(0.25; 0.65; 1.00) ait operasyonel senaryolar, soğutma suyu sıcaklığı küçükten büyüğe (T su=10-20 °C)
doğru olacak Ģekilde sıralanmıĢtır. Tabloda her bir senaryo için soğuma miktarları ∆T olarak verilirken,
yüzey soğutma sistemleri ile elde edilen ortalama soğuma miktarları (∆T ort) da ortaya konmuĢtur.
Tablo 4, üç tip yüzey soğutma sistemi (0.25; 0.65 ve 1.00) için ortalama soğuma miktarlarının sırası ile
∆Tort=65.13 °C; 75.77 °C ve 80.52 °C olduğunu iĢaret etmektedir. Bu bulgu ġekil 7’deki tespit ile
paralellik göstererek, 0.25 yüzey soğutma sisteminin diğer iki yapısal tasarım alternatifine göre daha
baĢarısız olduğunu ortaya koymaktadır. Öte yandan 0.65 ve 1.00 yüzey soğutma sistemlerine ait ∆Tort
değerlerinin mukayese edilebilir olması, soğuma değerlerinin soğutma suyu sıcaklığı (T su) ile iliĢkisinin
irdelenme gereği hissedilmiĢtir. Bu doğrultuda, farklı soğutma sistemleri için ġekil 8’de verilen ∆T–Tsu
grafiği hazırlanmıĢtır.

Şekil 8. Salçalı meyanede yüzey soğutma sistemleri 0.25; 0.65 ve 1.00 ile farklı soğutma suyu
sıcaklıklarında elde edilen soğuma miktarları.
0.65 yüzey soğutma sisteminin T su<17 °C için en yüksek soğuma seviyelerini sağladığı ġekil 8’de
görülmektedir. Öte yandan, her ne kadar T su=20°C için 1.00 yüzey soğutma sistemi (P3 senaryosu)
0.65’e göre (P7 senaryosu) daha baĢarılı olarak gözükse de; Tablo 3 ve Tablo 4’ten görüleceği üzere,
P3 senaryosunda tambur hızı en düĢük değer olan n=0,5 rpm iken, P7 senaryosunda en yüksek değer
olan n=1,5 rpm’dir. Diğer bir deyiĢle, buradaki soğuma seviyesi, soğutma suyu sıcaklığından ziyade
tambur hızına bağlı olarak ĢekillenmiĢtir. Tambur hızının soğuma seviyesi üzerinde en etkin parametre
olduğu ve aralarında ters orantı bulunduğuna dair önceki tespitler hatırlanırsa, ġekil 8’de kendisini
Tsu>17 °C için gösteren 0.65 ve 1.00 soğutma sistemleri arasındaki değiĢen eğilimin nedeni de
göstermiĢ olacaktır. Sonuç olarak varılan tespit; ġekil 3.a ile gösterilen havuz soğutma sisteminin
(0.65) farklı salçalı meyane giriĢ sıcaklığı, soğutma suyu sıcaklığı ve tambur hızı Ģartlarında diğer
tasarım alternatiflerine göre (0.25; 1.00) daha baĢarılı/etkin soğuma sağlamakta olduğudur.
Salçalı meyane için yürütülen CFD analizleri, havuz tipi (0.65) yüzey soğutma sisteminin hedeflenen
soğutma performansını sağladığını ortaya koymuĢtur. Bu tespiti sade meyane için de doğrulamak
amacıyla Tablo 3’te verilen P2, P6 ve P7 senaryoları, fiziksel özellikleri Tablo 5’te verilmiĢ olan sade
meyane için de yine ANSYS CFX 15.0 simülasyonlarıyla incelenmiĢtir.
Tablo 5. Sade meyane, tambur malzemesi ve suyun CFD analizlerinde kullanılan fiziksel özellikleri.
Malzeme
Sade Meyane – 90 °C
Sade Meyane – 100 °C
Sade Meyane – 110 °C
AISI316
Su

Yoğunluk
3
(kg/m )
1199
1191
1190
8000
997

Viskozite
(Pa.s)
1.7
1.7
1.7
0.0008899

Özgül Isı
(kJ/kg K)
1917
1924
1930
500
4181.7

Isı Ġletim Katsayısı
(W/m K)
0.232
0.232
0.231
16.3
0.6069
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Yapılan CFD analizlerinde, önceki aĢamada salçalı meyane için yürütülen çalıĢmaya benzer Ģekilde,
tamburun 270°’lik dönüĢü süresince meyane tabakası için öngörülen sıcaklık değiĢimleri ġekil 9’da
verilmiĢtir. Sade meyanenin 0.65 yüzey soğutma sistemi ile üretimine yönelik elde edilen sonuçlar ise
Tablo 6’da sayısal değerleriyle sunulmuĢtur. Sade meyanenin soğuma değerleri, Tablo 4’te salçalı
meyane için aynı senaryolarda öngörülen değerlerle kıyaslandığında, sonuçların eĢit denecek kadar
birbirine yakın olduğu görülmektedir. Bu tespit, havuz tipi (0.65) soğutma sistemi ile tasarlanacak
granülasyon makinesinin meyane tipinden bağımsız olarak, hedeflenenle uyumlu soğutma yetkinliğine
sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Şekil 9. Sade meyane üretimi için Tablo 3’te havuz tipi (0.65) yüzey soğutma için verilen süreç
parametreleri varyasyonlarına göre ANSYS CFX 15.0 programında gerçekleĢtirilen
soğutma proses simülasyonlarında sayısal olarak modellenen soğutma
tamburu yüzeyinde öngörülen sıcaklık dağılımları.
Tablo 6. Sade meyanede havuz tipi (0.65) yüzey soğutma *sistemi ile öngörülen soğuma miktarı.

SONUÇ
Sade ve salçalı meyane üretiminde kullanılacak granülasyon makinasının soğutma tamburunda,
soğutma prosesi için yürütülen CFD simülasyon çalıĢmalarının sonucunda; geliĢtirilen granülasyon
makinesinin 0.65 yüzey soğutma sistemli (%65 dolu havuz tipi) tasarımının, sade ve salçalı meyane
için, farklı meyane sıcaklıkları (90-110 °C), soğutma suyu sıcaklıkları (10-20 °C) ve tambur hızlarında
(0.5-1.5 rpm), tamburun 3/4 devrine kadar meyaneleri 50 °C’ye soğutabilme koĢulunu sağlamada
operatif baĢarı göstereceği tespit edilmiĢtir.
Ġstatistiksel deney tasarımı ve sayısal analiz çıktılarına göre yapılan değerlendirme sonucunda, enerji
verimli bir üretim için konsantrik sistemin seçilmesi daha uygun bir çözüm olarak belirirken; aralarında
dar bir mesafe ile konsantrik olarak iç içe geçmiĢ, sacdan kıvırma ve ince cidarlı iki tüpün imalatında
toleransların sağlanamaması riski, imalattaki duruĢ riskleri ve iĢçilik maliyetleri, bu tasarıma sıcak
bakılmamasına yol açmıĢtır. Ġmalatı ve iĢletmesi itibariyle yapılabilirliği ve iĢletilebilirliği en iyi ve en
pratik tasarımın havuz tipi (0.65) soğutma sistemi olduğu tespit edilmiĢtir. Bu nedenle, sade ve salçalı
tip hazır meyane üretiminde kullanılacak granülasyon makinasının tasarımında %65 suyla dolu havuz
tipi (0.65) yüzey soğutma sistemi seçilmiĢtir.
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ÖZET
Birçok otomotiv dıĢ aydınlatma lambasında ıĢık kaynağından çıkan ıĢığın istenildiği gibi yansıtılması
için alüminyum kaplamalı reflektörler kullanılmaktadır. Alüminyum kaplama ıĢığı çok iyi bir Ģekilde
yansıtmasının yanı sıra termal radyasyon olgusunu da etkilediği için lambanın genel ısıl dağılımı
üzerinde kayda değer bir etkiye de sahiptir. Bu çalıĢma reflektör üzerindeki alüminyum kaplama
etkisinin ısı transfer karakteristikleri açısından Hesaplamalı AkıĢkanlar Dinamiği (HAD) ile
tanımlanması için gerçekleĢtirilmiĢtir. Kaplama etkisinin hassas bir Ģekilde tanımlanması için, 2 farklı
lamba incelenmiĢtir; sırasıyla yayma değerleri 1=0.04 ve 2=0.95 olmak üzere alüminyum kaplamalı
gövde ve kaplamasız siyah gövde. Lambanın farklı kesitleri için grafiksel ve tablo halinde sıcaklık
değerleri sunulmuĢtur ve her bir lamba için gövde ve lens üzerindeki 3 boyutlu sıcaklık dağılımları da
paylaĢılmıĢtır. ÇalıĢmanın sonucu olarak, gövde yayma katsayısının büyümesiyle (12) termal
radyasyonun lens sıcaklık dağılımını daha az etkilerken gövde sıcaklık dağılımını daha çok etkilediği
gözlenmiĢtir. Ayrıca termal radyasyonun etkili olduğu durum için (2), ampul filaman konumunun da
gövde üzerindeki sıcaklık dağılımını etkilediği görülmüĢtür. Ġlave olarak sayısal ve deneysel sonuçlar
kıyaslanmıĢ olup sayısal sonuçların deneysel verilerle iyi bir uyum gösterdiği ortaya çıkarılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Otomotiv dıĢ aydınlatma lambası, Isı transferi, Alüminyum kaplama, Hesaplamalı
AkıĢkanlar Dinamiği (HAD), Termal radyasyon.

ABSTRACT
On many automotive exterior lighting lamps, mostly aluminum coated reflector is used to reflect the
light from the light source as requested. Besides reflecting the light perfectly, aluminum coating has a
noticeable influence on overall lamp heat distribution as it affects the thermal radiation phenomenon.
This study is carried out to describe the reflector aluminum coating effect from the point of heat
transfer characteristics with Computational Fluid Dynamics (CFD). To sensitively determine the
coating effect, 2 different lamps are investigated; aluminum coated housing and uncoated black
housing which has housing emissivity values of 1=0.04 and 2=0.95 respectively. Graphic and
tabulated outputs of temperature values are presented for various sections of the lamp and overall 3D
temperature distribution of housing and lens were presented for each lamp. As the outcome of the
study, it is inspected that with the growth of housing emissivity (12) thermal radiation effects the
housing temperature distribution more since it is effecting lens temperature distribution less. For the
case which is mainly affected by thermal radiation (2), it is also seen that bulb filament location effects
the temperature distribution on housing. Additionally numerical and experimental results are compared
and it is shown that the numerical results are in good agreement with the experimental ones.
Key Words: Automotive exterior lighting lamp, Heat transfer, Aluminum coating, Computational Fluid
Dynamics CFD, Thermal radiation.
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1. GİRİŞ
Otomotiv dıĢ aydınlatma ürünleri diğer ticari ürünlere benzer olarak devamlı geliĢim içerisindedir.
Otomotiv sektöründe küreselleĢmeyle birlikte artan rekabet ana sanayileri teknolojik ürünlerin
kullanılmasına zorlarken aynı zamanda da maliyet düĢürülmesi yönünde baskı yapmaktadır.
Aydınlatma lambalarında tasarımın donmasından sonraki herhangi bir değiĢimin yüksek maliyet
anlamına gelmesinden dolayı [1], ürünlerin tasarım aĢaması çok önemli hale gelmektedir. Hesaplamalı
AkıĢkanlar Dinamiği (HAD) yazılımıyla yapılan termal analiz tasarım aĢamasında herhangi bir olası
sıcaklık probleminin ön görülmesini sağlamaktadır dolayısıyla bu yetenekle birlikte 3 boyutlu lamba
datasının tasarım aĢamasında olası sıcaklık problemlerini engelleyecek yönde Ģekillendirilmesi
mümkün olmaktadır. Bu sebeple termal analiz otomotiv dıĢ aydınlatma lambalarının tasarım sürecinde
yüksek bir öneme sahiptir. Bu öneme istinaden otomotiv aydınlatma sistemlerinin termal analizi
üzerine birçok araĢtırmalar yürütülmektedir.
Bader ve ark. [1] çalıĢmasında, otomotiv dıĢ aydınlatma lambası tasarımında HAD yazılımının
kullanılmasının avantajları sunulmuĢ ve ayrıca termal analiz ve simülasyon ile optimize yoğuĢma
giderme yöntemlerinden bahsedilmiĢtir. Nolte [2] araç lambasının matematik modellemesini termal
açıdan ve akıĢkanlar mekaniği açısından çok detaylı bir Ģekilde incelemiĢ ve gerçek ölçümler ile CFD
analizi sonuçlarını kıyaslamıĢtır. Fischer [3] otomobil sis lambasındaki doğal taĢınım ve ıĢınımla olan
ısı transferlerinin sıcaklık dağılımındaki etkilerini HAD yardımıyla incelemiĢtir. Liang ve ark. [4]
otomobil sis lambası reflektörünün termal performansını HAD yazılımıyla inceleyen bir çalıĢma
yapmıĢlardır. Senin ve ark. [5] otomobil sis lambasının gövdesi ve lensinde oluĢan sıcaklık dağılımının
nümerik modellemesi üzerinde çalıĢmıĢlardır. Cimolin ve ark. [6] otomobil lambasının komple termomekanik analizi için HAD ve stres analizi yardımıyla metodoloji geliĢtirmeyi baz alan bir çalıĢma
gerçekleĢtirmiĢlerdir. Filipuzzi ve ark. [7] HAD yardımıyla ampulün ve LED’ in termal davranıĢını
irdelemiĢlerdir. BaĢka bir çalıĢma olarak HAD analizinde sıcaklık değerleri etkileyen termal
parametrelerin ne kadar etkili oldukları deneysel tasarım yöntemiyle El-Khatib ve Bielecki [8]
tarafından incelenmiĢtir. Zenin [9] tarafından yapılan araĢtırmada lamba lens ve gövdesi üzerinde
oluĢan aĢırı ısınma noktalarının (hotspot) oluĢmasında doğal konveksiyon ve ıĢınımla ısı transferinin
etkileri araĢtırılıp sonuçlar gerçek ölçümlerle kıyaslanmıĢtır. Sokmen ver ark. [10] tam yük altında
lamba ampulünden olan ısı transferiyle birlikte lambanın iç yüzeylerinde oluĢan sıcaklık dağılımlarını
analiz ortamında incelemiĢlerdir. Elde edilen sonuçlar literatürdeki verilerle de kıyaslanmıĢtır.
Literatür çalıĢmalarından da görüldüğü gibi iletim, taĢınım ve ıĢınım olarak her üç tip ısı transfer
mekanizmasının lambada aktif haldedir. Ayrıca akkor ampul ıĢık kaynağı için, ampul enerjisinin büyük
bir kısmı ıĢınım ile transfer olduğu için ıĢınım daha fazla öneme sahiptir [2]. IĢınımın lambadaki ısı
dağılımına etkisinin büyük olması ayrıca alt parçaların ıĢınım özelliklerini de önemli hale getirmektedir.
Bu çalıĢma alüminyum kaplamalı ve kaplama olmayan reflektörlerin lamba sıcaklık dağılımı üzerindeki
ısı etkilerini kıyaslamak için yapılmıĢtır. Hassas bir Ģekilde kaplama etkisinin ortaya çıkarılması için
alüminyum kaplamalı ve kaplama olmayan siyah reflektör olacak Ģekilde iki lamba HAD ile ısı transfer
karakteristikleri açısından analiz edilmiĢtir. Bu iki lambanın yayma katsayıları sırasıyla 1=0.04 and
2=0.95 Ģeklindedir. Farklı lamba kesitleri için sıcaklık değerleri grafik ve tablo Ģeklinde sunulmuĢtur.
Ayrıca her lamba için reflektör ve lens üzerindeki 3 boyutlu sıcaklık dağılımları da gösterilmiĢtir. Son
olarak da elde edilen simülasyon sonuçları deneysel verilerle kıyaslanmıĢtır.

2. TEORİK ALTYAPI
2.1. Kuramsal Temeller
Otomotiv aydınlatma ürünlerinde ıĢık kaynaklarına verilen enerjinin çok büyük bir kısmı ısı enerjisine
dönüĢmektedir. Bu ısı enerjisi her üç tip ısı transfer mekanizmasıyla dıĢ ortama transfer olmaktadır [1],
[2], [5] (ġekil 1a). Lamba için önemli olanın ısı transferi ve akıĢkan hareketleri olduğundan yola
çıkılarak bu bağlamda tanınmıĢ teorik literatürlerin olduğu [11]-[15] bilinmektedir.
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Örneğin akkor ampullü bir üründe ampul filamanı, üzerinden geçen elektrik akımıyla çok yüksek
sıcaklıklara ulaĢmaktadır. Filamanın yüksek sıcaklığı sayesinde etrafına yaydığı fotonlardan bazıları
görülebilir dalga boyuna ulaĢmasıyla ıĢık elde edilmiĢ olup, bunların haricinde termal radyasyon
aralığında kalan birçok foton da filamandan eĢ zamanlı olarak çevreye yayılmaya devam etmektedir ki
bu da ıĢınımla ısı transferini oluĢturmaktadır. Ayrıca sıcak filaman etrafındaki ampul iç gazı taĢınım ile
filamanı soğutmaktadır. Benzeri olarak da ampul içi gaz ile ampul camı arasında, sıcak ampul camı ile
etrafındaki soğuk hava arasında, ampul camından ısınan hava ile gövde ve lens duvarları arasında,
gövde ve lens dıĢ yüzeyleriyle dıĢ ortam arasında taĢınım ile ısı transferi mevcuttur. Son olarak da
filamandan ampul tutucuya doğru filaman ayakları boyunca iletimle ısı transferi gerçekleĢtirmektedir.

(a)

(b)

Şekil 1. a) Örnek lambadaki ısı transfer mekanizmaları
b) Elektromanyetik dalga spektrumu
Akkor ampullü bir lamba için bu üç tip ısı transfer metotlarında ıĢınım ayrıca bir öneme sahiptir [2], [5].
TaĢınım ve iletimden farklı olarak ıĢınım herhangi bir ara ortam gerektirmemektedir. Gerçekte, ıĢınımla
transfer olan ısı enerjisi en hızlı (ıĢık hızında) olanıdır ve vakumda herhangi bir sönümleme
oluĢmamaktadır. GüneĢ enerjisi de dünyamıza ıĢınım ile ulaĢmaktadır [12].
Isı transferi konularında cisimlerin sıcaklıklarından dolayı yaydığı termal radyasyon dikkate
alınmaktadır. Termal radyasyon x – ıĢınları, gamma ıĢınları, mikrodalgalar, radyo dalgaları gibi diğer
formdaki elektromanyetik dalgalara (ġekil 1b) göre farklılık göstermektedir ki termal radyasyon
sıcaklığa bağlı iken diğerleri sıcaklığa bağlı değildirler [12].
Mutlak sıcaklık 0 °K üzerindeki her cisim çevresine elektromanyetik dalgalar Ģeklinde termal
radyasyon yaymaktadır. Bu elektromanyetik dalgalar cismin sıcaklığıyla doğru orantılı olacak Ģekilde
enerji içermektedirler. Daha yüksek sıcaklıktaki ürün daha fazla enerji içeren dalgalar dolayısıyla
etrafına daha düĢük dalga boylarında foton yaymaktadır. Siyah cismin birim sıcaklıkta, birim zamanda,
birim yüzey alanında ve birim dalga boyunda yaydığı enerjiyi yani spektral siyah cisim yayma enerjisini
veren eĢitlik Planck kanunu olarak tanımlanmıĢtır.

(1)

EĢitlik (1) maksimum oranda ıĢınım yapan siyah cisim için geçerli olup bütün yüzeylerden yayılan
ıĢınım enerjisi aynı sıcaklıktaki siyah cisminkinden daha azdır ve siyah cisme ne kadar yakın
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olduklarının bir ölçüsü olarak yayma katsayısı  (emissivity) kullanılmaktadır.
0    1 aralığında olan yayma katsayısı olan siyah cisim için  = 1 değerindedir. Diğer bir önemli
radyasyon özelliği de yüzeye gelen radyasyon enerjisinin yüzey tarafından ne kadar emildiğinin
göstergesi olan  emme katsayısıdır ve Kirchhoff Kanunu’ na göre termodinamik denge halinde bir
yüzeyin belli sıcaklıkta ve belli dalga boyunda yaydığı ve yuttuğu ıĢınım enerjileri birbirine eĢittir.

(T) = (T)

(2)

Çevremizdeki bütün cisimler daimi olarak etrafına ıĢınım yayarlar (E) ve diğer cisimlerden ıĢınım alırlar
(G). Cisim üzerine gelen bu ıĢınım enerjisinin bir kısmı cisim tarafından yutulur, bir kısmı geri yansıtılır
ve eğer geriye kalıyorsa bir kısmı da karĢıya geçirilir. (ġekil 2a) Cismin bu özelliklerine emme (),
yansıtma (), geçirme () katsayıları denir ve;

(T,) + (T,) + (T,) = 1

(3)

Ģeklinde eĢitliğe sahiptirler.

(a)

(b)

Şekil 2. a) Yarı saydam malzemedeki ıĢınım enerjisi
b) Emici ortamdan geçen radyasyonun azalması
Ampul camı ve lamba lensi gibi yarı saydam ortamlardan geçen termal radyasyonda ortam tarafından
bir kısmının emilmesi neticesinde azalma olur (ġekil 2b). Bu azalma ise o ortamın özelliğine göre
değiĢkenlik gösterir. Ortamdan geçen radyasyonun azalma miktarı kendi yoğunluğuna ve ortamda
aldığı yola doğru orantılıdır. Bu durum Beer Kanunu olarak bilinmektedir ve;
(4)
Ģeklinde gösterilmektedir.
Orantının sabiti olan
ortamın spektral emme katsayısıdır ve birimi 1/m’ dir. EĢitlik (4) gerekli aralıkta
integre edildikten sonra x = L’ de ortamdan çıkan radyasyonun x = 0’ daki ortama giren radyasyona
oranı Ģeklini alır ki bunu da yansımanın olmadığı kabulüyle spektral geçirgenlik olarak tanımlayabiliriz.

(5)
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Ortam tarafından herhangi bir radyasyon emilmesi olmadığında  = 1 olur ki bu da ortamdan geçen
radyasyonun yoğunluğunda herhangi bir değiĢikliğin olmadığı anlamına gelir.
Yansıtma özelliği olmayan ortamdan geçen radyasyon ya emilir ya da karĢıya geçer yani  +  = 1
olur. Bu durumda spektral emme katsayısı;
(6)
olur ve Kirchhoff Kanunu’ na göre;
(7)
Ģeklini alır.
Öte yandan hem ampul içindeki soy gazın hem de far içindeki havanın doğal taĢınım kaynaklı
hareketinin taĢıt aydınlatma sisteminin genel ısı transfer sistematiğine olan etkisinden dolayı bu rejimin
de inceleme altında tutulma zorunluluğu bulunmaktadır [16], [17]. Buradan hareketle ampul ve far
geometrileri içindeki 3-boyutlu akıĢkan hacimlerinde süreklilik, momentum ve enerji denklemleri
çözülecektir. Süreklilik ve momentum denklemleri sırası ile eĢitlik (8) ve eĢitlik (9) ile verilmiĢtir.

ρ
 
 div  ρ V   0
t



(8)

 
 ρ V 



 

 ρV
div V   grad P  μΔ V  S M
t

(9)

TaĢıt aydınlatma sisteminin genel ısı transfer incelemesinin yürütülebilmesi için süreksiz yapıdaki
iletim, taĢınım ve ıĢıma mekanizmalarının eĢ zamanlı çözülmesi gerekmektedir. Aydınlatma sisteminin
çevresi ile ısıl denge Ģartını sağlaması gerektiğinden, farın akıĢkan hacimlerini ve yapısal kısımlarının
tamamını kapsayacak Ģekilde yürütülmesi gerekecek ısıl incelemeler eĢitlik (10) ile verilen enerjinin
korunumu denkleminin çözülmesi ile gerçekleĢtirilecektir [18].
 ρh o 
P  uτ xx  uτ yx  uτ zx 
  
  
 div  ρ V h o   div  k grad T   Sh 




t




t  x
y
z 

 wτ xz  wτ yz  wτ zz   vτ xy  vτ yy  vτ zy  







y
z   x
y
z  
 x

(10)

EĢitlik (10)’ da soldaki ilk terim süreksiz yapıyı, ikinci terim ise taĢınım ile ısı transferini göstermektedir.
EĢitliğin sağındaki ilk terim iletim ile ısı transferin düzeyini tanımlarken, Sh ıĢıma kaynaklı ısı
transferini,  ampul güç seviyesini,  filaman hacmini ve ho toplam entapliyi göstermektedir ki açık
ifadesi aĢağıdaki eĢitlik (11) ile tanımlanmıĢtır.

ho  i 



P 1 2
 u  v2  w 2
ρ 2



(11)

2.2. HAD Simülasyon Girdileri
Yuvarlak geometrili otomotiv dıĢ aydınlatma lambası analiz edilecektir. Bu lambanın alüminyum
kaplamalı ve kaplamasız siyah reflektörlü olacak Ģekilde 2 versiyonu sayısal olarak kıyaslanacaktır
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(ġekil 3a). Lamba P21 ampul, ampul duyu, reflektör ve lens içermektedir. P21 ampul maksimum
26.5W güce sahiptir [19] ve bu değer analizlerde kullanılacaktır. Ortam sıcaklık 23 °C olarak alınmıĢtır.
Mesh ağı için ICEM yazılımı kullanırken termal simülasyon için ANSYS CFX V13.1 yazılımı
kullanılmıĢtır. Mesh yapısında lens, reflektör, dıĢ hava, iç hava, ampul camı, ampul iç gazı, filaman ve
ampul duyu olacak Ģekilde 8 kısım oluĢturulmuĢtur. Mesh yapısı (ġekil 3b) için yakınsama ve toplam
analiz süresi düĢünülerek optimum yapının oluĢturulabilmesi hedefiyle farklı eleman sayıları
kıyaslanmıĢtır. Bu çalıĢmada simülasyon sonuçlarının detaylı kıyaslanması adına 1490497 toplam
mesh sayısıyla birlikte 1500000 ıĢın sayısı kullanılmıĢtır.

(a)

(b)

Şekil 3. a) Ġncelenen 2 farklı lamba
b) Mesh yapısı
Lambanın simülasyonunda sürekli rejim analizi yapılmıĢtır. Simülasyon girdileri için lamba alt
parçalarının detaylı termodinamik özellikleri kullanılmıĢtır. Ampul camı ve lens gibi yarı saydam
malzemelerin geçirgenlik-dalga boyu grafikleri üretici firmalardan temin edilmiĢtir [20], [21]. Bu
grafikteki değerler eĢitlik (6)’ da kullanılarak spektral yutma katsayıları hesaplanmıĢtır. [5], [7], [24]
çalıĢmalarına benzer olarak ANSYS CFX’ te ıĢınım çözümlenmesi için Monte Carlo metodu
kullanılmıĢtır. Opak reflektör yüzeyleri için ana ıĢınım özelliği olarak toplam yayma katsayısı değerleri
kullanılmıĢtır. Sırasıyla alüminyum kaplamalı ve kaplamasız siyah reflektöre tekabül eden 1=0.04 ve
2=0.95 olacak Ģekilde 2 farklı reflektör yayma katsayısı değeri kullanılmıĢtır [22], [23].
Simülasyonların çözümünde DELL precision M6500 bilgisayar kullanılmıĢtır. Sürekli rejim analizi
yapılması sebebiyle simülasyonda sıcaklık değerlerinin denge haline gelinceye kadar analiz
çözümüne devam edilmiĢtir.

3. ANALİZ SONUÇLARI
3.1. 3 Boyutlu Analiz Sonuçları
Alüminyum kaplamalı (1 = 0.04) lambanın gövde üzerinde oluĢan sıcaklık dağılımına (ġekil 4)
bakıldığında üst yüzeylerin sıcak alt yüzeylerin ise daha soğuk olduğu görülerek lamba içerisindeki
sıcak hava akıĢının etkisi fark edilebilmektedir.
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Şekil 4. Alüminyum kaplamalı lamba gövde sıcaklık dağılımı
Lambada oluĢan maksimum sıcaklık değeri 122.75 °C gövde iç yüzeyinin tam ampul üzerine gelen
bölgesinde görülmektedir. Gövde dıĢında da maksimum sıcaklık yine aynı bölgenin üstünde olup
107.82 °C ile 100.36 °C değerleri arasında oluĢmaktadır (ġekil 4).

Şekil 5. Alüminyum kaplamalı lamba lens sıcaklık dağılımı
Alüminyum kaplamalı lamba lensi üzerinde maksimum sıcaklık aralığı lens ortası üst kısmına doğru
olan bölgede oluĢturmuĢtur (ġekil 5). Analiz sonucu maksimum lens sıcaklığı 99.78 °C çıkmıĢtır.
Alüminyum kaplamasız siyah renk (2 = 0.95) lambanın gövde üzerinde oluĢan sıcaklık dağılımına
bakıldığında kaplamalı lambada (1=0.04) olduğu gibi yine sıcak hava hareketinin etkisi olarak üst
yüzeylerin sıcak alt yüzeylerin ise üst bölgelere nazaran daha soğuk olduğu görülmektedir (ġekil 6).

Şekil 6. Alüminyum kaplamasız siyah lamba gövde sıcaklık dağılımı
Fakat alüminyum kaplama olmaması reflektör yayma katsayısı artırmıĢtır ve bu artıĢ da reflektör
üzerinde ıĢınımla ısı transferinin daha etkili olduğu anlamına gelmektedir [25], [26] Bu durumda
filamandan çıkan yüksek ıĢınım enerjisinin büyük bir kısmı gövde tarafından emilmiĢtir ve bu da [25]
ve [26] çalıĢmalarına benzer olarak gövdenin aĢırı ısınmasını sağlamıĢtır. Sıcaklık dağılımına
bakıldığında gövde üzerinde ıĢınımla ısı transferi taĢınım ile ısı transferine göre daha fazla etkin
olduğu kolayca anlaĢılabilmektedir. TaĢınım ile ısı transferinin baskın olduğu alüminyum kaplamalı
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lamba (1=0.04) reflektörüne kıyasla gövde içinin en alt yüzeylerinde ciddi oranda sıcaklık artıĢı
olmuĢtur. Ayrıca ampule en yakın reflektör yüzeyleri görüĢ faktörü sebebiyle yüksek sıcaklıklara
ulaĢmıĢtır. IĢınımla ısı transferinde katı açı mesafenin karesiyle ters orantılı [12] olduğundan dolayı
ampule en yakın bölge olan ampul deliği civarında sıcaklık değerleri yüksek seviyelere ulaĢmakla
beraber gövdede en yüksek sıcaklık ampul deliği üst kenarında 166.68 °C olarak meydana gelmiĢtir.
Gövde dıĢı üst yüzeyinde oluĢan maksimum sıcaklık değerleri 147.15 °C ile 137.39 °C arası
görülmektedir.

Şekil 7. Alüminyum kaplamasız siyah lamba lens sıcaklık dağılımı
Kaplamasız lambada (2 = 0.95) reflektörün yansıtma özelliğinin azalması neticesinde alüminyum
kaplamalı lambaya (1=0.04) nazaran lens üzerine gelen ıĢınım enerjisi de azalmıĢtır. Maksimum lens
sıcaklığı 90.33 °C lens içi üst kenarında görülmektedir. Lens dıĢında oluĢan maksimum sıcaklık 87.28
°C lens ortası üst kısma doğru olan bölge ile lensin en üst yüzeyinde olmakla beraber lens ön yüzey
maksimum sıcaklığı genel olarak 84.23 °C ile 81.18 °C arasında görülmektedir (ġekil 7).
Lambaların 3 boyutlu sıcaklık dağılımları kıyaslandığında, [5] çalıĢmasına benzer olarak, lensteki
ıĢınım etkisinin artmasıyla lens üzerindeki sıcak değerinin de artığı görülmekle beraber maksimum
sıcaklık konumunun lensin orta noktasına doğru kaydığı tespit edilmiĢtir.
3.2. Analiz Sonuçlarının Detaylı Kıyaslanması
Analiz edilen lamba ön tarafı (lens tarafı) +Z, yatay X ve dikey de Y olacak Ģekilde konumlandırılmıĢtır.
Ayrıca filaman konumu sıfır noktası olarak (X=0, Y=0, Z=0) kabul edilmiĢtir.
Reflektör Z yönünde altı farklı kesite bölünmüĢtür ve bu kesitler Z1’ den Z6’ ya kadar
numaralandırılmıĢtır. Reflektör dıĢ yüzey kesitleri Hso olarak, iç yüzey kesitleri de Hsi olarak
isimlendirilmiĢ olup Z konumuna göre numaralandırılmıĢlardır. Lens iç ve dıĢ yüzeyleri farklı çaplarda
dairesel kesitlere ayrılmıĢtır. Lens dıĢ yüzey kesitleri Lso, iç kesitleri ise Lsi olarak isimlendirilmiĢtir ve
en küçükten büyük çapa doğru numaralandırılmıĢlardır (ġekil 8).

Şekil 8. Reflektör ve lens üzerindeki incelenen kesitler
Termal analizden elde edilen sıcaklık profilleri bu kesitler boyunca grafiklere dönüĢtürülerek daha
detaylı kıyaslama imkanı elde edilmiĢtir. Ayrıca sıcaklık değerleri sayısal olarak kıyaslanabilmesi için
tablolar halinde de derlenmiĢtir.
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ġekil 9’ da gövde dıĢ yüzey Hso kesitlerindeki sıcaklık profilleri görülmektedir.

Şekil 9. Reflektör dıĢ yüzey sıcaklık dağılımlarının kıyaslanması
Reflektör iç yüzey sıcaklık dağılımı dıĢ yüzeydekilere benzer Ģekildedir. ġekil 10 reflektör iç yüzey Hsi
kesitleri üzerindeki sıcaklık profillerini göstermektedir.

Şekil 10. Reflektör iç yüzey sıcaklık dağılımlarının kıyaslanması
Reflektör sıcaklık dağılımları kıyaslandığında 1=0.04 ve 2=0.95 yayma katsayısı durumları arasında
kayda değer bir farkın olduğu görülmektedir (ġekil 9 – ġekil 10). 2=0.95 durumunda alüminyum
kaplama olmamasından dolayı, ampul filamanından yayılan yüksek enerjili fotonların büyük bir kısmı
reflektör iç yüzeyi tarafından yutulmaktadır, bu sebeple 2=0.95 yayma katsayılı kaplamasız lamba
1=0.04 yayma katsayısına sahip alüminyum kaplamalı lambaya göre daha fazla ısınmaktadır.
ġekil 9 ve 10’ da görüldüğü gibi 1=0.04 durumu için sıcaklık profilleri daha dengelidir. Filamandan
gelen yüksek enerjili fotonların daha iyi yansıtılmasından dolayı reflektör sıcaklık dağılımında ıĢınımla
ısı transferinin etkisi daha azdır. Bunun yanında, sıcak ampul camından doğal taĢınım ile ısınan hava
yükselmekte ve reflektörün iç yüzeyleriyle temas etmektedir. 1=0.04 durumu için reflektör sıcaklık
dağılımında doğal taĢınımla ısı transferinin etkisin daha fazla görülmektedir. 2=0.95 reflektör için ise,
yüksek ıĢınım etkisiyle birlikte, iç yüzey görülebilirlik katı açıları da önemli bir role sahip olmuĢtur.
Reflektör yüzeyinde farklı açılarda optik yüzeyler olduğu için sıcaklık profillerinde de küçük
dalgalanmalar oluĢmaktadır. Grafik üzerinde daha iyi kıyaslama ve analiz yapılabilmesi için sıcaklı
profilleri 6. dereceden eğri uydurma yöntemiyle ġekil 9 ve 10’daki grafiklerde yumuĢatılmıĢtır.
1=0.04 yayma katsayısı için 90° civarındaki reflektör sıcaklığı olup maksimum sıcaklık ile 270°
civarındaki minimum sıcaklık değeri arasında kayda değer farkın olması reflektör sıcaklık dağılımında
doğal taĢınım etkisinin baskın olduğunu göstermektedir. Ayrıca dıĢ yüzey sıcaklık maksimum değeri
112.89 °C Hsi3 kesitinin 90 ° civarında oluĢmaktadır ki bu bölgede tam olarak ampulün üst bölgesidir.
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1=0.04 yayma katsayısı için reflektör dıĢ yüzey sıcaklıkları incelendiğinde lense en yakın ve ampule
en uzak olan Hso1 kesitindeki sıcaklık değerlerinin 90 ° civarı hariç bütün açılarda diğer kesitlere
(Hso2Hso6) göre daha fazla olduğu görülmektedir (ġekil 9). Bu durum lamba içerisindeki sıcak
havanın hareketiyle açıklanabilir. Ampul tarafından ısınan sıcak hava yükselerek reflektör üst duvarına
çarpmakta ve sonra da lense doğru yönlenmektedir. Daha sonra lens ile temas eden sıcak hava lens
boyunca aĢağı doğru hareket ederek tekrar reflektör yüzeylerine ulaĢmaktadır. Dolayısıyla lens
sonrası reflektöre ilk temas bölgesindeki Hso1 kesiti boyunca sıcaklıklar bu hava hareketinin etkisiyle
artıĢ göstermektedir. Bu etki reflektör sıcaklık dağılımı üzerindeki doğal taĢınımla ısı transfer etkisinin
baskın olmasının bir göstergesidir. 1=0.95 yayma katsayısı için ise reflektör sıcaklık dağılımındaki
ıĢınımla ısı transferinin baskın olması ve Hso1 kesitinin ampule en uzak kesit olması sebebiyle bu etki
görülmemekte olup kesit boyunca sıcaklıklar diğer bütün kesitlerden (Hso2Hso6) daha az olarak
karĢımıza çıkmaktadır (ġekil 9).
Hsi1’ den Hsi6’ ya kadar bütün kesitlerde toplam kesit boyunca, kesitin üst yarısı boyunca ve kesitin alt
yarısı boyunca sıcaklıkların ortalama, maksimum ve minimum değerleri Tablo 1’ de bir araya
getirilmiĢtir.
Tablo 1. Reflektör iç yüzey sıcaklıklarının kıyaslanması

Her ne kadar 1=0.04 yayma katsayısı için ıĢınımla ısı transferi taĢınımla ısı transferine göre daha az
etkili olduğu görülse de ampule en yakın Hsi6 iç yüzey kesitinde ıĢınımın etkisi biraz da seçilebilir
haldedir. Çünkü Hsi6 iç yüzey kesitindeki sıcaklık değerleri diğer bütün kesitlere göre 90 ° civarı hariç
her bölgede daha yüksek seviyelerdedir (ġekil 10).
Diğer bir açıdan 2=0.95 yayma katsayısı için ıĢınımla ısı transferinin baskınlığı bilinmesine rağmen
yine de içerideki sıcak hava hareketi sıcaklık profillerini etkilemekte olup 1=0.04 durumuna benzer
olarak maksimum değerler =90° civarı ve minimum değerler de =270° civarında görülmektedir.
Tablo 1’ deki verilerden hesaplandığında kesitlerin maksimum ve minimum sıcaklık değerleri
arasındaki fark 2=0.95 durumu için 20.64 °C’ den 60.56 °C arasında değiĢirken, 1=0.04 durumu için
47.50 °C’ den 77.49 °C arasında değiĢmektedir. Bu kıyaslama da 2=0.95 durumu için reflektör
sıcaklık dağılımında ıĢınımın baskın olduğunu göstermektedir.
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Yine 2=0.95 durumu incelendiğinde, 2=0.95 Hsi6 kesiti için maksimum ve minimum sıcaklık değerleri
20.64 °C arasındaki fark ıĢınım enerjisini etkinliğinden dolayı, 41.18 °C ile 60.56 °C aralığında değiĢen
diğer kesitlerinkine (Hsi1Hsi5) kıyasla daha azdır (Tablo 1). 1=0.04 durumu için ise Hsi6 kesitindeki
maksimum ve minimum sıcaklık arasındaki fark 61.73 °C değerindedir ve bu değer diğer kesitlerle
(Hsi1Hsi5) kıyaslandığında en az olan değildir. ilave olarak, 1=0.04 alüminyum kaplamalı reflektörün
maksimum 118.30 °C sıcaklık değeri iç yüzey Hsi3 kesitinde oluĢurken, 2=0.95 kaplamasız reflektörün
maksimum 163.66 °C sıcaklık değeri ise ampule en yakın iç yüzey Hsi6 kesitinde oluĢmaktadır (Tablo
1). Bu sonuç 2=0.95 durumu için geçerli olan ıĢınım enerjisinin baskın olmasından dolayı meydana
gelmektedir.
Üst yarı için ortalama Tmean değerlerinin 2 - 1 arasında oranları Hsi1 kesitinden Hsi6 kesitine doğru
1.331.88 Ģeklinde değiĢirken aynı oranlar alt yarı için 1.582.55 Ģeklinde elde edilmektedir. Bu elde
edilen oranlar reflektör yayma katsayısının büyümesiyle alt yarı sıcaklık değerleri artma potansiyelinin
üst yarıya nazaran daha kuvvetli olduğu göstermektedir. Bu durum üst yarı bölgede taĢınımla ısı
transferinin sıcak hava akıĢıyla birlikte etkisinin daha fazla olmasıyla iliĢkilendirilebilir.
Ampul filamanı yatay olarak konumlandırılmıĢ silindir olarak modellenmiĢtir. Z kesitleri
düĢünüldüğünde, silindirin geniĢ alanı 90° ve 270° yönlerindeyken uç noktaları (küçük alanlar) 180° ve
360° yönlerindedir. Geometrisine bağlı olarak filamandan yayılan ıĢınım enerjisi silindirin geniĢ alanı
yönünde daha fazla yayılırken küçük alanı doğrultusunda daha az yayılmaktadır. 2=0.95 durumunda
ıĢınım enerjisinin daha baskın olması sebebiyle, filaman pozisyonun reflektör sıcaklık dağılımı
üzerindeki etkisi kolaylıkla fark edilebilmektedir. Hsi1 ve Hso1 hariç bütün 2=0.95 reflektör iç ve dıĢ
kesitlerinde minimum sıcaklık değerleri açıları civarındadır ki bu açılarda filamanın uç kısımlarına denk
gelmektedir. Hsi1 ve Hso1 kesitlerinde filamana olan uzaklıklarından dolayı bu etki tam olarak
görülememektedir. 1=0.04 yayma katsayısı durumu için ise taĢınımla ısı transferinin etkinliği filaman
konumunun sıcaklık dağılımı üzerindeki etkisini göstermemektedir.
Lens dıĢ yüzey Lso kesitlerindeki sıcaklık dağılımları ġekil 11’ de görülmektedir.

Şekil 11. Lens dıĢ yüzey sıcaklık dağılımlarının kıyaslanması

Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 562 _______

Lens iç yüzey Lsi kesitlerindeki sıcaklık dağılımları da ġekil 12’ de görülmektedir.

Şekil 12. Lens iç yüzey sıcaklık dağılımlarının kıyaslanması
1=0.04 ve 2=0.95 arasında lens sıcaklık dağılımlarında ciddi farklılık vardır. Ġlk dikkat edilen farklılık
1=0.04 durumunda lens sıcaklıkları 2=0.95 durumuna göre daha yüksektir (ġekil 11-12).
1=0.04 reflektörü ampul filamanından gelen fotonların büyük bir oranını lense doğru yansıtmaktadır.
Lens yarısaydamdır ve emme özelliğine sahiptir. Lensin üzerine gelen ıĢınımın bir kısmı lens
tarafından yutulmakta, bir kısmı refraktiv indekse ve gelen fotonun açısına göre geri yansımakta ve
son kısmı da lensi geçip gitmektedir. Lens tarafından yutulan bu fotonlar sıcaklığın artmasına sebep
olmaktadır. Dolayısıyla 1=0.04 durumunda lense gelen ıĢınımın fazla olması sıcaklığında fazla olması
anlamına gelmektedir. Maksimum 1=0.04 lens sıcaklığı Lsi3 kesitinde 99.67 °C iken 2=0.95 için ise
88.49 °C değerindedir.
Lens dıĢ Lso1 kesiti ve iç Lsi1 kesiti orta bölümde konumlanmıĢtır ve küçük bir çapa sahiptir, bu
sebeple açısal yönde sıcaklık değiĢimleri çok küçük meydana gelmiĢtir. Lso1 ve Lsi1 kesitinden Lso5 ve
Lsi5 kesitine doğru çap büyümekte olup, ġekil 11 ve 12 kesit çapı büyüdükçe kesit boyunca açı
değiĢimiyle birlikte maksimum ve minimum sıcaklık arasındaki fark da büyümektedir. Kesit çapındaki
büyüme aynı zamanda kesit çevresel uzunluğunda da büyüme anlamına gelmektedir ve bu
büyümeyle taĢınım ısı transfer etkisi de daha fazla hissedilir olmaktadır. Bu sonuç ayrıca Tablo 2’ de
de görülmektedir.
Lsi1’ den Lsi5’ ya kadar bütün kesitlerde toplam kesit boyunca, kesitin üst yarısı boyunca ve kesitin alt
yarısı boyunca sıcaklık değerlerinin ortalaması, maksimum ve minimum değerleri Tablo 2’ de bir araya
getirilmiĢtir.
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Tablo 2. Lens iç yüzey sıcaklıklarının kıyaslanması

Tablo 2’ deki değerlerden hesaplandığı üzere, Lsi1Lsi5 kesitleri boyunca çapın büyümesiyle, 1=0.04
durumu için kesit üzerinde maksimum ve minimum sıcaklık farkı 3.05 °C ile 21.50 °C arasında
değiĢirken bu fark 2=0.95 durumu için 2.45 °C ile 25.72 °C aralığında değiĢmektedir. Diğer bir açıdan
bakıldığında 1=0.04 ve 2=0.95 durumları için bu hesaplanmıĢ farklar birbirleriyle neredeyse aynıdır,
bunun sebebi de ıĢınımın lokal bir bölge yerine komple lens yüzeyini etkilemesi gösterilebilir.
Lambanın yuvarlak geometride olması ve simetrik bir optik yüzey yapısına sahip olması reflektörden
gelen ıĢınım enerjisini lokal bir bölgede yoğunlaĢmadan bütün lensi etkilediğinin açıklaması
olmaktadır. Lokal ıĢınım yoğunlaĢmasının olmaması ayrıca 2 - 1 arasında sıcaklık oranlarını
üzerinden de görülebilmektedir. Üst yarı kesit için 2 - 1 arasında Tmean değerlerinin oranları bütün
kesitler için Lsi1Lsi5 sırasıyla 0.890.90 olmakta iken, aynı oran alt yarı bölge için de neredeyse aynı
değerlerde 0.860.90 Ģeklinde olmaktadır.
3.3. Deneysel Sonuçlar
1=0.04 ve 2=0.95 durumları için her iki lamba üzerinde sıcaklık ölçümü iki yöntemle
gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġlk olarak K tipi Cr-Ni termokupl ile ölçüm yapılmıĢ, ikinci olarak da lens üzeri
sıcaklık dağılımı kızılötesi kamera görüntülenmiĢtir.
Termokupl ölçümü için, her bir lambaya (1, 2) 9 adet yerleĢtirilmiĢtir (ġekil 13). Ölçüm veri kayıt
sistemi ile gerçekleĢtirilmiĢtir (Ticari ismi: Graphtec GL820 logger).
For thermocouple measurement, 9 thermocouples were placed on each lamp (1, 2) as seen in Fig.
13. Measurement was performed with data logging device (commercial name; Graphtec GL820
logger).
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Şekil 12. Termokupl konumları
Her lamba 23 – 25 °C ortam sıcaklığında yakılmıĢ ve sürekli rejime ulaĢıncaya kadar ölçümlere devam
edilmiĢtir. Ölçüm sonuçları Tablo 3’ de verilmiĢtir. Aynı tabloda ayrıca simülasyon sonuçları verilmiĢ ve
deneysel verilerle kıyaslanmıĢtır. Tablo 3’ ten de görüldüğü gibi simülasyon sonuçlarıyla deneysel
veriler arasında iyi bir uyum elde edilmiĢtir. Analiz sonuçları için toplam ortalama hata yaklaĢık %5
hesaplanmıĢtır.
Tablo 3. Her bir lamba için analiz ve deneysel sonuçlar

Exp.: deneysel sonuçlar

Num.: analiz sonuçları

Err.: rölatif hata (Num.-Exp.)

Ġlave olarak, aynı Ģartlarda lens sıcaklık dağılımı da termal kamera (Ticari ismi, Flir E60 thermal
camera) ile görüntülenmiĢtir. ġekil 14 her bir lamba için lens sıcaklık dağılımını göstermektedir. ġekil
14’ te de analiz ve deneysel sıcaklık dağılımları arasında iyi bir uyumun olduğu görülmektedir.

Şekil 14. Lens sıcaklık dağılımı – deneysel ve analiz sonuçlar
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SONUÇ
Sırasıyla 1=0.04 ve 2=0.95 yayma katsayısına sahip alüminyum kaplamalı ve kaplamasız siyah renk
olacak Ģekilde iki farklı lamba incelenmiĢtir. Lamba üzerinde farklı kesitler boyunca elde edilen sıcaklık
değerleri grafik ve tablo halinde sunulmuĢtur. Ayrıca reflektör ve lens için genel 3 boyutlu sıcaklık
dağılımı da gösterilmiĢtir.
AraĢtırma sonucunda, reflektör yayma katsayısının büyümesiyle(12), reflektör sıcaklık dağılımında
ıĢınım enerjisinin etkisi artmakla beraber aynı etki lens üzerinde azalmaktadır. 3 boyutlu sıcaklık
dağılımlarında görüldüğü üzere düĢük reflektör yayma katsayısı durumu için (21) lense gelen
ıĢınımın artmasıyla birlikte maksimum sıcaklık konumu lensin ortasına doğru yaklaĢmaktadır. Benzer
yaklaĢımla reflektör yayma katsayısı artıĢıyla (12), reflektör tarafından yutulan ıĢınım enerjisi
artmakta dolayısıyla reflektör sıcaklığı artmakta ve sıcaklık dağılımı da etkilenmektedir.
Reflektör üst yarı için ortalama Tmean değerlerinin 2 - 1 arasında oranları Hsi1 kesitinden Hsi6 kesitine
doğru 1.331.88 Ģeklinde değiĢirken aynı oranlar alt yarı için 1.582.55 Ģeklinde elde edilmektedir.
Bu elde edilen oranlar reflektör yayma katsayısının büyümesiyle alt yarı sıcaklık değerleri artma
potansiyelinin üst yarıya nazaran daha kuvvetli olduğu göstermektedir. Bu durum üst yarı bölgede
taĢınımla ısı transferinin sıcak hava akıĢıyla birlikte etkisinin daha fazla olmasıyla iliĢkilendirilebilir.
IĢınım enerjisi tarafında daha fazla etkilenen reflektör (2) için, ayrıca sıcaklık dağılımı üzerinde ampul
filaman konumunun etkisi de görülmektedir. Ampul filamanı yatay silindir pozisyonunda olup silindirin
geniĢ alanının çevreye daha fazla ıĢınım yaydığının bilinmesiyle birlikte, reflektör (2) için =0° ve 180°
açılarındaki sıcaklıkların =90° and 270° açılarına göre daha az olduğu görülmektedir.
Son olarak da sayısal ve deneysel sonuçlar kıyaslanmıĢtır. Sonuçlar arasında iyi bir yakınsama elde
edilmiĢ olup analiz sonuçları için ortalama genel hata oranı yaklaĢık %5 olarak hesaplanmıĢtır.
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TAŞIT MOTORLARI İÇİN REZONATÖR TİP SUSTURUCU
TASARIMI
Ahmet ÇAĞLAYAN
Haluk EROL

ÖZET
Dizel motorların otomobillerde daha çok kullanılmaya baĢlamasıyla birlikte turboĢarj gürültüsünün
kontrolüne yönelik araĢtırmalarda artıĢ gözlenmiĢtir. Rezonatör tip susturucular genellikle otomobil
emiĢ sistemi gürültü kontrolü uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalıĢma
kapsamında, otomobillerde kullanılan turboĢarjlı bir dizel motoru için 1200 Hz – 2600 Hz frekans
aralığında en az 20 dB’lik Ses Ġletim Kaybı (TL) düzeyini en fazla 1 kPa’lık geri basınç ile sağlayan bir
rezonatör tip susturucunun tasarımı sayısal yöntemler kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Sayısal tasarım
çalıĢmalarını takiben imal edilen prototip susturucu üzerinde gerçekleĢtirilen deneysel çalıĢmalar;
rezonatör tip susturucunun beklentileri karĢıladığını ve tasarım sürecinde izlenen yöntemin etkinliğini
göstermiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Rezonatör, Susturucu, Ses Ġletim Kaybı, TurboĢarjer Gürültüsü.

ABSTRACT
Widely use of diesel engines in automobiles, researches for turbocharger noise control applications
are increasing. Resonator type silencers are widely used for reducing intake system noise of
automobiles. In this study, a resonator that realizes 20 dB Sound Transmission Loss between the
frequencies 1200 Hz and 2600 Hz with maximum 1 kPa back pressure is designed for an automobile
diesel engine with turbocharger by using finite element method. After numerical design, a prototype
was manufactured and the model was experimentally validated. The study showed that numerical
design procedure is one of the most effective way to design such resonator type silencers.
Key Words: Resonator, Silencer, Sound Transmission Loss, Turbocharger Noise.

1. GİRİŞ
Susturuculardan istenen akustik performans Ģartları üç parametre üzerinden verilebilir. Bunlar: Ses
Ekleme Kaybı, Gürültü Azaltımı ve Ses Ġletim Kaybı’dır.[1] ÇalıĢmaya konu olan rezonatör tip
susturucunun akustik performans hedefi, Ses Ġletim Kaybı (Sound Transmission Loss) üzerinden
verilmiĢtir.
Ses Ġletim Kaybı (TL) aĢağıdaki gibi tanımlanmaktadır.
(1)
W giriĢ: Susturucunun giriĢ yüzeyindeki toplam ses gücü.
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W çıkıĢ: Susturucunun çıkıĢ yüzeyindeki toplam ses gücü.
Rezonatör tip susturucular, özellikle düĢük frekanslarda dar bant gürültünün azaltılmasında kullanılan,
istenilen frekansa geometrisi değiĢtirilerek ayarlanabilen susturuculardır. Bu susturucuların, görece
düĢük geri basınçları ve akıĢın kirletici etkilerinden oldukça az etkilenmeleri önemli avantajlarındandır.
ÇalıĢma prensipleri Helmholtz Rezonatörü gibidir. Ayarlandıkları frekansta hacim içerisindeki hava
rezonansa girerek, gelen ses dalgasını sönümler. Ana boru üzerine farklı frekanslara ayarlanmıĢ
rezonatörler eklenerek, geniĢ bantta da gürültü azaltımı sağlanabilir.
Geri basınç ise susturucu tasarımında, akustik Ģartlardan sonra dikkat edilmesi gereken en önemli
parametredir. Susturucudaki akıĢ kayıpları, motor/fan vb. sistemlerin verimlerini düĢürür.
TurboĢarjerler için rezonatör tip susturucuların kullanılmasının bir nedeni de yansıtıcı tipte olanlara
göre daha düĢük bir geri basınca sebep olmalarıdır.
Bu çalıĢma kapsamında, otomobillerde kullanılan turboĢarjlı bir dizel motor için 1200 Hz – 2600 Hz
frekans aralığında en az 20 dB’lik Ses Ġletim Kaybı (TL) düzeyini, en fazla 1 kPa’lık geri basınç ile
sağlayan rezonatör tip bir susturucunun tasarımı, sayısal yöntemler kullanılarak yapılmıĢ ve üretilen
prototip ile model, deneysel olarak doğrulanmıĢtır.
Susturucudaki basınç düĢüĢü (geri basınç), farklı hacimsel hava debilerinde yine sonlu elemanlar
yöntemi ile ticari bir firmaya hesaplattırılmıĢtır. Geri basınç analizi ise yine yapılan ölçüm ile
doğrulanmıĢtır.

2. AKUSTİK TASARIM VE ANALİZLER
Basit bir Helmholtz Rezonatörü’nün doğal frekansı, boĢluk hacmi, boynun geniĢliği ve boynun
uzunluğuna bağlıdır. Bu parametreler ile oynanarak, rezonatör istenilen frekansa ayarlanır.
Ġstenilen frekans aralığında, istenilen ses iletim kaybını sağlamak üzere, kaç tane rezonatör
kullanılacağı ve bu rezonatörlerin hangi frekanslara ayarlanacağı temel tasarım problemini
oluĢturmaktadır.
Yapılan bu çalıĢmada, dıĢ geometrisinin sınırları belirli bir rezonatör kutusu için, istenilen Ģartları
sağlayacak bir tasarım yapılmıĢtır. Bu doğrultuda yapılan tasarım ile rezonatörlerin frekansları, boru
üzerinde tek bir rezonatörün bulunması halinde tek tek analiz yapılarak, istenilen frekanslara geometri
değiĢtirilmek suretiyle çekilmiĢtir. Sonrasında ise tüm rezonatörlerin aynı anda boru üzerinde
bulunması halinde analiz yapılarak bu rezonatörlerin birbiri ile etkileĢimleri incelenmiĢ, gerekli
geometrik düzenlemeler yapılarak istenilen frekans aralığında, istenilen ses iletim kaybı sağlanmıĢtır.
AĢağıda tasarlanan rezonatörün katı modeli ve hava modeli iç içe gösterilmiĢtir. Katı model, Ģeffaf
olarak, hava (kavite) modeli ise kırmızı renkte gösterilmiĢtir.

Şekil 1. Rezonatörün Katı ve Hava Modeli
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Rezonatörün akustik analizine ait parametreler aĢağıda anlatılmıĢtır.
-

Düzlem dalga kabulü altında rezonatörün giriĢine 1 Pa’lık düzlemsel dalga uygulanmıĢtır.
Sadece hava modeli kullanılarak analiz yapılmıĢtır. Tüm yüzeylere rijit sınır koĢulu
uygulanmıĢtır. (Yani, duvarlarda partikül hızı sıfır.) AĢağıda bu yüzeyler gösterilmiĢtir.
(Rezonatör çemberlerinin görülebilmesi için, üst yüzeyler kaldırılmıĢtır.)

Şekil 2. Rijit sınır koĢulu uygulanmıĢ duvarlar
-

Akustik analizde en küçük eleman boyutu, ilgilenilen en düĢük frekanslı sesin o ortamdaki
dalga boyunun en az dörtte biri kadar olmalıdır. Buna göre ağ yapısı oluĢturulmuĢtur.

Şekil 3. Rezonatörün Ağ Yapısı
-

Sıcaklık 25°C’dir. Sıcaklığın Ses Ġletim Kaybı üzerinde kaydırma etkisi vardır. Sıcaklık arttıkça
ses iletim kaybı grafiği yüksek frekanslara doğru ötelenir.
AkıĢ etkisi ve vibroakustik etkiler ihmal edilmiĢtir.
GiriĢ ve çıkıĢ yüzeylerindeki toplam ses gücü 10 Hz’lik artımlarla 1190 Hz – 2610 Hz arasında
hesaplanmıĢ ve bu ses güçlerinin farkından ses iletim kaybı hesaplattırılmıĢtır.
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AĢağıda akustik analiz sonucunda elde edilen Ses Ġletim Kaybı grafiği gösterilmiĢtir.

Şekil 4. Akustik analiz sonucunda hesaplanan Ses Ġletim Kaybı

3. SES İLETİM KAYBI ÖLÇÜMÜ
Akustik analizler sonunda tasarımı yapılan rezonatörün bir prototipi üretilerek, ASTM E 2611 (4 Pole
Transfer Matrix Based Method) Standardı’na uygun olarak ses iletim kaybı hesaplanmıĢtır. AĢağıda
deneyde kullanılan ölçme sisteminin bir Ģeması gösterilmiĢtir. [2]

Şekil 5. Ses Ġletim Kaybı Ölçme Sistemi
Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu Bildirisi
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AĢağıda deneysel yöntem ve analiz sonucunda hesaplanan ses iletim kaybı eğrileri gösterilmiĢtir.
Analiz
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Şekil 6. Ses Ġletim Kaybı KarĢılaĢtırması

SONUÇ
ÇalıĢma sonucunda, 1200 Hz – 2600 Hz arasında en az 20 dB’lik Ses Ġletim Kaybı’nı 1 kPa’lık geri
basınç ile sağlayan, rezonatör tip bir susturucunun tasarımı yapılmıĢtır. Akustik analiz sonuçları
deneysel sonuçlarla doğrulanmıĢtır.
Yapılan çalıĢma, susturucu tasarımında sonlu elemanlar yönteminin etkinliğini göstermiĢtir. Sonlu
elemanlar yönteminin kullanılması, zaman, prototip ve test maliyetleri gibi tasarım süreci girdilerinden
tasarruf edilmesine imkan sağlar.

KAYNAKLAR
[1] Barron, Randall F. ; (2001) Industrial Noise Control and Acoustics, Marcel Dekker, Inc.
[2] Erol H., Saf O., 2008. Experımental Studies On Acoustic Attenution And Pressure Loss
Characteristics Of Perforated Pipes In An Expansion Chamber. 16th International Congress on
Sound and Vibration, July 5-9, Krakow, Polonya.
[3] COMSOL Multiphysics User Manual

ÖZGEÇMİŞ
Haluk EROL
1965 yılında Ġstanbul’da doğdu. 1986 yılında Ġstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi’nden
mezun oldu ve aynı yıl ĠTÜ Makina Fakültesinde AraĢtırma Görevlisi olarak çalıĢmaya baĢladı. Halen
aynı fakültede öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 574 _______

Prof. Dr. Haluk EROL, Makina Dinamiği, TitreĢimler ve TitreĢim Kontrolü, TitreĢim Ölçümleri, Akustik
ve Gürültü Kontrolü, Ses ve Gürültü Ölçümleri ve Mühendislik Akustiği konularında çalıĢmalar
yapmaktadır. Söz konusu konularla ilgili ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır.
Ahmet ÇAĞLAYAN
Ahmet Çağlayan, 1991 yılı Düzce doğumludur. 2014 yılında ĠTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nü
bitirmiĢtir. Aynı üniversitede Makina Dinamiği, TitreĢim ve Akustiği Yüksek Lisans Programı’nda
öğrenimine devam etmektedir. Aynı zamanda, Bias Mühendislik ġirketi’nde Test ve Ölçüm Mühendisi
olarak görev yapmaktadır.

Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu Bildirisi

TESKON 2015 / SĠMÜLASYON VE SĠMÜLASYON TABANLI ÜRÜN GELĠġTĠRME SEMPOZYUMU

Bu bir MMO
yayınıdır

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

AFYONKARAHĠSARDA KURULU OLAN
MONOKRĠSTAL, POLĠKRĠSTAL VE ĠNCE FĠLM
GÜNEġ PANELLERĠNĠN VERĠMLĠKLERĠNĠN
ĠNCELENMESĠ

YÜKSEL OĞUZ
ABDĠL KARAKAN
AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ
BAHTĠYAR USLU
MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ

MAKĠNA MÜHENDĠSLERĠ ODASI

BĠLDĠRĠ

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 577 _______

AFYONKARAHĠSARDA KURULU OLAN MONOKRĠSTAL,
POLĠKRĠSTAL VE ĠNCE FĠLM GÜNEġ PANELLERĠNĠN
VERĠMLĠKLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Yüksel OĞUZ
Abdil KARAKAN
Bahtiyar USLU

ÖZET
Bu çalıĢmada, Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesinin çatısına güçleri aynı olan monokirsital, poli-kristal ve ince film 100W’lık güneĢ panelleri tesis edilerek enerji üretimi gerçekleĢtirilmiĢtir.
GeliĢtirilen mikro-denetleyici kontrol kartı, USB kartı ve bilgisayarda hazırlanan C# yazılımı ile güneĢ
panellerinin üretmiĢ oldukları elektrik enerjisi (volt/watt) anlık olarak izlenmiĢtir. Ölçülen değerler 10
saniye zaman aralığında veri tabanına kayıt edilmiĢtir. GüneĢ panellerinden elde edilen verilerin uygun
Ģekilde karĢılaĢtırılabilmesi için kablo uzunlukları, bağlantı aparatları ve kullanılan diğer malzemeler
aynı marka ve özellikte seçilmiĢtir. Veri tabanına kaydedilen veriler incelenerek hangi güneĢ panelinin
veriminin bu bölge için uygun olduğu ve bir evin elektrik enerji ihtiyacını karĢılamak için hangi güneĢ
panelinin daha ekonomik olduğu tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: GüneĢ panelleri, Mikro-denetleyici

ABSTRACT
In this study, 100-watt mono-crystal, polycrystalline and thin-film solar panels which have the same
power were established on the roof of Technology Faculty of Afyon Kocatepe University and energy
production has been carried out. The electricity that solar panels have produced (volt / watt) has
instantly been monitored by the help of improved micro-controller control card, usb card and C#
software prepared in computer. The measured values have been recorded in the database in a time
interval of 10 seconds. Cable lengths, connectors and other materials used are selected for the same
brand and characteristics in order to compare in accordance with the data obtained from the solar
panel. The data stored in the database were examined and it was tried to determine which solar
panel’s efficiency would be suitable for that area and which solar panel would be more economical to
meet the electricity needs of a house.
Key Words: Solar panels, Microcontroller

1. GĠRĠġ
Hızla geliĢen teknolojiyle enerji, bugünkü modern bilgi toplumunda vazgeçilmez bir yer almıĢtır. Enerji
kaynağı olarak ilk önce odun ve kömür kullanılmıĢtır. Petrolün bir enerji kaynağı olarak kullanılmasıyla
birlikte sanayide devrim yaĢanmıĢtır. Sanayinin geliĢmesiyle ulaĢım olanakları ve insanların günlük
hayattaki imkânları büyük ölçüde artmıĢtır. 1970’li yıllarda yaĢanan büyük petrol krizi ile enerji
maliyetleri yüksek oranda artmıĢtır. Günümüzde enerji maliyetleri toplumun ve ülkelerin en önemli
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gider kalemleri arasında bulunmaktadır. Enerjiye güvenli Ģekilde sahip olmak ve kontrol etmek
ülkelerin en önemli gündem maddelerini oluĢturmaktadır. Ülkeler enerjiyi elde edebilmek ve kontrol
edebilmek için savaĢları bile göze alabilmektedir. Enerjinin bu kadar önemli olduğu bir dünyada
insanlar, petrol ve diğer enerji kaynaklarına göre daha güvenli olan alternatif enerji kaynakları aramaya
yönelmiĢtir. Bu yönelimin diğer önemli sebebi fosil yakıtların kullanımdan kaynaklı çevre kirliliği,
mevsimler değiĢiklikler ve küresel ısınma gibi çevresel felaketlerdir.
Yenilenebilir enerji kaynakları arasında hidrolik, rüzgâr, dalga, gel-git, biokütle, jeotermal ve güneĢ
enerjisi yer almaktadır. Bu enerji kaynaklarının kullanım alanları bakımından geniĢ bir alana sahiptir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi doğrudan veya dolaylı olarak
yapılabilmektedir.
Dünyamızda bütün enerji kaynaklarının kökeni, fosil yakıtlarda dâhil güneĢe dayanmaktadır. GüneĢ
enerjisinden doğrudan elektrik enerjisi üretimi eski bir yöntem olmasına rağmen ilk yıllar da verimin
çok düĢük ve fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle ilgi çekmemiĢtir[1]. GeliĢen teknoloji ile güneĢ
panellerinin hem verimlilikleri artmıĢ hem de fiyatları çok düĢmüĢtür. Bundan dolayı güneĢ
enerjisinden elektrik enerjisi elde etme önem kazanmaya baĢlamıĢtır. Gelecekte önemli bir elektrik
enerjisi üretimi yöntemi olarak değerlendirilecektir [2].
Yapılan çalıĢmada mono-kristal, poli-kristal ve ince film güneĢ panellerinin elektrik enerjisi üretimleri
(volt-watt) anlık olarak incelenmiĢtir. C# programı ile yapılan ara yüz ile bütün veriler bilgisayar
ekranında görüntüle imkanı sunulmuĢtur. Ayrıca güneĢ panellerinin verilerinin daha sonra kullanılması
için otomatik kaydetme ve manuel kaydetme sekmeleri eklenmiĢtir. Otomatik kaydetme ile istenilen
zaman aralığında bütün veriler access veri tabanına kaydetme yapılmıĢtır. Bu çalıĢmada 10sn zaman
aralığı tercih edilmiĢtir.
Bir evin günlük elektrik enerjisi ihtiyacı belirlenmiĢtir. Bu enerji ihtiyacı karĢılamak için hangi güneĢ
panelinin daha verimli olduğu veri tabanındaki bilgilere dayanarak karar verilmiĢtir.

2. GÜNEġ PĠLLERĠ VE FOTOVOLTAĠK SĠSTEMLER
Fotovoltaik, fotonlar tarafından aydınlatılan özel yarı iletken düzeneklerinden doğrudan elektrik enerjisi
üretebilen teknolojiye verilen addır. Fotovoltaik teknoloji ile güneĢ enerjisinden doğrudan elektrik elde
edilmesi için tasarlanan düzenekler güneĢ pili olarak adlandırılır. Günümüzde güneĢ pillerinin geniĢ
kullanım alanları mevcuttur [3].
2.1. GüneĢ Pilleri
GüneĢ pili, fotovoltaik etki ile güneĢ enerjisini doğrudan elektrik enerjisine çeviren düzeneğe verilen
isimdir. Tipik bir güneĢ pili, iki ya da daha fazla ince yarıiletken katmandan oluĢur. Genellikle
yarıiletken olarak silikon kullanılmaktadır. Tek güneĢ pilinden elde edilen elektrik enerjisi miktarı düĢük
olmaktadır. Daha fazla enerji elde etmek için birden fazla güneĢ pilinin bir araya getirilmesi ile güneĢ
panelleri, panellerin birlikte kullanımı ve diğer bileĢenlerin eklenmesi ile de güneĢ paneli sistemleri ya
da güneĢ tarlaları oluĢturulur [3]. ġekil 1’de güneĢ pili, güneĢ modülü, güneĢ paneli ve güneĢ tarlası
görünmektedir.
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ġekil 1. GüneĢ pili, güneĢ modülü, güneĢ paneli ve güneĢ tarlası görünümü [4].

2.2. Fotovoltaik Paneller
Fotovoltaik paneller, güneĢ pillerinin bir araya getirilmesiyle oluĢur. Bir güneĢ pilinin sağladığı gerilim
değeri yaklaĢık olarak 0,5V civarındadır. Normal 12V akülerin Ģarj edilebilmesi için 14-18V aralığında
gerilime ihtiyaç duymaktadır. Bu sebepten dolayı bir fotovoltaik panel yaklaĢık olarak 36 tane güneĢ
pilinin bir araya gelmesiyle oluĢur. Bu değer yüke ve akünün Ģarj gerilimine göre değiĢiklikler
göstermektedir. Fotovoltaik paneller dıĢ ortamlarda kullanılmakta ve her türlü etkiye maruz
kalmaktadır. GüneĢ pillerinin yapıları da dikkate alındığında güneĢ pilleri bir araya getirilirken, dıĢ
etmenlerin, pillere ve bağlantılara etkisi ene aza indirecek bir Ģekilde yapılması gerekmektedir. Ayrıca
fotovoltaik panel oluĢturulurken diğer bir etmende güneĢ pillerini korumak için kullanılacak olan ön
saydam malzemenin güneĢ ıĢınını en az seviyede yansıtan malzemeden olmasıdır gerekmektedir.
Böylelikle güneĢ pilleri daha çok güneĢ ıĢınına maruz kaldıklarından daha verimli çalıĢabileceklerdir
[3].

ġekil 2. GüneĢ pilinin genel gösterimi [5].
2.3. Fotovoltaik Panel ÇeĢitleri
Fotovoltaik piller; kristal silikon piller, ince film pil, amorf silikon piller, bakır indiyum diselenit pil ve
diğer piller olmak üzere beĢ guruba ayrılır.
2.3.1. Kristal Silikon Piller
Kristal silikon yapılı pillerin en önemli hammaddesi silisyumdur. Silisyum oksijenden sonra doğada en
çok bulunan elementtir. Doğada bulunan silisyum saf halde değildir. Silisyum güneĢ pillerinin
yapısında kullanılabilmesi için saflaĢtırılması gerekmektedir. SaflaĢtırma iĢleminin yapılması için,
silisyumdioksit (SiO2) bileĢiğinin yüksek sıcaklıkta ısıl iĢlem uygulanarak bileĢiklerinden ayrılması
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gerekmektedir [6]. Silisyumun bu kadar iĢleme tutulup saflaĢtırılmasının sebebi; silisyum atomunun
optik, yapısal ve elektriksel özelliklerinin uzun süre 20-30 yıl değiĢmemesidir. Bu nedenlerden dolayı
silisyum güneĢ pili üretiminde en çok kullanılan elementtir [7]. Kristal silikon güneĢ pilleri; mono-kristal
ve poli-kristal pil olmak üzere ikiye ayrılır.
2.3.1.1. Mono-Kristal Silikon Piller
Mono-kristal silikon piller güneĢ pili üretim teknikleri arasında en eski ve en pahalı yöntemdir. Buna
rağmen günümüzde en yüksek verimlilik değerine sahiptir. Piyasada mevcut mono-kristal silikon
pillerin verimlikleri %15-%18 arasında değiĢiklik gözlenmektedir [8]. Bu değer güneĢ pilinin kullanım
yerine, maruz kaldığı güneĢ ıĢınlarının açısı ve değerine göre değiĢiklik göstermektedir.
Mono-kristal silikon üretiminde ‘Czochralsi Metdotu’ olarak bilinen üretim yöntemi kullanılmaktadır.
1971 yılında geliĢtirilen bu yöntemde Czochralsi, silisyum dioksit (SiO2) bileĢiğini bir kaba koymakta ve
çok yüksek sıcaklıkta eritmektedir. Daha sonra küçük bir aĢı kristali erimiĢ malzemenin içine
batırılmakta ve yavaĢ yavaĢ yukarı, soğuk bölgeye doğru çekilmektedir. Bu iĢlem sonucunda uzun ve
tek kristalli silindir elde edilmiĢtir. 30cm çapında ve birkaç metre boyutunda oluĢan tek kristalli silindir
malzeme dairesel, dikdörtgen veya çokgen olacak Ģekilde ve kalınlığı 0,2-0,3mm kalınlıklarında
dilimlenmektedir. Ortaya çıkan bu tabakalar güneĢ pillerinin p-tipi yarı iletken malzemesidir. N tipi yarı
iletken malzemesi daha düĢük kalınlıktadır. P tipi ve N-tipi yarı iletken malzeme bir arya getirilerek
bağlantılar yapılır, birbirlerine ayrılmayacak Ģekilde özel yapıĢtırıcılar ile tutturulur. En son iĢlem olarak
ta yansıma önleyici cam tabaka yapıĢtırılarak güneĢ pili oluĢturulur. Mono-kristal silikon pillerin rengi
koyu mavi-siyah aralığında bir renktir [9]. ġekil 3’de Czochralsi yönteminin uygulanıĢı ve ġekil 4’de
mono-kristal silikon güneĢ pili gösterilmektedir.

ġekil 3. Czochralsi yönteminin uygulanıĢı [10]

ġekil 4. Mono-kristal silikon güneĢ pili
2.3.1.2. Poli-Kristal Silikon Piller
Poli-kristal silisyum üretimde kullanılan yöntem mono-kristal silisyum yöntemine benzemektedir[ 7].
Poli-kristal yapılı silisyum eriyik haldeki yarı iletken silisyumun kalıplarda soğutulması ile elde edilir.
Soğuyan yarı iletken, monokristal güneĢ pili yapımında olduğu gibi dairesel, dikdörtgen veya çokgen
olacak Ģekilde ve kalınlığı 0,2-0,3mm kalınlıklarında dilimlenmektedir. Daha sonra yarı iletken
malzemeler bir araya getirilerek bağlantılar yapılır ve birbirlerine ayrılmayacak Ģekilde özel
yapıĢtırıcılar ile tutturulur. En son iĢlem olarak ta yansıma önleyici cam tabaka yapıĢtırılarak güneĢ pili
oluĢturulur. Poli-kristal silisyum üretiminde Czochralsi yöntemi veya baĢka bir saflaĢtırma yöntemi
kullanılmadığından oluĢan poli-kristal silisyumlar homojen değildir[7]. Bundan dolayı poli-kristal güneĢ
pillerinin verimlilikleri mono-kristal güneĢ pillerine göre daha düĢüktür. Poli-kristal silisyumun
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yapımında kolaylıktan dolayı fiyatları mono-kristal güneĢ pillerine göre daha düĢüktür. Poli-kristal
güneĢ pillerinde yansımayı engelleyici cam varsa mavi renkte görünmektedir, yansımayı engelleyici
cam yoksa gümüĢ rengindedir [11]. ġekil 5’de mono-kristal silikon güneĢ pili gösterilmektedir.

ġekil 5. Poli-kristal silikon güneĢ pili
2.3.2. Ġnce Film Piller
Ġnce film güneĢ pilleri; emilim özelliği iyi olan maddeler kullanılarak daha az kalınlıkta yapılırlar. Örnek
verilirse; amorf silisyum güneĢ pillerinin absorbsiyon katsayısı kristal güneĢ pilleri katsayısında daha
fazladır. Dalga boyu katsayısı 0,7 mikrondan daha az olan bir bölgedeki güneĢ radyasyonunu emmek
için 1000 mikron kalınlığında amorf silisyum gerekli iken kristal silisyum ile aynı radyasyonu emmek
için 5000 mikron kalınlıkta malzeme kullanılması gerekmektedir [12].
Ġnce film hücreler, yarı iletken malzemelerin geniĢ yüzeyler üzerine kaplanmasıyla oluĢmaktadır.
Böylelikle farklı özelliklere sahip yarı iletken kullanılarak, farklı karakteristik özelliklere sahip pillerin
üretilmiĢtir. Yapılan araĢtırmalarda güneĢ pilleri üretiminde kullanılabilecek birçok yarı iletken
malzemenin düĢük maliyetlerle cam, paslanmaz çelik ya da plastikten yapılmıĢ geniĢ yüzeylere
uygulanabildiği ispatlanmıĢtır. Ġnce film pillerde kullanılan yarı iletken malzemelerin büyüklükleri; bir
milimetrenin binde birinden, milyonda birine kadar değiĢen damarlardan oluĢmaktadır. Bunlarda dolayı
ince film güneĢ panelleri esnek bir yapıya sahip olmaktadır [13]. Ġnce film güneĢ pillerinde daha çok
amorf silisyum, kadmiyum ve tellür elementlerinde meydana gelen bileĢikler kullanılmaktadır. Ġnce fil
güneĢ pillerinde güneĢ ıĢınlarını soğurma oranları çok yüksek olmasına karĢın çıkıĢ akımları çok
düĢüktür. Bundan dolayı çıkıĢ voltajları kristal silisyumlu pillere göre yaklaĢık 2-3 kat daha fazla iken
akımları bir o kadar küçüktür. Ġnce film malzeme istenilen birçok malzeme üzerine istenilen boyutta
kaplanabilirken, silisyum piller boyutları kristalin boyutları ile sınırlıdır. Modül ve panel yapımında ince
film malzeme kullanımı daha kolay ve uygundur. Verimleri %5 ile %8 arasında değiĢmektedir [14].
ġekil 6’de ince film güneĢ pili gösterilmektedir.

ġekil 6. Ġnce film güneĢ pili
2.3.3. Amorf Silikon Piller
Amorf silikon güneĢ pillerin silikonları çok ince tabakalardan oluĢmaktadır. Bu pilleri oluĢturmak içi
gerekli ısı, kristal silikonlar piller için gerekli ısıdan çok daha düĢüktür. Bundan dolayı amorf silikon
hücreleri üretmek çok daha ucuzdur. Laboratuvar ortamında bu pillerin verimlilikleri % 10 civarında
iken piyasada kullanılan pillerde bu verimlilik %5 ile %7 arasında değiĢmektedir. Bundan dolayı bu
piller enerji ihtiyacını çok fazla olmayan yerlerde tercih edilirler. Günümüzde en çok kullanım alanı
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küçük elektronik cihazların güç kaynağı olarak kullanılırlar. En önemli kullanım alanı ise binalarda
entegre olarak yarı saydam cam yüzeylerde, binanın dıĢ cephelerinde kullanılırlar. Maliyetleri düĢük
olmasına karĢın verimlilikleri de düĢüktür [15].
2.3.4. Bakır Ġndiyum Diselenit Piller
Periyodik tablonun birinci, üçüncü ve altıncı gruptan elementlerin en az üçünün bir araya gelmesi ile
oluĢan bu bileĢik yarıiletkenlerin soğurma katsayıları oldukça yüksek olup, yasak enerji aralıkları
güneĢin spekturumu ile ideal bir Ģekilde uyuĢacak biçimde ayarlanabilir. Bakır, indiyum ve
selenyumdan yapılan üçlü bileĢik (CuInSe) yarıiletkenle baĢlayan bu grup CIS güneĢ pilleri olarak
2
anılır. Laboratuvar ortamında en yüksek %20 verim seviyelerine ulaĢılmıĢtır. 900cm yüzey alana
sahip modüllerin verimlikleri %15 civarındadır [16].
2.3.5. Diğer
ÇeĢitli sebeplerden dolayı henüz yaygın kullanım olmamakla birlikte galyum diselenit, kadmiyum
telurit, termovoltaik, orta kuĢak, süpertandem, sıcak taĢıyıcı, organik fotovoltaik piller gibi pil tipleri
muvcuttur.

2.4. Fotovoltaik Panellerde Verimlilik
Fotovoltaik panel veya sistemlerin verimlikleri, koruyucu camın geçirgenliği, atmosferik olaylar, eklem
yerlerinin düzgünlüğü, bağlantı düzeneklerinin verimi, güneĢ ıĢınlarının geliĢ açısı ve diğer kullanılan
malzemelerin verimliliğine bağlıdır. Tablo 1’de Fraunhofer Enstitüsü tarafından yapılan en yüksek
verimlilikleri gösteren özet verilmiĢtir
Tablo 1. GüneĢ pillerinde en yüksek verimlilikler [17]
Fotovoltaik Pilin Cinsi
Tek Kristalli Silisyum
Çok Kristalli Silisyum
Amorf Silisyum
(Cu/In, Ga)Se2
Cdte/CdS
GaAS Tek Kristal

2

Alan (cm )
4,00
21,2
1
0,4
1

Verimlilik (%)
24
17,4
14,7
17,7
15,8
23,9

Üretilen Birim
UNSW, Sydney Avusturya
ISE, Freiburg Almanya
United Solar
NREL, USA
USA
K.Univ, Nijmegen Hollanda

GüneĢ pili yapımında kullanılan malzemenin rezerv durumları da oldukça önemli değiĢkenler olarak
karĢımıza çıkmaktadır. Silisyum, doğada en çok bulunan element olması nedeni ile rezerv konusunda
geleceğe yönelik bir sorun yoktur. Diğer seçenek malzemeleri oluĢturan elementlerin rezerv durumları
dünyadaki yıllık üretim ve 500MW güç üretimi için gerekli miktar Tablo 2'de gösterilmiĢtir.
Tablo 2. GüneĢ pillerinde yapımında kullanılan malzemelerin dünya rezervleri [18]
Element

Dünya Rezervleri

Dünya Yıllık Üretimi

CD
Te
In
Se
Ga

970 000
39 000
5 700
130 000
1 000 000

20 000
404
180
2000
35

500 MW güç için gereken
miktar (Ton)
25
28
28
60
5
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2.5. Fotovoltaik Sistemler
Fotovoltaik sistemi, istenilen akım ve gerilimi sağlayacak adette fotovoltaik panelin ve tamamlayıcı
malzemelerin bir araya getirilmesi ile oluĢmaktadır. ġekil 7’de fotovoltaik sistemin temel çalıĢma
prensibi gösterilmiĢtir. Fotovoltaik sistemler açık hava kullanım için üretilmiĢlerdir. Bundan dolayı deniz
Ģartlarına tropikal Ģartlara ve çöl Ģartlarına dayanıklıdır.

ġekil 7. Fotovoltaik sistemin temel çalıĢma prensibi [12]
Fotovoltaik enerji sistemleri Ģebekeden bağımsız (off-grid) ve Ģebekeye bağlı (on-grid) sistemler olarak
ikiye ayrılmaktadır.
2.5.1. Off-Grid Sistemler
Elektrik dağıtım Ģebekelerinden bağımsız olarak çalıĢan sistemlerdir. Bu tip sistemlerde üretilen enerji,
akü gruplarında depo edilmekte ve bu depo edilen enerji inverterler vasıtasıyla Ģebeke gerilimine
dönüĢtürülmektedir. ġekil 8’de off-grid sistemin genel Ģematik çizimi gösterilmiĢtir [12].

ġekil 8. Off-grid sistemin genel Ģematik çizimi

2.5.2. On-Grid Sistemler
Elektrik dağıtım Ģebekelerinin aktif olduğu ve Ģebeke ile karĢılıklı elektrik enerjisi alıĢ veriĢ imkânı
sağlayan sistemlere denir. On-grid sistemlerde çift yönlü sayaçlar vardır. Böylelikle fazla üretilen enerji
Ģebekeye verilmekte, elektrik enerjisi ihtiyacı olduğunda da Ģebekeden alınmaktadır. ġekil 2’de
fotovoltaik modül ve panel uygulamaları gösterilmiĢtir. ġekil 9’da on-grid sistemin genel Ģematik çizimi
gösterilmiĢtir [17].
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ġekil 9. On-grid sistemin genel Ģematik çizimi

2.5.2. Hibrit Sistemler
Fotovoltaik panellere ek olarak bir ya da birden fazla elektrik üretim sistemin birleĢimi sonucu oluĢan
sistemlere hibrit sistemler denir. Hibrit sistemlerde ilk enerji üreticisi fotovoltaik panellerdir. Ġkincil veya
daha sonra ki enerji kaynağı yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgâr enerjisi olabileceği gibi dizel
jeneratörler ve Ģebeke de olabilir [18]. ġekil 10’da hibrit sistemin genel Ģematik çizimi gösterilmiĢtir.

ġekil 10. Hibrit sistemin genel Ģematik çizimi

3. MATERYAL VE YÖNTEM
Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi çatısına kurulu olan sistem ġekil 11’de görünmektedir.
Sistemde kullanılan panel güçleri aynı seçilmiĢ ve güneĢ ıĢın açılarının aynı olması için yan yana
montajı yapılmıĢtır.

ġekil 11. Üç farklı güneĢ panelin görünüĢü.
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3.1. Gerilim Sensörü
Mono-kristal, poli-kristal ve ince film güneĢ panellerinin ürettikleri gerilimi ölçmek ve bilgisayara
aktarmak için PIC mikro denetleyicisi kullanılmıĢtır. Bu mikro denetleyicisi yapısal olarak 0V ile 5V
arasındaki gerilim değerlerini ölçebilmektedir. Bu nedenle ġekil 12’de görülen gerilim bölücü devre,
güneĢ panellerinin ürettikleri gerilimleri mikro denetleyicinin ölçebileceği sınırlara indirgemek için
kullanılmıĢtır.

ġekil 12. Gerilim bölücü devre
GüneĢ panelinin uçlarına 10KΩ ve 470Ω olmak üzere iki adet seri direnç bağlanmıĢtır. 470Ω üzerine
düĢen gerilim mikro-denetleyicinin giriĢ ucuna uygulanmıĢtır. Böylelikle güneĢ panellerinde üretilen
gerilim aĢağıdaki formülde verilen oranda indirgenmiĢ hali mikro denetleyici karta uygulanmıĢtır.

470 ohm direnç üzerine düĢen gerilimin 22,28 katı güneĢ panelinin ürettiği gerilim değerini verecektir.
3.2. Akım Sensörü
Tüketicinin çekmiĢ olduğu akımın ölçülmesi için LEM LA-55P akım sensörü kullanılmıĢtır. Bu akım
sensörü sayesinde 50 ampere kadar ölçüm yapılabilmektedir. DönüĢüm oranı 1:2000dir. ġekil 13’de
LEM LA 55-P akım sensörü görünmektedir.

ġekil 13. LEM LA 55-P akım sensörü
3.3. Mikro-denetleyici, USB ve Sensör Kartı
Gerilim ve akım sensörlerinden gelen analog verileri digital veriye dönüĢtürmek ve bu verileri
bilgisayara göndermek için PIC18F4550 mikro denetleyici kullanılmıĢtır. ġekil 14’de tasarlanan ve
uygulaması yapılan mikro-denetleyici, USB ve sensör kartı görülmektedir.
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ġekil 14. Mikro-denetleyici, USB ve sensör kartı
3.4. Bilgisayar Arayüzü
Mikro-denetleyiciden gelen digital verileri bilgisayar ekranın görüntülemek için C# programı ile
hazırlanmıĢ olan ara yüz ġekil 15’de görünmektedir. GüneĢ panellerinin elektriksel verileri ve güç
ölçümlerini anlık olarak ekranda gösterilmiĢtir. Ġstenilmesi halinde ölçülen verileri veri tabanına el ile
veya ayarlanan zaman aralıklarında kaydedilmesi yapılabilmektedir. GerçekleĢtirilen uygulamada
güneĢ panellerinden elde edilen veriler 10 saniye aralıklar ile kaydedilmiĢtir. Yapılan bu ölçümlerde
çevresel hataları en aza indirmek için güneĢ panellerinin güçleri, bağlantı aparatları ve kablo
uzunlukları aynı seçilmiĢtir.

ġekil 15. C# ile hazırlanmıĢ program ara yüzü
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4. BULGULAR
Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesinin çatısında kurulu olan sistemde 01/10/2014
tarihinde güneĢin doğduğu ve battığı saatleri arasında üç farklı güneĢ panelinin üretmiĢ olduğu
gerilimleri ġekil 16a’da güç değerleri ise ġekil 16b’de gösterilmiĢtir.

a)

b)

ġekil 16.Fotovoltaik panellerde üretilen gerilim (volt) ve güç (akım) grafiği
(ĠF_Ġnce Fil GüneĢ Paneli, MK_Monokristal GüneĢ Paneli ve PK_Polikristal GüneĢ Paneli)
GüneĢ panellerinin bir günlük toplam üretimleri (Wh) ġekil 17a’da gösterilmiĢtir. ġekil 17b’de ise bu
üretimlerini yüzdelik olarak karĢılaĢtırmalı grafiği verilmiĢtir.

a)

b)

ġekil 17.Fotovoltaik panellerde bir günde üretilen güç (Wh) ve yüzdelik olarak karĢılaĢtırma grafiği
Yukarıda verilerden görüldüğü gibi mono-kristal ve poli-kristal güneĢ panellerinin üretmiĢ oldukları
gerilimler ve güçler birbirlerine çok yakındır. Ġnce fil güneĢ paneli üretmiĢ olduğu gerilim mono-kristal
ve poli-kristal güneĢ paneline göre iki kat daha büyük olmasına rağmen çıkıĢ akımı çok düĢüktür. Bu
sebepten dolayı ince fil güneĢ panelinin çıkıĢ gücü mono-kristal ve poli-kristal güneĢ panellerinin
yarısında kalmıĢtır.
GüneĢ panellerinin boyutları incelendiğinde; mono-kristal güneĢ paneli en az yer kaplayan güneĢ
panelidir. Poli-kristal güneĢ paneli mono-kristal güneĢ paneline göre %1-2 daha fazla yer
kaplamaktadır. Ġnce fil güneĢ paneli en çok yer kaplayan güneĢ panelidir. YaklaĢık olarak mono-kristal
güneĢ panelinin 2-3 katı yer kaplamaktadır.
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Tablo 3’de bir evin günlük enerji ihtiyacı gösterilmiĢtir. Tablo hazırlanırken elektrik tüketimi en yüksek
düzeyden hesaplanmıĢtır. Gündüz, puant ve gece olarak ayrıntılı bir Ģekilde verilmiĢtir.
Tablo 4. Evde kullanılan elektrikli aletlerin enerji tüketimi[18]
Cihazın Adı

Günlük Enerji Tüketimi (Wh)
Gündüz

Puant

Gece

Toplam

BulaĢık Makinesi

0

0

726

726

ÇamaĢır Makinesi

0

0

475

475

Fırın

0

1933

0

1933

Buzdolabı

521

237

379

1137

Televizyon

0

234

78

311

Aydınlatma

0

672

448

1120

Elektrikli Süpürge

1200

0

0

1200

Diğer

1000

500

1000

2500

Toplam

2721

3576

3106

9403

Elektrik tüketimi incelendiğinde en çok ihtiyacın akĢam saatlerinde olduğu anlaĢılmaktadır. AkĢam
saatlerinde enerji ihtiyacının çok olmasına rağmen güneĢ panellerinin enerji üretimi yoktur. Bundan
dolayı sistemde kesinlikle bir depolama birimi olması gerekmektedir. Bu depomla biriminin
kapasitesinin evin tüm enerji ihtiyacının karĢılanması isteniyorsa yaklaĢık olarak 780Wh’lik bir akü
grubuna ihtiyaç duymaktadır.

SONUÇ
GerçekleĢtirilen sistemde mono-kristal ve poli-kristal panellerin ürettikleri gerilim ve güç değerleri
birbirine yakın olmasına rağmen ince film güneĢ panelinin ürettiği gerilim mono-kristal ve poli-kristalin
yaklaĢık iki katı iken akım değeri çok düĢük olduğunda gücü diğer panellerinin yarısı kadardır.
GüneĢ panellerinin boyutları incelendiğinde; mono-kristal güneĢ paneli en az yer kaplayan güneĢ
panelidir. Poli-kristal güneĢ paneli mono-kristal güneĢ paneline göre %1-2 daha fazla yer
kaplamaktadır. Ġnce fil güneĢ paneli en çok yer kaplayan güneĢ panelidir. YaklaĢık olarak mono-kristal
güneĢ panelinin 2-3 katı yer kaplamaktadır.
Kurulu sistemde bir evin elektrik enerjisi ihtiyacını karĢılamak için mono-kristal ve poli-kristal güneĢ
panellerinde yaklaĢık olarak aynı miktarda gerekli iken ince film güneĢ panelinde iki kat fazla
gerekmektedir. Mono-kristal ve poli-kristal güneĢ pillerinin verimlilik değerleri birbirlerine çok yakındır.
Fiyat yönünden poli-kristal panel uygundur.

KAYNAKLAR
[1] Muntasser, M.A. , Bara, M.F.,Quadri , H.A., EL Tarabelsi, R. ve La-azeb,, I.F., "Photovoltaics
marketing Ġn DevelopingCountries", AppliedEnergy, Cilt 65, Sayfa 67-72, 2000
[2] Al-Karaghouli, A. ve Al-Sabounchi. A.M. , "A PV PumpingSystem", AppliedEnergy, Cilt 65, Sayfa
73-84, 2000

Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 589 _______

[3] Çolak., S.Ç., "Fotovoltaik Paneller Yardımı Ġle GüneĢ Enerjisinden Elektrik Enrjisi Üretiminin
Maliyet Analizi Ve Gelecekteki Projeksiyonu" Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans Tezi, 2010
[4] Kıyga, P.A., "Fotovoltaik Güç Sistemli Su Pompalarının Dizayn Esalarının AraĢtırılması" Namık
Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2013
[5] Özsoy.,M.F.,"Hibrit Rüzgar-GüneĢ Enerji Üretim Sistemi Ġle Bir Elektrik Laboratuarının Genel
Aydınlatma Tasarımı" Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi,
2011
[6] Upadhyaya. A.,Yelundur. V.,Rohatg. A.,"High Efficiency Mono-Crystalline Solar CellsWith Simple
ManufacturableTechnology" Gerorgia Institute of Technology, 2006
[7] Erkul. A.,"Monokristal, PolikristalVe Amorf-Silisyum GüneĢ Panelleri Verimliliğinin Ġncelenmesi Ve
Aydınlatma Sistemi Uygulaması" Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi,
2010
2
[8] Kıyanciçek. E.,"Fotovoltaik Sistemlerin Boyutlandırılması Ġçin PSV Paket Programının
GerçekleĢtirilmesi" Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2013
[9] Abdelkader, M. R., Al-Salaymeh A., Al-Hamamre, Z. And Sharaf F." A Comparative Analysis Of
The Performance Of MonocrystallineandMultiycrystalline PV Cells In Semi Arid Climate
Conditions:TheCase Of Jordan ", Jordan Journal Of Mechanical And Industrial
Engineering,Volume 4 Number 5, Pages 543-552, 2010.
[10] http://en.wikipedia.org/wiki/Czochralski_process, EriĢim tarihi 14/12/2014
[11] Ghazali, A., Rahman, A.M. " The Performance Of Three Different Solar Panels For Solar
Electricity Applying Solar Tracking Device Under The Malaysian Climate Condition " Energy And
Environment Research, Volume 2 Number 1, Pages 235-243, 2012.
[12] Bergmann, R.B., Berge, C., Rinke, T.J., Schmidt, J., Werner, J.H. . "Advances In Monocrystalline
Si Thin Film Solar Cells By Layer Transfer "Solar Energy Materials &Solar Cells, Volume 74
Issues 1-4, Pages 213-218, 2002.
[13] Karamanav, M.,"GüneĢ Enerjisi Ve GüneĢ Pilleri" Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans Tezi2007
[14] Köroğlu, T.,Teke, T.,Bayındır, Ç., Tümay, M. "GüneĢ Paneli Sistemlerinin Tasarımı" Elektrik
Mühendisliği Dergisi, Cilt 409 Sayı Temmuz Sayfa 98-014, 2010
[15] Yumurtacı, Z.,Dönmez, A.H., "Konutlarda Enerji Verimliliği" Mühendis Ve Makine Dergisi, Cilt 54
Sayı 637 Sayfa 38-43, 2013
[16] Mete Ç.,Metin Ç., "Gökçeada’da ġebekeden Bağımsız Bir Fotovoltaik Güç Sistemi Benzetimi Ve
KarĢılaĢtırmalı Gerçek Performans Ġncelemesi" Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri
Dergisi, Cilt 19, Sayı 5, Sayfalar 201-208, 2013
[17] K. BaĢaran, K.,Çetin, N.S, Çelik, H. "Rüzgar-GüneĢ Hibrit Güç Sistemi Tasarımı Ve Uygulaması"
6. International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), Sayfa 114-119, 2011
[18] Bedeloğlu A., Demir B. ve Bozkurt Y. "Fotovoltaik Teknolojisi:Türkiye ve Dünyadaki Genel
Durumu, Genel Uygulama Alanları ve Fotovoltaik Tekstiller", Tekstil Teknolojileri Elektronik
Dergisi, Cilt 4(2), Sayfa 43-58, 2010

ÖZGEÇMĠġ
Yüksel OĞUZ
1971 yılında Emirdağ’da doğdu. 1996 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinde Lisans
eğitimini tamamladı. Aynı Üniversitede 2000 yılında Yüksek Lisans eğitimini, 2007 yılında ise doktora
eğitimini tamamlamıĢtır. 1997-2008 yılları arasında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinde
AraĢtırma Görevlisi olarak görev yapmıĢtır. 2008 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim
Fakültesinde Yrd. Doç. Dr. olarak çalıĢmaya baĢlamıĢtır. 2012 yılından bu yana Teknoloji Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde Doç. Dr. olarak çalıĢmaktadır. Uzmanlık alanı güç
sistemleri ve kontrolüdür. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 590 _______

Abdil KARAKAN
1982 yılında Antalya’da doğdu. 2005 yılında Gazi Üniversitesinde lisans eğitimi tamamlamıĢ ve 2012
yılında baĢlamıĢ olduğu Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yenilenebilir Enerji
Sistemlerindeki yüksek lisansında tez aĢamasındadır. 2010 yılından itibaren Afyon Kocatepe
Üniversitesi Dazkırı Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıĢmaktadır.
ÇalıĢma alanları; yenilenebilir enerji sistemleri, otomasyon sistemleri ve görüntü iĢlemedir. Evli ve bir
çocuk babasıdır.
Bahtiyar USLU
1982 yılında Kütahya’da doğdu. 2005 yılında Gazi Üniversitesinde lisans eğitimi tamamlamıĢ ve 2013
yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik ve Bilgisayar Ana Bilim
Dalında yüksek lisansını tamamlamıĢtır. 2002-2004 yılları arası Antalya Yüksel Mühendislik ve 2005
yılında Vodafone Ankara baz istasyonu planlamada çalıĢtı. 2005 ile 2009 yılları arası Ağrı Endüstri
Meslek Lisesi Elektrik Bölümünde öğretmen olarak çalıĢtı. 2009 yılından itibaren Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıĢmaktadır.
ÇalıĢma alanları; güç ledleri, ledler de ömür, yenilenebilir enerji sistemleri, otomasyon sistemleri ve
görüntü iĢlemedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu Bildirisi

TESKON 2015 / SĠMÜLASYON VE SĠMÜLASYON TABANLI ÜRÜN GELĠġTĠRME SEMPOZYUMU

Bu bir MMO
yayınıdır

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

DOĞALGAZLI ISITMA CĠHAZLARINDA (KOMBĠ)
ATIK GAZDAN ENERJĠ KAZANIMI SAĞLAYAN
YENĠ NESĠL PLAKALI REKÜPERATÖRÜN
SĠMÜLASYON TABANLI GELĠġTĠRĠLMESĠ

TURGUT ORUÇ YILMAZ
BOSCH TERMOTEKNĠK

MAKĠNA MÜHENDĠSLERĠ ODASI

BĠLDĠRĠ

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 593 _______

DOĞALGAZLI ISITMA CĠHAZLARINDA (KOMBĠ) ATIK
GAZDAN ENERJĠ KAZANIMI SAĞLAYAN YENĠ NESĠL
PLAKALI REKÜPERATÖRÜN SĠMÜLASYON TABANLI
GELĠġTĠRĠLMESĠ
Turgut Oruç YILMAZ

ÖZET
Enerji verimliliği son yıllarda birçok endüstriyel alanda önemi gittikçe artan bir konu olmuĢtur. Enerji
verimliliğin artırılması ısıtma-soğutma sistemlerinden, enerji üretim, tüketim ve iletimine kadar geniĢ bir
alanda sanayi ve devletlerin ulusal ve uluslararası hedefleri olmuĢtur. Bu hedefler enerji verimliliği
konusunda hem tüketici hem de üreticiler için yeni regülasyonların ortaya çıkmasına vesile olmuĢ ve
olmaya da devam etmektedir. Günümüzde doğalgazın ısıtma sistemlerinde yaygın kullanılması ile
hem kalorifer devresi hem de kullanıcı devresi sıcak su ihtiyacını karĢılayan çift fonksiyonlu ısıtma
cihazlarının (kombi) kullanımı artmıĢtır. YoğuĢmalı ısıl hücre teknolojilerin geliĢtirilmesi ve kombilere
entegrasyonu ile bu cihazların ısıl verimleri % 90‟ların üzerine çıkmıĢtır. Ayrıca bu teknoloji ile atık
o
baca gazı sıcaklıkları 70 C‟lere kadar düĢürülmüĢtür. Fakat araĢtırmalar yoğuĢmalı ısı hücresi
kullanılsa dahi bu atık baca gazından önemli mertebede enerji kaybı olduğunu göstermiĢtir. Bu
çalıĢma, yoğuĢmalı kombilerde enerji kaybını azaltmak ve cihaz ısıl verimini artırmak amacıyla kombi
baca çıkıĢına takılacak plakalı ısı değiĢtirgeci kullanan yeni nesil reküperatörün simülasyon tabanlı
geliĢtirilmesini hedeflemiĢtir. Reküperatör için tasarlanan yeni nesil plakalı ısı değiĢtirgeci, reküperatör
iç ve dıĢ kasaları ısı transferi ve akıĢ simülasyon çalıĢmaları ile geliĢtirilmiĢtir. Uygulanan simülasyon
teknikleri, çalıĢmaları ve analiz sonuçları geliĢtirme aĢamasında etkili bir biçimde kullanılmıĢtır.
Böylelikle kullanıcı suyu ısıtma devresinde baca atık gazından enerji kazanımıyla % 8 verim artıĢı
sağlayan kompakt ve düĢük maliyetli yeni nesil reküperatör geliĢtirilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Enerji kazanımı, Reküperatör, Baca atık ısı kaybı, Kombi, Plakalı ısı değiĢtirgeci,
Simülasyon tabanlı ürün geliĢtirme, Isı transferi, YoğuĢma

ABSTRACT
During the last decades, energy efficiency has been a significantly considered topic in many industrial
areas. Increase in energy efficiency has become one of the main national and global targets of the
companies and the governments in a broad range of systems and processes including heating and
cooling technologies, energy production/transfer/consumption systems etc. Such critical targets have
yielded new regulations of energy efficiency to emerge for both consumers and producers. Nowadays,
due to the considerable increase of utilization of natural gas in heating systems, residential wall-hung
natural gas boiler (combi boiler) has been a commonly used appliance all around the world supplying
both central heating (CH) and domestic hot water (DHW) to the consumer. With the development of
condensing heat cell technology and its integration into the combi boilers, thermal efficiency of those
appliances has reached above 90 percent. Moreover, flue gas temperature has been successfully
o
dropped down to 70 C. However, recent investigations concerning the energy recovery from the
combustion systems have showed that a significant amount of energy lost is still present in the flue
gases of a combi boiler even it has a condensing heat cell technology. The present study aims at the
design and development of a recuperator with a plate heat exchanger based on CFD and heat transfer
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simulations, which will be used as an accessory for recovering thermal energy from the flue gases of a
combi boiler. Design of plate heat exchanger, inner and outer housing of the recuperator were
conducted with CFD and heat transfer simulations. The simulation techniques, studies and analysis
results were effectively employed during the development and optimization phase. Therefore, a novel
type recuperator, which increases DHW overall efficiency relatively %8 more, was successfully
developed and implemented with a low development cost and relatively compact size compared to its
similars.
Key Words: Energy recovery, Recuperator, Flue gas thermal loss, Combi boiler, Plate heat
exchanger, Product development via simulations, Heat transfer, Condensation

1. GĠRĠġ
Günümüzde doğal gaz temiz, güvenli, kolay kullanımlı ve ekonomik olması nedeniyle endüstriyel ve
bireysel ısıtma sistemlerinde en çok tercih edilen enerji kaynağı olmuĢtur. Türkiye‟de toplam hane
sayısının 20 milyon olduğu [1], ve doğalgaz abone sayısının 10 milyon [2] olduğu düĢünülürse,
doğalgazı ısıtma, sıcak su vb. ihtiyaçlar için kullanan hane oranı 2012 itibariyle %50‟i geçmiĢ
bulunmaktadır. Doğalgaz, bireysel konutlarda en fazla ısıtma amaçlı kullanıldığı için doğalgaz yakıtlı
ısıtma cihazlarının (Kombilerin) kullanımı gittikçe yaygınlaĢmaktadır. Günümüzde Türkiye‟de kullanılan
kombi sayısı 3.5 milyona ulaĢmıĢ bulunmaktadır. Bu nedenle kombi cihazlarının verimliliği ülke
ekonomisi, ulusal ve uluslararası enerji tasarruf hedefleri için önemli bir unsur teĢkil etmektedir.
Kombiler konvansiyonel ve yoğuĢmalı olarak ikiye ayrılmaktadırlar. Konvansiyonel olanların verimleri
günümüz teknolojileri ile %80‟lerin üzerine çıkmıĢken, yoğuĢmalı kombiler %90‟ın üzerinde ısıl verim
ile çalıĢmaktadırlar. Bir kombi cihazının çalıĢma prensibi ġekil 1.1‟de gösterilmiĢtir. Birincil ısıl hücre
doğalgazın yakıldığı ve ısı enerjisinin yoğuĢmalı veya yoğuĢmasız (fin&tube) eĢanjör ile kalorifer
suyuna aktarıldığı komponentdir. Kullanıcı sıcak su talebi olmadığı, sadece evin ısıtılması gereken
durumlarda kaloriferlerden gelen su, birincil ısıl hücrede istenilen sıcaklığa ulaĢtırılarak kaloriferlere
geri aktarılır. Bu döngü ev içi ısıtma döngüsü (kalorifer devresi) olarak adlandırılmaktadır. Kullanıcı
sıcak su talebi olduğu durumda, kalorifer hattı (ev içi ısıtma döngüsü) kapatılarak kalorifer suyu
kullanıcı suyunun ısıtılması için birincil ısıl hücreden ikincil ısı hücreye (plakalı ısı eĢanjörüne) aktarılır.
Böylelikle birincil hücrede ısıtılmıĢ kalorifer suyu taĢıdığı ısı enerjisini plakalı ısı eĢanjöründe kullanıcı
suyuna aktararak kullanıcı suyu belirlenmiĢ sıcaklığa kadar yükseltilir. Kalorifer suyu plakalı ısı
eĢanjöründen tekrar birincil ısıl hücreye gönderilerek diğer bir döngü olan kullanıcı suyu ısıtma
döngüsü (kullanıcı su devresi) tamamlanır.
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ġekil 1.1. Kombi çalıĢma Ģematiği
Gaz, sıvı veya katı yakıtlı kazanlarda atık baca gazından enerji geri kazanımı için birçok farklı
mekanizma ve sistem kullanılabilmektedir. Bu sistemler endüstride reküperatör ve/veya ekonomizer
olarak adlandırılmaktadırlar. GerçekleĢtirilen çalıĢmalar bu sistemler ile havadan havaya [3,4] ısı
transferinin yanında havadan suya [5] ısı aktarımı da sağlanarak kazan ısıl verimleri %5 ve üzeri
artırılabilmektedir. Bu çalıĢmanın amacı yoğuĢmalı kombilerde kullanılmak üzere plakalı eĢanjör
içeren bir reküperatör geliĢtirilip, kullanıcı suyunun atık baca gazı ile ön ısıtmasının yapılarak kullanıcı
suyu ısıtma döngüsünde %8 ısıl verimin artırılmasını içermektedir. Reküperatör ġekil 1.1‟de
gösterildiği gibi kombi üzerine, baca atık gaz kısmına takılmaktadır. ġebekeden gelen kullanıcı suyu
ise ikincil eĢanjörden önce ön ısıtma için reküperatör plakalı ısı eĢanjöründen geçirilmektedir.
Reküperatör ısı değiĢtirgeci olarak plakalı ısı eĢanjörü kullanılmasının amacı ısı transfer yüzey alanın
küçük bir hacimde artırılarak gerekli olan konvansiyonel ve yoğuĢma ısısının gazdan suya
olabildiğince kompakt bir cihaz ile yapılabilmesinin sağlanmasıdır. Plakalı ısı eĢanjörlerinin ısı transfer
performansı ve verimi ise plaka yüzey formlarının hem gaz hem de su tarafında oluĢturdukları kanal
geometrilerine bağlıdır. Bu geometriler ile akıĢkan içinde ikincil akıĢ, sirkülasyon ve girdap gibi
türbülansı artırıcı yapılar oluĢturularak ısı transfer verimi artırılmaktadır [6]. Ayrıca bu yapılar ile yalıtım
etkisi gösteren yakın duvar tabakaları (near wall layers) bozularak ısı aktarım prosesi
güçlendirilmektedir [7]. Ek olarak hem gaz hem de su tarafında oluĢacak yüksek türbülans yoğunluğu
ile yüzey ve kanal yapılarında oluĢabilecek tortulaĢma/birikme gibi olumsuz etkiler de ortadan
kaldırılmaktadır [8].
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ġekil 1.2. Plakalı eĢanjör geometrik değiĢkenler.
Yapılan çalıĢmalar plakalı ısı eĢanjörlerinin ısı transfer verimliliği ve performansının direkt olarak kanal
geometrik değiĢkenlerine bağlı olduğunu göstermiĢtir. Bu değiĢkenler ġekil 1.2‟de gösterilen kanal
kıvrım açısı (corrugation inclination angle, θ), kanal geniĢliği (corrugation pitch, P), kanal yüksekliği
(corrugation height, H) ve aspect ratio (H/P) içermektedir. Belirtilen bu değiĢkenlerin ısı transfer
performansı üzerine etkileri literatürde detaylı bir Ģekilde hem deneysel hem de sayısal yöntemler ile
araĢtırılmıĢtır. Örnek çalıĢmalar olarak Han [8], Focke [9], Dovic ve Svaic [7,10] ve Fernandez [11]‟in
araĢtırmaları verilebilir. ÇalıĢmalar bu tarz eĢanjörlerde akıĢ yapılarının kompleks ve değiĢken
(laminar, transient veya türbülanslı), ve her bir akıĢ yapısının kendisine özgü akıĢ karakteristiği
olduğunu göstermiĢtir. Genel olarak edinilen sonuçlar aĢağıda sıralanmıĢtır:
-

-

-

ġekil 1.3 (b)‟de gösterildiği üzere Reynolds sayısı artması ile ısı transfer verimi artmaktadır
[7].
Kıvrım açısı (corrugation inclination angle, θ) ve aspect ratio (H/P) artmasıyla daha yoğun
ısı transferi, fakat daha yüksek basınç düĢümü gerçekleĢir. Isı transferinin artması ise
kanallar arası akıĢın daha yoğun karıĢması, daha uzun akıĢ yolu oluĢturması ve
momentumdaki yüksek değiĢimler sayesinde gerçekleĢir [10].
Derin oluklu, diğer bir değiĢle kanal yüksekliği (corrugation height, H) ve aspect ratio
(H/P)‟si yüksek plakalar daha iyi ısı aktarım performansı göstermektedir. Fakat sadece ısı
aktarımın iyi olması tasarımın iyi olduğu demek değildir. Yüksek basınç düĢümü de
eĢanjörlerde enerji sarfiyatını artıracağı için istenmeyen bir durumdur.
o
Eğer kıvrım açısı (corrugation inclination angle, θ) 45 ‟den küçük ise, plakalı termal
performansı üzerinde aspect ratio (H/P)‟nin etkisi önemsiz kalmaktadır (ġekil 1.3 (a)).
Aspect ratio (H/P)‟ya bağlı olarak çok yüksek kıvrım açısı da (corrugation inclination angle,
θ) ısı aktarım verimine olumsuz etki yapmaktadır.

ġekil 1.3. (a) Kıvrım açısı (corrugation inclination angle, θ) ve aspect ratio (H/P)‟ın, (b) Reynolds
sayısının ısı transfer üzerine etkisi [7].
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Yukarıda bahsedilen geometrik değiĢkenlere ve akıĢ yapılarına ek olarak, özellikle gazdan suya ısı
aktarımı için kullanılan plakalı ısı eĢanjörlerinin performansı ve verimi, büyük oranda eĢanjör giriĢinde
gazın plakalı modüller arasına homojen dağılımına bağlıdır [12, 13, 14]. Gazın fazla geçtiği modüller
üzerinde yüzey sıcaklığı artacak, yoğuĢma oranı azalacaktır. Ayrıca gazın çok düĢük debide geçtiği
modüllerde ise plakalı verimi düĢecektir. Bu nedenler ile hem gazın modüller arasına dağılımı hem de
suyun plakalı kanallara homojen dağılımı eĢanjörden optimum performans alınabilmesi için önemlidir.
Bu çalıĢmada, öncelikle reküperatörde kullanılacak plakalı formları, sonrasında ise plakalı eĢanjörün
modülleri arasına gazın homojen dağılımının sağlanabilmesi için yapılan simülasyon tabanlı geliĢtirme
çalıĢmaları ve süreci anlatılmıĢtır.

2. REKÜPERATÖR TASARIMI ve ÇALIġMA PRENSĠBĠ
GeliĢtirilen reküperatör 3 temel kısımdan oluĢmaktadır. Bunlar ġekil 2‟de gösterildiği gibi plakalı ısı
eĢanjörü, reküperatör iç ve dıĢ kasalarını içermektedir. Plakalı ısı eĢanjörü kullanıcı suyunun ön
ısıtmasının gerçekleĢtiği toplam 14 adet su geçiĢ modülünden oluĢmaktadır. Atık baca gazı bu
modüller arasından geçerek hem taĢınım hem de yoğuĢma ile kullanıcı suyuna ısı aktarımını sağlar.
Plaka yüzey formları, atık gaz ile yüzey arasında ısı transfer yüzeyini ve türbülans yoğunluğunu
artırmanın yanında yoğuĢma suyunun yüzeyde tutunmaması amacıyla özel tasarlanmıĢtır. Bu formlar
ısı transferi simülasyon çalıĢmaları ile belirlenmiĢtir. Plaka yüzey alanı ve modül sayısının belirlenmesi
hedeflenen ön ısıtma miktarına ve kullanım suyu verimliliğinin %8 artırılmasına göre hesaplanıp
tasarlanmıĢtır. Yapılan 1 boyutlu hesaplamalar %8‟lik bir verim artıĢı için kullanıcı suyunun reküperatör
o
içinde 4 C‟lik sıcaklık artıĢını gerektirdiğini göstermiĢtir. Plakalar 316L paslanmaz çelikten 0.3 mm et
kalınlığında üretilmiĢtir. Bakır folyo ile beraber formlama iĢlemi tamamlanan plakalar üst üste dizilerek
vakum fırınında kaynak iĢlemi tamamlanır. Böylelikle 100 Bar‟a kadar dayanabilen plakalı ısı eĢanjörü
üretilmiĢ olur.
o

Reküperatörün iç ve dıĢ kasa kısımları 130 C‟ye kadar dayanımlı cam elyaf katkılı polipropilen
malzemeden enjeksiyon kalıplama metodu ile üretilmiĢtir. Ġç kısım tasarımı plakalı ısı eĢanjörü içine
atık gazın olabildiğince eĢit miktarda gönderilmesini sağlayacak Ģekilde akıĢ simülasyonları ile
gerçekleĢtirilmiĢtir. Böylelikle modüller arasına eĢit atık gaz gönderilerek ısı transferi verimliliği en iyi
düzeye ulaĢtırılmıĢtır. DıĢ kasa ise görsel görünümünün etkileyici olması yanında temiz hava tarafında
oluĢabilecek basınç düĢümlerini en düĢük seviyede tutacak Ģekilde tasarlanmıĢtır. Bu tasarım için de
akıĢ simülasyonları kullanılmıĢtır.

ġekil 2. Reküperatör temel kısımları
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ġekil 3‟de reküperatörün kombiye bağlantı ve çalıĢma Ģekli gösterilmiĢtir. Reküperatör özel tasarımlı
bağlantı adaptörü ile kombinin atık gaz çıkıĢ-temiz hava çekiĢ kısmına monte edilir. Alt iç kısımdan
atık gaz giriĢi sağlandıktan sonra iç kasa arka duvarı tarafından gaz, plakalı ısı eĢanjörüne
yönlendirilir. Modüller arasından geçiĢte atık gaz ısısını kullanıcı suyuna hem taĢınım (konveksiyon)
o
hem de yoğuĢma ile aktarır. Plakalı ısı eĢanjörü 45 ‟lik eğim ile reküperatöre yerleĢtirilmiĢtir. Bunun
amacı plaka yüzeylerinde oluĢan yoğuĢma suyunun biran önce yüzeyden yerçekimi ve atık gaz akıĢı
ile süpürülerek toplanmasını sağlamaktır. Böylece plaka yüzeylerinde oluĢacak yoğuĢmuĢ su
katmanının ısı aktarımına karĢı yaratacağı olumsuz etki ortadan kaldırılmıĢtır. Plakalı eĢanjör çıkıĢında
toplanan yoğuĢma suyu toplama haznesinden atık gaz bacası ile sifona gönderilir. Taze hava çekiĢi
ise reküperatörün üst kısmından yapılarak iç ve dıĢ kasaları arasında kalan bölgeden ısıl hücreye
baĢarıyla gönderilir. Atık gaz ve taze hava, iç ve dıĢ kasalarının sızdırmaz olması nedeniyle
birbirleriyle karıĢmaz.

ġekil 3. Reküperatör çalıĢma prensibi
Kullanıcı suyunun plakalı eĢanjöre giriĢi ve çıkıĢı bakır borular ile reküperatörün arka kısmından
sağlanır. Plakalı eĢanjörün tıkanması gibi durumlarda değiĢtirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla
reküperatör iç ve dıĢ kasaları sökülebilir tasarlanarak plakalı eĢanjör değiĢimi rahatlıkla
yapılabilmektedir.

3. ÇALIġMA KOġULLARI
Bu çalıĢmada ele alınan reküperatör yoğuĢmalı kombilerde kullanılmak üzere tasarlanmıĢtır. Amaç
maksimum çalıĢma koĢullarında %8 kullanıcı suyu ısıl verimini artırmaktır. Kullanıcı suyu verimi (ε) EN
13203-2 standardına göre aĢağıdaki Ģekilde hesaplanır;



Q faydalı
Qgaz  2.5Qelektrik

(1)

(1) eĢitliğinde Qgaz (kWsaat) ısıl hücrede yakılan toplam gazın içerdiği ısı enerjisini, Qelektrik (kWsaat)
harcanan toplam elektrik enerjisini, Qfaydalı (kWsaat) ise kayıplar düĢüldükten sonra kullanıcı suyuna
aktarılan toplam ısı enerjisini belirtmektedir. Cihazlarda yapılan testler reküperatörsüz bir sistemde
kullanıcı suyu veriminin %70‟lere kadar düĢtüğünü göstermektedir.
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o

YoğuĢmalı kombilerde atık gaz çıkıĢ sıcaklığı (Tgaz) ortalama 70 C mertebesindedir. Bu durumda
istenilen verim artıĢını sağlamak için hem taĢınım hem de yoğuĢma enerjisinden olabildiğince
faydalanılmalıdır. YoğuĢmalı kombilerde yapılan gaz analizleri atık gaz içeriğinin molar olarak % 7.7
CO2, % 15.4 H2O, % 4 O2 ve % 72.5 N2 alınıp hesaplamalar ve simülasyonlar için kullanılabileceğini
o
göstermiĢtir. Bu durumda % 15.4 nem içeren atık gazın yoğuĢma sıcaklığı 55 C olmaktadır. Bu
o
o
nedenle plakalı eĢanjör içersinde gaz sıcaklığı taĢınım ile hızlı bir Ģekilde 70 C‟den 55 C‟ye
düĢürülmelidir. Böylelikle atık gazın yoğuĢma enerjisinden olabildiğince fazla yararlanılabilmektedir.
Reküperatörün hava ve atık gaz tarafında basınç düĢümü maksimum güçte çalıĢma koĢullarında
toplamda en fazla 80 Pa‟ı geçmeyecek Ģekilde olmalıdır. Yapılan deneysel çalıĢmalar ile belirlenen bu
seviyenin üstündeki basınç düĢümünün verime ve yanmaya olumsuz etki yarattığı ortaya çıkmıĢtır.
Nedeni ise, fan temiz hava çekiĢ debisinin azalarak yanma verimini düĢürmesi ve atık gazın dıĢarı
atılmasını yavaĢlatarak ısıl hücre içinde gerçekleĢen yanma mekanizmasını bozması ile açıklanabilir.
Bu nedenle reküperatör iç ve dıĢ kasaları ve plakalı eĢanjör tasarımı belirtilen basınç düĢümü limitleri
dikkate alınarak tasarlanmalıdır.

4. SAYISAL MODEL
Reküperatörün akıĢ ve ısı transfer analizleri sonlu hacimler yöntemi kullanılarak değiĢmeyen (steady)
koĢullarda 3 boyutlu olarak Ansys Fluent yazılımı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmalar plakalı eĢanjör ve
iç/dıĢ kasaların tasarımsal geliĢtirmeleri olmak üzere iki ana baĢlıkta yapılmıĢtır. Plakalı ısı eĢanjörü
için ısı transfer ve akıĢ simülasyonları yapılırken, iç ve dıĢ kasa tasarımlarının optimizasyonunda
sadece akıĢ simülasyonları gerçekleĢtirilmiĢtir. Sayısal modellerin detaylı açıklamaları Kısım 4.1 ve
4.2‟de verilmiĢtir.
4.1 Plakalı Isı EĢanjörü Sayısal Modeli
Plakalı ısı eĢanjörü 14 su modülünden oluĢmaktadır. Fakat simülasyonlar için ġekil 4.1‟de gösterildiği
gibi tek bir su modülü, bu modülün ön ve arkasında olmak üzere yarım atık gaz geçiĢi modellenmiĢtir.
Böylelikle sayısal çözüm süreci ve yükü azaltılmıĢtır. Ayrıca 0.3 mm‟lik plaka et kalınlığı sayısal ağda
ekstra yük oluĢturacağından yüzeysel kabuk olarak modellenmiĢtir. Fakat analizlerde et kalınlığı 0.3
mm olacak Ģekilde ısı aktarım (conduction) hesaplamaları yapılmıĢtır.
Plakalı yüzey geometrisinin karmaĢık formda olması nedeniyle doğruluk derecesini en yüksek
seviyede tutarken, analiz yükünü de en aza indirebilecek ağ yapısı kullanılmıĢtır. Analizlerde döngüsel
ve dar geçiĢli hassas bölgeler için düzgün element yapıları oluĢturabilecek “Curvature and Proximity”
ağ yapısı kullanılmıĢtır. Ağ yapısındaki toplam eleman sayısı 4.7 milyon, elemanların orthogonal
quality, skewness vb. özellikleri de nümerik analizler için kabul edilebilir limitler içersinde tutulmuĢtur.
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ġekil 4.1. Plakalı eĢanjör sayısal model
Tablo 4.1. Plakalı eĢanjör sınır koĢulları
Atık Baca Gazı

Malzeme
Özellikleri

CO2 : % 7.7
H2O: % 15.4
O2 : % 4
N2 : % 72.5
Yoğunluk, ρ, kg/m3 :
incompressible ideal gas
Specific heat capacity, CP, j/kgK :
mixing law
Dinamik viskozite, μ, kg/ms : ideal
gas mixing law
Termal iletkenlik, k, W/mK : ideal
gas mixing law

GiriĢ
KoĢulları

GiriĢ sınır koĢulu : Mass flow inlet
GiriĢ sıcaklığı, Tgiriş : 343 K (70 oC)
(deneysel ölçülen)
AkıĢ debisi, m: 0.001086 kg/s
Türbülans yoğunluğu, I : %5
Hidrolik çap DH : 0.00764 m

ÇıkıĢ
KoĢulları

ÇıkıĢ sınır koĢulu : Pressure outlet
Ortalama basınç, Pgauge : 0 Pa
Geri akıĢ sıcaklığı, Tçıkış : 300 K
(27 oC)
Türbülans yoğunluğu, I : %5
Hidrolik çap DH : 0.00764 m

Kullanım Suyu
Yoğunluk, ρ : 998.2 kg/m3
Specific heat capacity, CP : 4182
j/kgK
Dinamik viskozite, μ, kg/ms :
sıcaklığa bağlı denklem
Termal iletkenlik, k: 0.6 W/mK

Plakalı EĢanjör
Malzeme: steel
Kabuk kalınlığı, t = 0.0006 m
Yoğunluk, ρ : 8030 kg/m3
Specific heat capacity, CP :
502.48 j/kgK
Termal iletkenlik, k: 16.27 W/mK

GiriĢ sınır koĢulu : Mass flow inlet
GiriĢ sıcaklığı, Tgiriş : 283 K (10 oC)
AkıĢ debisi, m: 0.0119 kg/s
Türbülans yoğunluğu, I : %5
Hidrolik çap DH : 0.015 m
ÇıkıĢ sınır koĢulu : Pressure outlet
Ortalama basınç, Pgauge : 0 Pa
Geri akıĢ sıcaklığı, Tçıkış : 300 K (27
o
C)
Türbülans yoğunluğu, I : %5
Hidrolik çap DH : 0.015 m
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Hem literatür araĢtırmaları hem de yapılan optimizasyon çalıĢması ile oluĢturulan sayısal model için
en uygun, baĢarılı ve hızlı çözümü sağlayan türbülans modelinin “realizable k-ε with standard wall
function” olduğu anlaĢılmıĢtır. Ayrıca atık gaz farklı deriĢimlerde ve özelliklerde gazlar içerdiği için
“species transport” modeli kullanılarak analiz edilmiĢtir.
Sayısal modelin çözümünde yoğuĢma modellenmemiĢtir. Sadece taĢınım (convection) ısı iletim yolu
ile gazdan plakaya, plakadan kullanım suyuna geçiĢ analiz edilmiĢtir. Simülasyon çalıĢmalarında
kullanılan sınır Ģartları ve malzeme özellikleri Tablo 4.1‟de sırasıyla verilmiĢtir. Sınır Ģartları cihazın
maksimum çalıĢma gücüne göre hesaplanmıĢtır.
4.2 Reküperatör Ġç Kasa Sayısal Modeli
Reküperatör iç kasa sayısal modeli ġekil 4.2‟de gösterildiği üzere yarım model kullanılarak
hazırlanmıĢtır. Buradaki amaç modelin simetrik özelliği kullanılarak analiz yükünü azaltıp hızlı sonuca
ulaĢmaktır. Bu çalıĢmada plakalı eĢanjör toplamda 12 modül içerecek Ģekilde yapılmıĢtır. Ġç kasa
tasarımı için enerji denklemleri çözümüne ihtiyaç görülmemiĢ, basınç düĢümünün, akıĢ yapısının ve
atık gazın plakalı modüller arasına dağılımının araĢtırılması için sadece türbülanslı akıĢ analizleri
yapılmıĢtır. Ayrıca analiz yükünü ve ağ element sayısını azaltmak için modüller arası gaz geçiĢ hacmi
aynı kalacak Ģekilde ayarlanarak plakalı modüller düz yüzey kabul edilmiĢtir. AkıĢ rejiminin gerektirdiği
üzere çözüm için en uygun model “realizable k-ε with standard wall function” seçilmiĢtir. Analizler için
uygulanan sınır koĢulları Tablo 4.2‟de verilmiĢtir. Atık gaz özellikleri ortalama molar deriĢimden
hesaplanarak sabit yoğunluk ve viskozitede alınmıĢtır.

ġekil 4.2. Ġç kasa sayısal modeli
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Tablo 4.2. Reküperatör iç kasa sınır koĢulları
Atık Baca Gazı
3

Malzeme Özellikleri

GiriĢ KoĢulları

ÇıkıĢ KoĢulları

Yoğunluk, ρ: 0.961 kg/m
Dinamik viskozite, μ : 0.00001894 kg/ms
GiriĢ sınır koĢulu : Velocity inlet
AkıĢ hızı, V: 2.981 m/s
-1/8
Türbülans yoğunluğu, I : 0.16(ReDH) = 0.0494: %4.94
Hidrolik çap DH : 0.046 m

ÇıkıĢ sınır koĢulu : Pressure outlet
Ortalama basınç, Pgauge : 0 Pa
Türbülans yoğunluğu, I : %5
Hidrolik çap DH : 0.046 m

5. SAYISAL ANALĠZ SONUÇLARI
Kısım 4‟de anlatılan modeller için yapılan simülasyon ve tasarım geliĢtirme safhaları ve çalıĢmaları
plakalı eĢanjör için Kısım 5.1‟de, iç kasa tasarımı için Kısım 5.2‟de anlatılmıĢtır.
5.1 Plakalı Isı EĢanjörü Simülasyon Sonuçları
Plakalı ısı eĢanjörü ısı aktarım davranıĢı ve akıĢ yapısı, simülasyon sonuçlarının 3 boyutlu akıĢ
çizgileri, sıcaklık ve 3 boyutlu hız vektörleri ile değerlendirilmesi ile yapılmıĢtır. ġekil 5.1.1‟de
o
o
gösterildiği üzere 70 C ile plaka modülleri arasına giren atık gaz ortalama 20 C ile eĢanjörü terk
etmektedir. AkıĢ çizgilerinden anlaĢılacağı üzere plaka yüzey formları yardımıyla atık gaz kıvrımlar
yaptırılarak ısı transfer yolu uzatılmıĢtır. Böylelikle gaz dar bir geçiĢte daha uzun yol alarak hem
o
taĢınım hem de yoğuĢma ısı enerjisini plaka yüzeyinden suya aktarabilmektedir. Atık gaz 55 C olarak
belirlenen optimum yoğuĢma sıcaklığına eĢanjörün hemen giriĢinde baĢarıyla düĢürülmüĢtür. Böylece
yoğuĢmadan kazanılacak ısı miktarı plakanın geri kalan büyük bir bölümünde (kesik çizgi ile gösterilen
alanda) gerçekleĢebilecektir.
ġekil 5.1.1‟den yine görüleceği üzere analiz sonuçları eĢanjörün yan kısımlarından bir miktar atık
gazın soğumasını tam tamamlamadan eĢanjörü terk ettiğini göstermiĢtir. Bu kaçıĢı engellemek için iç
kasa tasarımında bu bölgeler bloke edilmiĢtir.
Atık gaz simülasyon analizlerine ek olarak kullanım suyu tarafının da ısı transfer, basınç düĢümü ve
akıĢ yapısı incelenmiĢtir. ġekil 5.1.2‟de üç boyutlu hız vektörlerinin, hız büyüklüğü ile (a) ve kullanıcı
suyu sıcaklık değiĢimi (b) ile gösterimi mevcuttur. Zigzaglı formların modülün üst ve alt yüzeylerinde
farklı yönde olması ile su kanallarında lehim noktaları oluĢmaktadır. ġekilde bu lehim bölgeleri
vektörlerin bunmadığı yerler olarak düĢünülebilir. Lehim bölgeleri ile suyun kanallar arasında karıĢımı
sağlanarak akıĢkanın hem türbülansı hem de düzensizliği (unsteadiness) artırılır. Böylelikle sınır
tabaka hareketlendirilerek ısı transfer geçiĢi ve plakalı eĢanjör verimliliği artar.
Su geçiĢinin kanallar boyunca eĢit olması reküperatörün verimi için çok önemlidir. Ancak simülasyon
sonuçları ġekil 5.1.2‟de de görüldüğü üzere suyun plakalının orta hattı boyunca yüksek hız ve debi de
ilerlediğini göstermiĢtir. Analizler ile belirlenen bu problem ürün henüz tasarım aĢamasında iken fark
edilip bu hat boyunca lehim bölgeleri oluĢturulup ortadan kaldırılmıĢtır.
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ġekil 5.1.1. Plakalı eĢanjör üzeri atık gaz 3 boyutlu akıĢ çizgileri (a), ve plaka yüzey sıcaklığı (b)

ġekil 5.1.2. Kullanıcı suyu 3 boyutlu hız vektörlerinin hız büyüklüğü (a), ve sıcaklık (b) ile gösterilmesi.
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o

Tablo 5.1.1 plakalı eĢanjörün farklı atık gaz debilerindeki performansını göstermektedir. Sonuçlar 10 C
o
sıcaklık ile eĢanjöre giren kullanıcı suyunun gaz debisine bağlı olarak 11.1 ila 11.2 C arası sıcaklığa
yükseltildiğini göstermiĢtir. Daha önceden belirtildiği üzere simülasyonlarda yoğuĢma
modellenmemiĢtir. Tespit edilen sıcaklık artıĢı sadece taĢınım (convection) ile sağlanmaktadır. Hedef
o
olan 4 C‟lik sıcaklık artıĢı için gerekli olan kalan ısı enerjisinin yoğuĢmadan sağlanacağı
öngörülmüĢtür. Prototipler üzerinde yapılan test çalıĢmaları yoğuĢma ile kullanıcı suyunun baĢarıyla
o
4 C‟lik artırıldığını, böylelikle cihazın kullanıcı suyu veriminin %8 arttırıldığını göstermiĢtir.
Simülasyon çalıĢmaları ile gaz tarafı basınç düĢümü 25-30 Pa aralığında saptanmıĢtır. Belirlenen
limitler dahilinde kalınabilmesi için reküperatörün toplam basınç kaybı 80 Pa‟ı geçmemelidir. Böylelikle
iç ve dıĢ kasaların tasarımının maksimum 50-55 Pa‟lık basınç düĢümüne neden olacak Ģekilde
yapılması gerektiği ortaya çıkmıĢtır.
Plakalı ısı eĢanjörlerinde form verme ve üretim süreçlerinin hassas olması nedeniyle tasarım
toleranslarının doğru belirlenmesi çok önemlidir. Uygun toleransların belirlenmesi için de simülasyon
çalıĢmalarından faydalanılmıĢtır. Üretilebilirlik açısından kanal yüksekliği toleransı ±0.05 mm
olmaktadır. Bu toleranslar için yapılan analiz sonuçları ve toleransların eĢanjör ısıl performansı üzerine
etkileri Tablo 5.1.2‟de verilmiĢtir. Atık gaz ve kullanıcı suyu eĢanjör çıkıĢ sıcaklıklarının
karĢılaĢtırılmasından da anlaĢılacağı üzere belirlenen toleransların ısıl verim üzerine etkisi yok
sayılacak kadar azdır. Böylelikle bu çalıĢma ile simülasyon destekli üretim tolerans belirlenmesi de
baĢarıyla uygulanmıĢtır.
Tablo 5.1.1: Atık gaz debisinin ısıl performans ve basınç düĢümü üzerine etkisi

mAtık gaz
(kg/s)

Tgaz giriĢ
o
( C)

∆Pgaz
(Pa)

Tgaz çıkıĢ
o
( C)

mKullanıcı

TKullanıcı

TKullanıcı

∆P Kullanıcı

Suyu

Suyu GiriĢ
o

Suyu ÇıkıĢ
o

Suyu

( C)

(Pa)

(kg/s)

( C)

0.001086

70

19.74

30.35

0.0119

10

11.203

1090

0.0010317

70

19.22

28.33

0.0119

10

11.156

1092

0.000977

70

18.69

26.34

0.0119

10

11.106

1092

Tablo 5.1.2: Kanal yüksekliği toleranslarının ısıl performans üzerine etkisi
Kanal
Yüksekliği
Toleransı

mAtık gaz
(kg/s)

Tgaz

Tgaz

giriĢ
o

çıkıĢ
o

( C)

∆Pgaz
(Pa)

( C)

mKullanıcı

TKullanıcı

TKullanıcı

∆P

Suyu

Suyu GiriĢ
o

Suyu ÇıkıĢ
o

Kullanıcı

(kg/s)

( C)

( C)

Suyu

(Pa)
0

0.001086

70

19.74

30.5

0.0119

10

11.203

1092

-0.05 mm

0.001086

70

19.73

32.27

0.0119

10

11.203

1099

+0.05mm

0.001086

70

19.75

28.67

0.0119

10

11.202

1090
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5.2 Reküperatör Ġç ve DıĢ Kasa Simülasyon Sonuçları
Önceki bölümlerde belirtildiği üzere eĢanjör giriĢinde atık baca gazının modüller arasına eĢit olarak
dağıtılması reküperatörün veriminin artırılması ve basınç düĢümünün azaltılması için çok önemlidir. Bu
amaçla iç kasa tasarımı aĢamasında simülasyonlar ile akıĢ analizlerinin yapılması ve sonuçlar
doğrultusunda iyileĢtirilmesi, hem geliĢtirme zamanı hem de prototip maliyetlerinin azaltılması
açısından önem taĢımaktadır. Bahsedilen yol izlenerek ġekil 5.2.1‟de (perspektif bakıĢ) gösterilen on
farklı iç kasa modeli geliĢtirilmiĢtir. Her bir model farklı arka yüzey formuna, kanat tasarımına, kanat
pozisyonuna ve kanat üzeri atık gaz geçiĢ delik sayısı ve/veya delik çapına sahiptir. Modeller, her biri
için simülasyon sonuçları değerlendirilerek, atık gaz eĢanjör giriĢ dağılımı incelenerek ve iyileĢtirilmesi
gereken konular saptanarak kademeli olarak belirtilen sıra ile geliĢtirilmiĢtir. Tasarımın ve kanatların
geometrik parametre ve ölçüleri ġekil 5.2.2‟de gösterilmiĢtir.
ġekil 5.2.3 her bir modelin simetri düzlemi üzerindeki hız vektörlerini göstermektedir. Ġlk olarak
geliĢtirilen referans model üzerindeki vektörler incelendiği zaman resim üzerinde de belirtilen bölgede
atık gazın keskin dönüĢ nedeniyle ayrılma (flow seperation) yaĢadığı gözlemlenmektedir. Bu akıĢ
ayrılması nedeniyle eĢanjör giriĢinde ciddi boyutta bir sirkülasyon yapısı (circulation zone)
oluĢmaktadır. Bu yapı da ġekil 5.2.4‟de akıĢ debisi dağılımından anlaĢılacağı gibi o bölgeden eĢanjör
içine atık gaz giriĢini engellemektedir. Böylece atık gazın büyük bir kısmı eĢanjör üst kısmına
yönlendirilmekte, eĢanjör verimi azalırken basınç düĢümünün de artmasına neden olmaktadır. Bu
bölgeyi hareketlendirmek ve problemi çözmek için ilk olarak Model 1‟de gösterilen bir kanat tasarıma
eklenmiĢtir. Kanatın görevi gazın bir kısmını sirkülasyon bölgesine göndererek bu yapıyı
hareketlendirip bozmaktır.
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ġekil 5.2.1. Ġç kasa tasarımları perspektif bakıĢ
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ġekil 5.2.2. Ġç kasa tasarım ve kanat geometrik ölçüleri
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ġekil 5.2.3. Simetri düzlemi üzerindeki üç boyutlu hız vektörleri
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Model 1, 2 ve 3 üzerine eklenen farklı kanat tasarımları ve kanatların pozisyonlarının gazın eĢanjör
giriĢ dağılımının homojenliği üzerine olumlu etki yaptığı gözlemlenmiĢtir. Ancak simülasyon sonuçları
kanadın gaz üzerinde oluĢturduğu engel ve ani momentum değiĢimi nedeniyle yüksek basınç
düĢümüne (>150 Pa) neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca üretim sürecinde kanatın pozisyonlanması
ve iç kasaya montajı zor olacağından kanatsız bir tasarım olan Model 4 hazırlanmıĢtır. Model 4‟de iç
kasa arka sırt yüzeyi kanat görevi görecek Ģekilde formlanmıĢtır. Fakat simülasyon sonuçları ġekil
5.2.4‟de gösterildiği üzere bu tasarımın atık gaz dağılımının eĢanjör giriĢinde eĢitlenmesi üzerine
etkisiz kaldığını ortaya çıkarmıĢtır.

ġekil 5.2.4. EĢanjör giriĢi atık gaz debi dağılımı
Kanadın neden olduğu basınç düĢümünü azaltmak amacıyla kanat üzerine farklı çapta, sayıda ve
pozisyonda olan delikler eklenerek Model 5,6,7,8,9 ve 10 tasarımları sırasıyla oluĢturulmuĢtur. Sonuç
olarak Model 10 hem basınç düĢümü (101 Pa) hem de atık gazın eĢanjör içine homojen dağılımını
sağlayan en iyi tasarım olarak belirlenmiĢtir. Bu tasarımda toplamda 9 delik mevcuttur. Bu
deliklerinden kanadın en uçta kalan iki tanesinin çapı (5 mm) diğerlerine (6 mm) göre küçük seçilmiĢtir.
Bunun nedeni akıĢ ayrıĢması ile merkezde oluĢan „seperation bubble‟ ın gazı eĢanjör yan taraflara
yönlendirmesi nedeniyle bu kısımlardan geçecek gaz debisinin orta kesimlere oranla dengelenmesini
sağlamaktır. Model 10‟un eĢanjör giriĢindeki gaz debi kontorları ġekil 5.2.4 üzerinde incelendiğinde
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göreceli olarak diğer modellere kıyasla akıĢı homojenleĢtirmede ne denli baĢarılı olduğu
anlaĢılmaktadır.
Bu çalıĢmadaki simülasyon analizlerine dayanarak iç tasarımı Model 10 olan ve toplamda 12 su
modülüne sahip plakalı eĢanjör içeren bir reküperatör prototipi geliĢtirilerek fonksiyon testleri
gerçekleĢtirilmiĢtir. Test sonuçlarına göre kullanıcı suyu verim artıĢı %7 mertebesinde kalmıĢ,
reküperatörün neden olduğu toplam basınç düĢümü de 120 Pa‟ın üzerinde çıkmıĢtır. Isı transfer
miktarını artırmak ve aynı zamanda basınç düĢümünü de azaltmak (<80 Pa) amacıyla 2 su modülü
daha eĢanjöre eklenerek toplamda 14 su geçiĢine sahip eĢanjör tasarımı yapılmıĢtır. Bu revizyonun
basınç düĢümü üzerine etkisini incelemek amacıyla simülasyonlar tekrar edilmiĢtir. Yapılan iyileĢtirme
çalıĢmalarının neticesinde Model 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 olmak üzere 7 farklı model daha
geliĢtirilmiĢtir. GeliĢtirme süreci ġekil 5.2.5 ve 5.2.6‟ da detaylı Ģekilde açıklanmıĢtır.
Model 10‟a iki su modülünün eklenmesiyle oluĢturulan Model 11‟de basınç düĢümü %20 oranında
azaltılarak 101 Pa‟ a kadar düĢürülmüĢtür. Kanatın basınç düĢümü üzerine etkisini araĢtırmak
amacıyla kanat tasarımdan çıkartılmıĢ ve analizler Model 12 üzerinde tekrar gerçekleĢtirilmiĢtir.
Sonuçlar kanadın basınç düĢümü üzerinde %23‟e varan ciddi oranda artırıcı etki yaptığını göstermiĢtir.
Model 12 üzerinde basınç düĢümü baĢarıyla 80 Pa altına düĢürülmüĢ olsa bile dıĢ kasanın yaratacağı
etkiler de (fazladan 10-30 Pa basınç düĢümü) göz önünde bulundurulmalıdır. Bu amaçla iç kasa ve
eĢanjörün birlikte yaratacağı basınç düĢümü toplamda 50 Pa mertebelerine indirilmesi hedeflenmiĢtir.
Atık gaz reküperatör alt kısmından giriĢte daralan bir bölgeden geçmektedir. Bu da fazladan basınç
düĢümüne neden olmaktadır. Bu bölgenin büyütülmesi amacıyla reküperatör Model 13‟de görüldüğü
gibi alt kısmından sağa kaydırılıp bu alanın artırılması sağlanmıĢ ve basınç düĢümü 65 Pa‟ a
indirilmiĢtir. Buna ek olarak Model 14‟de de çıkıĢ bölgesi büyütülerek atık gaza karĢı oluĢan dirençler
baĢarıyla 61 Pa‟a kadar azaltılmıĢtır. Fakat bu revizyonlar ile reküperatörün giriĢ kısmı ile çıkıĢ kısmı
arasındaki düzlemsellik (co-axiality) bozulmuĢtur. Maalesef bu durumun reküperatörün kurulmuĢ
sistemlere montajını zorlaĢtıracağı anlaĢılarak Model 15‟de gösterildiği üzere çıkıĢ kısmı büyütülmüĢ
olarak korunurken giriĢ kısmı ilk konumuna geri getirilmiĢtir. Bu da basınç düĢümünün 75 Pa‟ a
yükselmesine neden olmuĢtur.
ġu ana kadar yapılan çalıĢmalar basınç düĢümünün istenilen mertebeye (<55 Pa) azaltılması için
radikal bir alternatif çözüm gerektiğini göstermiĢtir. Basınç düĢümünü etkileyen en önemli faktörlerden
biri plakalı eĢanjörün reküperatör içine yerleĢtirilme açısıdır. YoğuĢma suyunun yüzeyden kolay ve
o
hızlı süpürülmesi amacıyla yerçekimi ekseniyle 45 açı yapacak Ģekilde yerleĢtirilmesi öngörülmüĢtü.
o
Fakat yapılan deneysel çalıĢmalar ile eğimin 30 olması durumunda dahi yoğuĢma suyunun eĢanjör
o
yüzeylerinden hızlıca arındırıldığı tespit edilmiĢtir. Böylelikle plakalı eĢanjör 15 daha düĢük eğimli
yerleĢtirilerek Model 16 tasarımı oluĢturulmuĢtur. Analizler bu revizyon ile basınç düĢümünün 60 Pa‟ a
gerilediğini göstermiĢtir. Ve son olarak reküperatör giriĢ ve çıkıĢ bölgeleri Model 17‟nin Ģeklinde
gösterildiği üzere geniĢletilerek basınç düĢümü (53 Pa) hedeflenen mertebeye kadar baĢarıyla
düĢürülmüĢtür.
Ġç kasa simülasyon çalıĢmalarına ek olarak, reküperatör dıĢ kasa endüstriyel tasarımının da
simülasyon çalıĢmaları gerçekleĢtirildi. ġekil 5.2.7‟de simülasyon modeli ve havanın dıĢ kasa boyunca
izlediği üç boyutlu akıĢ çizgileri gösterilmiĢtir. Simülasyon sonuçlarına göre dıĢ kasanın hava çekiĢine
karĢı oluĢturduğu direnç hava debisine bağlı olarak 10 Pa‟ın altında bulunmuĢtur.
Sonuç olarak Model 17 prototipi üzerinde yapılan fonksiyonel testler yönlendirici kanat kullanılmasa
dahi 2 modül eklenmesi ile kazanılan ısı transfer yüzey alanı ile hem basınç düĢümünün
hedeflenilenin altında (<80 Pa) hem de kullanıcı suyu veriminin %8 artırılmasını sağladığını
göstermiĢtir.
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ġekil 5.2.5. Isı transferi artırma ve basınç düĢümü azaltımı iyileĢtirme çalıĢmaları
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ġekil 5.2.6. Basınç düĢümü azaltımı iyileĢtirme çalıĢmaları
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ġekil 5.2.7. DıĢ kasa simülasyon modeli (sağ resim) ve üç boyutlu akıĢ çizgileri (sol resim)

SONUÇ
Bu çalıĢma ile yoğuĢmalı kombilerde enerji kaybını azaltmak ve cihaz kullanım suyu verimini artırmak
amacıyla kombi baca çıkıĢına takılacak plakalı ısı değiĢtirgeci kullanan yeni nesil reküperatörün
simülasyon tabanlı geliĢtirilmesi baĢarıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Reküperatör için tasarlanan yeni nesil
plakalı ısı değiĢtirgeci, reküperatör iç ve dıĢ kasaları, sonlu hacimler yöntemi kullanılarak değiĢmeyen
(steady) koĢullarda 3 boyutlu olarak Ansys Fluent yazılımı ile geliĢtirilmiĢtir. Uygulanan simülasyon
teknikleri, çalıĢmaları ve analiz sonuçları geliĢtirme aĢamasında etkili bir biçimde kullanılmıĢtır.
Böylelikle kullanıcı suyu ısıtma devresinde baca atık gazından enerji kazanımıyla % 8 verim artıĢı
sağlayan kompakt ve düĢük maliyetli yeni nesil reküperatör, kombi cihazları için geliĢtirilmiĢtir.
GeliĢtirilme aĢamasında sadece iki prototip üretilerek hem geliĢtirme maliyeti düĢürülmüĢ hem de
geliĢtirme süreci ciddi oranda kısaltılmıĢtır.
Plakalı eĢanjörün hassas tolerans ölçülerinin belirlenmesinde yine simülasyon çalıĢmaları büyük rol
oynamıĢtır. Buna ek olarak simülasyonlar ile eĢanjörün ısı transfer ve akıĢ davranıĢı da niceliksel
(quantitative) olarak incelenebilmiĢtir.
Ayrıca bu çalıĢmalar, akıĢ kontrolünde pasif bir teknik olan yönlendirici kanat kullanımının, özelikle
homojen akıĢ dağılımı gerektiren uygulamalarda baĢarılı bir teknik olduğunu göstermiĢtir. Kanat
tasarımı ve performansı birçok geometrik parametreye ve akıĢ içinde hassas pozisyonlanmasına
bağlıdır. Bu çalıĢmalarda da gösterildiği üzere sayısal yöntemler ile bu tarz geliĢtirmeler hızlı ve etkili
bir biçimde yapılabilmektedir.
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SU TASARRUFU SAĞLAYAN EMNİYET VALFİNİN
OPTİMUM TASARIMININ GELİŞTİRİLMESİ
Muhammed Safa KAMER
Ahmet KAYA
Hüseyin Emre ŞAHİN
Abdullah ŞİŞMAN

ÖZET
Bu çalıĢma iki aĢamadan oluĢmaktadır. Ġlk olarak; su kullanımının yaygın olduğu mahallerde, su
kullanımı sırasında ani su kesilmelerinden sonraki olası su israf ve baskınlarını önlemek amacıyla bir
otomatik-mekanik emniyet valfi tasarlanarak imal edilmiĢtir. Emniyet valfi, su kesildiğinde (Ģebeke
basıncı atmosfer basıncına eĢit olduğunda) devreye girerek hattı kapatmakta, su tekrar geldiğinde su
geçiĢine izin vermediği için su tasarrufu sağlayarak baskınların oluĢmasını da engellemektedir.
Emniyet valfinin giriĢ ve çıkıĢı arasındaki basınç düĢüĢünü ölçmek amacıyla bir deney düzeneği
kurulmuĢ ve artan debi ile basınç düĢüĢünün arttığı tespit edilmiĢtir. Emniyet valfinin üç boyutlu akıĢ
analizi Ansys-Fluent paket programı ile yapılmıĢ ve elde edilen sonuçlar deneysel verilerle
karĢılaĢtırılarak iyi bir uyum sağlanmıĢtır. Ġkinci aĢamada ise; tasarım üzerinde değiĢiklikler yapılmıĢ
ve tasarımdaki değiĢiklerin basınç düĢüĢüne etkisi sayısal olarak araĢtırılmıĢ ve basınç düĢüĢünün en
az olduğu geometri tespit edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Emniyet Valfi, Basınç DüĢüĢü, Deneysel ÇalıĢma, Ansys-Fluent, Tasarım Etkileri.

ABSTRACT
This study consists of two phases. Firstly; the use of water is common in places, designed an automechanical safety valve was manufactured to prevent during water use after sudden cut of water,
possible wasting water and floods. Safety valve close the line when water is cut off (when mains
pressure is equal to atmospheric pressure) and does not allow water to pass when come back, saving
water and prevents the floods. An experimental setup was established to measure pressure drop
between the inlet and outlet of safety valve. It was determined that increased pressure drop with
increasing flow rate. Three-dimensional flow analysis of safety valve was performed with Ansys-Fluent
CFD solver and, the results obtained compared with experimental data are a good correspondence. In
the second stage; changes made in the design and the effect of varying the pressure drop was
investigated numerically and it has been determined in design at least the geometry of the pressure
drop.
Key Words: Safety Valve, Pressure Drop, Experimental Studies, Ansys-Fluent, Design Effects.

SEMBOLLER
A0, As : Türbülans modeli sabitleri
Cp
: Özgül ısı (J/kg·K)
C1 , C2 , C1ε , C2ε , Cµ : Türbülans modeli sabitleri
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: Geometrinin karakteristik uzunluğu, dairesel boru için çap (m)
: Valfin giriĢ hattındaki kesit çapı (Minimum kesit) (m)
: Piston iç çapı (Maksimum kesit) (m)
3
: Türbülans kinetik enerjisi üretimi (kg/m·s )
: Isı iletim katsayısı (W/m·K)
: Türbülans kinetik enerjisi (m²/s²)
: Kütlesel debi (kg/s)
: ÇıkıĢ hattı basıncı (Pa)
: GiriĢ hattı basıncı (Pa)
: Reynolds sayısı
2 4
: ε için kaynak terimi (m /s )
: Sıcaklık (K)
: Zaman (s)
: Yatay doğrultudaki hız bileĢeni (m/s)
: AkıĢkanın kinematik viskozitesi (m²/s)
: Ortalama akıĢ hızı (m/s)
: Dijital basınç ölçer hassasiyeti (%)
: Yatay koordinat (m)
: Basınç düĢüĢü (Pa)
: Maksimum basınç düĢüĢü (Pa)
: Minimum basınç düĢüĢü (Pa)
: Basınç düĢüĢü oranı (%)
: Türbülans yitim (kayıp) oranı (m²/s³)
: Dinamik viskozite (kg/m·s)
: Türbülans viskozitesi (kg/m·s)
: Yoğunluk (kg/m³)
: k için türbülanslı Prandtl sayısı
: ε için türbülanslı Prandtl sayısı

1. GİRİŞ
Su gereksinimi, artan nüfus ve geliĢen ekonomi ile birlikte hızla artmaktadır. Temiz su kaynaklarının
boĢa harcanmadan kullanıma sunulması, suyun ekonomik olarak iĢletilmesinde en büyük amaçtır. Su
kaynaklarının boĢa harcanmasına neden olan önemli faktörlerden birisi de Ģebekelerdeki su
kayıplarıdır ve bu ülkemizde olduğu kadar diğer ülkelerde de üzerinde önemle durulan araĢtırma
konularından biridir [1]. ġebeke suyu kesilmesi durumunda açık unutulan vanalar, önemli oranda su
kaybına neden olmaktadır.
ġebeke ve tesisatlardaki su kayıpları ile su baskınlarını önlemek amacıyla geçmiĢten günümüze çok
çeĢitli çalıĢmalar yapılmıĢtır. Kavurmacıoğlu ve Karadoğan, basınç ayar vanaları ve karakteristiklerini
tanıtarak, bunların ayar karakteristiklerini belirlemiĢlerdir. Otomatik kontrol vanaları kullanılarak
basıncın ayarlanmasıyla su kaçaklarının azaltılmasının mümkün olduğunu tespit etmiĢlerdir [2].
Çelikağ, küresel vanalardaki basınç kayıp katsayısını deneysel ve sayısal olarak belirlemiĢtir. Sayısal
yöntemde sonlu hacimler yöntemi olan Fluent programını kullanmıĢtır [3]. Amirante vd., hidrolik
oransal valfin performansını artırmak ve tasarım iyileĢtirmeleri yapmak amacıyla akıĢ analizini Fluent
paket programını kullanarak yapmıĢlardır [4]. Chern vd., küresel valfin performansını, akıĢ özelliklerini
ve kavitasyon etkisini deneysel olarak incelemiĢlerdir. Valfin performansını belirlemek için gerekli
katsayıları; farklı hacimsel debi ve farklı basınçlar için belirlemiĢlerdir [5]. Duymaz, DN 40 nominal
çapında bir kelebek vananın lokal yük kayıp katsayısını, deneysel ve sayısal olarak hesaplamıĢtır.
Sayısal çözümlemede sonlu hacimler yöntemi olan Fluent paket programını kullanmıĢtır [6].
Koyunbaba, endüstride yaygın olarak kullanılan küresel ve kelebek vanaların akıĢ karakteristik
eğrilerini ANSYS programı yardımıyla belirlemiĢ ve vana üreten firmaların katalog verileri ile
karĢılaĢtırmıĢtır [7]. Pirinçciler, basınçlı sulama sisteminde suyun sahaya dağıtımında kullanılan tek
Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 619 _______

gövdeli dağıtım ünitesini tasarlayarak akıĢ analizini deneysel ve sayısal olarak araĢtırmıĢtır. Deneysel
olarak elde edilen basınç kayıplarını sayısal yöntemden (FLUENT) elde edilen sonuçlarla
karĢılaĢtırmıĢtır [8]. Yüksel, sürgülü vanalarda basınç kayıp katsayısını vana açıklığına bağlı olarak,
deneysel ve sayısal olarak hesaplamıĢtır [9]. Kaya, yatay milli, tek kademeli, uçtan emiĢli bir santrifüj
pompanın performansını sayısal olarak araĢtırmıĢtır. Sayısal çalıĢmasında sonlu hacimler yöntemi
olan FLUENT programını kullanmıĢtır [10]. Deng vd., bir spool-valf içindeki yüksek hızda akan yağın
akıĢ analizini ve çentikler etrafındaki lokal sıcaklık dağılımını, sonlu hacimler yöntemine dayalı olan
Ansys-Fluent ve ABAQUS programı ile belirlemiĢlerdir [11]. Sandalcı, DN65 ve DN80 ölçülerindeki iki
farklı vananın basınç kayıplarını farklı akıĢ hızlarında ve farklı disk açılarında deneysel olarak
belirlemiĢtir [12]. Kocakaya, Diyarbakır ili Muradiye Mahallesini pilot bölge olarak seçmiĢ ve pilot
bölgenin Ģebeke suyu giriĢ hattına bir oda inĢa ederek hat üzerinde çeĢitli akıĢ ölçümleri (debi, basınç
vb.) yapmıĢtır. Farklı iĢletme basınçları için deneyler yapmıĢ ve Ģebeke iĢletme basıncının su tüketimi
üzerindeki etkisinin oldukça önemli olduğunu belirlemiĢtir [13]. Yang vd., 3-boyutlu bir durdurma
vanasının akıĢ analizini farklı hacimsel debiler için sayısal olarak incelemiĢlerdir. RNG k–ε türbülans
modeli uygulanarak Navier-Stokes denklemlerini Fluent paket programı ile çözmüĢlerdir [14].
Chattopadhyay vd., basınç ayar valfi içinden olan akıĢı hesaplamalı akıĢkanlar mekaniği yöntemini
kullanarak incelemiĢlerdir. Türbülans koĢulları için Navier–Stokes denklemlerini Fluent paket
programını kullanarak çözmüĢlerdir. Sayısal analizde standart k–ε ve realizable k–ε modellerini
kullanmıĢlardır [15]. Lisowski ve Rajda, bir hidrolik sistemde, yön kontrol valfi kullanılarak basınç
düĢüĢünün azaltılmasını deneysel ve sayısal olarak araĢtırmıĢlardır. Deneysel çalıĢmada, bir deney
düzeneği kurulmuĢ ve farklı hacimsel debilerde oluĢan basınç düĢüĢü belirlenmiĢtir. Sayısal çalıĢmada
ise Ansys-Fluent paket programında standart k–ε türbülans modeli kullanarak analizler yapılmıĢ ve
deneysel çalıĢma sonuçları ile karĢılaĢtırılmıĢtır [16]. Kamer, su tasarrufu sağlamak amacıyla bir
mekanik valf tasarlamıĢtır. Tasarlanan bu valfte akıĢ analizi yapılarak farklı debilerde oluĢan basınç
düĢüĢünü deneysel ve sayısal olarak belirlemiĢtir [17].
Bu çalıĢmada; toplu su tüketim alanlarında (hastane, okul vb.) ani su kesilmesiyle açık unutulan
musluklardan Ģebeke suyu gelmesiyle oluĢacak israfı ve su baskınını engellemek amacıyla mekanikotomatik olarak çalıĢan bir emniyet valfinin optimum tasarımı belirlenmiĢtir. Tasarlanarak imal edilen
bu emniyet valfinin akıĢ özellikleri (hız ve basınç dağılımları ile basınç düĢüĢü-kütlesel debi iliĢkisi)
deneysel ve sayısal olarak incelenmiĢtir. Deneysel ve sayısal sonuçlar arasında uyum belirlendikten
sonra, tasarım üzerinde farklı iyileĢtirmeler yapılmıĢ ve her iyileĢtirme sonrası sayısal çözüm
yapılmıĢtır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Deneysel Çalışma
Tasarım-I
ġebeke kullanım suyu kesilmesi durumunda açık unutulan vanalardan, suyun gelmesiyle oluĢan su
kayıp ve baskınlarının mekanik otomatik çalıĢan mekanizmalarla engellenmesi amacıyla yeni bir valf
(El Kumandalı Emniyet Valfi) tasarlanmıĢ ve imalatı yapılmıĢtır.
El Kumandalı Emniyet Valfi ġekil 1‟de gösterildiği gibi dıĢ gövde (1), açma-kapama sürgüsü (2),
kapama yayı (3), sürgü delikli tapası (4) ve açma topuzundan (5) oluĢmaktadır.
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(a) Valfin kapalı konumu
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(b) Valfin açık konumu

Şekil 1. El Kumandalı Emniyet Valfi Kesit GörünüĢleri
Ġlk durumda açma-kapama sürgüsü (2) kapama yayı (3) kuvvetinden dolayı kapalı konumda olduğu
için Ģebeke kullanım suyu tesisatında Ģebeke basıncı olsa bile El Kumandalı Emniyet Valfi, kullanım
suyunun „ÇıkıĢ‟ hattına geçmesine izin vermemektedir. ġebeke kullanım suyu tesisatında Ģebeke
basıncı olduğu durumda açma topuzu (5) ġekil 1a‟da gösterilen yönde insan gücü ile çekilerek açmakapama sürgüsü (3) açık konuma getirilmekte ve bırakılmaktadır. Böylece El Kumandalı Emniyet Valfi
çıkıĢ hattına kullanım suyu geçiĢi sağlanmıĢ olmaktadır. Kapama yayının (3) açma-kapama
sürgüsünün (2) açık konumundaki kuvveti, açma-kapama sürgüsüne (2) etki eden minimum Ģebeke
basıncının (son kullanıcı vanasının/vanalarının tamamen açık olduğu durumda açma-kapama
sürgüsüne (2) etki eden basınç) oluĢturduğu kuvveti yenemeyecek Ģekilde tasarlanmıĢtır. Bu nedenle
Ģebeke kullanım suyu tesisatında Ģebeke basıncı olduğu durumda El Kumandalı Emniyet Valfi bir kez
açık konuma getirildiğinde, Ģebeke kullanım suyu kesilene kadar kapalı konuma geçmemektedir.
Ayrıca Ģebeke kullanım suyu kesilse dahi herhangi bir kullanıcı vanasının açık olmadığı durumda valf
yine kapalı konuma geçmemektedir. Çünkü valfin kapalı konuma geçebilmesi için açma-kapama
sürgüsüne (2) etki eden basıncın ortadan kalkmasının yanında, valfin içerisindeki suyun tahliye
edilerek açma-kapama sürgüsünün (2) kapalı konuma doğru hareketini engellememesi gerekmektedir.
ġebeke kullanım suyu kesildiğinde açma-kapama sürgüsüne (2) etki eden Ģebeke basıncı ortadan
kalktığı için kapama yayı (3) kuvvetinin etkisiyle açma-kapama sürgüsü (2) otomatik olarak kapalı
konuma geçmektedir (bunun için herhangi bir kullanıcı vanasının açık olması veya valfin içerisindeki
suyun bir Ģekilde tahliye olması gerekmektedir). Bu aĢamada açma topuzu (5) ġekil 1a‟da gösterilen
yönde insan gücü ile çekilerek açma-kapama sürgüsü (2) açık konuma getirilmek istendiğinde, Ģebeke
kullanım suyu tesisatında Ģebeke basıncı olmadığından, yine kapama yayı (3) kuvvetinin etkisiyle
açma-kapama sürgüsü (2) otomatik olarak kapalı konuma geçmektedir. ġebeke kullanım suyu
tesisatına tekrar Ģebeke basıncının gelmesi halinde, açma topuzu (5) ġekil 1a‟da gösterilen yönde
insan gücü ile çekilerek açma-kapama sürgüsü (2) açık konuma getirilene kadar El Kumandalı
Emniyet Valfi, „ÇıkıĢ‟ hattına kullanım suyu geçiĢine izin vermemektedir. Böylece Ģebeke kullanım
suyu kesilmesi durumunda, El Kumandalı Emniyet Valfinden sonraki tesisat üzerindeki kullanım suyu
vanası/vanaları açık unutulsa bile, Ģebeke kullanım suyunun tekrar gelmesi halinde bu
vanadan/vanalardan su akmamaktadır.
Kullanım suyu vanasından/vanalarından su akmadığı fark edildiğinde, El Kumandalı Emniyet Valfi
insan gücü yardımıyla açık konuma getirilmekte ve böylece son kullanıcı vanalarına kullanım suyu
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geçiĢi sağlanmıĢ olmaktadır. Son kullanıcı vanalarına kullanım suyu geçiĢi sağlandıktan sonra açık
unutulmuĢ olan vanalardan su aktığı fark edilmekte ve bu vanalar kapatılmaktadır. Tasarlanarak imal
edilen bu valf ġekil 2‟de gösterilmiĢtir.

Şekil 2. Tasarlanarak imal edilen El Kumandalı Emniyet Valfi (Tasarım-I)
GeliĢtirilen bu el kumandalı emniyet valfinin test edilmesi ve farklı debilerdeki basınç düĢüĢü
değerlerinin belirlenmesi için bir deney düzeneği tasarlanmıĢtır (ġekil 3). Tasarlanan deney düzeneği
baĢlıca; 100 litrelik depo, sirkülasyon pompası, kapalı genleĢme tankı, basınç regülatörü, küresel
vana, elektromanyetik debimetre, dijital basınç göstergesi, emniyet ventili, uzun musluk ve elektrik
panosu elemanlarından oluĢmaktadır.
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1

100 litrelik depo

2

Sirkülasyon pompası

3

Kapalı genleĢme tankı

4

Basınç regülatörü

5

Küresel vana

6

Elektromanyetik debimetre

7

Dijital basınç ölçer

8

Emniyet ventili

9

El kumandalı emniyet valfi

10

Uzun musluk

11

Elektrik panosu

Şekil 3. Basınç DüĢüĢü Ölçümlerinde Kullanılan Deney Düzeneğinin ġematik Gösterimi
Depoya doldurulan temiz su, sirkülasyon pompası yardımıyla sisteme gönderilmektedir. Tesisat
elemanlarından dolaĢarak uzun musluğa ulaĢan temiz su, musluktan tekrar depoya aktarılmaktadır.
Sistemin çalıĢması bu Ģekilde kapalı devre olarak devam etmektedir.
Depodan sirkülasyon pompası yardımıyla emilen su, pompanın çıkıĢında iki yola ayrılmaktadır. Bu
yollardan birincisinde, çeĢitli tesisat elemanlarından dolaĢtıktan sonra uzun musluğa ulaĢmaktadır.
Ġkincisinde ise, emniyet ventili ve çeĢitli tesisat elemanlarından dolaĢtıktan sonra depoya
aktarılmaktadır. Birinci yolu izleyen temiz su, burada ilk olarak basınç regülatörüne girmektedir. Basınç
regülatöründen çıkan su, debi ayarının yapılabilmesi için yerleĢtirilen küresel vanaya girmektedir.
Küresel vanadan çıkan suyun debi ölçümü elektromanyetik debimetreyle yapılmaktadır.
Elektromanyetik debimetreden geçtikten sonra, su El Kumandalı Emniyet Valfine (ġekil 2) girmektedir.
El Kumandalı Emniyet Valfinden çıktıktan sonra, ilk olarak uzun musluğa girmekte ve buradan çıkan
su, tekrar depoya akmaktadır. El Kumandalı Emniyet Valfi giriĢ ve çıkıĢına bu bölgelerdeki basınçların
ölçülmesi için birer dijital basınçölçer yerleĢtirilmiĢtir. Sistem üzerindeki uzun musluğun kapalı olması
durumunda veya birinci yol üzerinde bulunan küresel vana yardımıyla birinci yola aktarılan debinin
azaltılması durumunda pompanın zarar görmemesi için temiz su, ikinci yola yönlenmekte ve buradaki
emniyet ventilini açarak depoya ulaĢmaktadır.
2.2. Sayısal Çalışma
Sayısal çalıĢma kapsamında; analiz bölgesinin 3 boyutlu katı modeli deney seti üzerinden ölçüler
alınıp bilgisayar ortamında modellenmiĢtir. El Kumandalı Emniyet Valfinin açık olduğu konum dikkate
alınarak çizimler gerçekleĢtirilmiĢtir. Bilgisayar ortamında 3 boyutlu katı modelleme iĢlemlerinde
SolidWorks ticari yazılımı, akıĢ analizlerinde ise Ansys-Fluent ticari yazılımı kullanılmıĢtır.
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Sayısal hesaplamalarda yapılan kabuller;
 Valf giriĢ-çıkıĢında çelik boru ve demir fittings malzemeler kullanılmıĢ ve bu malzemelerin
pürüzlük değerleri sabit olarak çelik boru için 1.6 µm, demir fittings malzeme için 12.5 µm
girilmiĢtir. Valf ise bronz malzemeden üretilmiĢ ve pürüzlülük değeri sabit olarak 3.2 µm
girilmiĢtir [18].
 Sayısal hesaplamalar, türbülanslı, üç boyutlu, sürekli, zorlanmıĢ taĢınım için CFD
uygulamalarında
sıkça
kullanılan
Ansys-Fluent
bilgisayar
programı
yardımıyla
gerçekleĢtirilmiĢtir. Çözümlerde, segregated çözücü ve SIMPLE algoritması kullanılmıĢtır [19].
Süreklilik ve momentumun korunumu denklemleri [11];
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Burada µ moleküler viskozitedir ve türbülanslı akıĢta efektif viskozite olarak kullanılır (
 eff     t , burada  t türbülans viskozitesidir).
3-boyutlu sayısal analiz için aĢağıdaki sınır koĢulları tanımlanmıĢtır;
i. GiriĢ sınır koĢulu: “mass-flow-inlet” tanımı yapılarak kütlesel debiler 0.2149 kg/s‟den 0.2915
kg/s‟ye aralığında girilmiĢtir.
ii. ÇıkıĢ sınır koĢulu: “pressure-outlet” olarak tanımlanmıĢtır. Deneysel olarak belirlenen valf çıkıĢ
basıncının sayısal değeri girilmiĢtir.
iii. Boru ve valf cidarları “wall” olarak tanımlanmıĢtır.
iv. Duvar fonksiyonu: Her iki türbülans modelinde de (Standart k–ε ve Realizable k–ε) “Standart
Wall Functions” seçilmiĢtir.
Sayısal analizlerde Standart k–ε ve Realizable k–ε türbülans modelleri kullanılmıĢtır. k–ε modellerinde,
türbülans kinetik enerjisi (k) ve kayıp oranı “disipasyonu” (ε) için iki adet transport denklemi, NavierStokes denklemlerine ek olarak çözülmektedir. Standart k–ε türbülans modelinde; türbülans kinetik
enerjisi (k) ve kayıp oranı (ε) aĢağıda verilen denklemler kullanılarak çözülmektedir [11;16;20].
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Bu denklemlerde, Gk ortalama hız gradyanından kaynaklanan türbülans kinetik enerji üretimidir.



türbülans viskozitesidir ve  t  C  k

2



t

denklemi ile belirlenir. Türbülans modellerindeki sabitler

aĢağıda verilmiĢtir [11;16;21].

C1  1.44 , C2  1.92 , C   0.09 ,  k  1.0 ,    1.3
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“Standart k–ε” modelinde sabit olan C  katsayısı Realizable k–ε türbülans modelinde dinamik bir form





almaktadır ve C  1/ A0  As k Sij 

 bağıntısı ile elde edilmektedir [20].



1
Burada A0  4.04 , AS  6 cos  ve   cos1 6W
3
ise aĢağıdaki gibi hesaplanır:
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 Ģeklinde sabitlerdir. Deformasyon tensörü
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(6)

W terimi ile S ij arasındaki iliĢki,
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S ij S ij

(7)

S ij S ij

Ģeklindedir [15].
Realizable k–ε türbülans modelinde türbülans kinetik enerjisini (k) ve kayıp oranını (ε) belirlemek için
aĢağıda verilen denklemler kullanılır.
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“Realizable k–ε” türbülans modelinin sabitleri aĢağıda belirtilen değerlere sahiptir [21].
C2  1.9 ,  k  1.0 ,    1.2

Her iki türbülans modelinde de (Standart k–ε ve Realizable k–ε) “Standart Wall Functions” seçilerek
analizler gerçekleĢtirilmiĢtir.
2.3. Mesh Yapısı
Tasarım-I‟deki gibi geliĢtirilip imal edilen El kumandalı emniyet valfinin sayısal çözümünde ġekil 4‟te
gösterilen ağ yapısı kullanılmıĢtır. KöĢe noktalarında hız ve basınç değiĢimini daha iyi görebilmek için
6
yoğun ağ kullanılmıĢtır. Vana çözüm bölgesi için 1.25x10 elaman sayılı ağ yapısı kullanılmıĢtır.
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(a)

(b)

(c)

Şekil 4. Sayısal Çözümlemede Kullanılan Ağ Yapısı

2.4. Hata Analizi
Deneysel çalıĢmalarda, elde edilen sonuçların doğruluğunu etkileyen hata miktarlarının belirlenmesi
önemlidir. Literatürde belirtilen standartlara uygun olarak kurulan bir deney düzeneğinde yapılan
deneylerde, elde edilen veriler değerlendirildiğinde, hatalar iki farklı Ģekilde ortaya çıkmaktadır. Bunlar;
deney düzeneğinin ve ölçüm araçlarının yapısından kaynaklanan kaçınılmaz hatalar ve deney yapan
kiĢinin ihmallerinden kaynaklanan hatalardır. Bu hataların değerlendirilmesi için yapılan hata analizi
sonuçların yorumlanması açısından oldukça önemlidir [22].
Belirli sayıda deney yapıldıktan sonra bu deneylere ait hata oranlarının tespiti için pratikte birkaç
yöntem geliĢtirilmiĢtir. Bunlardan en çok kullanılanlardan biri “akılcı yaklaĢım” yöntemidir. Bu tip hata
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analizinde ölçme sisteminde bulunan bütün aletlerin aynı anda maksimum hatayı yaptığı kabul edilir
[23]. Bu yöntem göz önünde bulundurularak deneysel ve sayısal olarak hesaplanan basınç düĢüĢü
(ΔP) sonuçları arasındaki hatanın analizi yapılabilir.
Deneysel çalıĢma kapsamında her deney için ayrı ayrı El Kumandalı Emniyet Valfi giriĢ hattında
ölçülen basınç değerinden (PG) çıkıĢ hattında ölçülen basınç değerinin (PÇ) farkı alınarak basınç
düĢüĢü değerleri (ΔP) hesaplanmıĢtır. Bu basınçların ölçümlerinde kullanılan dijital basınç ölçerlerin
ölçüm hassasiyetleri (wB) ±%0.5‟tir ve bu basınç ölçerler sadece bar biriminde ölçüm yapabilmektedir.
GiriĢ ve çıkıĢ hattındaki basınçölçerlerin aynı anda maksimum ve minimum hatayı yaptığı kabul
edilerek her deney için maksimum basınç düĢüĢü (ΔPmks) ve minimum basınç düĢüĢü (ΔPmin) değerleri
ölçüm cihazlarının hassasiyetleri dikkate alınarak hesaplanmıĢtır. Hesaplamalarda (11) ve (12)
numaralı denklemler kullanılmıĢtır.

P  PG  PÇ

(10)







(11)







(12)

Pmks  PG  PG  wB   PÇ  PÇ  wB

Pmin  PG  PG  wB   PÇ  PÇ  wB
2.5. Tasarım İyileştirmeleri

Ġlk tasarlanan valf imal edilmiĢ ve farklı kütlesel debilerde oluĢan basınç düĢüĢleri deneysel ve sayısal
olarak belirlenmiĢtir. Aynı sayısal yöntem kullanılarak, ilk tasarım üzerinde yapılan değiĢikliklerin
basınç düĢümüne olan etkisi belirlenmiĢtir.
Tasarım-II
Bu tasarımda ilk tasarımdan (ġekil 5a) farklı olarak valfin giriĢ bölgesindeki en düĢük kesit alanı
geniĢletilmiĢ ve bu geçiĢteki kesit alanı dikdörtgen Ģeklinde oluĢturulmuĢtur. Tasarım-I üzerinde
yapılan bu değiĢiklik ġekli 5b‟de mavi ile iĢaretli bölge olarak gösterilmiĢtir.

(a)

(b)

Şekil 5. Tasarımların DıĢ Gövde Kesit GörünüĢü (a) Tasarım-I, (b) Tasarım-II
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Tasarım-III
Bu tasarımda, giriĢ bölgesindeki en düĢük kesit alanı geniĢletilmiĢ ve valfin piston bölgesinden çıkıĢ
bölgesine geçiĢ kısmına bir konik geçiĢ eklenmiĢtir. Tasarım-I (ġekil 6a) üzerinde yapılan bu değiĢiklik
ġekli 6b‟de mavi ile iĢaretli bölgeler olarak gösterilmiĢtir.

(a)

(b)

Şekil 6. Tasarımların DıĢ Gövde Kesit GörünüĢü (a) Tasarım-I, (b) Tasarım-III
Tasarım-IV
Bu tasarımda Tasarım-II ve Tasarım-III için yapılan değiĢikliklere ek olarak; valfin piston bölgesinden
çıkıĢ bölgesine geçiĢ kısmına dirsek yerleĢtirilmiĢtir. ġekil 7b‟de mavi ile iĢaretli kısımlar, Tasarım-I
(ġekil 7a) üzerinde yapılan değiĢiklikleri göstermiĢtir.

(a)

(b)

Şekil 7. Tasarımların DıĢ Gövde Kesit GörünüĢü (a) Tasarım-I, (b) Tasarım-IV
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu çalıĢma iki kısımdan oluĢmaktadır. Ġlk olarak; toplu su tüketim alanlarında (hastane, okul vb.) su
kesilmesiyle açık unutulan musluklardan Ģebeke suyu gelmesiyle oluĢacak su israfını engellemek
amacıyla mekanik-otomatik çalıĢan El Kumandalı Emniyet Valfi tasarlanıp imal edilmiĢtir. Tasarlanarak
imal edilen bu emniyet valfinin akıĢ özellikleri (basınç ve hız dağılımları ile basınç düĢüĢü-kütlesel debi
iliĢkisi) deneysel ve sayısal olarak incelenmiĢtir. Ġkinci olarak; aynı sayısal yöntem kullanılarak,
tasarlanarak imal edilen ve akıĢ özellikleri belirlenen valf geometrisi üzerinde değiĢiklikler yaparak
optimum tasarım elde edilmiĢ ve tasarım değiĢikliğinin basınç düĢüĢüne olan etkisi belirlenmiĢtir.
3.1. Deneysel Bulguların Analizi
Deneysel çalıĢma kapsamında; deneysel veriler alınmadan önce sistemin dengeye ulaĢması için
elektromanyetik debimetre, dijital basınç ölçerler ve sirkülasyon pompası çalıĢtırılmıĢ, ilk tasarım valfi
ve uzun musluk açık hale getirilmiĢtir. Tüm deneyler, sistem bu halde iken yapılmıĢtır. Debi ayarı
yapıldıktan sonra, her deney için en az 20 dakika beklenerek sistemin rejime ulaĢması sağlanmıĢtır.
Her deney 3 kez tekrarlanarak ortalama değerler alınmıĢtır. Deneysel çalıĢmada, 6 farklı debide
basınç düĢüĢü değiĢimi belirlenmiĢtir.
Deneysel sonuçlar kullanılarak valfin basınç düĢüĢü (ΔP) ve basınç düĢüĢünün (ΔP) giriĢ basıncına
(PG) oranı (%ΔP0) 6 farklı debi için hesaplanmıĢ ve elde edilen sonuçlar Tablo 1‟de verilmiĢtir.

%P0  P PG  100

(13)

Valften geçen akıĢkanın kütlesel debisi arttıkça, giriĢ-çıkıĢ arasında oluĢan basınç düĢüĢü de artmıĢtır.
Bu artıĢa boru yüzey pürüzlülükleri, sürtünme ve ani daralma-geniĢleme gibi olguların sebep olduğu
bilinmektedir.
Farklı kütlesel debilere göre ölçülen giriĢ ve çıkıĢ basınçları ile basınç düĢüĢü Tablo 1‟de gösterilmiĢtir.
Yapılan tüm deneylerde basınç düĢüĢü oranlarının (%ΔP0) birbirine çok yakın olduğu görülmektedir.
 ) değiĢimiyle basınç düĢüĢü (ΔP) değiĢiminin
Bu oranların birbirine yakın olması, kütlesel debi ( m
hemen hemen lineer olduğunu göstermektedir.
Tablo 1. Valf GiriĢ-ÇıkıĢında OluĢan Basınç DüĢüĢünün Kütlesel Debiye Göre DeğiĢimi
Deney
No
1
2
3
4
5
6

Sıcaklık
T [K]
301.15
303.15
304.15
305.15
306.15
307.15

Kütlesel Debi
 [kg/s]
m
0.2915
0.2816
0.2663
0.2483
0.2315
0.2149

GiriĢ Basıncı
PG [Pa]
185000
173000
156000
136000
118000
102000

ÇıkıĢ Basıncı
PÇ [Pa]
174000
163000
147000
128000
111000
96000

Basınç DüĢüĢü
ΔP [Pa]
%ΔP0
11000
5.946
10000
5.780
9000
5.769
8000
5.882
7000
5.932
6000
5.882

Deneysel sonuçlara hata analizi uygulanarak, ölçülen değerlerin hangi aralıkta değiĢebileceği
belirlenmiĢ ve Tablo 2‟de gösterilmiĢtir.
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Tablo 2. Hata Analizi Uygulanan Deneysel Sonuçlar
Deney Kütlesel Debi GiriĢ Basıncı ÇıkıĢ Basıncı
No
PG [Pa]
PÇ [Pa]
 [kg/s]
m
1
0.2915
185000
174000
2
0.2816
173000
163000
3
0.2663
156000
147000
4
0.2483
136000
128000
5
0.2315
118000
111000
6
0.2149
102000
96000

Maksimum
Basınç
DüĢüĢü
ΔPmks [Pa]
12795
11680
10515
9320
8145
6990

Ölçülen
Basınç
DüĢüĢü
ΔP [Pa]
11000
10000
9000
8000
7000
6000

Minimum
Basınç DüĢüĢü
ΔPmin [Pa]
9205
8320
7485
6680
5855
5010

3.2. Sayısal Bulguların Analizi
Sayısal çalıĢma kapsamında 3-boyutlu katı modeli oluĢturulan ilk tasarım valfinin akıĢ analizi AnsysFluent programında yapılmıĢtır. Sayısal çözümlemede kullanılmak üzere akıĢkanın (suyun) bazı
özellikleri belirlenmiĢtir. Deney düzeneğinde dolaĢan suyun, deneyler sırasındaki sıcaklık değerlerine
göre termodinamik özellikleri Tablo 3‟te verilmiĢ ve sayısal çalıĢmada bu özellikler kullanılmıĢtır.
Tablo 3. DoymuĢ Suyun Özellikleri [24].

Deney
No
1
2
3
4
5
6

Sıcaklık Yoğunluk Özgül Isı
T
[K]
301.15
303.15
304.15
305.15
306.15
307.15

ρ
[kg/m³]
996.400
996.000
995.600
995.200
994.800
994.400

CP
[J/kg.K]
4178.800
4178.000
4178.000
4178.000
4178.000
4178.000

Isı Ġletim
Katsayısı
K
[W/m.K]
0.612
0.615
0.617
0.618
0.620
0.621

Dinamik Kinematik
Viskozite Viskozite
7
µ
ᶹ x10
[kg/m.s]
[m²/s]
0.000835 8.38218
0.000798 8.01205
0.000782 7.85858
0.000767 7.70498
0.000751 7.55127
0.000736 7.39743

Reynolds
sayısı
Minimum
Kesit, dG
44460.917
44953.147
43358.342
41250.096
39257.782
37215.601

Reynolds
sayısı
Maksimum
Kesit, dp
14820.306
14984.382
14452.781
13750.032
13085.927
12405.200

Reynolds sayısı akıĢ alanının maksimum kesit (ġekil 1.b‟de verilen dp) ve minimum kesitlerine (ġekil
1.b‟de verilen dG) göre hesaplanmıĢ ve akıĢın her koĢulda türbülanslı olduğu belirlenmiĢtir.
Yapılan sayısal çalıĢmada kullanılan hacim elemanı boyutlarının (iki düğüm noktası arasındaki
mesafe) sonuçlar üzerinde etkisi oldukça fazladır. Dolayısıyla eleman ağ yapısı doğru sonucu verecek
kadar küçük olmalıdır. Bu çalıĢmada, kullanılan her iki türbülans modeli için de ağ yapısındaki hücre
sayısının deneysel sonuçlara etkisi incelenmiĢ ve Tablo 4‟te verilmiĢtir. Yapılan incelemeye göre ağ
yapısındaki hücre sayısının 1,250,000 olması durumunda elde edilen sonuçların deneysel sonuçlara
çok yakın olduğu ve Realizable k-ε türbülans modelinde hata oranının çok daha az olduğu (% 0.6)
görülmüĢ ve çalıĢmalarda bu türbülans modeli kullanılmıĢtır.
Tablo 4. Hücre Eleman Sayısının Çözüm Üzerindeki Etkisi
GiriĢ Basıncı, PG
Sayısal
Analiz Eleman
Deneysel
No
Sayısı
Standart k-ε Realizable k-ε

m
kg/s
Pa
Pa
Pa
1
600,000
190227
190084
2
700,000
186681
186398
3
800,000 0.2915 185000
186878
186425
4
1,000,000
187054
186518
5
1,250,000
186374
185258
Kütlesel
Debi

Hata Oranı
Standart k-ε
%
2.748
0.900
1.005
1.098
0.737

Realizable k-ε
%
2.675
0.750
0.764
0.814
0.600
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6 farklı deneysel veri kullanılarak sayısal çalıĢma yapılmıĢ, iki farklı türbülans modeli ile elde edilen
çözümlerin deneysel verilerle karĢılaĢtırılması yapılmıĢ ve Tablo 5‟te gösterilmiĢtir. Realizable k-ε
türbülans modeli kullanılarak elde edilen sonuçların deneysel verilerle oldukça uyumlu olduğu
belirlenmiĢtir. Bu nedenle Realizable k-ε türbülans modeliyle yapılan sayısal analiz sonuçları
kullanılarak basınç düĢüĢleri (ΔP) ve basınç düĢüĢü oranları (%ΔP0) hesaplanmıĢtır.
Tablo 5. Farklı Türbülans Modelleriyle Yapılan Sayısal Analiz Sonuçları
DeneyAnaliz
No
1
2
3
4
5
6

Deneysel
Pa
185000
173000
156000
136000
118000
102000

GiriĢ Basıncı, PG
Sayısal
Standart k - ε
Realizable k - ε
Pa
Pa
186702
186116
175081
174155
157803
156779
137262
136600
118699
118448
102714
102472

Hata Oranı
Standart k - ε
%
0.912
1.189
1.143
0.919
0.589
0.695

Realizable k - ε
%
0.600
0.663
0.497
0.439
0.378
0.461

 ) göre değiĢen basınç düĢüĢleri (ΔP) Tasarım-I için sayısal ve deneysel
Farklı kütlesel debilere ( m
olarak elde edilmiĢ ve ġekil 8‟de gösterilmiĢtir. Sayısal ve deneysel olarak elde edilen kütlesel debibasınç düĢüĢü değiĢiminin oldukça uyumlu olduğu görülmüĢtür. Sayısal olarak elde edilen sonuçların,
deneysel verilere hata analizi uygulanmasıyla elde edilen verilerin arasında olduğu tespit edilmiĢtir.
Kütlesel debinin artmasıyla emniyet valfi giriĢ-çıkıĢı arasında oluĢan basınç düĢüĢünün arttığı, bu
artıĢın hemen hemen lineer olduğu belirlenmiĢtir. Benzer değiĢime, literatürde farklı valf
mekanizmaları için yapılan çalıĢmalarda da rastlanmıĢtır [6;12;15;16;25].
Ġlk tasarım valfi üzerinde yapılan iyileĢtirmelerin basınç düĢümüne olan etkisi çalıĢmanın ikinci kısmını
oluĢturmaktadır. Ġlk tasarım üzerinde üç farklı değiĢiklik yapılmıĢ ve Tasarım-I‟in sayısal çözümünde
kullanılan hacim elemanı boyutu, türbülans çözücü ve mesh yapısı kullanılarak çözümler tekrar yeni
durumlar için yapılmıĢtır. Ġlk tasarımda deneysel olarak elde edilen çıkıĢ basıncı, diğer tasarımlarda da
sayısal çözümlemede kullanılmıĢ (çıkıĢ basıncının değiĢmediğinden), kütlesel debi ile basınç
düĢümünün değiĢimi elde edilmiĢ ve sonuçlar ġekil 8‟de verilmiĢtir. ġekil 8‟den görüldüğü gibi
Tasarım-IV‟de daha düĢük basınç kayıpları elde edilmiĢtir.
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14000

Basınç Düşüşü [Pa]

12000
10000
Tasarım-1

8000

Deneysel-1
6000

Tasarım-2
Tasarım-3

4000

Tasarım-4

2000

0
0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30
Kütlesel Debi [kg/s]
Şekil 8. Basınç DüĢüĢünün Kütlesel Debiye Göre DeğiĢiminin Deneysel ve Sayısal KarĢılaĢtırılması
Deneysel ve sayısal sonuçların uyumlu olması; bu ve benzer çalıĢmalarda deneysel sistem
kurulduğunda yüksek maliyetler oluĢturabilecek karmaĢık problemlerin, çok az bir maliyetle ve kısa bir
sürede Ansys-Fluent gibi paket programlarla çözülebileceğini göstermiĢtir.
Sistem içerisindeki akıĢkan, sirkülasyon pompası yardımıyla basınçlandırılmaktadır. AkıĢkan sistem
içerisinde ilerledikçe sürtünme, vana ve armatürler vb. gibi kayıplardan dolayı basınç düĢüĢüne maruz
kalacaktır. Bu nedenle valfin giriĢindeki basıncın (PG), valfin çıkıĢındaki basınçtan (PÇ) daha fazla
olması beklenmektedir.
ġekil 9‟da Tasarım-I ile Tasarım-II‟nin akıĢ hacminde meydana gelen basınç dağılımı gösterilmiĢtir.
Tasarım-I‟de akıĢkanın çarptığı yüzeyde basınç yüksek iken (kırmızı yüzey) tasarımda yapılan
değiĢiklikle bu yüzeyde basınç düĢürülmüĢ ve basınç kaybının azaldığı belirlenmiĢtir.
Tasarım-I ve Tasarım-III‟ün akıĢ hacminde meydana gelen basınç dağılımı ġekil 10‟da verilmiĢtir.
Tasarım-III‟te elde edilen basınç dağılımı ve basınç düĢüĢü, hem Tasarım-I‟den hem de TasarımII‟den daha iyi sonuçlar vermiĢtir.
Tasarım-IV‟ten elde edilen basınç düĢüĢü diğer tasarımlardan elde edilenden daha az olmuĢ ve dört
tasarım içinde optimum olan tasarım olduğu belirlenmiĢtir (ġekil 8-11).
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(b)

Şekil 9. AkıĢ Hacmi Basınç Dağılımı (a) Tasarım-I, (b) Tasarım-II

(a)

(b)

Şekil 10. AkıĢ Hacmi Basınç Dağılımı (a) Tasarım-I, (b) Tasarım-III

(a)

(b)

Şekil 11. AkıĢ Hacmi Basınç Dağılımı (a) Tasarım-I, (b) Tasarım-IV
Basınç kayıp oranlarının tasarımlara ve kütlesel debilere göre değiĢimleri sayısal olarak elde edilmiĢ
ve Tablo 6‟da verilmiĢtir. Tasarım-I‟de deneysel olarak ölçülen çıkıĢ basıncı, tüm tasarımlarda sayısal
çözüm için kullanılmıĢ ve giriĢ basıncı sayısal olarak belirlenmiĢtir. Ġlk tasarım üzerinde yapılan her bir
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iyileĢtirme basınç düĢüĢünü azaltmıĢtır. Tasarım-IV‟ün kullanılması durumunda en az basınç
düĢüĢünün olacağı tespit edilmiĢtir.
Tablo 6. Tasarım ĠyileĢtirilmesiyle OluĢan Basınç Kaybı
Kütlesel
Debi
kg/s

ÇıkıĢ
Basıncı
Pa

0.2915

174000

0.2816

163000

0.2663

147000

0.2483

128000

0.2315

111000

0.2149

96000

Tasarım
Tasarım-I
Tasarım-II
Tasarım-III
Tasarım-IV
Tasarım-I
Tasarım-II
Tasarım-III
Tasarım-IV
Tasarım-I
Tasarım-II
Tasarım-III
Tasarım-IV
Tasarım-I
Tasarım-II
Tasarım-III
Tasarım-IV
Tasarım-I
Tasarım-II
Tasarım-III
Tasarım-IV
Tasarım-I
Tasarım-II
Tasarım-III
Tasarım-IV

GiriĢ
Basıncı
Pa
186116
179909
178940
178327
174155
168589
167468
167233
156779
152126
151146
150962
136600
132341
131885
131322
118448
114847
114595
114142
102472
99210.3
99220.1
99086.8

Basınç Kaybı
∆Pa
12116
5909
4940
4327
11155
5589
4468
4233
9779
5126
4146
3962
8600
4341
3885
3322
7448
3847
3595
3142
6472
3210.3
3220.1
3086.8

%
6.510
3.284
2.761
2.426
6.405
3.315
2.668
2.531
6.237
3.370
2.743
2.625
6.296
3.280
2.946
2.530
6.288
3.350
3.137
2.753
6.316
3.236
3.245
3.115

SONUÇLAR
Bu çalıĢma iki kısımdan oluĢmuĢtur. Birinci kısımda; toplu su tüketim alanlarında (hastane, okul vb.)
ani su kesilmesiyle açık unutulan musluklardan Ģebeke suyu gelmesiyle oluĢacak israfı ve su
baskınını engellemek amacıyla mekanik-otomatik çalıĢan bir emniyet valfi tasarlanıp imal edilmiĢtir.
Tasarlanarak imal edilen bu emniyet valfinin akıĢ özellikleri (basınç ve hız dağılımlarıyla basınç
değiĢimi-kütlesel debi iliĢkisi) deneysel ve sayısal olarak incelenmiĢtir. Emniyet valfindeki basınç
düĢüĢünü belirlemek amacıyla bir deney düzeneği tasarlanmıĢ, faklı kütlesel debilerde meydana gelen
basınç değiĢimi belirlenmiĢtir. Sayısal çalıĢma kapsamında ise emniyet valfi 3 boyutlu olarak
modellenmiĢ ve giriĢ-çıkıĢ arasındaki basınç düĢüĢü Ansys-Fluent programı ile her bir debi değeri için
belirlenmiĢtir. Elde edilen deneysel ve sayısal sonuçların birbiri ile uyumlu olduğu görülmüĢtür.
ÇalıĢmanın ikinci kısmında ise; imal edilen ve akıĢ analizi belirlenen Tasarım-I üzerinde bazı
iyileĢtirmeler yapılarak sayısal analizler yapılmıĢtır. Üç farklı tasarım uygulanmıĢ ve aynı sayısal
yöntemle akıĢ analizi yapılarak tasarım değiĢikliklerinin basınç düĢüĢüne olan etkisi belirlenmiĢtir.
Kütlesel debinin artması tüm tasarımlar için valfte basınç düĢüĢünü artırmıĢ, en az artıĢın TasarımIV‟te olduğu tespit edilmiĢtir.
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AKAN ELEKTROLĠTLĠ-DOĞRUDAN METANOLLÜ YAKIT
PĠLĠNĠN ÜÇ BOYUTLU MODELĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ
Ömer Faruk ATACAN
Uğur GENÇALP
Can Özgür ÇOLPAN

ÖZET
Doğrudan Metanollü Yakıt Pili (DMYP) gelecekte düĢük güç gerektiren taĢınabilir uygulamalarda
kullanılabilecek olan en uygun yakıt pilidir. Ancak bunun önündeki en önemli engel anottan katoda
gerçekleĢen metanol geçiĢidir. Bu geçiĢ hem yakıt israfına hem de reaksiyonun gerçekleĢtiği aktif
alanı azaltarak pil performansını azaltmaktadır. Bu geçiĢi engellemek için yeni bir tasarım olan Akan
Elektrolitli-Doğrudan Metanollü Yakıt Pili (AE-DMYP) önerilmektedir.
Bu çalıĢmada, üç boyutlu tek fazlı AE-DMYP ticari bir yazılım olan Comsol Multiphysics 5 ile
modellenerek çeĢitli parametrelerin pil performansına etkisi incelenecektir. Modelleme yapılırken
süreklilik, momentum, metanol, su ve oksijen türlerinin taĢınımı gibi ana denklemler ve yardımcı
denklemler birleĢtirilecektir. Yapılan modelleme Carleton Üniversitesi'nde bulunan test istasyonunda
yapılan deneysel çalıĢmalarla doğrulanacaktır. Metanol konsantrasyonu, metanol ve oksijen akıĢ
hızları ve sıcaklığın, yakıt pilinin polarizasyon eğrisine ve güç yoğunluğuna etkisi incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Metanol, akan elektrolit, doğrudan metanollu yakıt pili, modelleme, polarizasyon

ABSTRACT
Direct methanol fuel cells (DMFCs) are a promising technology to produce power for small-scale
applications. One of the shortcomings of DMFCs is the unwanted crossover of methanol from the
anode to cathode during operation. This methanol crossover leads to a reduction in the power density
and the electrical efficiency of the cell. In order to circumvent the issue of the methanol crossover
proposed a novel DMFC concept by introducing a flowing electrolyte (e.g., diluted sulfuric acid,
H2SO4 +H2O), reducing the methanol crossover from the electrolyte compartment by means of
convection mechanisms.
In this study, the performance characteristics of a flowing electrolyte-direct methanol fuel cell (FEDMFC) and a direct methanol fuel cell (DMFC) are evaluated by computer simulations by COMSOL
MULTIPHYSICS 5; and results are compared to experimental data found in the literature. When
modeling, couple the equations describing the transport phenomena in the fuel cell. These equations
are charge (proton and electron) balance, continuity, momentum, conservation of chemical species
(methanol, water, and oxygen) and other auxiliary equations (e.g. Butler-Volmer equation). The model
developed is first validated with some experimental data found in Carleton University test station.
Study the effect of several key input parameters such as thickness of flowing electrolyte channel,
flowing electrolyte channel flow rate. As a result of these parametric studies, the polarization curve,
power density, and the distributions of the species concentrations are evaluated for these parameters.
Keywords: Methanol, direct methanol fuel cell, flowing electrolyte, modelling, polarization
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1.GĠRĠġ
Doğrudan metanollü yakıt pilleri elektrokimyasal reaksiyonlar sonucu elektrik enerjisi üreten
cihazlardır. [1] Sıvı metanol kullanılması ile birlikte basitliği, sağlamlığı ve yüksek enerji yoğunluğu ile
gelecekte taĢınabilir güç uygulamalarında kullanılabilecek teknolojilerden birisidir.[2] Dezavantajları
olarak parçalarının pahalı olması, düĢük güç yoğunluğu ve düĢük elektrik verimi söylenebilir. DüĢük
güç yoğunluğunun en önemli sebepleri yavaĢ gerçekleĢen anot reaksiyonları ve anot tarafından katot
tarafına gerçekleĢen metanol geçiĢidir. Bu metanol geçiĢini engellemek için yapılan uygulamalardan
en önemlisi Kordesch ve arkadaĢları tarafından geliĢtirilen Akan-elektrolitli doğrudan metanollü yakıt
pilidir. [3,4,5]
Akan-elektrolitli doğrudan metanollü yakıt pili Ģekil 1. de Ģematik olarak gösterilmektedir. Yakıt pili anot
ve katot destek tabakaları, anot ve katot katalist tabakaları (ACL ve CCL), anot ve katot membranları
(AM ve CM), akan elektrolit, yakıt ve oksijen kanalından oluĢmaktadır (FC ve AC) [6]. Anot ve katot
membranlar akan elektrolit ile katalist tabakaları birbirinden ayırmaktadır. Yapısından ötürü
membranlar metanol geçiĢine izin vermektedir. Bu geçiĢ akan elektrolit tabakası (FEC) ile
engellenebilmektedir. Bu geçiĢin engellenmesi ile katodik aktivasyon polarizasyon azalmakta fakat
tabaka sayısındaki artıĢ nedeni ile ohmik polarizasyon artmaktadır. [7] Ayrıca geçiĢ olması durumunda
metanol katot tarafında O2 ile reaksiyona girmekte ve CO2 kabarcıkları oluĢturarak aktif alanda
azalmaya ve buna bağlı olarak voltaj düĢümüne neden olmaktadır.

ġekil 1. Akan-elektrolit doğrudan metanollü yakıt pilinin Ģematik gösterimi [2]
DMFC çalıĢma prensibi: seyreltilmiĢ metanol çözeltisi, yakıt kanalı giriĢindeki DMFC girer ve ACL (örn.
Pt-Ru / C), ABL (örneğin, karbon kumaĢı veya karbon kağıdı) boyunca yayılır. Bu katmanda, Denklem
gösterilen elektrokimyasal reaksiyon (1) meydana gelir. OluĢan iyonlar birbirlerine ters yönde hareket
ederler. Protonlar membran (örneğin Nafion ®) aracılığıyla CCL‟a iletilir, elektronlar ise sırasıyla ABL
ve CBL (örneğin, karbon kumaĢı veya karbon kağıdı) üzerinden CCL tabakasına ulaĢır. (2) numaralı
denklemde görülebileceği gibi transfer olan iyonlar CCL tabakasında hava kanalından ve CBL
üzerinden yayılan oksijen ile reaksiyona girer. Bu reaksiyona ek olarak, zar üzerinden geçen metanol
aynı zamanda oksijen ile reaksiyona denklem (3)‟teki gibi girer. Böylece denklem (2)‟de gösterilen
reaksiyon için etkin alanını azalmıĢ olur ve bu istenmeyen geçiĢ ek bir gerilim kaybına neden olur. [10]
(1)
(2)
(3)
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Yakıt pillerinde performansa birçok parametrenin etkisi bulunmaktadır. Bu parametrelerin etkisi
modelleme yapılarak incelenebilir. Literatürde bu konu ile çalıĢmalar yapılmıĢtır. Çolpan [8] 1 boyutlu
modelleme üzerinde metanol konsantrasyonu ve akan elektrolit debisi üzerinde çalıĢmıĢtır. 1 molar
metanol konsantrasyonu ve 10 ml/dk değerlerinde en iyi sonuçları elde etmiĢtir. Çolpan [7] 2 boyutlu
modelleme ile farklı yakıt ve hava giriĢ hızları, farklı akan elektrolit hacimsel debileri için modellemeler
yapmıĢtır. Hızlardaki ve hacimsel debi değerlerindeki belirli ölçülerdeki artıĢın yakıt pili performansını
yükselttiği görülmüĢtür. Ayrıca David [1] 1 boyutlu model üzerinde metanol konsantrasyonu, akan
elektrolit kanalı akıĢkan debisi, akan elektrolit kanalı geniĢliğinin performansa etkileri üzerinde
çalıĢmalar yapılmıĢtır. Yapılan modelleme sonucunda 0.6 mm akıĢ kanalı geniĢliğinin 4 mm akıĢ
kanalı geniĢliğine göre oldukça iyi sonuçlar verdiği görülmüĢtür.
Literatürde Akan-elektrolitli doğrudan metanollü yakıt pilleri üzerinde 1 ve 2 boyutlu çalıĢmalar
olmasına karĢın 3 boyutlu çalıĢma yeteri kadar bulunmamaktadır. Yakıt pili transfer olaylarının detaylı
olarak incelenmesinde 3 boyutlu modelleme önemlidir. Bu projede Comsol Multiphysics 5 yazılımı
kullanılarak 3 boyutlu tek fazlı modelleme yapılacak, tasarım ve çalıĢma parametrelerinin performansa
etkisi incelenecektir.

2. DENEYSEL YAKLAġIM
Akan-elektrolitli doğrudan metanollü yakıt pili doğrudan metanollü yakıt pilinden daha farklı bir yapıya
sahiptir. Akan elektrolit kısmı anot ve katot membranlar arasına yerleĢtirilmektedir. Bu çalıĢmadaki
deneysel yaklaĢım olarak Carleton Üniversitesi‟nde yapılan deneysel çalıĢma verileri alınmıĢtır.
Yapılan deneysel modelde destek tabakaları olarak karbon kumaĢları(Toray TGP-H-090)
2
kullanılmıĢtır. Membran olarak Nafion 117 (Dupont Canada), katalist tabakalarda 2.7 mg/cm Pt ve 1.2
2
2
mg/cm Ru anot kısmı için ve 2 mg/cm Pt katot kısmı için kullanılmıĢtır. Membran elektrot birleĢimi
sıcak pres kullanılarak üretilmiĢtir. Bu değerler için deneyler yapılarak elde edilen polarizasyon eğrileri
Comsol Multiphysics yazılımı ile elde edilecek olan eğrilerin doğrulanmasında kullanılacaktır.
Sızıntıları önlemek için akıĢ kanalı ile membran arasına teflon levhalar koyulmuĢtur. Viton sızdırmazlık
elemanı anot ve katot membranlar ile akan elektrolit kanalı arasına yerleĢtirilerek bu kısımda da
sızdırmazlık sağlanmıĢtır. Yakıt pili 6 adet paslanmaz çelik cıvata ile 6.78 Nm‟lik bir tork ile
bağlanmıĢtır. Anot ve katot akıĢ kanalları paralel serpantin olarak tasarlanmıĢtır. Deney boyunca
metanol solüsyon debisi 5 ml/dk ve hava debisi 600 ml/dk olarak korunmuĢtur.

3. MODELLEME
3 boyutlu bu modelleme çalıĢmasında, ticari bir yazılım olan COMSOL Multiphysics programı ġekil 2.
de görülen yakıt pilinin simülasyonunda kullanılmıĢır. Modelleme yapılırken proton ve elektron
taĢınımı, süreklilik, momentum ve metanol su ve oksijen türlerinin korunumu denklemleri, yardımcı
denklemklerle birleĢtirilerek 3 boyutlu AE-DMYP ‟ nin modellemesi gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu modelleme
ilgili detaylar alt kısımlarda sunulmuĢtur.
Bu modellemenin gerçekleĢmesi için kabul edilen temel varsayımlar aĢağıdaki gibidir:
• Bir tabakadaki protonik ve elektronik iletkenliklerdeki değiĢiklikler ihmal edilmiĢtir.
• CO2 kabarcıkları ve su buharı oluĢumu ihmal edilmiĢtir (tek fazlı modelleme yapılmıĢtır).
• Membranlar tamamen sulu haldedir.
• Metanol katot membranı ve katot katalizör tabakası kesiĢiminde tamamen harcanmıĢtır.
• Kanal eğriliğinin etkileri hesaba katılmamıĢtır.
• Elektrolit kanalındaki akım tamamen oluĢmuĢ laminer akımdır.
• Yakıt pili izotermaldir.
• Yakıt pili kararlı hâl durumunda iĢlemektedir
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ġekil 2 „de çizilen AE-DMYP temel bileĢenleri Ģu Ģekildedir; yakıt kanalı (YK), anot destek tabakası
(ADT), anot membran (AM), akan elektrolit kanalı (AEK), katot membran (KM), katot katalist tabakası
(KKT), katot destek tabakası (KDT) ve hava kanalı (HK) . Yakıt pilinin yakıt kanalından beslenen
metanol su solüsyonu karbon kumaĢından oluĢan anot destek tabakasının içine doğru difüz
etmektedir ve buradan Pt ile Ru'dan oluĢan anot katalizör tabakasına (AKT) ulaĢmaktadır. Bu
tabakada proton ve elektronlar oluĢmaktadır. Denklem (1)'de AKT'da gerçekleĢen reaksiyon
gösterilmiĢtir.

ġekil 2. Akan-elektrolitli doğrudan metanollü yakıt pili
(a. YK, b. ADT, c. AKT, d. AM, e. AEK, f. KM, g. KKT, h. KDT, ı.HK)
AKT'de oluĢan protonlar, Nafion®'dan yapılmıĢ anot ve katot membranlarından (AM ve KM) ve
seyreltik sülfürük asit solüsyonunun bulunduğu akan elektrolit kanalından (AEK) geçtikten sonra
Pt'den oluĢan katot, katalizör tabakasına (KKT) ulaĢmaktadır. AKT'de oluĢan elektronlar ise ADT'nin
içinden difüz etmektedirler ve harici yük aracılığıyla katot destek tabakasından (KDT) geçip KKT'ye
ulaĢmaktadırlar. Protonlar ve elektronlar KKT'ye ulaĢtıklarında, hava kanalı aracılığıyla yakıt piline
beslenen ve KDT'den geçen havanın içinde bulunan oksijenle reaksiyona girmektedirler. KKT'de
gerçekleĢen elektrokimyasal reaksiyon Denklem (2)'de gösterilmiĢtir.
Membranlar ve AEK'den geçen metanol de KKT'ye ulaĢmaktadır. Burada Denklem (3)'de gösterildiği
gibi metanol oksijenle reaksiyona girmektedir.
Modelleme yapılırken pildeki ortalama akım yoğunluğu eĢitlik (4)‟teki gibi bulunur.

Pildeki ortalama güç yoğunluğu eĢitlik (5)‟teki gibi bulunur.

Pildeki elektriksel verimi eĢitlik (6)‟teki gibi bulunur.
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Ana model eĢitlikleri, Tablo 1 'de gösterilmektedir.
Tablo 1. Ana model eĢitlikleri
Korunum
Denklemleri
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Tablo 2. GiriĢ Parametreleri
GiriĢ Parametresi

Değer

Yakıt pili uzunluğu

5 cm

Yakıt pili geniĢliği

2x10 m

Anot ve katot destek tabakalarının kalınlığı

0.014 cm

Anot ve katot katalizör tabakalarının kalınlığı

0.003 cm

Anot ve katot membranlarının kalınlığı

183 um

Akan elektrolit kanalının kalınlığı
Tek bir yakıt pilinde bulunan tekrar elemanlarının
sayısı
Yakıt kanalı giriĢindeki metanolun konsantrasyonu

0.06 cm

Hava kanalı giriĢindeki oksijenin molar oranı
Tek bir yakıt pilindeki akan elektrolitin hacimsel akıĢ
hızı
Yakıt pilinin sıcaklığı

100%

Anot ve katot çıkıĢlarındaki basınç

1 atm

Anot ve katot destek tabakalarının gözenekliliği

0.6

Anot ve katot katalizör tabakalarının gözenekliliği

0.4

Anot ve katot membranlarının gözenekliliği

0.28

Akan elektrolit kanalındaki ara parçanın gözenekliliği

0.6

Anot ve katot destek tabakalarının geçirgenliği

2x10

Anot ve katot katalizör tabakalarının geçirgenliği

10

Akan elektrolit kanalınının geçirgenliği

2x10

Metanolun
katsayısı

destek

3

tabakasındaki

32
4 mol/litre

Qfec/nrepeat/Wcell/tfec
80 degC

-12

-13

m
-12

difüzyonunun

Metanolun Nafiondaki difüzyonunun katsayısı
Oksijenin destek tabakasındaki difüzyonunun katsayısı

m

2

2

m

2

[2436*(

2.8*109 * e

1 1
 )]
353 T

[2436*(

10

2 -1

m s [11]

1 1
 )]
353 T

2 -1
4.9*10 * e
m s [11]
T 1.75 *5.8*1010
(
) m2s-1 [12]
27.772* Pc

Suyun elektro-ozmotik çekim katsayısı

(°C)

Membranın protonik iletkenliği

10 S/m

Sülfürük asit solusyonunun protonik iletkenliği

145 S/m

Referans oksijen konsantrasyonu

0.472 mol/m

Destek tabakasının elektronik iletkenliği
Anottaki referans akım yoğunluğu değiĢimi ile spesifik
alan çarpımı
Katottaki referans akım yoğunluğu değiĢimi ile spesifik
alan çarpımı
Oksijen giriĢ konsantrasyonu

300 S/m

Anodik transfer katsayısı
Katodik transfer katsayısı

0.5
0.5

5

3

3

10 A/m [1]
3

125 A/m [1]
7.2467 mol/m^3

4-SAYISAL ÇÖZÜM
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Üçüncü kısımda verilen denklemlerin çözümleri ticari bir yazılım olan Comsol Multiphysics 5
kullanılarak yapılmıĢtır.
Bu 3 boyutlu modelleme tekniği ,yakıt pilinin geometrisi, ġekil 1'de gösterilen her tabaka için önceden
tanımlanmıĢ denklemlerin ve sınır koĢullarının bulunduğu ikincil akım dağılımı çözmek için (proton ve
elektron taĢınımı denklemleri çözmek için) Darcy Yasası (süreklilik denklemlerini çözmek için) ve
seyreltik türlerin transportu (türlerin taĢınımı denklemlerini çözmek için) isimli modül kullanılarak ve
çıkıĢ parametreleri (Denklem (4) ve (5)) değiĢken olarak tanımlanarak, yakıt pilinin ikinci kısımda
gösterilen denklemleri yazılıma girilmiĢtir. Bu yazılımda bir modülde kullanılan bir değiĢkeni, baĢka bir
modülde kullanarak, farklı transport denklemleri birbiriyle birleĢtirilmektedir. Bu Ģekilde bir yakıt pili
çoklu-fizik modeli oluĢturulmuĢtur. Seçilen geometrinin ağ yapısı için reaksiyonun olduğu yerlere daha
sık ağ yapısı olmasına özen gösterilmiĢtir. Parametrik çalıĢmaların sonuçları da bu yazılımı kullanarak
elde edilmiĢtir.

5-SONUÇLAR VE KARġILAġTIRMA
Bu kısımda, modelin deneysel verilerle doğrulanması ve AEK‟nın kalınlığının ve giriĢ debisinin
performansa etkisi incelenmiĢ ve sonuçları tartıĢılmıĢtır. Simülasyonlarda kullanılan ana giriĢ verileri
Tablo 1'de gösterilmiĢtir.
5.1 Modelin Doğrulanması
Ġkinci kısımda anlatılan deneysel çalıĢma sonuçları ile modelleme sonuçları üç farklı metanol
konsantrasyonu ( 1M, 2M, 4M ) için karĢılaĢtırıldığında elde edilen polarizasyon eğrileri gösterilmiĢtir.
Bu eğriler elde edilirken pilin çalıĢma koĢulları Ģu Ģekildedir; hücre sıcaklığı 80°C, AEK kalınlığı 0.6
mm, AEK akıĢkan debisi 10 mL/min. Kalan çalıĢma parametreleri Tablo 2.‟ de verilmiĢtir. Malzeme
özellikleri literatürden alınmıĢtır.
Deneysel verilerle modelin simülasyon sonuçlarının karĢılaĢtırılması 0.3 V ve 0.9 V pil voltajları
arasında yapılmıĢtır ve sonuçlar gösterilmiĢtir. Bu Ģekilde görüldüğü üzere, deneysel ve modelleme
verileri arasında iyi bir uyum vardır. DüĢük akım yoğunluklarındaki küçük farklılık, hacimsel akım
yoğunluğu denkleminde gösterilen basitleĢtirilmiĢ elektrokimyasal denklemlere bağlanabilir. Ayrıca,
Modelleme belirtildiği üzere, bu çalıĢmada tek fazlı bir modelleme yapılarak, CO2 kabarcıkları ve su
buharı oluĢumu ihmal edilmiĢtir. Çolpan vd. [2]'da belirtildiği üzere, bu gazların oluĢumu özellikle sınır
akımı yoğunluğunu etkiler. Dolayısıyla yüksek akım yoğunluğu veya düĢük pil voltajı çalıĢma
Ģartlarında iki fazlı modelleme tekniği daha önem kazanmaktadır. ġekillerde görüldüğü gibi, 0.3 V'tan
daha düĢük bir pil voltajı için akım yoğunluğu ve güç yoğunluğu arasında farklıların daha da artması
beklenmektedir. Buda iki fazlı modelleme çalıĢmasının önemini göstermektedir. Fakat çalıĢılan pil
voltajı aralığı için tek fazlı modelin sonuçlarının, deneysel verilerle arasındaki farkın kabul edilebilir
olduğu görülmektedir.
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ġekil 3. Modelin karĢılaĢtırılması (1 Molar konsantrasyonun voltaja etkisi)

ġekil 4. Modelin karĢılaĢtırılması (1 Molar konsantrasyonun güç yoğunluğuna etkisi)

ġekil 5. Modelin karĢılaĢtırılması (2 Molar konsantrasyonun voltaja etkisi)
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ġekil 6. Modelin karĢılaĢtırılması (2 Molar konsantrasyonun güç yoğunluğuna etkisi)

ġekil 7. Modelin karĢılaĢtırılması (2 Molar konsantrasyonun voltaja etkisi)

ġekil 8. Modelin karĢılaĢtırılması (4 Molar konsantrasyonun güç yoğunluğuna etkisi)
Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu Bildirisi
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5.2 Akan Elektrolit Kanalı Kalınlığının Etkisi
AEK kalınlığı pil performansını etkileyen diğer önemli parametredir. Kalınlığı ince bir AEK‟ ında fazla
miktarda metanol KKT‟sına ulaĢacağından kayıp artacaktır, kalın bir AEK kullanmak da ohmik
kayıplarını artıracaktır. Bundan dolayı AEK kalınlığının optimizasyonun iyi bir Ģekilde yapılması
gerekmektedir. Bunu modellemek için sülfirik asitin iyonik iletkenliği Darling‟in [9] deneysel
-1
çalıĢmasından (22.36 Sm ) edilmiĢtir. Kalan diğer çalıĢma koĢulları Tabloda 2 verilmiĢtir. Dört farklı
kalınlığının (0.6, 1.0, 2.0 and 4.0 mm) performansa etkisi ġekil 9. ve ġekil 10. da karĢılaĢtırılmıĢtır.

ġekil 9. Akan elektrolit kanal kalınlığının pil voltajına etkisi

ġekil 10. Akan elektrolit kanal kalınlığının güç yoğunluğuna etkisi
-2

ġekilde görüldüğü gibi düĢük akım yoğunluğunda 200 A m altında aktivasyon kaybının etkin olduğu
yerde ohmik kayıplar ihmal edilir. Ama daha büyük akım yoğunluklarında ohmik kayıpların etkin
olduğu bölgelerde performansta fark edilebilir değiĢiklik vardır. Dört farklı kalınlık içinde maksimum
-2
güç yoğunluğu 260 W m ile 0.6 mm kalınlık içindir. Görüldüğü üzere kalınlık artıkça ohmik kayıp
Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu Bildirisi
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artacağından performans düĢecektir. Ancak bununda fiziksel limiti vardır. AEK kalınlığının ne kadar
düĢürülebileceğinin hesaplanması gerekir.
5.3 Akan Elektrolit Kanalı AkıĢkan GiriĢ Debisinin Etkisi
AEK akıĢkan giriĢ debisi katot tarafına olan metanol geçiĢini etkilediğinden dolayı önemli bir
parametredir. ġekil 11. ve ġekil 12. de gösterildiği gibi üç farklı debi değerinde (0.01 mL/min, 0.1
mL/min 10mL/min,) performansa etkisi incelenmiĢtir. Üç durum içinde AEK„ında ki hız dağılımı uniform
kabul edilmiĢtir.

ġekil 11. Akan elektrolit akıĢkan debisinin pil voltajına etkisi

ġekil 12. Akan elektrolit akıĢkan debisinin güç yoğunluğuna etkisi
ġekil 11. ve ġekil 12. de görüldüğü gibi AEK‟ na giren akıĢkan debisi artıkça metanol geçiĢi
azaldığından pilin performansı da artmıĢtır.
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6-SONUÇLAR
Üç boyutlu AE-DMYP‟nin performansının çeĢitli giriĢ parametrelerine göre değiĢimini incelemek için bir
çoklu fizik modeli geliĢtirilmiĢtir. Bu parametreler akan elektrolit kanalı akıĢkanı debisi ve akan
elektrolit kanalının kalınlıklarıdır. Bu modeli kullanarak, yakıt pilinin voltajı ve güç yoğunluğu
hesaplanmıĢtır. Bu çalıĢmanın ana bulguları aĢağıda listelenmiĢtir.




Modelin sonuçları ve deneysel veriler arasında iyi bir uyum olduğu bulunmuĢtur.
Akan elekrolit debisi sırasıyla 0.01 mL/min, 0.1 mL/min, 10 mL/min alındığında en iyi
performansı 10 mL/min „de vermiĢtir.
Akan elektrolit kanalı kalınlığı mümkün olduğunca düĢük alınmalıdır. En iyi performansı t=0.6
mm„de vermiĢtir.

Bu çalıĢmada, AE-DMYP‟nin performansını arttırmak için bazı giriĢ parametreleri önerilmiĢtir. Yapılan
simülasyonlarının sonuçlarının ve ana bulgularının, taĢınabilir uygulamalarda kullanılabilecek AEDMYP‟nin geliĢtirilmesine yardımcı olacağı beklenmektedir. Ġleride yapılacak bir çalıĢmada, çokluboyut ve çoklu-faz etkileri göz önüne alınarak daha iyi bir model geliĢtirilecektir.

SEMBOLLER
Uzunluk [m]
Kalınlık [m]
Uzaklık [m]
GeniĢlik [m]
2
Basınç [N/m ]
Sıcaklık [K]
3
Konsantrasyon [mol/m ]
AkıĢkanın hızı [m/s]
3
Akım hızı [m /s]
3
Akım yoğunluğu değiĢimi ile spesifik alan çarpımı [A/m ]
Denge Voltajı [V]
2
Akım yoğunluğu [A/m ]
3
Hacimsel akım yoğunluğu [A/m ]
3
GeçiĢ akım yoğunluğu [A/m ]
Yakıt pili voltajı [V]
2

Yakıt pilinin güç yoğunluğu [W/m ]
2

Difüzyon katsayısı [m /s]
3

Metanol oksitlenme reaksiyon sabiti [mol/m ]
Elektro-ozmotik çekim katsayısı
Tekrar elemanlarının sayısı
2

Kesit baĢına düĢen molar akım hızı [mol/m s]
3

Türlerin korunumu denklemindeki kaynak terimi [m /s]
3

Süreklilik denklemindeki kaynak terimi [N/m ]
Faraday sabiti [sA/mol]
Moleküler ağırlık [g/mol]
Evrensel gaz sabiti [J/molK]
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Yunan Harfleri
α

Transfer katsayısı

ε

Gözeneklilik

ρ

Yoğunluk [g/m ]

σ

Ġletkenlik [S/m]

κ

Geçirgenlik [m ]

μ

Dinamik viskozite [N/m s]

η

Polarizasyon [V]

ϕ

Potansiyel [V]

3

2

2

Alt Simgeler

a

Anot

ac

Hava kanalı

c

Katot

eff

Efektif

fc

Yakıt kanalı

fec

AkıĢkan elektrolit kanalı

in

GiriĢ

l

Elektrolit fazı

MeOH

Metanol
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ELEKTRONĠK CĠHAZLARIN SOĞUTULMASININ FARKLI
TÜRBÜLANS MODELLERĠ VE DUVAR YAKLAġIMLARI ĠLE
CFD SĠMÜLASYONU
Fuat TAN
Ahmet Serhan CANBOLAT
Burak TÜRKAN
Bahadır Erman YÜCE

ÖZET
Bu çalıĢmada elektronik sistemlerin soğutulması hakkında kısaca bilgi verildikten sonra iki ve üç
boyutlu olarak elektronik devre kartını simüle eden dört adet yonganın zorlanmıĢ taĢınımla
soğutulmasının hız ve sıcaklık dağılımları Fluent programında nümerik olarak incelenmiĢtir. Sürekli
rejimde ve sıkıĢtırılamaz akıĢ kabulü ile yapılan analizlerde farklı türbülans modellerinin ve duvar
yaklaĢımlarının çözüme olan etkileri değerlendirilmiĢtir. Sistemde sabit ısı akısı kabulü yapılmıĢtır.
Ansys Fluent hesaplamalı akıĢkanlar dinamiği (HAD) yazılımı hakkında kısaca bilgi verilmiĢtir. Yapılan
çalıĢmalardan elde edilen veriler değerlendirilmiĢtir. Sonuç olarak elektronik sistemlerinin soğutulması
için yapılan analizlerde farklı türbülans modellerinin ve duvar yaklaĢımlarının karĢılaĢtırılması yapılmıĢ,
bu alanda çalıĢma yapacak araĢtırmacılara uygun türbülans modeli ve duvar yaklaĢımı seçiminde
kaynak oluĢturulması amaçlanmıĢtır.
Anahtar Sözcükler: Elektronik soğutma, HAD, Ansys, ZorlanmıĢ taĢınım.

ABSTRACT
In this study, after giving brief information about the cooling of the electronic systems, the velocity and
temperature distribution of the four chip that simulates two and three-dimensional electronic circuit
board for the forced convection cooling are investigated numerically in Fluent. The impacts to the
solutions for the analysis which conducted with steady and incompressible flow were investigated
under different turbulence models and wall approach. Constant heat flux was adopted in the system.
Some information is given about the Ansys Fluent computational fluid dynamics (CFD) software. The
data obtained from the studies were analyzed. As a result, the comparison of different turbulence
models and wall approach in the analysis conducted for the cooling of electronic systems was made
and to create the source for the choise of suitable turbulence model and the wall approach was
targeted for researchers who work in this area.
Keywords: Electronics cooling, CFD, Ansys, Forced convection.

1. GİRİŞ
Elektronik alanındaki hızlı geliĢmeler, günlük hayatımızı önemli derecede etkilemektedir. Elektronik
cihazlar oyuncaklardan yüksek güçlü bilgisayarların uygulama alanlarına kadar modern yaĢamın her
alanına girmiĢtir. Elektronik cihazların minyatürleĢtirilmesi birim hacim baĢına üretilen ısı miktarında
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belirgin bir artıĢa neden olmuĢtur. Bu yüzden elektronik sistemler düzgün Ģekilde tasarlanmaz ve
kontrol edilmezse ısı üretiminin yüksek oranları ve artan kullanım sıcaklıkları emniyet ve güvenilirlik
için tehlike oluĢturmaktadır. Elektronik cihazların hata oranı sıcaklıkla orantılı olarak artmaktadır. Bu
yüzden termal kontrol; elektronik cihazların tasarımı için önemli hale gelmektedir. Yüksek çalıĢma
sıcaklıklarında oluĢabilecek performans azalmasını önlemek için elektronik cihazların uygun
tasarlanması gerekmektedir. Bu gerçek ile soğutma sistemlerinin geliĢtirilmesi ve yeni araĢtırmaların
yapılması önem arz etmektedir.[1]

ġekil 1. Hata Oranının Sıcaklığa Bağlı DeğiĢimi[22]
Literatürde bu konuda yapılmıĢ oldukça fazla çalıĢma bulunmaktadır. Can ve Pulat [2] çalıĢmalarında
elektronik cihazların, çarpan hava jetleri kullanılarak soğutulmasını incelemiĢ, ilk yatırım ve iĢletim
harcamalarını, lüle tasarımı ve ihtiyaç duyulan fan gücüne bağlı olarak ifade ederek optimizasyon
ilkelerini sunmuĢlardır. Poulikakos ve Wietrzak [3] mikroelektronik bir cihazın zorlanmıĢ taĢınımla
soğutulması için türbülanslı akıĢta sayısal bir çalıĢma yapmıĢlardır. AkıĢ, sıkıĢtırılamaz, daimi ve iki
boyutlu olarak ele alınmıĢ ve k-ɛ türbülans modeli kullanılmıĢtır. Bu çalıĢmada eĢlenik (iletim+taĢınım)
ısı transferi etkileri incelenmiĢ ve sıcaklık dağılımları elde edilmiĢtir. Igarashi ve Takasaki [4] tarafından
yapılan çalıĢmada laminer bir sınır tabaka içine yerleĢtirilmiĢ iki boyutlu dikdörtgen bir blok etrafındaki
akıĢ ve ısı transferi deneysel olarak incelenmiĢtir. Bu çalıĢmada akıĢ, blok yüksekliğinin sınır tabaka
kalınlığına oranına ve Reynolds sayısına bağlı olarak üç tipe ayrılmıĢtır. Bunlar, laminer, ayrılma ve
yeniden birleĢme tipi akıĢlardır. ÇalıĢmada her yüzdeki ortalama Nusselt sayısı ifadeleri çıkarılmıĢtır.
Zahn ve arkadaĢları [5] tek bir seramik mikroelektronik paketin soğutulmasını üç boyutlu sürekli
laminer akıĢ Ģartlarında Ansys-Flotran programını kullanarak analiz etmiĢlerdir. Elde edilen nümerik
sonuçların deneysel verilerle uyumlu olduğu rapor edilmiĢtir. Sözbir ve ark.[6] elektronik sistemlerin ısı
taĢınımı ile soğutulmasının genel bir değerlendirmesini yapmıĢlardır. Bu çalıĢmada elektronik
sistemlerin soğutulmasının önemi anlatılmıĢ olup hava ve sıvı ile soğutma hakkında bilgi verilmiĢtir.
Ayrıca doğal taĢınımla ve zorlanmıĢ taĢınımla elektronik sistemlerin soğutulmasının karakteristik
özellikleri de kısaca açıklanmıĢtır. Kılıçarslan ve ark.[7] elektronik yonga diziliĢlerinin zorlanmıĢ
taĢınımla soğutulmasını deneysel olarak incelemiĢlerdir. ÇalıĢmalarında iki farklı diziliĢteki yongalar
soğutma performansı açısından karĢılaĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmada yongalar iki paralel levha arasında
alttaki üzerine monte edilmiĢtir. Bu deney sonucunda kanal ve yonga diziliĢlerinin elektronik
sistemlerin soğutulmasında taĢınımla ısı transferi için önemli bir parametre olduğu anlaĢılmıĢtır. Zhao
ve Lu [8] bir mikro kanalda zorlanmıĢ taĢınımla olan ısı transferini sayısal olarak incelemiĢlerdir.
ÇalıĢmalarında yonga üzerinde kanatçık ve gözenekli ortam olmak üzere iki durumu incelemiĢlerdir ve
Nusselt sayısı üzerine ısı iletim katsayısını ve kanal geometrisinin etkilerini belirlemiĢlerdir. Sonuçları,
sabit ısı akısı ve sabit yüzey sıcaklığı Ģartları için test etmiĢlerdir. Etemoğlu ve ark.[9] yaptıkları
çalıĢmada elektronik sistem soğutulmasında bir yongayı simüle eden tek bir blok üzerindeki akıĢ ve
sıcaklık dağılımlarını hesaplamıĢlardır. Analizler laminer ve türbülanslı akıĢ için yapılıp Reynolds
sayısının artmasıyla ısı taĢınım katsayısının arttığı görülmüĢtür. Cammarata ve ark. [10] yaptıkları
nümerik çalıĢmada elektronik sistemi çevreleyen havanın termal davranıĢının ve akıĢ alanının
modellenmesi için Navier Stokes denklemleri ve enerji denklemlerini çözmüĢlerdir. Elektronik cihazlar
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için kritik soğutma koĢullarının araĢtırılmasına katkıda bulunmaktadır. Aradağ ve ark. [11]
çalıĢmalarında elektronik sistem soğutması için vortex hızlandırıcı kullanmıĢlardır. Ġki kısım halinde
nümerik analizlerini gerçekleĢtirmiĢlerdir. Ġlk kısımda ısı taĢınım katsayısı ve maksimum sıcaklık
elektronik devrenin laminer akıĢta soğutulmasında elde edilmiĢtir. ÇalıĢmanın ikinci kısmında ise iki
ısı kaynağı arasındaki uzaklığın etkisi incelenmiĢtir. Ġki farklı tip girdap hızlandırıcıların sistemdeki
maksimum sıcaklığı azalttığı tespit edilmiĢtir. Sonuç olarak üçgen girdap hızlandırıcıların dikdörtgen
hızlandırıcılarından daha fazla maksimum sıcaklığı azaltabildiği görülmüĢtür. Weng ve ark. [12]
elektronik soğutmada faz değiĢtiren ısı borusunun termal performansını deneysel olarak
incelemiĢlerdir. Isı borusu adyabatik olarak faz değiĢtiren malzeme ile kaplanarak buharlaĢtırıcının
ısıtma gücüne ve yoğuĢturucu fan hızına bağlı termal enerji açığa çıkarılmıĢtır. Sıcaklık dağılımlarının
bulunmasında deneysel araĢtırmalar yapmıĢlardır. Balaji [13] çalıĢmasında taĢınabilir elektronik
sistemlerde faz değiĢimi olan malzemenin kullanıldığı kanatlı ısı alıcılarının performansın deneysel
olarak incelemiĢtir. Termal iletkenliği düĢük olan alüminyum malzemesi kullanarak deneyleri
gerçekleĢtirmiĢtir. Farklı ayar noktası sıcaklıkları ve gizli ısı faz durumu için çalıĢma süresinin
artırılmasında farklı güç seviyesinde farklı tür kanatların etkisi araĢtırılmıĢtır. Yang ve Wang [14]
yaptıkları çalıĢmada faz değiĢim malzemesinin soğutulmasını nümerik olarak incelemiĢlerdir. Kontrol
hacmi için korunum denklemlerini sonlu eleman metodunu kullanarak çözmüĢlerdir. Son olarak
oluĢturdukları teorik modelin sonuçlarını deneysel veriler ile karĢılaĢtırmıĢlardır. Zhou ve Yu [15]
termoelektrik soğutma sistemlerinin optimizasyonu için teorik bir model oluĢturmuĢlardır. Sistemin
sıcak ve soğuk tarafındaki termal iletkenliği hesaba katmıĢlardır. Analiz sonuçlarında maksimum
performans katsayısı ve maksimum soğutma kapasitesine, sonlu termal iletkenliğinin optimum elde
edilebilir olduğu anda ulaĢıldığını görmüĢlerdir. Saenen ve Baelmans [16] çalıĢmalarında mikrokanal
soğutucu kullanan iki fazlı soğutma sistemleri için nümerik model geliĢtirmiĢlerdir. Sonlu hacim
ayrıklaĢtırması ve Simple algoritması, kütle momentum ve enerji korunum denklemlerinin çözümünde
kullanılmıĢtır. Mancin ve ark. [17] yaptıkları çalıĢmada aviyonik uygulamalarda elektronik termal
yönetimi için mini buhar çevrim sisteminin deneysel analizini yapmıĢlardır. Su soğutmalı minyatür
ölçekli soğutma sistemi yeni tip kompresör tiplerinde de kullanılan R134a kullanılmaktadır. Jeng ve
Theng [18] sıvı soğutma sisteminin avantajlarını ve buhar sıkıĢtırmalı soğutma sisteminin (VCRS)
avantajlarını birleĢtiren hibrid soğutma sistemi geliĢtirmiĢlerdir. ÇeĢitli deneysel parametreler altında
ısıtma modülü yüzey sıcaklığı ve pompalama güç tüketimi, hibrid soğutma sisteminin kullanılabilirliğini
ve performansını test etmek amacıyla ölçülmüĢtür. Yaptıkları deney çalıĢmaları sonucu sıvı, VCRS ve
hibrid soğutma sistemlerinin maksimum soğutma kapasitelerinin sırası ile 450W, 270W ve 540W
olduğu görülmüĢtür. Xu ve ark. [19] çalıĢmalarında sprey soğutma sisteminde ısı transferini artırmak
için entegre bir sistem geliĢtirmiĢlerdir. Sistemleri soğutma çevrimine ve soğutucu akıĢkan olarak
izobütan (R600) kullanımına dayanmaktadır. Deneysel olarak yüzey sıcaklığı, ısı taĢınım katsayısı ve
yüzey sıcaklık dağılımlarını incelemiĢlerdir. Enescu ve Virjoghe [20] yaptıkları çalıĢmada son
zamanlarda yayınlarda öne çıkan termoelektrik soğutma cihazları performansını etkileyen
parametrelerin formülasyonunu incelemiĢlerdir. Soğutma kapasitesi ve soğutma performans katsayısı
(COP) ele alınan özelliklerden öne çıkanlarıdır. Khaleduzzaman ve ark. [21] yaptıkları deneysel
çalıĢmada soğutucu akıĢkan olarak nano sıvı kullanarak dikdörtgen Ģekilli mini kanalın soğutulmasının
enerji ve ekserji analizini incelemiĢlerdir. Ekserji kazancının nanopartiküllerin hacim fraksiyon artıĢı ile
arttığını ve akıĢ hızının yükselmesi ile azaldığını tespit etmiĢlerdir. Ġkinci yasa (ekserji) verimliliğinin
nanosıvı hacim fraksiyon artıĢı ile yükseldiği görülmüĢtür. Son olarak sürtünme faktörünün akıĢ hızının
artıĢı ile azaldığı ve nanopartiküllerin hacim fraksiyonlarının artıĢı ile doğru orantılı olarak değiĢtiği
tespit edilmiĢtir.

2. ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠN SOĞUTULMASI
Yonga tek kristal silikonun bir dikdörtgen dilimi olup, mikroskobik elektronik devre içermektedir. Bir
modül birden fazla yonga içerir. Baskı devre kartları üzerine monte edilmiĢtir. Sistem de devre
kartlarından oluĢmuĢtur.
Mikroelektronik elemanların aynı ısı akısında yüzey sıcaklıklarının 50-100°C arasında olması
güvenilirliği, ideal fiyatı ve üniformluğu sağlamaktadır. Elektronik teknolojisindeki hızlı geliĢmeler için
akıĢkanlar mekaniği, ısı transferi, mikroelektronik ve kontrol teknolojisi alanındaki bilgilere ihtiyaç
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duyulmaktadır. Entegre devreler ilerleyen teknoloji ile gitgide küçülmektedir. Bu durum ısı akılarının
artmasına neden olmaktadır. Termal kontrol ile güvenliğin sağlanması için elemanların sıcaklığının
müsaade edilen değerlerde tutulması gerekmektedir. Isınmayı engellemek için iç ve dıĢ etkilerin
azaltılmasını sağlayacak uygun bir soğutma metodu kullanılmalıdır.[6]
2.1. Elektronik Sistemlerin Termal Tasarımı
Elektronik elemanların termal kontrolü, ısı transferinin uygulanmasında baĢlıca alanlardan biri
olmuĢtur. Elektronik elemanların soğutulması iĢleminde güvenilirlik derecesini sağlamak için sınırlanan
maksimum ve minimum eleman sıcaklığına önem verilmesi gerekmektedir. Optimum performansı elde
etmek için parçalar arası sıcaklık farklı en aza indirilmelidir. Elektronik elemanların ısıl direncini azaltıp
uygun soğutma koĢulları sağlanmalıdır.
Ġncelemek üzere alınan sistem tek bir yongadan (chip) oluĢabildiği gibi birden fazla yongadan da
oluĢabilir. Her iki durumda da yonga veya yongalar baskı devre üzerine, baskı devreyle aynı hizada
olacak Ģekilde ya da baskı devre üzerinde çıkıntı oluĢturacak Ģekilde monte edilebilirler. Buradan
hareketle, gerçek sisteme benzer olarak, fiziksel sistemdeki yongaları simüle eden bloklar, düzlem
levha üzerinde modellenebilirler. Böylece birer ısı kaynağı olan ve levhalardan biri üzerine monte
edilmiĢ bloklar için, iki paralel levha arasındaki akıĢ halinde ısı transferi analizi yapılabilir. Bloklarda ve
blokların monte edildiği levhada iletimle olan ısı transferi önemli ise analize bu etkinin de ilave edilmesi
gerekmekte ve o zaman bu özel ısı transferi analizi “eĢlenik (conjugate)” ısı transferi analizi olarak
adlandırılmaktadır. Çünkü bloklarda üretilen ısının bir bölümü, taĢınım yanında iletimle çekilmektedir.
Birinci durumda ısıtılmıĢ bloklardan olan ısı kaybı sadece soğutucu akıĢkana taĢınımla, ancak monte
edildiği levhaya iletimle olmaktadır. Bundan dolayı elektronik devreler tasarlanırken devrelerle birlikte,
bu devrelerin yapıldığı malzemeler ve monte edildiği plakaların yapıldığı malzemeler de önem
kazanmaktadır.
Ġki paralel levhadan alttaki düzlem levha üzerine monte edilmiĢ bloklar etrafındaki akıĢ, tam geliĢmiĢ
akıĢ bölgesinde olabileceği gibi geliĢmekte olan akıĢ bölgesinde de olabilir. ġekil 2’de akıĢ bölgeleri ve
ısı transferi analizinde kullanılan geometrik boyutlar gösterilmektedir.

ġekil 2. AkıĢ bölgeleri ve geometrik büyüklükler [9]
Burada geometrik büyüklükler aĢağıdaki gibi ifade edilmektedir:
Blok yüksekliğinin kanal yüksekliğine oranı (Blokaj oranı)
Blok uzunluğunun blok yüksekliğine oranı (Paket görünüĢ oranı)
Kanal geniĢleme oranı
Bloklar arası mesafenin blok uzunluğuna oranı
Günümüzde elektronik sistemlerin sıcaklık kontrolü güvenilirliği açısından çok önemlidir. ÇalıĢma
sıcaklığı ve termal dayanıklılık elektronik sistemlerde zaman zaman sorunlara yol açmaktadır. Bu
yüzden üretici firmaların çoğunluğu aĢağıdaki yöntemleri uygulamak durumundadır.
1.Ampirik tahmin metodları
2.Endüstriyel standartlara dayalı hızlandırılmıĢ testler (simülasyon programları)
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Farklı elektronik cihazlar için hata oranının ampirik tahminleri, değiĢken olan özelliklerin sabit kabul
edilmesine dayanır. Endüstriden elde edilen veriler bu modellerin geliĢtirilmesinde ve
doğrulanmasında kullanılır.
HızlandırılmıĢ testler ise genellikle potansiyel baĢarısızlık mekanizmalarını tanımlamak için sanayi
tarafından üstlenilmiĢtir. Yapılan testlerin amacı gerçek koĢullarda daha yüksek sıcaklıklarda sistemin
dayanıklı olup olmayacağının anlaĢılmasıdır. Bu testler ile ürünün güvenilirliği zaman ve maliyet
azaltılarak sağlanmıĢ olur. Ancak tasarımın daha hızlı yapılması, zayıflıkların giderilmesi ve yeni
teknolojilere daha hızlı uyumun sağlanması için görsel programlara ihtiyaç duyulmaktadır.[23]
Simülasyon ile modelleme fiziksel durumu tanımlamak için kullanılan kısmi diferansiyel denklemlerinin
çözülmesi esasına dayanır. Yazılım programları elektronik sistem soğutmasında akıĢ alanı için
oluĢturulan süreklilik, enerji ve momentum denklemlerinin çözümüne olanak sağlar.
Yazılım teknolojilerinin Ģirketlere sağladığı yararlar Ģu Ģekildedir;
 Ürün tasarlanmadan önce hata tahmini sağlanır.
 Fiziksel ürün boyutları optimize edilerek model minimum maliyete tasarlanabilir.
 Kalite ve performansın geliĢtirilmesine olanak sağlanır.
 Optimum özellikleri önceden tahmin edilebilir.
 Ürünün daha erken zamanda piyasaya çıkartılması mümkün olabilir.

3. HESAPLAMALI AKIġKANLAR DĠNAMĠĞĠ ĠLE SĠSTEM ANALĠZĠ
Bu çalıĢmada hesaplamalı akıĢkanlar dinamiği yazılımı olan Ansys’in Fluent modülü kullanılarak
sistem modellenmiĢ ve çözülmüĢtür. Sistem kabulleri akıĢın sıkıĢtırılamaz, iki boyutlu ve sürekli
rejimde olduğu Ģeklindedir. Farklı türbülans modellerinin çözüme olan etkisi araĢtırılırken ayrıca
mümkün olduğunca fazla duvar yaklaĢımı denenmiĢtir. Ġncelenecek geometrinin hem iki boyutlu hem
üç boyutlu hali ġekil 3’teki gibidir.

ġekil 3. Analizlerin yapıldığı 4 yongalı model
3.1. Kartezyen Kordinantlarda SıkıĢtırılamaz AkıĢ Ġçin Korunum Denklemleri
Süreklilik Denklemi

   u     v     w

+
=0
x
y
z
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Momentum Denklemleri (x,y ve z yönü)

  2v  2v  2v 
 v
v
v  p
v w   -  2  2  2 
y
z 
y
 x
 x y z 

 u

  2u  2u  2u 
 u
u
u  p
 u  v  w   -    2  2  2 
y
z 
x
z 
 x
 x y

 2w 2w 2w 
 w
w
w  p
v
w  -  2  2  2 
y
z 
z
y
z 
 x
 x

 u

Enerji Denklemi
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Burada x,y ve z koordinatlarındaki kanal içi akıĢa ait süreklilik denklemlerinde;
3
ρ: yoğunluk (kg/m )
u,v ve w: sırası ile x,y ve z yönündeki hızlar (m/s)
p: basınç (Pa)
2
μ: viskozite( Ns/m )
2
α: ısıl yayılım katsayısı (m /s)
olarak ifade edilmektedir.
3.2. Analiz Parametreleri
Çözümler farklı eleman sayıları ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Bunun yapılmasındaki amaç; eleman sayısının
çözüme olan etkisini görmek ve meshten bağımsızlığı sağlamak ayrıca minimum eleman sayısı ile
maksimum doğruluğa ulaĢabilmektir. Böylece zamandan da tasarruf sağlanmıĢtır. Ġki boyutlu analiz
için 21850 eleman, üç boyutlu analiz için 58566 eleman kullanılmıĢtır. Daha sık mesh yapısında
çözümün değiĢmediği görülmüĢtür.
Geometri gereği;
Blokaj oranı: 6.35/25.4 = 0.25
Paket görünüĢ oranı: 12.7/24.4 = 0.54
Kanal geniĢleme oranı: 25.4/(25.4-6.35) = 1.333
olarak hesaplanır.
q=250w/m^2
Modelin sınır Ģartları ise Ģekildeki gibidir;

Ux=0
Uy=0

m/s
P=0 Pa

Ux=1m/
s
Tg=25o
C
Ux=0
Uy=0

m/s

ġekil 4. Sınır Ģartlarının model üzerinde gösterilmesi
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AkıĢkan (hava) kanala bütün durumlar için 25°C üniform sıcaklıkta girmektedir. Her bir blok üzerinde
2
250 W/m sabit ısı akısı olduğu kabul edilmiĢtir. Analiz için yakınsama kriterleri Çizelge 1’de, baĢlangıç
ve sınır Ģartları ise Çizelge 2’de gösterilmiĢtir.

Çizelge 1. Her bir parametre için ayarlanan yakınsama kriteri
Yakınsama Kriteri
-4
1.10
-4
1.10
-4
1.10
-4
1.10
-6
1.10
-4
1.10
-4
1.10

Parametreler
Süreklilik
x-yönündeki hız
y-yönündeki hız
z-yönündeki hız
Enerji
k
Epsilon (ε)

Çizelge 2. BaĢlangıç ve sınır Ģartları
Bölgeler

Tipi

Air inlet

Velocity
Inlet
Pressure
Outlet

Air outlet

Hız
(m/s)
1

Sıcaklık
(ºC)
35

Basınç
(Pa)
-

-

-

0

2 ve 3 boyutlu modellerin ağ yapıları sırasıyla ġekil 5 ve ġekil 6’daki gibidir.

ġekil 5. 2 boyutlu modelin ağ yapısı

ġekil 6. 3 boyutlu modelin ağ yapısı
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3.3. Doğrulama ĠĢlemi
Hesaplamalı akıĢkanlar dinamiğine dayalı programlar ile yapılan çalıĢmaların güvenilirliğini test etmek
için bir doğrulama (validasyon) iĢlemi yapılması gerekmektedir. Bu çalıĢmada da doğrulama testi için
Nakamura ve Igarashi’nin 2004’de yaptıkları deneysel çalıĢmadan faydalanılmıĢtır. Doğrulama
testinde kullanılan model aĢağıda gösterilmiĢtir.
Ux=0
Uy=0

Ux= 1 m/s
Tg = 25oC
c

Ux=0
Uy=0

P=0
Pa

q=250w/m^2

Ux=0
Uy=0

ġekil 7. Doğrulama iĢleminde kullanılan model ve sınır Ģartları
Nakamura ve Igarashi’nin çalıĢmalarında kullandıkları model, aynı ölçülerle 2 boyutlu olarak
modellenmiĢ ve aynı sınır Ģartları girilerek Ansys’in Fluent modülünde çözdürülmüĢtür. Yonganın
hemen üzerinden alınan veriler kullanılarak yüzeydeki ısı taĢınım katsayısının grafiği çizilmiĢtir ve
daha önceden yapılmıĢ olan deneysel çalıĢma ile kıyaslanmıĢtır.

Grafik 1. Deneysel veriler ile yapılan analiz sonuçlarının karĢılaĢtırılması
Grafikten görüldüğü üzere sonuçlar birbirine paralel çıkmıĢtır. Bu da gerçekçi bir model oluĢturulduğu,
sonlu elemanlara ayırma iĢleminin güzel bir Ģekilde yapıldığı, baĢlangıç ve sınır Ģartlarının doğru
verildiği anlamına gelmektedir.

4. BULGULAR
Dört yongalı elektronik cihazın iki ve üç boyutlu modellerinin soğuma analizleri yapılırken Standard k-ɛ,
RNG k-ɛ, Realizable k-ɛ, Standard k-ω ve SST k-ω olmak üzere 5 farklı türbülans modeli kullanılmıĢtır.
Farklı türbülans modellerinin yanı sıra Standard Wall Function, Enhanced Wall Treatment, Scalable
Wall Function ve Non-Equilibrium Wall Function olmak üzere 4 farklı duvar yaklaĢımı da analizlerde
kullanılmıĢtır. Farklı türbülans modelleri ve farklı duvar yaklaĢımları kullanarak, iki ve üç boyutlu olarak
toplamda 28 adet analiz yapılmıĢtır.
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Aynı türbülans modeli ve duvar yaklaĢımı kullanılarak iki ve üç boyutlu modeller üzerinde analizler
yapılmıĢtır ve bu analizler sonunda elde edilen sonuçlar karĢılaĢtırılmıĢtır.
Analizlerin sonunda her bir analiz için sıcaklık dağılımı ve hız dağılımı elde edilmiĢtir. Yongaların
hemen üstünden veriler alınarak yüzeydeki ısı taĢınım katsayısının uzaklığa bağlı olarak değiĢimi
incelenmiĢtir ve ilgili grafikler çizilmiĢtir.
4.1. Dört Yongalı Elektronik Cihaz Ġçin Yapılan Analiz Sonuçları
BaĢlangıç ve sınır değerlerini değiĢtirmeden sadece türbülans modelleri ve duvar yaklaĢımları
değiĢtirilerek iki ve üç boyutlu olarak analizler yapılmıĢtır. AĢağıda analizler sonucunda elde edilen
sıcaklık dağılımları ve hız dağılımları gösterilmiĢtir.
4.1.2. Ġki Boyutlu Model Ġçin Elde Edilen Sıcaklık ve Hız Dağılımları

ġekil 8. Standard k-ɛ Türbülans Modelinde Farklı Duvar YaklaĢımlarındaki Sıcaklık ve Hız Dağılımı
a) Standard Wall Function b) Enhanced Wall Treatment
c) Scalable Wall Function d) Non-Equilibrium Wall Function
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ġekil 9. RNG k-ɛ Türbülans Modelinde Farklı Duvar YaklaĢımlarındaki Sıcaklık ve Hız Dağılımı
a) Standard Wall Function b) Enhanced Wall Treatment
c) Scalable Wall Function d) Non-Equilibrium Wall Function

ġekil 10. Realizable k-ɛ Türbülans Modelinde Farklı Duvar YaklaĢımlarındaki Sıcaklık ve Hız Dağılımı
a) Standard Wall Function b) Enhanced Wall Treatment
c) Scalable Wall Function d) Non-Equilibrium Wall Function
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ġekil 11. Standard k-ω ve SST k-ω Türbülans Modellerinde Sıcaklık ve Hız Dağılımı
a) Standard k-ω b) SST k-ω

4.1.3. Üç Boyutlu Model Ġçin Elde Edilen Sıcaklık ve Hız Dağılımları

ġekil 12. Standard k-ɛ Türbülans Modelinde Farklı Duvar YaklaĢımlarındaki Sıcaklık ve Hız Dağılımı
a) Standard Wall Function b) Enhanced Wall Treatment
c) Scalable Wall Function d) Non-Equilibrium Wall Function
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ġekil 13. RNG k-ɛ Türbülans Modelinde Farklı Duvar YaklaĢımlarındaki Sıcaklık ve Hız Dağılımı
a) Standard Wall Function b) Enhanced Wall Treatment
c) Scalable Wall Function d) Non-Equilibrium Wall Function

ġekil 14. Realizable k-ɛ Türbülans Modelinde Farklı Duvar YaklaĢımlarındaki Sıcaklık ve Hız Dağılımı
a) Standard Wall Function b) Enhanced Wall Treatment
c) Scalable Wall Function d) Non-Equilibrium Wall Function
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ġekil 15. Standard k-ω ve SST k-ω Türbülans Modellerinde Sıcaklık ve Hız Dağılımı
a) Standard k-ω b) SST k-ω
4.1.4. Ġki ve Üç Boyutlu Modellerdeki Yüzeydeki Isı TaĢınım Katsayılarının KarĢılaĢtırılması
Yongaların hemen üstünden alınan verilere göre yüzeydeki ısı taĢınım katsayısının uzaklığa bağlı
değiĢimi incelenmiĢtir ve her bir türbülans modeli ve duvar yaklaĢımı için ayrı ayrı grafikler çizilmiĢtir.
Grafikler iki boyutlu ve üç boyutlu analizler için de ayrı ayrı çizilip karĢılaĢtırma yapılmıĢtır.

Grafik 2. Yüzeydeki ısı taĢınım katsayısı değiĢiminin iki ve üç boyutlu modellerde karĢılaĢtırılması
(Standard k-ɛ)
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Grafik 3. Yüzeydeki ısı taĢınım katsayısı değiĢiminin iki ve üç boyutlu modellerde karĢılaĢtırılması
( RNG k-ɛ)
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Grafik 4. Yüzeydeki ısı taĢınım katsayısı değiĢiminin iki ve üç boyutlu modellerde karĢılaĢtırılması
( Realizable k-ɛ)
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Grafik 5. Yüzeydeki ısı taĢınım katsayısı değiĢiminin iki ve üç boyutlu modellerde karĢılaĢtırılması
( Standard k- ω)
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Grafik 6. Yüzeydeki ısı taĢınım katsayısı değiĢiminin iki ve üç boyutlu modellerde karĢılaĢtırılması
(SST k- ω)
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5. SONUÇLAR
Yapılan analizler sonucunda görülmüĢtür ki farklı türbülans modelleri ve duvar yaklaĢımları sonuca
gözle görülür Ģekilde etki etmektedir. Doğrulama çalıĢmasında görüldüğü üzere tek yongalı
sistemlerde en iyi sonucu Standart k-e türbülans modelinde standart duvar yaklaĢımında elde
edilmektedir. Bu çalıĢmada aynı sınır Ģartlarında hem iki boyutlu hem üç boyutlu modelden alınan
sonuçlar karĢılaĢtırılmıĢtır. Bazı modellerde geometri farkı sıcaklıkta bir farklılığa sebep olmazken bazı
modellerde ise maksimum sıcaklık farkı 10 K’in üzerine çıkabilmektedir. Böylelikle bu hususta çalıĢma
yapacak araĢtırmacılar çeĢitli modellerin birbirlerine olan üstünlüklerini aĢağıdaki tablodan referansla
önceden kestirebileceklerdir.
Türbülans Modeli

Standard k-ɛ

Rng k-ɛ

Realizable k-ɛ

Standart k-ω
Sst k-ω

Duvar YaklaĢımı
Standard Wall
Function
Enhanced Wall
Treatment
Scalable Wall
Function
Non Equilibrium Wall
Function
Standard Wall
Function
Enhanced Wall
Treatment
Scalable Wall
Function
Non Equilibrium Wall
Function
Standard Wall
Function
Enhanced Wall
Treatment
Scalable Wall
Function
Non Equilibrium Wall
Function
-

En Yüksek
Sıcaklık 2D (K)

En Yüksek Sıcaklık
3D (K)

325

315

330

318

326

324

330

308

324

314

329

316

326

325

310

308

335

316

330

316

331

328

312

309

352
352

323
328
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ACİL DURUM TÜNEL HAVALANDIRMASINDA BÖLGESEL
FAKTÖRLERİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ
Efe ÜNAL

ÖZET
Türkiye’nin yüz ölçümünün yaklaĢık yarısı yükseltisi 1000 metreyi aĢan yüksek alanlardan
oluĢmaktadır. Özellikle Karadeniz Bölgesi’nde dağların kıyıya paralel uzanması sebebiyle iç ve kıyı
bölgeler arasındaki bağlantı kıĢ aylarında hava Ģartları sebebiyle oldukça zorlaĢmaktadır. Kırsal
bölgelerdeki ekonomiyi geliĢtirmek için uzun tüneller yapılmakta ve yapılması planlanmaktadır. Bu
geliĢmeler ile birlikte, günlük ve acil durum (yangın) tünel havalandırma yönetimi konuları önem
kazanmaktadır. Tünel havalandırmasında kullanılacak jet fanlar seçilirken tünelin uzunluğu, tünel Ģerit
sayısı, tünel de oluĢacak trafik yoğunluğu, tünelin inĢa edileceği bölge hava Ģartları gibi birçok
parametre göz önünde bulundurulur. Bu çalıĢmada, tünelin inĢa edileceği bölgedeki hava koĢullarının
yangın durumunda tünel havalandırmasına etkisi sayısal olarak incelenmiĢtir. Bu amaçla, günlük ve
acil durum (yangın) havalandırma hesapları yapılmıĢ tünel içerisinde farklı dıĢ hava koĢulları için 200
MW’lık bir yangının, 3 boyutlu zamana bağlı sayısal simülasyonları yapılmıĢtır. Navier Stokes
denklemleri geliĢmiĢ ve uluslararası kabul gören sayısal model algoritmaları kullanılarak çözülmüĢtür.
Yapılan analiz sonuçları karĢılaĢtırılmıĢ ve dıĢ hava koĢullarında meydana gelen hava hızı
değiĢikliklerinin tünel içerisindeki yangın dumanın tahliyesine etkisi gösterilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Tünel Havalandırma, Tünel Yangını, Jet Fan, HAD.

ABSTRACT
Nearly the half of Turkey consists of high fields which reach more than 1000 meters. Especially, in
Black Sea region in which mountains lie parallel to the shore, the access between inner and shore
areas becomes difficult in the winter time because of the weather condition. Long high way tunnels
have been constructing in order to improve the economy in rural areas. With those improvements, the
management of daily and emergency tunnel ventilation has become crucial. The length of tunnel,
number of lanes in the tunnel, traffic density and the region’s weather condition are some of the
parameters that need to be considered carefully while jet fans that are used for tunnel ventilation are
chosen. In the present study, the effect of region’s weather condition on the tunnel ventilation in case
of fire was investigated numerically. For this purpose, daily and emergency (fire) tunnel ventilation
calculations and the numerical simulations depends on 3 dimensional time were performed for the fire
that has 200 MW energy for various weather conditions. Navier Stokes and Reynold equations were
solved by using advanced and internationally accepted numerical model algorithms. The results of the
analysis were compared and the effects of the speed changes of the wind to the evacuation of the
smoke in the tunnel were stated.
Key Words: Tunnel Ventilation, Tunnel Fire, Jet Fan, CFD
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1. GİRİŞ
Açık karayollarında kaza olma olasılığı karayolları tünellerinde olma olasılığından çok daha fazladır.
Fakat karayolları tünellerinde kaza olması durumunda oluĢacak yangında veya oluĢacak zehirli
gazların etkisi açık karayollarından çok daha fazladır. Bunun sebebi ısının ve oluĢan dumanın tünel
içerisinde hapsolmasıdır. Tüneller içerisinden bu oluĢan ısıyı ve dumanı tahliye etmek için 3 çeĢit
mekanik havalandırma sistemi bulunmaktadır. Bunlar boylamasına, enine ve yarı eninedir [1].
Boylamasına mekanik havalandırma sistemleriyle kirli havayı tünel çıkıĢ portalından dıĢarı atılırken,
taze havada giriĢ portalından tünel içerisine alınır. Bu tünel tavanına yerleĢtirilen jet fanların itki
gücüyle sağlanır.
Tünel içerisindeki yangının etkisi yangının tünel içerisindeki pozisyonuna bağlıdır. Tünel giriĢine yakın
bir yerde oluĢacak bir kaza da çıkan yangının tahliyesi çıkıĢa yakın bir yerde çıkan yangından daha
zordur. Buna ek olarak tünel geometrisi de yangının oluĢturacağı sonuçları etkileyen faktörler
arasındadır. Uzun tünellerde çıkan yangınlar daha tehlikeli olmaktadır. Tünel geometrisinin kavisli
olması da olumsuz etkiler arasında yer almaktadır. Tünel havalandırma hesapları yapılırken tünel
içerisinin belli bir oranda araçla dolu olduğu ön görülmektedir. Buda demek oluyor ki, yangın
durumundaki tünel içerisindeki araç yoğunluğu yangın tehlikesini etkilemektedir. Bu araçlar hava
akıĢına karĢı bir güç oluĢturacakları için duman tahliyesini zorlaĢtıracaklardır.
Doğal hava Ģartları da tünel hesaplamalarında önemli bir yer tutmaktadır. Havanın sıcaklığı ve nemi
jet fan itki güçlerini etkileyecektir. Ayrıca araç akıĢ yönünün aksine oluĢacak rüzgâr, yangın anında
dumanın tünel içerisinden tahliyesini zorlaĢtıran etkilerden biri olacaktır.
Bu çalıĢmanın amacı tünel içerisinde yangın anında oluĢacak ısının ve dumanın tahliyesinde karĢı
rüzgâr etkisinin incelenmesidir. Bu konudaki çalıĢma motivasyonumuz Ģöyledir. Tünel havalandırma
hesapları yapılırken, bölgedeki rüzgâr değerlerinin bugüne kadar ki ortalama değerleri hesaba
katılmaktadır. Kabul edilmelidir ki, rüzgâr kontrol edilemez. Bu sebeple hesaplananın aksine bir
durumla karĢılaĢıldığında nasıl bir senaryo ortaya çıktığı incelenmek istenmiĢtir.
Hesaplanan ve hesaplanandan daha fazla bir ters rüzgâr etkisinin olması durumları için HAD analizleri
yapılmıĢtır. Analizler sonucunda tünel içerisindeki görüĢ mesafesi, zehirli gaz konsantrasyonu ve 3
boyutlu duman dağılımı değerleri karĢılaĢtırılmıĢtır.

2. TÜNEL ÖZELLİKLERİ
2.1.

Tünel Geometrisi

Ġncelenen tünel Ġstanbul’da Beykoz ile Kavacık ilçelerini birbirine bağlayan tek yönlü bir Ģehir içi
tünelidir. Tünel geometrisi ġekil 1 de gösterildiği gibi kavisli olup A ve B portalı arasında mesafe 690 m
dir. Dikey olarak incelendiğinde B ile A portalları arasında düzenli olarak %-1,5 eğim bulunmaktadır.

Şekil 1. Tünel Plan görünümü ve ölçüsü
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Tünel ġekil 2 gösterildiği gibi bir kesite sahiptir. Tünel yüksekliği 7,55 m iken geniĢliği 10,6 m dir. Tünel
4 m lik 2 Ģeritten oluĢmakta ve bu 2 Ģeritte aynı yönde ulaĢıma hizmet etmektedir. Tünelin her iki
tarafında da yaklaĢık birer metrelik yürüyüĢ yolu bulunmaktadır. Acil durumda insanların kaçıĢı için
yan tüpe geçiĢler bulunmaktadır fakat bu geçiĢler yangın kapıları ve duvar ile tünel geometrisi
bozulmayacak Ģekilde inĢa edilmiĢtir.

Şekil 2. Tünel Kesit görünüĢü ve ölçüleri

2.2.

Trafik Değerleri

Tünel içerisinde tünel birim uzunluğundaki araç sayısı 0.262 olarak kabul edilmiĢtir. Tünel içerisindeki
ağır taĢıt/hafif taĢıt oranı 0.3 olarak ele alınmıĢtır. Yasal olarak tünel içerisindeki hız sınırı 60 km /h
olarak belirlenmiĢ ve bu sebep ile daha yüksek hızlar cezalarla azaltılmaya çalıĢılmıĢtır.

2.3.

Havalandırma Sistemi

Tünel havalandırmasının boylamasına havalandırma sistemi kullanılarak yapılmasına karar verilmiĢtir.
Havalandırma sistemi için 5 çift aksiyal jet fan tünel tavanına yerleĢtirilmiĢtir. Ġlk aksiyal jet fan çifti
tünel giriĢi olan B portalından 110 m mesafeye yerleĢtirilmiĢtir. Diğer aksiyal jet fan çiftleri ise 120 m
ara ile tünel boyunca yerleĢtirilmiĢtir. Aksiyal jet fanların yerleri ġekil 3 de siyah çemberlerle
gösterilmiĢtir. Bu ölçü belirlenirken aksiyal jet fanların birbirlerinin akıĢlarını etkilememesine dikkat
3
edilmiĢtir. Her bir jet fanın maksimum çıkıĢ hızı 32,5 m/s ve debisi ise 39,7 m /s dir. Operatörlerin
yangının hemen fark ettiğini ve jet fanlarını bununla beraber tam kapasite çalıĢtırdığını ön görülmüĢtür.

2.4.

Yangın Senaryosu

HAD simülasyonu tünel içerisinde oluĢacak değiĢik yangın senaryoları için yapılabilir. Örneğin tünel
içerisinden geçen araba, otobüs, petrol tankeri gibi araçların tünel içerisindeki değiĢik pozisyonları için
yanma senaryoları oluĢturulabilir. Bu yapılan çalıĢmada tünel içerisinden geçen petrol tankerinin tünel
giriĢi B portalından 210 m mesafede sağ Ģeritte ġekil 3 de kırmızı çember ile gösterildiği yerde yandığı
düĢünülmüĢtür.
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A

Şekil 3. Tünel içerisinde aksiyal jet fan yerleĢimi ve yangın noktası
Petrol tankeri HAD analizinde ölçüleri 8 x 3 x 2,4 m (UxYxG) olan dikdörtgenler prizması olarak
alınmıĢtır. Petrol tankeri yanarken ortaya çıkan maksimum ısının 200 MW olduğu düĢünülmüĢtür.
Yangın profili ġekil 4 te gösterildiği gibidir. 0. Saniye tutuĢmanın baĢladığı, 1000. s ye ye kadar
büyüme evresinin gerçekleĢtiği, 1000 ile 1480 s arasında tam geliĢmiĢ yangının devam ettiği ve daha
2
sonra yangının sönme evresine girdiği ön görülmüĢtür. Yangının büyüme evresi t kanununa göre
hesaplanmıĢtır.

Şekil 4. Yangın Profili

3. HAD MODELİ
3.1. Türbülans Modeli Ve Zaman Adımı
Yangın anında tünel içerisindeki türbülanslı akıĢ, sayısal olarak RANS, LES veya DNS türbülans
modelleri kullanılarak çözüle bilir. Fakat DNS ve LES türbülans modellerinin doğru sonuç verebilmeleri
için sayısal ayrıklaĢtırmanın yüksek Reynolds sayılarında tünel içerisinde oluĢacak küçük türbülansları
çözebilecek kadar küçük olmalıdır. Günümüz teknolojisinde bu tarz çözümler yüksek bilgisayar
teknolojilerine ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple, RANS bu tarz mühendislik yaklaĢımlarında, akıĢ
hakkında bilgiler edinmek amacıyla kullanılması uygundur.
Bu çalıĢmadaki simülasyonlar ANSYS CFX yazılımında yürütülmüĢtür [2]. Simülasyonlar için bir RANS
türbülans modeli olan k-w SST( Shear Stress Theorem) seçilmiĢtir. Çünkü bu türbülans modeli
laminer-geçiĢ-türbülanslı bölgeler için en hassas öngörüyü oluĢturmaktadır. Analizler zamana bağlı

Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 681 _______

olarak çözülmüĢtür. Analizler için zaman adımı olarak 1 s seçilmiĢtir. Zamana bağlı analizler tünel
içerisinde duman-temiz hava oranı 0 oluncaya kadar yürütülmüĢtür.

3.2. Mesh
Yürütülen yangın analizi senaryolarında, tetrahedral elemanlardan oluĢan yapısal olmayan
(unstructured) ve düzensiz bir mesh kullanılmıĢtır. Mesh yangın noktasında ve fan bölgelerinde
iyileĢtirilmiĢtir. Fanlara 5 cm/kenar lık, yanan petrol tankerinde ise yapısal ve düzenli mesh atılmıĢtır.
Yangın bölgesinde 15 m lik yarı çapa ise 20 cm/kenarlık eleman büyüklüğü olan meshler tercih
edilmiĢtir. Tünel giriĢi B portalındaki mesh ġekil 5 te gösterilmiĢtir. ġekil 5 te görüldüğü gibi tünel
boyunca tünel duvarından sınır tabakasına yapısal mesh uygulanmıĢtır. Tünel için toplamda 5.147.504
eleman kullanılmıĢtır. Mesh yapısı meshten bağımsız (grid independency) sonuç elde edebilmek için
test edilmiĢtir. Analiz sonuçları y+ değerinin 3,5 den küçük olduğunu göstermektedir.

Şekil 5. Tünel giriĢ B portalındaki mesh
3.3. Simülasyonlar Varsayımlar
Tünel giriĢ ve çıkıĢı olan B ve A portalları için açıklık sınır Ģartı kullanılmıĢtır. Hava koĢullardan doğan
etkiyi görmek amacıyla çıkıĢ portalı A’ya 4 m/s ve 10 m/s rüzgâr etkisini karĢılayacak basınç değerleri
tanımlanacak 2 analiz oluĢturulmuĢtur. Bu basınç değerleri aĢağıdaki denklemden elde edilmiĢtir.
2

ΔP=ρV /2 (Pa)
ΔP
ρ
V

Gösterge Basıncı
Havanın yoğunluğu
Hava Hızı

(1)
(Pa)
3
(kg/m )
(m/s)

Elde edilen değer analiz programında açıklık sınır Ģartının içerisine tanımlanmıĢtır. BaĢlangıç değeri
olarak tünel içerisindeki hız değeri 0’a, sıcaklık değeri ise 25 °C ye ayarlanmıĢtır. Duvar pürüzlülük kat
sayısı olarak 0,03 m olarak girilmiĢtir. Duvarlar adiyabatik olarak tanımlanmıĢtır. Analizde jet fanlar
tedarikçilerin sağlamıĢ olduğu itki güçlerinden birim hacimdeki itki gücü hesaplanarak birer momentum
kaynağı olarak tanımlanmıĢtır. Bu birim hacimdeki itki gücü değerleri jet fan atıĢ yönlerine göre
kartezyan koordinat sisteminde hesaplanarak paylaĢtırılmıĢtır. Literatürdeki tünel HAD analizleri
-3
-4
incelendiğinde yakınsama değeri olarak 10 - 10 arasında bir değer alındığı görülmüĢtür. [3,4]
-3
Yapılan analizde bu değer 10 olarak alınmıĢtır.
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3.4. Modellemeler
Tünel içerisindeki yangını simüle etmek amacıyla senaryo gereği yangının gerçekleĢtiği yerde
kimyasal reaksiyon içermeyen ısı kaynağı oluĢturulmuĢtur. Bahsedilen ısı kaynağı ġekil 4 de
gösterilen zamana bağlı ısı yayılımı grafiğindeki değerleri sağlayacak Ģekilde analiz programının
dilinde tanımlanmıĢtır. Duman oluĢumu kütle kaynağı olarak aynı subdomain da tanımlanmıĢtır.
Duman oluĢum verimi analiz programında 0,05 kg/kg olarak tanımlanmıĢtır. Buna ek olarak dumanın
2
kinematik yayılma değeri 0,00001 m /s olarak alınmıĢtır.
Analiz sonucu olarak sunulan görüĢ mesafesi değerleri hesaplanırken aĢağıda gösterilen
denklemlerden yararlanılmıĢtır.
K=Km x m
(1/m)
(2)
K
Km
m

Sönme katsayısı
Birim kütledeki sönme katsayısı
Duman kütle konsantrasyonu

(1/m)
2
(m /kg)
3
(kg/m )
2

Birim kütledeki sönme katsayısı alevlenmiĢ yangın için 0,0076 m /kg olarak alınmıĢtır.[5] Hesaplanan
Sönme katsayısını kullanarak görüĢ mesafesini bulmak için aĢağıdaki denklemden yararlanılmıĢtır.
KxS=3 [6]
K
S

Sönme katsayısı
GörüĢ Mesafesi

(3)
(1/m)
(m)

4.HAD ANALİZ SONUÇLARI
Geometri özellikleri önceki kısımlarda belirtilmiĢ olan tünel için 2 farklı HAD analizi yapılmıĢtır. Jet fan
âdeti belirlemek için yapılan boylamasına mekanik havalandırma hesaplarında dıĢ rüzgâr etkisi 4 m/s
olarak alınmıĢtır. Yapılan ilk analiz (S1) boylamasına mekanik havalandırma hesabına göre
yapılmıĢtır. Diğer analizde (S2) ise aynı jet fan sayısında dıĢ rüzgâr etkisi 10 m/s olacak Ģekilde
düĢünülmüĢtür. Yapılan analizler de görüĢ mesafesi ve zehirli gaz değerleri tünel zemininden 1.7 m
yükseklikte incelenmiĢ ve karĢılaĢtırılmıĢtır. Ayrıca tünel içerisinde yangın sonucu oluĢan dumanın 3
boyutlu dağılımları karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu karĢılaĢtırma yapılırken belli zaman aralıklarında değerler
gösterilmiĢtir.
ġekil 6 da yapılan analizlerde farklı zaman adımlarındaki tünel zemininden 1,7 m yükseklikteki görüĢ
mesafeleri gösterilmiĢtir. Ortalama insan boyunun 1,7 m olduğu düĢünülerek bu yükseklikteki görüĢ
mesafesi yangın anında insanların kaçıĢı için oldukça önemlidir. Yangının baĢlangıcından 10 dak.
sonra ġekil 6 a’da görüldüğü gibi S2 analizi için tünelin giriĢi B portalından yaklaĢık 320 m sonra
bölgesel olarak görüĢ mesafesinin yaklaĢık 20 m ye indiği gözükmektedir. Fakat S1 analizinde aynı
zaman diliminde görüĢ mesafesinde böyle bir düĢüĢ yaĢanmamıĢtır. ġekil 6 b ve g de gösterilen bir
sonraki zaman adımı incelendiğinde S2 analizi için yangın noktasından yaklaĢık 30 m sonra görüĢ
mesafesindeki değiĢiklik görülmektedir. S1 analizi için aynı zaman adımına bakıldığı zaman bu
mesafenin arttığı açıkça görülmektedir. Yangın baĢlangıcından 20 ve 25 dak. sonraki, yangın
noktasından tünel çıkıĢı olan A portalına kadar olan bölgede S2 analizinde görüĢ mesafeleri
incelendiğinde görüĢ mesafe değerlerinin 10 m nin altına düĢtüğü açıkça görülmektedir. Aynı zaman
diliminde S1 analiz sonuçlarında aynı bölgedeki görüĢ mesafesi değerleri PIARC(1999) da kaçıĢ
iĢaretlerini görebilmek için gerekli görüĢ mesafesi olan 15 m civarındadır [7]. Tünel çıkıĢı A
portalındaki 20 m lik bir alandaki görüĢ mesafesi değerlerine bakılacak olursa, ġekil 6 c de gösterildiği
gibi görüĢ mesafesinin bu bölgede 30 m olduğu fakat ġekil 6 h da ise bu değerin 15 m civarından
olduğu görülecektir. Ters rüzgârın etkisi burada açıkça görülmektedir.
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a)t=600 s
B

_____________________ 683 _______

A

b)t=900 s

g)t=900 s

c)t=1200 s

h)t=1200 s

d)t=1500 s

i)t=1500 s

e)t=1800 s

j)t=1800 s

Şekil 6. a)-e) Rüzgâr hızı 10 m/s için analiz (S2) için farklı zaman adımları için 1,7 m deki görüĢ
mesafesi, f)-j) Rüzgâr hızı 4 m/s için analiz (S1) için farklı zaman adımları için 1,7 m deki görüĢ
mesafesi
S1 analizinde rüzgârın itki gücü jet fanların bu yükseklikte oluĢturduğu itki gücünü yendiği için
dıĢarıdan temiz havayı içeri taĢımakta ve dumanın tahliyesini zorlaĢtırmaktadır. ġekil 6 e ve j de
gösterilen görüĢ mesafe değerlerine bakıldığında S1 analiz sonuçlarında tünel genelinde görüĢ
mesafesinin 30 m nin üzerine çıktığı görülmektedir. Fakat S2 analiz sonucunda görüĢ mesafesi
değerlerinin daha düĢük olduğu açıktır.
Tünel zemininden 1,7 m deki zehirli gaz konsantrasyonlarını belli zaman adımları için ġekil 7
gösterilmiĢtir. Aynı zaman adımları için zehirli gaz konsantrasyonu değerleri, S2 analizinde S1
analizine göre fazla olduğu açıkça görülmektedir. ġekil 7 d de S2 analizinin yangın baĢlangıç anından
25 dak. sonraki duman konsantrasyonu değeri gösterilmiĢtir. Bu değerlerin yangın noktası ve tünel
çıkıĢı A portalı arasında kalan bölgede sınır değer olan 100 ppm in üzerinde olduğu görülmektedir [8].
S1 analizi için aynı zaman adımını ġekil 7 j de gösterilmiĢtir.
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a)t=600 s

g)t=600 s

b)t=900 s

h)t=900 s

c)t=1200 s

i)t=1200 s

d)t=1500 s

j)t=1500 s

e)t=1800 s

k)t=1800 s

f)t=2100 s

l)t=2100 s
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Şekil 7. a)-e) Rüzgâr hızı 10 m/s için analiz (S2) için farklı zaman adımları için 1,7 m deki zehirli gaz
konsantrasyonu, f)-j) Rüzgâr hızı 4 m/s için analiz (S1) için farklı zaman adımları için 1,7 m deki zehirli
gaz konsantrasyonu
Zehirli gaz konsantrasyonu değerleri 100 ppm değerinin altında ortalama 45 ppm civarındadır. S2
analizinde Zehirli gaz konsantrasyonu değerleri insanlar için tehlike oluĢturmaktır. Tünel içerisindeki
havanın uygun Ģekilde seyreltilip tahliye edilemediği görülmektedir.
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a)t=600 s

f)t=600 s

b)t=900 s

g)t=900 s

c)t=1200 s

h)t=1200 s

d)t=1800 s

i)t=1800 s

e)t=2100 s

j)t=2100 s

Şekil 8. a)-e) Rüzgâr hızı 10 m/s için analiz (S2) için farklı zaman adımları için 3 boyutlu duman
dağılımı, f)-j) Rüzgâr hızı 4 m/s için analiz (S1) için farklı zaman adımları için 3 boyutlu duman dağılımı
ġekil 8 de yangın anında tünel içerisindeki duman dağılımı farklı zaman adımları için gösterilmiĢtir. Jet
fan sisteminin çalıĢmadığı durumda yangın sebebiyle oluĢan sıcak duman doğası gereği tünel
tavanına doğru yükselme eğiliminde bulunacaktır. Daha sonra katmanlaĢarak tünelin her iki yönüne
doğru ilerlemeye baĢlayacaktır. Jet fan sisteminin amacı dumanı yangın noktasından tünel çıkıĢı olan
A portalına yönlendirmektir. Diğer bir bakıĢ açısıyla dumanın tünel giriĢi B portalına yönlenmesini
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engellemektir. S2 ve S1 bir analiz sonuçları incelendiğinde yangın baĢlangıç anından 15 dak. ya kadar
böyle bir yönlenme görülmemektedir. Fakat yangın büyüme evresini tamamladığında S2 analizinde
ġekil 8 c görüldüğü gibi ters katmanlaĢma yani yangın sonucu oluĢan dumanın tünel giriĢi B portalına
yönlendiği görülmektedir. Aynı zaman adımında S1 analiz sonucunu gösteren ġekil 8 h incelendiğinde
böyle bir ters katmanlaĢma görülmemektedir. Dumanın S1 analizinde gerekli Ģekilde seyreltilip tünel
çıkıĢı A portalından uygun Ģekilde atıldığı açıkça görülmektedir.S2 analiz sonuçlarında görüldüğü gibi
duman yüksek ters rüzgâr etkisinden dolayı yangın noktasıyla tünel çıkıĢ portalı arasında çıkıĢıp
yoğunluğu artmaktadır.

SONUÇ
Yapılan Hesaplamalı AkıĢkanlar Dinamiği analizlerinde açıkça görülmektedir ki; tüneller de
boylamasına havalandırma sistemlerinde ters rüzgârın büyüklüğü duman tahliyesini etkilemektedir.
Boylamasına havalandırmada kullanılacak jet fanların seçimine karar verilirken yapılan
hesaplamalarda, jet fanların itkisini karĢı rüzgârın oluĢturacağı itkiyi yenebilecek kapasiteler seçmeye
dikkat edilmelidir. Doğru hesaplamalar için yürütülen S1 analiz sonuçlarında hiçbir terslik
görülmemektedir. Fakat fazla rüzgar hızıyla yapılan S2 analizinde yangın sonucunda oluĢan duman,
jet fanların ve rüzgârın karĢılıklı oluĢturduğunu itki kuvvetleri sebebiyle, yangın noktasıyla tünel çıkıĢ
portalı A arasında sıkıĢmaktadır. Sonuç olarak tünel içerisinde ki duman tahliye edilmektedir fakat
yukarıda bahsedilen sebeple tünel içerisinde insan hayatını tehlikeye atan sonuçlar ortaya çıkmakta
ve tünel içerisinden duman tahliye süreleri uzamaktadır.
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DERSLĠK ĠÇĠ TAZE HAVA DAĞILIMININ SAYISAL OLARAK
BELĠRLENMESĠ VE ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ
MMO Ġzmir ġubesi Ġç Çevre Kalitesi ÇalıĢma Grubu

1

ÖZET
Bu çalıĢmada, bir derslik içerisinde taze hava dağıtımını sağlayacak menfez yerleĢimleri bilgisayar
benzetimleri ile incelenmiĢtir. Ġncelenen derslik MMO Ġzmir ġubesi Ġç Çevre Kalitesi ÇalıĢma Grubu ve
Ġzmir Milli Eğitim Müdürlüğü iĢbirliği ile yapılan “Ġlköğretim Okullarında Ġç Hava Kalitesi Eğitimi”
çalıĢmaları ile birlikte yürütülen Bornova Nihat Gündüz Ortaokulu örnek havalandırma uygulama
projesinin yapılacağı dersliklerden biridir. Öncelikle öğrencilerin ihtiyacı olan taze hava miktarı
bulunarak, bu debiyi sağlayacak ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları için önerilen üç farklı
tasarım ile derslik içi hava hızı dağılımları karĢılaĢtırılarak en uygun dağıtım sağlayan tasarım
belirlenmiĢtir. Belirlenen tasarımın farklı düĢey yönlendirme kanadı açıları (30, 45, 60, 75°) ve debiler
3
(335, 400, 560, 840 m /h) için havalandırma etkinliği incelenerek nihai tasarımın uygunluğu
tartıĢılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Ġç çevre kalitesi, Dersliklerin havalandırılması.

ABSTRACT
In this study, ventilation design of a classroom was investigated by computer simulations to provide a
better fresh air distribution indoors. The classroom was selected from the Bornova Nihat Gündüz
Ortaokulu ventilation application project, which is being held by the cooperation of CME Ġzmir Branch
Indoor Environmental Quality Work Group and Ġzmir Educational Directorate under the project named
“Indoor Air Quality Education for Primary Schools”. Firstly, the amount of fresh air that is needed for a
proper ventilation was determined and then three different ventilation designs with heat recovery
systems were compared for their ability to satisfy the desired criteria. The selected design was further
investigated to discuss the effect of the angle of the vertical directing guides (30, 45, 60, 75°) and
3
different flow rates (335, 400, 560, 840 m /h) on the ventilation effectiveness.
Key Words: Indoor environmental quality, Ventilation of classrooms.

1. GĠRĠġ
Zaman geçirdiğimiz tüm hacimlerde soluduğumuz havanın içeriği sağlığımız açısından çok önemlidir.
Ġç hava kalitesinin arttırılması amacıyla kurulan mekanik havalandırma sistemlerinde, havalandırılan
hacmin her noktasında öngörülen hava Ģartlarının sağlanabilmesi için, emme ve üfleme menfezlerinin
konumları doğru seçilmelidir. Geleneksel olarak tecrübeye dayalı konumlandırma yapılmaktadır.
Ancak, özellikle büyük hacimler ve karmaĢık dağıtım sistemlerinin olduğu ortamlarda, düzgün bir
dağıtım sağlamak için bilgisayar benzetimlerinin yapılması gittikçe yaygınlaĢan bir yöntemdir [1, 2].
1

MMO Ġzmir ġubesi NGO Projesi Ġç Çevre Kalitesi ÇalıĢma Grubu (Ziya Haktan Karadeniz, Güniz Gacaner, Orhan Ekren, Filiz
Aktakka, Sinan Aktakka, Sait Sofuoglu, Ġbrahim Atmaca, Necmi Varlık, Macit Toksoy)
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Ayrıca, bilgisayar benzetimlerinde formaldehit ve CO2 gibi zararlı gazların oda içerisindeki miktarlarının
ve dağılımlarının belirlenmesi de mümkündür [3, 4, 5, 6].
Ġç hava kalitesi özellikle okul dersliklerinde daha da önemlidir. Öğrencilerin dikkatlerini ve algılarını
yüksek tutabilmek için derslik içerisindeki CO 2 seviyesinin sınır değerlerin altında tutulması gerekir. Bu
nedenle, MMO Ġzmir ġubesi ve Ġzmir Milli Eğitim Müdürlüğü iĢbirliği ile yapılan “Ġlköğretim Okullarında
Ġç Hava Kalitesi Eğitimi” çalıĢmaları ile birlikte Bornova Nihat Gündüz Ortaokulu örnek havalandırma
uygulama projesi yürütülmektedir.
Bu çalıĢmada, yukarıda bahsedilen örnek havalandırma uygulama projesinde belirlenen bir derslik
içerisinde taze hava dağıtımını sağlayacak menfez yerleĢimleri bilgisayar benzetimleri ile incelenmiĢtir.
Öncelikle öğrencilerin ihtiyacı olan taze hava miktarı bulunarak, bu debiyi sağlayacak ısı geri
kazanımlı havalandırma cihazları için önerilen üç farklı proje ile derslik içi hava hızı dağılımları
karĢılaĢtırılarak en uygun dağıtım sağlayan tasarım belirlenmiĢtir. Belirlenen tasarımın farklı düĢey
yönlendirme kanadı açıları ve debiler için havalandırma etkinliği incelenerek nihai tasarımın uygunluğu
tartıĢılmıĢtır.

2. TAZE HAVA ĠHTĠYACININ BELĠRLENMESĠ
Ġnsanların yaĢadığı kapalı hacimlerde ihtiyaç duydukları taze hava miktarlarını belirleyen ulusal ve
uluslararası standartlar bulunmaktadır (ABD/ASHRAE 62/1: 2007, Portekiz/RSECE Dec-Lei 79/2006,
Ġngiltere/Building Bulletin 101 v1.4- 5th July 2006, Fransa/RSDTYP Règlement Sanitaire
Départemental Type, Finlandiya/Finnish Building Code, Part D2, AB/EN 15251:2007) [7]. MMO Ġzmir
ġubesi ve Ġzmir Milli Eğitim Müdürlüğü iĢbirliği ile yapılan “Ġlköğretim Okullarında Ġç Hava Kalitesi
Eğitimi” çalıĢmaları kapsamında yapılan araĢtırmalar sonucunda, mevcut dersliklerin etkin bir
havalandırma sağlamak için gerekli koĢulları (öğrenci baĢına düĢen taban alanı, yükseklik,
havalandırma tesisatının yerleĢtirilmesi için gerekli hacimlerin ayrılması vb.) sağlayamadığı
görülmüĢtür.
Yukarıda bahsedilen standartlardan, değiĢken hava debili bir havalandırma yöntemi öneren Ġngiliz
standının [8] hâlihazırda kullanılmakta olan dersliklere uygulanmasının en uygun yöntem olduğu
sonucuna varılmıĢtır. Bu standarda göre; okul binası içinde insanlar tarafından kullanılan her alan
içinde olabilecek en yüksek insan sayısına göre kiĢi baĢına en az 3 l/s, gerekli olduğu anda da kiĢi
baĢına 8 l/s havalandırma debisi sağlanabilmelidir. Bültende kiĢi baĢına günlük ortalama değerin
gelecekte en az 5 l/s değerine çıkartılması önerisi de yer almaktadır. Bu değerler göz önünde
bulundurulduğunda, seçilen derslikte 30 öğrenci ve öğretmen olmak üzere toplam 31 kiĢi
3
3
bulunduğundan gerekli havalandırma debisi farklı durumlar için sırasıyla 335 m /h (3 l/s), 560 m /h (5
3
3
l/s) ve 840 m /h m /h (8 l/s) değerlerini sağlamalıdır.
Yukarıda değinilen proje kapsamında yapılan ayrıntılı incelemeler (özellikle sınıf içerisinde CO 2
deriĢiminin zamanla değiĢimi tahminleri) ve yapılan bilgisayar benzetimleri sonucu elde edilen
bulguların birlikte değerlendirilmesi ile uygulamada kurulacak sistemin tasarımı yapılmıĢtır. Elde edilen
3
sonuçlar doğrultusunda, bu bildiri kapsamında 400 m /h hava debisi için farklı tasarımların
karĢılaĢtırmalı sonuçları verilmiĢtir. Ayrıca, seçilen tasarımın Ġngiliz standartlarına göre istenen farklı
3
debilerde (335, 560 ve 840 m /h) çalıĢtığı durumlardaki havalandırma etkinliği de incelenmiĢtir.

3. SAYISAL ÇALIġMA
3.1.Sayısal Model
Ġncelenen derslik 630x624x290(y) cm ölçülerindedir. Derslikte, toplam 30 öğrenci ayrı sıralarda (masa
kısmı 60x44x77(y) cm, oturma kısmı 60x44x45(y) cm) tekli oturmaktadır (5 sütunda 6’Ģar sıra
Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu Bildirisi
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Ģeklinde). Bu öğrencilerin bacaklarının da sıra altındaki boĢluğu hava akıĢını engelleyecek Ģeklide
tamamen kapattığı düĢünülmüĢtür. Öğrencilerin vücutları oval kesitli silindirler olarak modellenerek
baĢları ise bu silindirlere kısmen gömülü küreler olarak modele eklenmiĢtir. Öğrencilerin kol ve el
ayrıntıları modelde gerekli görülmedi. Öğretmen masası (107x59x77(y) cm), öğretmen sandalyesi
((77x60x44(y) cm)), kitaplık (86x38x183(y) cm) ve öğretmen de benzer Ģekilde modellenmiĢtir.
Derslik içerisindeki diğer eĢyalar, hava akıĢı üzerindeki etkilerinin sınırlı olacağı kabulü ile
modellenmedi. Ġncelenen tasarımlardan iki tanesinde bulunan hava kanalları da modele eklendi.
EĢyaların, kanalların ve insanların bulunduğu kısımlar kapalı hacimler halinde toplam hava hacminden
çıkarılarak hava akıĢının inceleneceği akıĢkan hacmi elde edildi. Ayrıca her bir öğrenci ve öğretmenin
kafasının etrafına küre Ģeklinde hava hacimleri tanımlanarak (öğrenciler için 50 cm, öğretmen için 64
cm çapında) küre içerisindeki ve yüzeyindeki hız dağılımı ayrıntılı olarak incelenebilir hale getirildi.
Ġncelemelerde kullanılan modelin ayrıntıları ġekil 1 ve 2’de verilmiĢtir.

Menfezler
ve kanallar
Kitaplık

Öğrencinin başı
Öğrencinin gövdesi

Sıranın masa kısmı
Baş etrafındaki hava

Öğretmen masası

Öğretmen

ġekil 1. AkıĢ incelemelerinde kullanılan geometrik modelin ayrıntıları

ġekil 2. Öğretmen ve öğrenci modellerinin ölçüleri (ölçüler mm’dir)
Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu Bildirisi
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ġekil 2. Havalandırma tasarımları
3.2. Sınır ġartları ve Kabuller
Ağ oluĢturma iĢleminde bir ağ duyarlılığı incelemesi yapılmadı. Bunun yerine sıkı bir ağ yapı
oluĢturulması tercih edildi. Tecrübe ile ağ yapının giriĢ ve çıkıĢ yüzeylerinde daha sıkı olması ve
hacmin genelinde düzgün dağılımlı bir tanecik büyüklüğü oluĢması sağlandı. Ġncelenen tüm
modellerde, ağ yapılar en az 500000 düğüm noktası ve 2500000 dört yüzlü (tetrahedral) eleman
olacak Ģekilde hazırlandı. Tasarım 3’e ait ağ yapı ayrıntısı ġekil 3’de verilmiĢtir.

ġekil 3. Örnek ağ yapı
Belirlenen taze hava debisi giriĢ menfezlerine “GiriĢ (Inlet)” tanımlamasıyla sabit debi sınır Ģartı
verilerek eĢit Ģekilde dağıtıldı. Her bir menfez, kullanılması planlanan dağıtıcının katalog verilerinde
tanımlandığı Ģekilde üç ayrı yatay yönlendirme bölümüne ayrıldı. Havanın menfezden çıkıĢ yönü, üç
bölümden sırasıyla 22°-0-22° açılarla geniĢleyecek Ģekilde ayarlandı. Ayrıca, menfezler düĢey
yönlendirme kanatları ile havayı derslik içerisine düĢeyde de farklı açılarda gönderebildiğinden,
menfez çıkıĢlarına havanın derslik içerisine üfleme açısı düĢeyde farklı açılara ayarlandı. Tasarım 2 ve
3’de çıkıĢ menfezlerinde “ÇıkıĢ (Outlet)” sınır Ģartı tanımlandı ve 20 Pa emiĢ olduğu kabul edildi.
Tasarım 1’de ise emiĢin gerçekleĢtiği transfer menfezi ve kapı altı açıklığına 0 Pa bağıl basınç olan
“Açıklık (Openning)” sınır Ģartı tanımlandı. Sınıfta giriĢ ve çıkıĢ menfezleri dıĢında hava giriĢ çıkıĢına
izin veren baĢka bir açıklık olmadığı kabul edildi. Sınıf içerisindeki ve dıĢ kaynaklardan gelmesi
muhtemel ve içerideki kaynaklar nedeniyle oluĢan her türlü ısı aktarımı ihmal edildi. Bu nedenle içeride
sadece izotermal zorlanmıĢ akıĢ koĢullarının olduğu düĢünüldü. Türbülans etkileri k-ε türbülans modeli
kullanılarak göz önünde bulunduruldu.
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4. BULGULAR VE DEĞERLENDĠRME
4.1. Farklı Tasarımların Derslik Ġçi Hız Dağılımına Etkisi
3

Öncelikle üç farklı tasarım için incelemeler yapılarak öngörülen debi için (400 m /h) tasarımlar
karĢılaĢtırıldı. KarĢılaĢtırma çalıĢması düĢey yönlendirme kanatlarının yatay ile 30° açı yaptığı durum
için yapıldı. Bunun nedeni, Tasarım 2 ve 3’de daha düĢük açılarda akıĢın tavana yapıĢması nedeniyle
üç durumun doğru Ģekilde karĢılaĢtırılamayacak olması ve özellikle Tasarım 3’de üfleme ve emiĢ
menfezlerinin karĢılıklı yerleĢtirilmesi nedeniyle oluĢacak by-pass’ın sonuçları etkilemesidir.
Farklı tasarımların üstünlüğünü karĢılaĢtırmak için öğrencilerin ve öğretmenin baĢları etrafında
oluĢturulan ayrık hava hacimleri üzerindeki hız dağılımları incelendi (ġekil 4). Havalandırma
hesaplarında, konforun sağlanabilmesi için kiĢilerin üzerlerine gelmesine izin verilen en yüksek hava
hızı olan 0,15 m/s ve üzerindeki hız değerleri, küre yüzeyleri üzerinde yüksek hızlı bölgeler olarak
kırmızı renk ile temsil edildi. Küreler üzerindeki düĢük hızlı bölgeler mavi tonları ile gösterildi (0,05 m/s
altındaki hızlar) ve bu bölgelerde etkin havalandırma yapılamadığı kabul edildi. Renk ölçeğinin
ortasında kalan yeĢil tonlar ise, etkin havalandırmanın sağlandığı ve aynı zamanda hava hızlarının
konfor hissini bozmayacak kadar düĢük olduğu bölgeleri temsil edecek Ģekilde kullanıldı. Bu nedenle
en iyi tasarımın küreler üzerinde yeĢil tonların hâkim olduğu, kırmız ve mavi tonların hiç olmadığı ya
da en az bulunduğu tasarım olmalıdır. Bu nitel değerlendirmenin yanında, küresel hacimler üzerindeki
en yüksek hız değerinin de olabildiğince düĢük olması gerekmektedir. Böylece nitel değerlendirme ile
gözden kaçabilecek yerel uygunsuzluklar en aza indirilebilir. Görsellerde baĢ çevresindeki hızların
yanında, üfleme menfezlerinden çıkan havanın dağılımını daha net görebilmek için hacimsel hız
dağılımı da verilmiĢtir. 0,1-1 m/s aralığı için görselleĢtirilen jetlerde 1 m/s ve daha yüksek hızlar kırmızı
renk ile temsil edilirken, 0,1 m/s altındaki hızlar ĢeffaflaĢtırılmıĢtır.

ġekil 4. Farklı tasarımlar için derslik içindeki ve baĢ çevresindeki hız dağılımları
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Tasarım 1’de üfleme menfezinden çıkan taze hava ikinci sütunda oturan öğrencilerin üzerine
doğrudan gelmektedir. Üçüncü ve dördüncü sütunda oturan öğrencilerde uygun hızda taze hava
alabilen öğrenciler olmakla beraber, birinci ve beĢinci sütundaki öğrencilerde çok düĢük hava hızları
nedeniyle yeterli havalandırma sağlanamadığı söylenebilir. Tasarım 2’de yüksek hızlı havanın özellikle
2 öğrenci üzerinde toplandığı, ancak özellikle kapı tarafındakiler baĢta olmak üzere birçok öğrencinin
yeterli miktarda taze hava alamayacağı görülmüĢtür. Tasarım 3’de ise yüksek hızlı hava akımına
maruz öğrenci sayısının diğer tasarımlara göre daha fazla olduğu, ancak çoğu öğrencinin yeterli
miktarda taze hava alabileceği görülmüĢtür. Tasarım 1, 2 ve 3 için baĢ çevresindeki yerel en yüksek
hızlar sırasıyla 0,5, 0,8 ve 0,3 m/s olarak belirlenmiĢtir. Farklı menfez çıkıĢ açıları çalıĢmanın bu
kısmında incelenmemiĢtir. Ancak, düĢey yönlendirme kanatlarının yatayla yaptığı açı arttıkça Tasarım
1 ve 2 için genel tablonun çok fazla değiĢmeyeceği sadece yüksek hızlı hava akımına maruz
öğrencilerin farklı olacağı öngörülebilir. Tasarım 3, içinse açının belli bir değerden fazla artırılmasının
yüksek hızlı hava akımına maruz öğrenci sayısını azaltacağı tahmin edilebilir. Bu değerlendirmeler
göz önünde bulundurularak incelendiğinde Tasarım 3’ün diğer tasarımlardan daha etkin bir
havalandırma sağlayabileceği görülmektedir.
4.2. Seçilen Tasarımın Ayrıntılı Ġncelemesi
Tasarım 3’ün daha etkin bir havalandırma sağlayabileceği sonucuna varıldığından, bu tasarım
üzerinde farklı üfleme koĢulları için ayrıntılı inceleme yapılmıĢtır. DüĢey yönlendirme kanatlarının
yatayla yaptığı açının farklı değerleri ve değiĢken debili havalandırma öngören Ġngiliz standardında
önerilen farklı debiler için inceleme yapılarak seçilen tasarımın etkinliği ayrıntılı olarak incelenmiĢtir.

3

ġekil 5. Tasarım 3 için 400 m /h debide düĢey yönlendirme kanatlarının yatayla yaptığı açının
değiĢiminin derslik içi akıĢa etkisi
ġekil 5’de görüldüğü gibi, 60° açıya kadar, hava doğrudan öğrencilerin üzerine geldiği için birçok
öğrenci 0.15 m/s’den büyük hızda akıĢa maruz kalmaktadır. 60° üfleme açısından sonra yüksek hızda
akıĢa maruz kalan öğrenci yoktur. 75° açıda, menfezler düĢey konumlandırılmıĢ ve açılar
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yönlendirilebilir kanatçıklarla sağlandığı için jette burulma ve geniĢleme zorluğu görülüyor. 60° açı için
bu etkiler daha makul seviyede. Menfezler, kanalların alt yüzeylerine yerleĢtirilerek bu çarpılmalar
azaltılabilir. Ancak, öğretmenin çoğunlukla tahtanın hemen önünde bulunacak olması nedeniyle 75°’lik
açı tercih edilmemelidir. Bu nedenle 60° üfleme açısının incelenen sınıfın boyutları, yerleĢim planı ve
bu tasarımın kullanıldığı durum için en uygun açı olduğu söylenebilir.
ġekil 6’da Tasarım 3 için 60° üfleme açısında farklı debilerin derslik içi akıĢa etkisi verilmiĢtir. En
yüksek taze hava debisinde, yüksek hızlı hava akımına maruz kalan öğrenciler bulunmaktadır. Diğer
tüm debiler için öğrencilerin ve öğretmenin baĢları çevresindeki hava hızları izin verilen değerin
altındadır. Bu nedenle, standartta öngörülen tüm çalıĢma koĢullarında Tasarım 3’ün 60° üfleme
açısında kullanılabilir olduğu düĢünülmektedir. Sadece en yüksek debide bazı öğrencilerde rahatsızlık
olması söz konusudur. Ancak yüksek debi ihtiyacını ders aralarında karĢılayarak, günlük ortalama
havalandırma debisini sağlamak yoluyla öğrencilerin bu etkiye en az ölçüde maruz kalması
sağlanabilir. Mevcut koĢullar altında öğrencileri rahatsız etmeden ders sırasında sağlanabilecek en
3
yüksek taze hava miktarının 560 m /h olduğu görülmektedir.

ġekil 6. Tasarım 3 için 60° üfleme açısında farklı debilerin derslik içi akıĢa etkisi

5. SONUÇ
Bir dersliğin havalandırılması yapılan üç havalandırma sistemi tasarımı karĢılaĢtırılarak, seçilen
tasarım üzerinde yapılan ayrıntılı inceleme ile havalandırmanın uygun Ģekilde yapılıp yapılamayacağı
tartıĢılmıĢtır. Mevcut derslikler etkin bir havalandırma sağlamak için gerekli koĢulları (öğrenci baĢına
düĢen taban alanı, yükseklik, havalandırma tesisatının yerleĢtirilmesi için gerekli hacimlerin ayrılması
vb.) sağlayamamaktadır. Ancak öğrencilerin sağlığı ve baĢarısı üzerinde çok etkili olduğundan
dersliklerin havalandırması kaçınılmazdır. Önerilen bilgisayar benzetimleri ile Milli Eğitim Bakanlığına
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bağlı devlet okullarındaki dersliklerin havalandırılması için en uygun yöntemler ayrıntılı olarak
incelenebilir. Bu okulların çoğunda belirli mimari projeler kullanıldığından benzer fiziksel koĢullara
sahip birçok derslik için tek bir tasarım yapmak yeterli olacaktır. Ġlk ve ortaokul seviyesindeki
öğrencilerin çoğunun devlet okullarında okuması nedeniyle bu dersliklerin havalandırılmasının oldukça
etkili sonuçlar doğuracağı düĢünülmektedir.
Önerilen bilgisayar benzetimlerinde sıcaklık dağılımı, CO2 deriĢimi, uçucu bileĢiklerin dağılımı gibi
etkileri de göz önünde bulundurmak mümkündür. Bu çalıĢma ile ilk defa önerilen baĢ çevresine tanımlı
küresel hava hacimleri içerisinde havanın nasıl hareket ettiğini ve sıcaklık, CO2 vb. dağılımlarını
ayrıntılı olarak incelemek, böylece havalandırılan ortam içerisindeki yerel uygunsuzlukları ve olası
nedenlerini ortay çıkarmak mümkün olacaktır.
Önerilen tasarımlar olası birçok tasarım içerisinden örnek olarak seçilmiĢtir. Özellikle üstten emilip
tabandan toplamalı sistemler, ya da çok daha geniĢ alana yayılmıĢ menfezler ile daha düĢük hava
hızları sağlanması ve daha etkin havalandırma yapılması mümkündür. Ancak, yer darlığı, yüksek taze
hava ihtiyacı, maliyet, uygulama zorlukları vb. etkenler nedeniyle karĢılaĢtırma çalıĢmasında ucuz,
ülkemizde yaygın ve kolay uygulanabilen tasarımlar tercih edilmiĢtir. Bornova Nihat Gündüz Ortaokulu
örnek havalandırma uygulama projesinin hayata geçmesi ile bu çalıĢmada incelenen ve uygun görülen
havalandırma tasarımının gerçek çalıĢma Ģartları altında incelenmesi ve bu çalıĢmada elde edilen
bulguların doğrulanması hedeflenmektedir.
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DIġ YÜZEY SICAKLIĞI PERĠYODĠK OLARAK DEĞĠġEN
KAPALI ORTAMLARDA BĠRLEġĠK DOĞAL TAġINIM:
DUVAR ISI ĠLETĠMĠ ETKĠSĠ
Buğra SARPER
Orhan AYDIN

ÖZET
Bu çalıĢmada, kare Ģeklindeki kapalı bir ortam içerisinde periyodik doğal taĢınım sayısal olarak
incelenmiĢtir. Isıtılan duvardaki iletim etkisi de analize katılmıĢtır. Sonlu kalınlığa sahip duvarın dıĢ
yüzey sıcaklığı periyodik olarak değiĢmekte ve diğer düĢey duvar sabit sıcaklıkta tutulmaktadır. Yatay
5
duvarlar adyabatik olarak kabul edilmektedir. Rayleigh sayısı (Ra=10 ) ve boyutsuz periyod (p=0.1)
değerleri sabit alınmıĢ, boyutsuz genlik, A, ısı iletim katsayısı oranı, ks/kf ve boyutsuz duvar
kalınlığının, l ısı transferi ve faz gecikmesi üzerine etkileri değerlendirilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Doğal taĢınım, Kapalı ortam, BirleĢik ısı transferi, Periyodik sıcaklık değiĢimi.

ABSTRACT
In this study, periodic natural convection in a square enclosure is investigated numerically. Conduction
in the heated wall is considered. The outer surface of the finite-thickness sidewall is varying
periodically and the other vertical wall is maintained at a constant temperature. The horizontal walls
5
are assumed to be adiabatic. Rayleigh number (Ra=10 ) and dimensionless period ( p=0.1) is held
constant. The effects of the dimensionless amplitude, A, the thermal conductivity ratio, ks/kf and the
dimensionless wall thickness, l on heat transfer and phase lag is considered.
Key Words: Natural convection, Enclosure, Conjugate heat transfer, Periodic temperature variation.

1. GĠRĠġ
Kapalı ortamlarda doğal taĢınım binaların ısıl tasarımı-ısıl konforun sağlanması, güneĢ kolektörleri,
elektronik cihazların soğutulması ve ısıl enerji depolama gibi uygulama alanları sebebiyle günümüzde
araĢtırmacıların yoğun Ģekilde ilgilendiği bir konudur.
Kapalı ortamlarda doğal taĢınımla ilgili yapılan çalıĢmalar çoğunlukla sabit sıcaklık/sabit ısı akısı gibi
daimi sınır koĢullarını içermektedir. Bununla birlikte günlük hayatta ve uygulamada karĢılaĢılan birçok
problem zamana bağlı değiĢen ısıl sınır koĢullarını kapsamaktadır. Elektronik cihazların ani Ģekilde
enerji ile yüklenmesine bağlı olarak baskı devre kartlarının yaydığı ısıdaki ani değiĢimler, günlük
sıcaklık değiĢimlerine bağlı olarak konutların dıĢ duvarlarında meydana gelen sıcaklık değiĢimleri ve
güneĢ kolektörleri bu tür uygulamalara örnek olarak gösterilebilir.
Literatürde kapalı ortamlarda doğal taĢınım üzerine yapılan birçok çalıĢma mevcuttur. Zamana bağlı
çalıĢmalar genellikle düĢey duvarları farklı sıcaklıklarda tutulan, yatay duvarları yalıtılan kapalı
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ortamlarda doğal taĢınım ile ilgilidir. Bu çalıĢmalarda düĢey duvarlardan birine zamana bağlı
değiĢen/periyodik sıcaklık ya da ısı akısı sınır koĢulu uygulanmaktayken, diğer duvar ise genellikle
sabit sıcaklık sınır koĢuluna sahiptir. Kazmierczak ve Chinoda [1], Lakhal vd. [2], Oosthuizen [3] bu
yüzeydeki periyodik sıcaklık değiĢiminin frekans ve genliğinin ısı transferi üzerine etkilerini incelemiĢ,
periyodik sıcaklık koĢulundan kaynaklanan rezonansın etkisi, Lage ve Bejan [4], Kwak ve Hyun [5],
Kwak vd. [6], Zhao vd. [7] ve Ishida vd. [8] tarafından incelenmiĢtir. Hidrodinamik kararlılık Xia [9]
tarafından çalıĢılmıĢtır. Kapalı ortamın yükseklik/geniĢlik oranının etkileri Cheikh vd. [10] tarafından,
kapalı ortamın eğim açısının etkileri Kalabin vd. [11,12] ve Wang vd. [13] tarafından, ıĢınımın etkileri El
Ayachi vd. [14] tarafından incelenmiĢtir. Ayrıca, Antohe ve Lage [15] gözenekli ortamda, Ghasemi ve
Aminossadati [16] içerisinde nano akıĢkan bulunan bir kapalı ortamda periyodik doğal taĢınımı
incelemiĢlerdir. Nithyadevi vd. [17] yan duvarlarından ayrık Ģekilde ısıtılan kapalı ortamda suyun
yoğunluğunun en yüksek olduğu noktada, yoğunluk değiĢiminin periyodik doğal taĢınıma etkilerini
araĢtırmıĢlardır. Ayrıca Lakhal vd. [2] tabanından ayrık Ģekilde ısıtılan kapalı ortamda laminer doğal
taĢınımı incelemiĢlerdir.
Literatürdeki birçok çalıĢmada, periyodik doğal taĢınımda, sonlu kalınlığa sahip duvarın ısı iletimi etkisi
ihmal edilmiĢtir. Chung vd. [18] periyodik ve periyodik olmayan sıcaklık koĢullarında doğal taĢınımı,
duvar ısı iletimini de dikkate alarak sayısal olarak incelemiĢlerdir. Farklı frekans değerleri için
duvardaki iletimin, rezonans frekansındaki gecikmeye etkisini belirlemiĢlerdir. Zhang vd. [19], eğik bir
kapalı ortam içerisindeki doğal taĢınımda, duvarların ısı iletim ve ısıl yayılım katsayılarının ısı geçiĢi
üzerindeki etkilerini belirlemiĢlerdir.
Bu çalıĢmanın amacı ise Rayleigh sayısı ve boyutsuz periyodun sabit; boyutsuz genliğin ise farklı
değerlerinde, duvar ve akıĢkanın ısı iletim katsayısı oranı, ks/kf ve boyutsuz duvar kalınlığının, Lw/L
kapalı ortam içerisindeki ısı transferi ve faz gecikmesi üzerine etkilerini incelemektir.

2. SAYISAL YÖNTEM
ġekil 1’de, incelenen kapalı ortamın geometrisi ve uygulanan sınır koĢulları gösterilmektedir.
Ġncelenen geometri, sol yüzeyinde sonlu kalınlıkta duvar bulunan kare Ģeklindeki kapalı ortamdır.
Kapalı ortamın yatay duvarları iyi derecede yalıtılmıĢ olup, sağ düĢey duvar sabit sıcaklıkta
tutulmaktadır. Sonlu kalınlığa sahip duvarın dıĢ yüzey sıcaklığı ise periyodik olarak değiĢmektedir. DıĢ
yüzeyin sıcaklık profili Th  Th  a sin 2ft olup, Th ortalama duvar sıcaklığını, a sıcaklık değiĢiminin
genliğini, f ise frekansı temsil etmektedir. Th ortalama duvar sıcaklığı, soğuk duvarın sıcaklığından
her zaman yüksektir. ĠĢ akıĢkanı olarak hava kullanılmaktadır.
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ġekil 1. Kapalı ortamın geometrisi ve kullanılan sınır koĢulları
Akımın 2 boyutlu ve laminer olduğu kabul edilmiĢtir. AkıĢkan sıkıĢtırılamaz olup, düĢey momentum
denkleminde akıĢkanın yoğunluk dıĢındaki termofiziksel özelliklerinin sıcaklıkla değiĢmediğini
varsayan Boussinesq yaklaĢımını içeren Navier Stokes ve enerji denklemleri aĢağıdaki Ģekilde
verilmiĢtir:

u v
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x y

(1)

  2u  2u 
u
u
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x
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 x
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Duvar içerisinde:
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T
  s  2  2 
t
y 
 x

(5)
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Denklemleri boyutsuzlaĢtırmada kullanılan boyutsuz parametreler Ģu Ģekildedir:
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Sınır koĢulları:

X 0

ve

0  Y  1 'de   1  A sin( 2 /  p )

ve

U V  0

X 1  l ve 0  Y  1 ’de   0 ve U  V  0

(7)
(8)

0  X  1  l ’de


 0 ve U  V  0
Y

(9)

Y  1 ve 0  X  1  l ’de


 0 ve U  V  0
Y

(10)

Y 0

ve

Duvar-akıĢkan ara yüzeyinde ısı akısı ve sıcaklık sürekli olmalıdır:

 ks


X

 k f
s


X

(11)
f

Duvar-akıĢkan ara yüzeyinde yerel Nusselt sayısı:

  
Nu( y, t )  
 X  x l

(12)

Yerel Nusselt sayısının duvar-akıĢkan ara yüzeyi boyunca integre edilmesiyle elde edilen ortalama
Nusselt sayısı:

1
Nu y 
H

H

 Nu( y, t )dy

(13)

0

Yerel Nusselt sayısının bir periyod boyunca integre edilmesiyle elde edilen zaman ortalamalı yerel
Nusselt sayısı:

Nu t 

1

p

  P

 Nu( y, t )dt

(14)

Boyutsuz genlik, periyod ve frekans sırasıyla A ,

 p ve F ile gösterilmektedir. T0 referans sıcaklık

olup, T0  (Th  Tc ) 2 Ģeklinde hesaplanmaktadır. Duvar ve akıĢkanın ısı iletim katsayısı oranının,
ks/kf ısı transferi üzerine etkilerini doğru bir Ģekilde inceleyebilmek amacıyla duvar ve akıĢkanın ısıl
kapasiteleri c s  c  f birbirine eĢit kabul edilmiĢtir.
Simülasyon Ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 705 _______

Navier Stokes ve enerji denklemleri, yukarıda belirtilen sınır koĢullarıyla birlikte ticari bir hesaplamalı
akıĢkanlar dinamiği yazılımı olan ANSYS Fluent programı kullanılarak çözülmüĢtür. Hesaplamalarda
düĢük hızda-sıkıĢtırılamaz akıĢlar için geliĢtirilen basınç temelli çözücü kullanılmıĢ olup, momentum ve
enerji denklemlerinin ayrıklaĢtırılması, ikinci dereceden akıĢ yönlü fark yöntemi kullanılarak
gerçekleĢtirilmiĢtir. Basınç-hız çiftinin çözümünde SIMPLE algoritması kullanılmıĢtır. Zamana bağlı
çözümler gerçekleĢtirilirken zaman adımı için ikinci dereceden kapalı yöntem seçilmiĢtir.
Ġterasyonlar her zaman adımında, yakınsama kriteri sağlanıncaya kadar devam ettirilmiĢtir.
-6
-12
Yakınsama kriteri,  süreklilik ve momentum denklemi için 10 , enerji denklemi için ise 10 alınmıĢtır.
aĢağıdaki denklemde fiziksel büyüklüğü sembolize etmektedir.

 yeni   eski

 yeni

(15)

Çözümlerde, sıcaklık ve yoğunluk değiĢimlerinin fazla olduğu sınırlara yaklaĢıldıkça daralan, eĢ dağılı
olmayan bir ağ yapısı kullanılmıĢtır. Ağ yapısından bağımsız çözümü elde etmek amacıyla, 60x50’den
baĢlanılarak 130x120’ye kadar farklı ağ sıklıklarında çözümler gerçekleĢtirilmiĢtir. Sonuçların 90x80 ağ
yapısından daha sık ağ yapılarında çok fazla değiĢmemesinden dolayı, l=0.1 iken 90x80 eĢ dağılı
olmayan ağ yapısı, l=0.2 iken 100x80 eĢ dağılı olmayan ağ yapısı kullanılmıĢtır. Boyutsuz zaman
adımı ise 0.01 olarak alınmıĢtır.
Yürütülen çalıĢmanın doğruluğunu göstermek için literatür ile karĢılaĢtırmalar yapılmıĢtır. Öncelikle, bir
duvarı sonlu kalınlıkta ve ısı iletiminin dikkate alındığı bir kapalı ortam içerisinde daimi doğal taĢınım
incelenmiĢ ve elde edilen sonuçlar Kaminski ve Prakash’ın [20] sonuçlarıyla karĢılaĢtırılmıĢtır. BaĢka
bir çalıĢmada ise bir duvarından periyodik sıcaklık değiĢimi uygulanan kapalı ortam için doğrulama
çalıĢması yapılmıĢtır. Tablo 1 ve Tablo 2’de sunulan her iki karĢılaĢtırmadan da anlaĢılacağı üzere
elde edilen sonuçlar literatürle iyi bir uyum içerisindedir.
Tablo 1. Yapılan çalıĢma ile Kaminski and Prakash [20] tarafından elde edilen sonuçların
karĢılaĢtırılması
Duvar-akıĢkan ara yüzeyinde elde edilen ortalama Nusselt Sayıları
Gr

Kaminski ve Prakash

Yapılan ÇalıĢma

Hata (%)

[20]

3

10

5

10

6

10

ks/kf=1

0.87

0.87

0

ks/kf =5

1.02

1.02

0

ks/kf =10

1.04

1.04

0

ks/kf =1

2.08

2.09

0.48

ks/kf =5

3.42

3.43

0.29

ks/kf =10

3.72

3.74

0.54

ks/kf =1

2.87

2.86

0.34

ks/kf =5

5.89

5.90

0.17

ks/kf =10

6.81

6.82

0.15
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Tablo 2. Yapılan çalıĢma ile Kazmierczak and Chinoda [1] tarafından elde edilen sonuçları
karĢılaĢtırılması
Soğuk yüzeyde elde edilen Zaman ağırlıklı ortalama Nusselt sayıları

A

p

Kazmierczak ve

Yapılan

Chinoda [1]

ÇalıĢma

5

5.41

5.33

1.50

5

5.58

5.47

2.01

Ra

0.4

0.01

1.4x10

0.8

0.01

1.4x10

Hata (%)

3. BULGULAR
Kare Ģeklindeki kapalı ortamda periyodik birleĢik doğal taĢınım problemi, verilen sınır koĢulları ile
5
birlikte incelenmiĢtir. Çözümler gerçekleĢtirilirken Rayleigh sayısı Ra=10 , Prandtl sayısı Pr=0.71,
kapalı ortamın yükseklik/geniĢlik oranı ar  H / L =1, boyutsuz periyod  p =0.1 değerleri sabit
tutulmuĢtur. Boyutsuz genliğin iki farklı değerinde (A=0.4 ve 0.8), ısı iletim katsayısı oranı (ks/kf =1,10
ve 100) ve boyutsuz duvar kalınlığının (Lw/L=0.1 ve 0.2) ısı transferine etkileri üzerinde durulmuĢtur.

(a)
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(b)
ġekil 2. Farklı boyutsuz duvar kalınlığı ve ısı iletim katsayısı oranları için duvar-akıĢkan ara yüzeyinde
ortalama Nusselt sayısının zamana bağlı değiĢimi a) A=0.4, b) A=0.8
Farklı boyutsuz genlik değerleri için, boyutsuz duvar kalınlığı ve ısı iletim katsayısı oranının ısı
transferi üzerine etkileri ġekil 2’de sunulmuĢtur. Duvarın dıĢ yüzeyinin sıcaklığındaki periyodik
değiĢim, duvar-akıĢkan ara yüzeyinde elde edilen ortalama Nusselt sayısının da periyodik bir Ģekilde
değiĢmesine sebep olmaktadır. Periyodik sıcaklık değiĢiminin genliğindeki artıĢla birlikte duvarakıĢkan ara yüzeyinde elde edilen ortalama Nusselt sayısının genliği de artmaktadır. Isı iletim
katsayısı oranındaki artıĢla birlikte bu durum daha da belirgin olarak görülmektedir. Isı iletim katsayısı
oranındaki azalma ve boyutsuz duvar kalınlığındaki artıĢ, duvarın ısıl direncinde artıĢa sebep olmakta
ve bu durum sıcaklık değiĢiminde faz gecikmesi ve sönümleme etkisine sebep olmaktadır. Isı iletim
katsayısı oranı 100 değerini aldığında boyutsuz duvar kalınlığının faz gecikmesi ve sönümleme
üzerine etkisi çok az olup, ortalama Nusselt sayısı değerleri birbirine çok yakındır. Isı iletim
katsayısının 1 ve 10 değerlerinde boyutsuz duvar kalınlığındaki artıĢla birlikte ortalama Nusselt sayısı
değerleri arasındaki fark artmakta, faz gecikmesi ve sönümleme etkisi belirgin bir Ģekilde
hissedilmektedir.
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ġekil 3. Farklı boyutsuz duvar kalınlığı ve boyutsuz genlik değerleri için duvar-akıĢkan ara yüzeyinde
ortalama Nusselt sayısının zamana bağlı değiĢimi
Boyutsuz duvar kalınlığı ve boyutsuz genliğin farklı değerlerinde, tek bir ısı iletim katsayısı oranı için
duvar-akıĢkan ara yüzeyinde ortalama Nusselt sayısının zamana bağlı değiĢimi ġekil 3’te
görülmektedir. Daha önce belirtildiği gibi, boyutsuz duvar kalınlığındaki artıĢla birlikte duvarın ısıl
direnci artmaktadır. Bu durum ise faz gecikmesi ve ısı transferinde sönümlemeye sebep olmaktadır.
Boyutsuz genliğin artıĢı ise yalnızca ortalama Nusselt sayısının genliğinde bir artıĢa sebep olmakta,
faz gecikmesi ise boyutsuz genlikteki değiĢimden etkilenmemektedir.

SONUÇLAR
Kare Ģeklindeki kapalı ortam içerisinde periyodik birleĢik doğal taĢınım sayısal olarak incelenmiĢtir.
Rayleigh Sayısı, Prandtl sayısı ve boyutsuz periyod değerleri sabit alınarak, boyutsuz genlik, ısı iletim
katsayısı oranı ve boyutsuz duvar kalınlığının faz gecikmesi ve ısı transferine etkileri üzerinde
durulmuĢtur. Yukarıda tanımlanan parametreler ıĢığında elde edilen sonuçlar Ģu Ģekilde sıralanabilir:





Duvardaki ısı iletimi, ısı transferini etkilemektedir. Pratiği daha iyi temsil eden bu durum
dikkate alınmalıdır.
Pratikteki uygulamaların çoğunda sınır koĢulları daimi değildir (zamanla değiĢmektedir). Bu
durum akıĢ ve ısı geçiĢi karakteristiklerini önemli derecede etkilemektedir.
Boyutsuz duvar kalınlığındaki artıĢ ve ısı iletim katsayısı oranındaki azalmayla birlikte duvarın
ısıl direnci yükselmekte, bu ise duvar-akıĢkan ara yüzeyinde elde edilen ortalama Nusselt
sayısı değerlerinin sönümlenmesine ve faz gecikmesine sebep olmaktadır.
Boyutsuz genliğin artıĢı, ısı transferinde artıĢa sebep olurken, faz gecikmesi üzerinde
herhangi bir etkisi yoktur.
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Kullanılan Semboller

a
A
ar

c
l
f
F
g
Gr
H

genlik
boyutsuz genlik
kapalı ortamın yükseklik/geniĢlik oranı,
öz ısı
boyutsuz duvar kalınlığı
frekans
boyutsuz frekans
yerçekimi ivmesi
Grashof sayısı, g (Th  Tc ) H / 
3

kr

kapalı ortamın yüksekliği
ısı iletim katsayısı oranı, k s

L

kapalı ortamın geniĢliği

Lw
Nu

duvar kalınlığı

p

P

Ra
t

2

/kf

Nusselt sayısı
basınç
boyutsuz basınç
3
Rayleigh sayısı, g (Th  Tc ) H / 

x, y

zaman
Sıcaklık
x doğrultusundaki hız bileĢeni
x doğrultusundaki boyutsuz hız bileĢeni
y doğrultusundaki hız bileĢeni
y doğrultusundaki boyutsuz hız bileĢeni
ġekil 1’de gösterilen koordinatlar

X ,Y

boyutsuz koordinatlar

T

u
U
v
V

H/L

Yunan Harfleri








ısıl yayılım katsayısı
ısıl genleĢme katsayısı
kinematik viskozite

p

yakınsama kriteri
boyutsuz zaman
boyutsuz periyod




yoğunluk
fiziksel büyüklük

Alt Ġndisler

c
h
f
0
r

s
t
y

soğuk duvar
sıcak duvar
akıĢkan
referans
oran
katı
zaman ortalaması
alan ortalaması
Simülasyon Ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 710 _______

KAYNAKLAR
[1]
[2]

[3]

[4]
[5]
[6]

[7]
[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]
[16]
[17]

[18]

[19]
[20]

KAZMIERCZAK, M., CHINODA, Z., Buoyancy-Driven Flow in an Enclosure with Time Periodic
Boundary Conditions, International Journal of Heat and Mass Transfer, 35, 1507-1518, 1992.
LAKHAL, E.K., HASNAOUI, M., VASSEUR, P., BILGEN, E., Natural Convection in a Square
Enclosure Heated Periodically from Part of the Bottom Wall, Numerical Heat Transfer, Part A, 27,
319-333, 1995.
OOSTHUIZEN, P.H., Unsteady Free Convective Flow in an Enclosure with a Stepwise
Periodically Varying Side-Wall Heat Flux, International Journal of Numerical Methods for Heat
and Fluid Flow, 9, 214-223, 1999.
LAGE, J.L., BEJAN, A., The Resonance of Natural Convection in an Enclosure Heated
Periodically from the Side, International Journal of Heat and Mass Transfer, 36, 2027-2038, 1993.
KWAK, H.S., HYUN, J.M., Natural Convection in an Enclosure Having a Vertical Sidewall with
Time-Varying Temperature, Journal of Fluid Mechanics, 329, 65-88, 1996.
KWAK, H.S., KUWAHARA, K., HYUN, J.M., Resonant Enhancement of Natural Convection Heat
Transfer in a Square Enclosure, International Journal of Heat and Mass Transfer, 41, 2837-2846,
1998.
ZHAO, F.Y., LIU, D., TANG, G.F., Resonant Response of Fluid Flow Subjected to Discrete
Heating Elements, Energy Conversation and Management, 48, 2461-2472, 2007.
ISHIDA, H., TAKAGI, Y., KIN, N., YOSHIMURA, H., KAWAHARA, G., Resonant Thermal
Convections in a Square Cavity Induced by Heat-Flux Vibration on the Bottom Wall, Numerical
Heat Transfer, Part A, 58, 20-40, 2010.
XIA, Q., YANG, K.T., MUKUTMONI, D., Effect of Imposed Wall Temperature Oscillations on the
Stability of Natural Convection in a Square Enclosure, ASME Jorunal of Heat Transfer, 117, 113120, 1995.
CHEIKH, N.B., BEYA, B.B., LILI, T., Aspect Ratio Effect on Natural Convection Flow in a Cavity
Submitted to a Periodical Temperature Boundary, ASME Journal of Heat Transfer, 129, 10601068, 2007.
KALABIN, E.V., KANASHINA, M.V., ZUBKOV, P.T., Heat Transfer from the Cold Wall of a
Square Cavity to the Hot One by Oscillatory Natural Convection, Numerical Heat Transfer, Part A,
47, 609-619, 2005a.
KALABIN, E.V., KANASHINA, M.V., ZUBKOV, P.T., Natural Convective Heat Transfer in a
Square Cavity with Time-Varying Side-Wall Temperature, Numerical Heat Transfer, Part A, 47,
621-631, 2005b.
WANG, G., ZENG, M., REN, Y.C., OZOE, H., WANG, Q.W., Transient Heat Flux Measurement of
Natural Convection in an Inclined Enclosure with Time-Periodically-Varying Wall Temperature,
Experimental Thermal and Fluid Science, 35, 105-111, 2011.
AYACHI, R.E., RAJI, A., HASNAOUI, M., BAHLAOUI, A., Combined Effect of Radiation and
Natural Convection in a Square Cavity Differentially Heated with a Periodic Temperature,
Numerical Heat Transfer, Part A., 53, 1339-1356, 2008.
ANTOHE, B.V., LAGE, J.L., Amplitude Effect on Convection Induced by Time-Periodic Horizontal
Heating, International Journal of Heat and Mass Transfer, 39, 1121-1133, 1996.
GHASEMI, B., AMINOSSADATI, S.M., Periodic Natural Convection in a Nanofluid-Filled
Enclosure with Oscillating Heat Flux, International Journal of Thermal Sciences, 49, 1-9, 2010.
NITHYADEVI, N., SIVASANKARAN, S., KANDASWAMY, P., Buoyancy-Driven Convection of
Water near Its Density Maximum with Time Periodic Partially Active Vertical Walls, Meccanica,
42, 503-510,2007.
CHUNG, K.H., KWAK, H.S., HYUN, J.M., Finite-Wall Effet on Buoyant Convection in an
Enclosure with Pulsating Exterior Surface Temperature, Int. J. Heat Mass Transfer, 44, 721-732,
2001.
ZHANG, W., ZHANG, C., GUANG, X., Conjugate Conduction-Natural Convection in an Enclosure
with Time-Periodic Sidewall Temperature and Inclination, Int. J. Heat Fluid Flow, 32, 52-64, 2011.
KAMINSKI, D.A., PRAKASH, C., Conjugate Natural Convection in a Square Enclosure: Effect of
Conduction in One of the Vertical Walls, International Journal of Heat Mass Transfer, 29, 19791988, 1986.

Simülasyon Ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 711 _______

ÖZGEÇMĠġ
Buğra SARPER
1988 yılında Konya’da doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamladı. 2010 yılında, Erciyes
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde Lisans, 2013 yılında GümüĢhane
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans eğitimini
tamamladı. Halen Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim
Dalı'nda doktora eğitimini sürdürmektedir. 2011 yılından beri GümüĢhane Üniversitesi Makine
Mühendisliği Bölümü’nde araĢtırma görevlisi olarak çalıĢmaktadır. Ġngilizce bilmektedir. Evlidir.
Orhan AYDIN
Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Termodinamik Anabilim Dalı öğretim üyelerinden
olan Aydın, 2007 yılında profesör unvanını aldı. Aydın'ın, seksenin üzerinde uluslararası saygın
dergide yayınlanmıĢ makalesi, uluslararası saygın bir yayınevi tarafından basılan bir kitap bölümü, çok
sayıda yurtiçi ve yurtdıĢı bildirisi mevcuttur. Bu eserlerine bu zamana kadar 1200/1600 civarında (Web
of Science/Scopus) atıf yapılmıĢtır. Yaptığı çalıĢmalar neticesinde Ģu ulusal ve uluslararası ödüllere
lâyık görülmüĢtür: 2007 ODTÜ M.N. Parlar Vakfı AraĢtırma TeĢvik Ödülü, 2008 TÜBA Üstün BaĢarılı
Genç Bilim Ġnsanı Ödülü, 2008 TÜBĠTAK Bilim TeĢvik Ödülü, 2009 yılında TWAS Asosiye Üyelik
ödülü. Aydın'ın araĢtırma ilgisi, termodinamik, ısı ve kütle transferi, akıĢkanlar mekaniği, mikro-elektromekanik sistemlerde akıĢ fiziği, elektronik soğutma ve enerji depolama gibi alanlarda yoğunlaĢmıĢtır. .
.
.

Simülasyon Ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu Bildirisi

TESKON 2015 / SİMÜLASYON VE SİMÜLASYON TABANLI ÜRÜN GELİŞTİRME SEMPOZYUMU

Bu bir MMO
yayınıdır

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

NANOAKIŞKAN İÇEREN TEK FAZLI MİNİ
DOĞAL TAŞINIM DÖNGÜLERİNİN SAYISAL
OLARAK İNCELENMESİ

ZİYA HAKTAN KARADENİZ
ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
ALPASLAN TURGUT
DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

BİLDİRİ

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 715 _______

NANOAKIŞKAN İÇEREN TEK FAZLI MİNİ DOĞAL TAŞINIM
DÖNGÜLERİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ
Ziya Haktan KARADENİZ
Alpaslan TURGUT

ÖZET
Bu çalıĢma kapsamında, Tek Fazlı mini Doğal TaĢınım Döngülerinin (TFmDTD’nin) farklı çalıĢma
koĢulları altındaki baĢarımı bilgisayar benzetimleri kullanılarak incelenmiĢtir. TFmDTD’nin düĢey ile
yaptığı açının (0, 30, 60, 75°), kullanılan nanoakıĢkanın tanecik oranının (saf su, %1, %2, %3 Al2O3
katkısı) ve ısıtıcı gücünün (10, 20, 30, 40, 50W) baĢarıma etkisi incelenmiĢtir. Önceki aĢamalarda
yapılan deneysel çalıĢmadan elde edilen sonuçlarla, bu çalıĢmadan elde edilen sonuçlar
karĢılaĢtırılarak, bilgisayar benzetimlerinin farklı fiziksel koĢullarda TFmDTD’lerin çalıĢma koĢullarını
modellemekteki baĢarısı tartıĢılmıĢtır. KarĢılaĢtırmada farklı baĢarım ölçütleri (döngüdeki en yüksek
sıcaklık, ısıtıcının iki ucu arasındaki sıcaklık farkı ve etkinlik) kullanılarak sayısal çalıĢmanın farklı
baĢarım ölçütleri ile yapılacak incelemeler için güçlü ve zayıf yönleri ortaya konmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: NanoakıĢkan, Tek fazlı akıĢ, Doğal taĢınım.

ABSTRACT
In this study, performance of Single Phase Natural mini Circulation Loops (SPNCmL) under different
operating conditions is investigated by computer simulations. The effect of tilt angle with respect to a
vertical axis (0, 30, 60, 75°), nanofluids’ filler content (distilled water, 1%, 2%, 3% Al2O3), and heater
power (10, 20, 30, 40, 50W) on the SPNCmL performance was investigated. The success of the
numerical study to model the behavior of the SPNCmL’s under different operating conditions were
discussed by comparing the results of the numerical study with the results of the previous
experimental study. Different performance criteria (the maximum temperature in the loop, temperature
difference between the two sides of the heater, and effectiveness) were used for comparison to
understand the pros and cons of these criteria while making new designs.
Key Words: Nanofluid, Single phase flow, Natural convection.

1. GİRİŞ
Doğal taĢınım döngüleri (DTD) sıcak ortamdan soğuk ortama doğal taĢınımla ısı aktarabilen pasif
sistemlerdir. Herhangi bir hareketli mekanik parçaları yoktur. Sistemin çalıĢmasını, ısıl olarak uyarılan
bölgelerde oluĢan yoğunluk farkından kaynaklanan kaldırma kuvveti sağlar. DTD’ler tek fazlı (TFDTD)
veya iki fazlı (ĠFDTD) olarak adlandırılabilir. TFDTD’lerde yoğunluk farkı sadece sıcaklık farkı
nedeniyle oluĢurken, ĠFDTD’lerde sıcaklık farkı ile birlikte hal değiĢimi de yoğunluk farkına neden olur.
TFDTD’ler ĠFDTD’lere göre daha kolay kontrol edilebilir olmaları nedeniyle tercih edilirler ve daha
güvenli ve sağlam olarak bilinirler. Bu nedenle, nükleer santraller, güneĢ enerjili su ısıtıcılar, türbin
kanatlarının soğutulması ve elektronik devrelerin soğutulması gibi birçok alanda yaygın olarak
kullanılmaktadırlar [1].
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Son yıllarda elektronik aletlere yönelik yoğun talep nedeniyle, küçük iletiĢim cihazları ve bilgisayarlar
açısından cihaz sayısında büyük bir sıçrama yaĢandı. Hızlı rekabet ortamı nedeniyle bu cihazların ısı
yönetimi (cihaz içerisinde oluĢan atık ısının cihazın çalıĢma Ģartlarını etkilemeyecek Ģekilde
uzaklaĢtırılması) konusunun önemi de hızla artmaktadır. Yukarıda bahsedilen büyük ölçekli
sistemlerde kullanımı yaygınlaĢan TFDTD’ler üzerine çokça çalıĢma yapılmasına rağmen, daha küçük
sistemlerde kullanımı mümkün olan tek fazlı mini doğal taĢınım döngüleri (TFmDTD) üzerine az
sayıda çalıĢma olduğu görülmektedir. TFmDTD’lerde, birkaç milimetre mertebesinde çapa sahip
dairesel kesitli borular farklı Ģekillerde kapalı geometriler oluĢturacak biçimde birleĢtirilirler.
TFDTD’lerinde ise boru çapları onlarca santimetre mertebesinde olabilir. Bu farklılık temelde akıĢ
koĢullarının değiĢmesi olmak üzere (geniĢ çaplar için temelde geometri ve sıcaklık farkına bağlı olarak
çoğunlukla çalkantılı doğal taĢınım akıĢları görülürken boru kesiti daraldıkça akıĢın tabakalı olma
ihtimali artar) ısı aktarımı özelliklerinin değiĢmesi ve bunlara bağlı olarak sistem baĢarımının
değiĢmesi gibi sonuçlar doğurur. Bu nedenle TFDTD’ler üzerine yapılan çalıĢmaların TFmDTD’ler için
yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Misale ve ark. [2] 4 mm çapında bakır boru kullanarak
oluĢturulan dikdörtgen Ģekilli TFmDTD için; içerisinde saf su kullanarak, 0°C sabit ısı kuyusu sıcaklığı
Ģartı için, 2,5-25W aralığında ısıtıcı güçleri ve 0-75° aralığında eğim açıları için yapılan deneylerinden
elde edilen sonuçları sunmuĢlardır. Bu deneysel çalıĢma ile en iyi ısıl baĢarımın 25 W ve 0° açı için
elde edildiğini belirtmiĢler ve TFmDTD’lerin elektronik teknolojisindeki ısıl yönetimi sorunlarını çözmek
için etkili bir araç olabileceği sonucuna varmıĢlardır. Kısa bir süre önce Wang ve ark. [3] Misale ve ark.
[2] tarafından sunulan deneysel çalıĢmadaki geometri ve sınır Ģartlarına sadık kalarak zamana bağlı
sayısal bir çalıĢma yapmıĢlar ve sonuçlarını deneysel çalıĢma sonuçlarıyla karĢılaĢtırmıĢlardır. Sayısal
ve deneysel çalıĢma sonuçlarının iyi bir uyum gösterdiğini belirterek, oluĢturulan sayısal benzetim
modelinin TFmDTD’lerinin ısıl ve akıĢ özelliklerini kabul edilebilir ölçüde belirleyebildiğini
vurgulamıĢlardır.
Son yirmi yıldır, nanoakıĢkan adı verilen yeni nesil akıĢkanlar üzerinde oldukça yoğun Ģekilde
çalıĢılmaktadır. NanoakıĢkanlar temel akıĢkan ve nano taneciklerden oluĢan koloidal karıĢımlardır ve
nanoakıĢkan terimi ilk kez Choi [4] tarafından kullanılmıĢtır. O günden itibaren nanoakıĢkanlar ile ilgili
yayınlar üstel Ģekilde artmıĢtır [5]. Misale ve ark. [6] önceki çalıĢmalarında oluĢturdukları deney
sistemini kullanarak nanoakıĢkan kullanımının TFmDTD’lerinin ısıl-akıĢ baĢarımına etkisini
araĢtırmıĢlardır. Deneyleri önce saf su sonrasında Al 2O3 nano tanecikler ve saf suyun farklı
deriĢimlere sahip karıĢımlarından elde edilen nanoakıĢkanları kullanarak yapmıĢlardır. Isıtıcı gücü 1050 W, eğim açısı 0-75° aralığında farklı değerler için ve ısı kuyusu sıcaklığı 10°C ve 20°C için deneyler
yapılmıĢlardır. Sonuç olarak, 75° eğim açısı dıĢında çalıĢma sıvısının nanoakıĢkan ve saf su olduğu
durumlar için TFmDTD’nin ısıl baĢarımının değiĢmediği, 75° eğim açısı içinse nanoakıĢkan
kullanımının baĢarımı azda olsa artırdığını söylemiĢlerdir. Bu sonuçlardan farklı olarak, kısa süre önce
yapılan bir çalıĢmada, Turgut ve ark. [7, 8] 0° eğim açısı ve 20°C ısı kuyusu sıcaklığı için 10-50W
ısıtıcı gücü aralığında TFmDTD’lerin ısıl baĢarımının iyileĢtirdiği sonucuna varmıĢlardır.
NanoakıĢkanlar için literatürde bulunan birçok kafa karıĢtırıcı sonucun yanında [8] TFmDTD’ler için de
birbiri ile uyumsuz sonuçların görülmesi ĢaĢırtıcı olmamakla birlikte araĢtırılması gereken bir sorundur.
Bu noktada, sistemin ve olayın fiziğinin karmaĢıklığı nedeniyle kuramsal yaklaĢımlar ile elde edilen
analitik çözümlerin olmaması, yapılan deneysel sonuçların değerlendirilmesi ve doğrulanmasında
sayısal benzetim yöntemlerinin etkili bir araç olacağı sonucunu doğurmaktadır. Farklı nanoakıĢkanlar
da dahil olmak üzere çeĢitli çalıĢma sıvıları ve sınır Ģartları kullanılarak oluĢturulan TFDTD’ler üzerine
yapılmıĢ sayısal benzetim çalıĢmaları bulunmakla birlikte [3, 10-13], TFmDTD’lerde nanoakıĢkan
kullanımı konusunda yapılan tek sayısal benzetim çalıĢması Karadeniz ve ark. tarafından [14]
sunulmuĢtur ve nanoakıĢkanlar termofiziksel özelliklerinin sıcaklıkla değiĢiminin etkisi ayrıntılı olarak
sayısal modele dahil edilerek deneysel çalıĢma sonuçlarına paralellik gösteren ve ayrıntılı
incelemelerde kullanılabilecek bir sayısal model önerilmiĢtir. Bu çalıĢma kapsamında, önceki
çalıĢmanın devamı olarak, TFmDTD’nün düĢey ile yaptığı açının (0, 30, 60, 75°) baĢarımına etkisi
incelenmiĢtir. Turgut ve ark. [7] tarafından yapılan deneysel çalıĢmadan elde edilen sonuçlarla, bu
çalıĢmadan elde edilen sonuçlar karĢılaĢtırılarak, bilgisayar benzetimlerinin farklı fiziksel koĢullarda
TFmDTD’lerin çalıĢma koĢullarını modellemekteki baĢarısı incelenmiĢtir.
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2. SAYISAL ÇALIŞMA
Turgut ve ark. [8] tarafından kullanılan mevcut deney düzeneğinde (ġekil 1), ısıtıcı gücü, ısı kuyusu
sıcaklığı, TFmDTD’nin düĢey eksenle yaptığı açı ve çalıĢma akıĢkanı tipi parametre olarak
incelenebilmektedir. Sistemde boyutsal değiĢiklik yapmak mümkün olmadığından geometrinin
TFmDTD üzerindeki etkisi incelenememektedir. Deneysel olarak farklı nanoakıĢkanların incelenmesi
oldukça zahmetli bir süreçtir. Ticari olarak satılan nanoakıĢkanların yüksek fiyatları ve laboratuvar
ortamında nanoakıĢkan üretiminin zorlukları nedeniyle deney düzeneğinde kullanılabilen çalıĢma
akıĢkanı tipleri de sınırlı kalmaktadır. Ayrıca mevcut deneysel yöntem sadece belli noktalardan
sıcaklık ölçümü yapılmasına imkân sağlamaktadır ve bu sıcaklık ölçümleri üzerinden baĢarım
belirlenmektedir. Debi, ısı akısı, boru içerisindeki hız ve sıcaklık dağılımlarının incelenmesi mümkün
değildir.

Şekil 1. TFmDTD deneyleri için kullanılan sistemin bileĢenleri (a), TFmDTD temsili geometrisi (b) ve
bu geometriye uygun hazırlanmıĢ üç boyutlu sayısal model ile ölçüleri.
Yukarıda bahsedilen zorluklar nedeniyle, bilgisayar ortamında yapılan benzetim çalıĢmalarının
TFmDTD’lerinin baĢarımının belirlenmesinde uygun ve verimli bir araç olacağı görülmektedir. Bu
Ģekilde kısa zamanda birçok parametrenin karĢılaĢtırmalı olarak incelenmesi mümkün olabilmektedir.
Ayrıca literatürde yer alan farklı nanoakıĢkanlara ait karakterizasyon verileri kullanılarak bu
nanoakıĢkanların TFmDTD’lerinde kullanımı incelenebilecektir.
OluĢturulan sayısal model sistemin sadece akıĢkan tarafını kapsamaktadır. Isıtıcı ve soğutucu kısımlar
sınır Ģartı olarak sayısal modele dahil edilmiĢtir. Soğutucu kısmın sıcaklığı deneysel çalıĢmada
soğutucu banyo kullanılarak sabitlendiği için, sayısal modelde soğutucunun akıĢkan ile temas ettiği
yüzeye sabit sıcaklık sınır Ģartı uygulanmıĢtır. Isıtıcı tarafında, deneysel çalıĢmada farklı güçlerde ısı
üretebilen elektrikli ısıtıcı (direnç) kullanılmıĢtır. Sayısal modelde bu etki yüzeyde sabit ısı akısı sınır
Ģartı olarak sayısal modelin ilgili yüzeyine uygulanmıĢtır. Deneysel çalıĢmada tüm deney sistemi
uygun Ģekilde yalıtılmıĢ olduğundan, sayısal modelin tüm diğer yüzeyleri de yalıtılmıĢ kabul edilmiĢtir.
Laminer doğal taĢınım akıĢını modellemek için Boussinesq yaklaĢımı yerine tam doğal taĢınım modeli
kullanılmıĢtır. Ayrıca, viskozite, ısıl genleĢme katsayısı ve ısı iletim katsayısı da sıcaklığa bağlı
değiĢken olarak tanımlanmıĢ, böylece sıcaklıkla harekete geçen doğal taĢınım döngüsünün gerçeğe
en yakın Ģekilde modellenmesi sağlanmıĢtır. Etkin özgün ısı (Ce) değeri incelenen tüm akıĢkanlar için
Denklem 1 [15] kullanılarak hesaplanmıĢ ve ortalama döngü sıcaklığında sabit olarak kabul edilmiĢtir.
AkıĢkan olarak saf suyun kullanıldığı durum için suyun termofiziksel özelliklerinin sıcaklıkla değiĢimi
tablolardan alınmıĢtır. AkıĢkan olarak Al2O3- saf su nanoakıĢkanlar için literatürde verilen modellerden
elde edilen etkin yoğunluk (e) ve etkin ısıl genleĢme katsayısı (βe) değerleri sırasıyla Denklem 2 [16]
ve 3 [17] kullanılarak hesaplanmıĢtır. Isı iletim katsayısı ve viskozitenin sıcaklıkla değiĢimini sayısal
modelde uygulamak için, sırasıyla Turgut ve ark.[7], ve Elçioğlu’nun [18] ölçüm sonuçları kullanılmıĢtır.
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(1)

e  (1   p )  f   p  p

(2)

(  )e  (1   p )(  ) f   p (  ) p

(3)

Bu denklemlerde, ; katkı oranıdır ve f akıĢkanı, p ise parçacığı temsil etmektedir. Termofiziksel
özelliklerin sıcaklıkla değiĢimi ve sayısal modelle bütünleĢtirilmesi ile ilgili ayrıntılar Karadeniz ve
ark.’ın [14] çalıĢmasında verilmiĢtir. Bilgisayar benzetimlerinde kullanılan sayısal modelin ağ yapısında
348087 eleman bulunmaktadır. Ağ yapısından bağımsızlık çalıĢması da Karadeniz ve ark.’ın [14]
çalıĢmasında bulunabilir. Farklı Θ açılarını ayarlamak için yerçekimi ivmesinin yönü değiĢtirilmiĢtir.

3. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
Sayısal çalıĢmadan elde edilen, T max (döngüdeki en yüksek sıcaklık), ΔT heater (ısıtıcının iki ucu
arasındaki sıcaklık farkı) ve etkinlik (gerçekleĢen ısı aktarımının olası en yüksek ısı aktarımına oranı
temsil etmektedir) değerleri, deneylerden elde edilen sonuçlar ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Etkinlik değeri
T2>T5 durumu için;
(4)
Ģeklinde hesaplanır. Bu ölçütler DTD’lerin baĢarımlarının incelenmesinde ve farklı sistemlerin birbirleri
ile kıyaslanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. ġekil 2’de T max değerlerinin saf su (DIW) ve
hacimce %1, %2 ve %3 Al2O3 içeren saf su nanoakıĢkanlar için farklı ısıtıcı güçleriyle değiĢiminin hem
deneysel hem de sayısal sonuçları farklı açısal konumlar için verilmiĢtir. Dikey yerleĢim için (Θ=0°)
döngü içerisindeki en yüksek sıcaklık 35°C ile 65°C aralığında değiĢmektedir. Sayısal çalıĢmada,
incelenen tüm aralık ve akıĢkanlar için döngüdeki en yüksek sıcaklığı deneysel çalıĢmada elde
edilenden daha yüksek bulunmuĢtur. Sayısal çalıĢmada ısıtıcı yüzeyinde üretilen ısının tamamı
akıĢkan ortama geçmektedir. Ancak gerçek çalıĢma koĢullarında bir miktar ısı çevre ortama
aktarılmaktadır. Bu nedenle sayısal çalıĢmanın farklılığının modellenmeyen ısı kayıplarından
kaynaklandığı düĢünülmektedir. ġekil 2’de dikey yerleĢim için (Θ=0°) ayrıca, sayısal çalıĢma ile
deneysel çalıĢma arasındaki farkın parçacık miktarıyla birlikte daha fazla arttığı görülmüĢtür. Sayısal
çalıĢmada özellikle %2’den %3’e artan parçacık oranında hızlı bir yükseliĢ göze çarpmaktadır. Benzer
bir değiĢim, sıcaklıkla değiĢimi ölçülerek bulunan viskozite ve ısı iletim katsayısı değerlerinde de
görülmüĢtür [14]. Sayısal çalıĢmayı etkileyebilecek diğer tüm parametreler (geometri, ağ yapı, sınır
Ģartları, çözüm yöntemi ve diğer kabuller) aynı olduğundan ve diğer özelliklerde bu tip bir sıçrama
görülmediğinden, sayısal çalıĢmada görülen %2’den %3’e artan parçacık oranındaki hızlı yükseliĢin
ölçüm verilerinden kaynaklandığı düĢünülmektedir. Bahsedilen farklılıklara rağmen, artan parçacık
miktarı ve ısıtıcı gücü ile T max değerindeki artıĢın, sayısal çalıĢmada oldukça iyi yansıtılabildiği
görülmektedir.
Θ=30° ve Θ=60° için de sayısal çalıĢma deneysel çalıĢmadan elde edilen bulguları yansıtmaktadır; açı
arttıkça her durumda döngü içerisindeki en yüksek sıcaklık artmaktadır (Θ=0°-30° geçiĢinde artıĢ çok
az). Ancak, Θ arttıkça %2’den %3’e artan parçacık oranında Tmax değerindeki artıĢ, deneysel çalıĢma
için de düĢük parçacık oranlarına göre daha yüksektir. Bunun yanında, yukarıda bahsedilen viskozite
ve ısı iletim katsayısı ölçümlerinden kaynaklandığı düĢünülen farklılıklar sayısal çalıĢma sonuçlarında
halen görülmektedir ve aynı durumdaki artıĢlar deneysel çalıĢmaya göre daha yüksektir. Θ=75° için de
benzer Ģeyler söylenebilir. Bu açı değeri için daha da çarpıcı olan durum, yüksek ısıtıcı güçlerinde
deneysel çalıĢma sonuçlarında saf su için görülen farklılıktır. 30W’dan büyük güçlerde ısıtıcı
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bölgesinde kaynama baĢladığından, T max değerinin beklenenden daha yüksek çıktığı görülmektedir.
Sayısal çalıĢmada kaynama modellenmediğinden T max’ın hızlı değiĢimi yakalanamamıĢtır.

Şekil 2. Döngü içerisindeki en yüksek sıcaklığın (Tmax) ısıtıcı gücü, parçacık katkı miktarı ve sistemin
yatıklığına (Θ) göre değiĢimi (sayısal ve deneysel çalıĢma)
Isıtıcının iki ucu arasındaki sıcaklık farkı (ΔTheater) üzerinden bakıldığında da (ġekil 3), açı arttıkça her
durumda döngü içerisindeki en yüksek sıcaklığın arttığı görülmektedir. Saf su için Θ=75° değerindeki
kaynama bölgesi dıĢında deneysel ve sayısal çalıĢma sonuçlarının neredeyse çakıĢtığı görülmektedir.
Tanecik oranı arttıkça sonuçlar arasındaki sapma artsa da, baĢarım ölçütü olarak ΔTheater değerini
kullanmak sayısal çalıĢmanın farklı durumlardaki değiĢimleri yansıtma baĢarısını artırmaktadır.
BaĢarım ölçütü olarak etkinlik tanımı kullanıldığında ise (ġekil 4), tüm açı, tanecik katkı miktarı ve
ısıtıcı gücü değerleri için (kaynama olan durumlar hariç) sayısal çalıĢmada deneysel çalıĢmadan daha
düĢük sonuçlar elde edilmiĢtir. Yine de incelenen tüm parametreler için oldukça yakın sonuçlar elde
edildiği söylenebilir.

4. SONUÇ
Tek Fazlı mini Doğal TaĢınım Döngülerinin (TFmDTD’nin) düĢey ile yaptığı açı (0, 30, 60, 75°),
kullanılan nanoakıĢkanın tanecik oranı (saf su, %1, %2, %3 Al2O3 katkısı) ve ısıtıcı gücü (10, 20, 30,
40, 50W) gibi farklı çalıĢma koĢulları altındaki baĢarımı bilgisayar benzetimleri kullanılarak
incelenmiĢtir. Ayrıca, farklı baĢarım ölçütlerinin kullanıldığı durumlarda sayısal çalıĢma ile deneysel
çalıĢma arasındaki farklılıklar irdelenerek, tasarım aĢamasında kullanılacak bu ölçütlerin güçlü ve zayıf
yönleri ortaya konmuĢtur.
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Şekil 3. Isıtıcının iki ucu arasındaki sıcaklık farkının (ΔTheater) ısıtıcı gücü, parçacık katkı miktarı ve
sistemin yatıklığına (Θ) göre değiĢimi (sayısal ve deneysel çalıĢma)

Şekil 4. Etkinliğin ısıtıcı gücü, parçacık katkı miktarı ve sistemin yatıklığına (Θ) göre değiĢimi (sayısal
ve deneysel çalıĢma)
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Deneysel çalıĢmadan bir miktar sapma gösterse de, sayısal çalıĢma sonuçları TFmDTD’lerin farklı
çalıĢma koĢulları altındaki davranıĢlarını modellemede etkili bir araçtır. Bu nedenle yapılması zahmetli
ve pahalı deneyler yerine, bilgisayar ortamında birçok parametrenin hızlıca incelenmesi mümkündür.
Ayrıca sayısal çalıĢma ile sadece yerel ortalama sıcaklık değil, istenilen tüm bölgelerdeki sıcaklık ve
hız dağılımı da kolaylıkla belirlenebileceği için ayrıntılı incelemelerin de yapılması mümkün olacaktır.
Böylece hem nanoakıĢkanların hem de TFmDTD’lerin öncelikle elektronik cihaz soğutma alanında
olmak üzere uygulama alanlarının oluĢturulması ve yaygınlaĢtırılması sağlanabilir. Ayrıca bu çalıĢma
gibi sayısal ve deneysel çalıĢmanın birlikte yürütüldüğü melez yöntemler nanoakıĢkanlar hakkında
devam eden tartıĢmalara, uygulama alanı ve literatürdeki malzeme karakterizasyonu ile ilgili çeliĢkili
noktaların aydınlatılması yönünde katkı sağlamaktadır.
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FARKLI BASINÇLAR ALTINDA SOLVENT VAKUMLU
BUHARLI KURUTMA FIRINI TASARIMI VE AKIŞ ANALİZİ
Serdar YURDUSEVEN
Ahmet AYDIN
Tahsin ENGİN

ÖZET
Transformatörler, birincil enerjiden ikincil enerjiye transferi boyunca yüksek gerilime dayanabilmeleri
gerekir. Bu amaç için yalıtım malzemesi gerekmektedir. Transformatör yalıtım malzemesinin kalitesi,
transformatör verimi, elektrik direnci, öz direnç, yalıtım malzemesinin dayanıklılığı için önemlidir.
Yalıtım malzemesi oda sıcaklığında ağırlığının %8-10`u kadar nem içeren selüloz, higroskopik bir
malzeme olduğu için yağ tipi transformatörlerde kullanılır. Bu nedenle yalıtım malzemesinin
özelliklerini koruması açısından nemin giderilmesi gerekir. Geleneksel kurutma prosesleri enerji ve
verim açısından kullanıĢlı olmadığı görülmüĢtür. Bundan dolayı buhar kurutma prosesi geliĢtirilmiĢtir.
Bu çalıĢmada solvent kullanılan verimli buharlı kurutma fırını için farklı basınçlarda termal amprik
hesaplama ve CFD (uygulamalı akıĢkanlar mekaniği) analizi üzerine çalıĢılmıĢtır. Son olarak bu
ampirik hesaplamalar CFD ile karĢılaĢtırılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Solvent Buharlı Kurutma, Transformatör, Kurutma

ABSTRACT
Transformer is required to withstand high voltages during the process of power transfer from primary
to secondary. For this purpose it is required to have adequate insulation. In construction of transformer
the quality of transformer ınsulation materials is important for transformer effectiveness, electric
strength, resistivity and accelerates deterioration of solid insulation. Cellulose containing insulation
used in Oil filled Transformers, being hygroscopic material, contain 8 to 10% of moisture by weight at
ambient temperature. Therefore it is required to remove this moisture from the insulation to maintain
its insulating properties. Moisture Removal Process which is deployed conventionally
has not
remained efficient in terms of energy and effectiveness. Hence vapor drying process has improved the
process. In this paper is studied over empirical thermal calculation and CFD (computational fluid
Dynamics) being used solvent on this process at different pressures. Finally This empirical
calculations have been compared with CFD.
Key Words: Solvent Vapor Drying, Transformer, Drying

1. GİRİŞ
Yağlı tip transformatör üretiminde trafo aktif kısımlarında kullanılan kağıt cinsi yalıtım malzemeleri A
sınıfı selülozik yapıda olduğundan dolayı üzerinde yaklaĢık %9 nem tutma kapasitesi vardır.
Transformatörlerin verimli ve uzun ömürlü çalıĢabilmesi, bu nem oranının sıfırlanmasıyla mümkündür.
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Ülkemizde kullanılan kızgın su buharlı kurutma ve vakumlu hava kurutma sistemlerinde bu nem oranı
istenen seviyelere çekilebilmesi için basınç ve sıcaklık değerleriyle oynanarak mekanik problemlerin
ortaya çıkmasına sebebiyet verilmektedir. Ayrıca kurutma iĢlemi pratik olarak oksijensiz ortamda
gerçekleĢtiğinden daha yüksek bir sıcaklık altında uzun bir süreyi kapsaması ve buna bağlı olarak
enerji tüketiminin artması geleneksel kurutma fırınlarında karĢılaĢılan diğer problemlerdir. Selüloz
yapıdaki yalıtım malzemelerinin zarar görmemesi için sıcaklık değerlerinin alabileceği maksimum
değer, oksijenli ortamda 120 °C oksijensiz ortamda ise 130 °C`dir. Ortaya çıkan bütün bu problem ve
kısıtlamalardan dolayı, solvent buharlı vakumlu kurutma sistemleri üzerinde çalıĢmak gerekmektedir.
Su buharı ve hava yerine kullanılan bir hidrokarbon olan solventin kısmi buhar basıncı ve
viskozitesinin düĢük, parlama noktasının ise yüksek olması yalıtım malzemesine zarar verilmeden
üzerinde bulunan nemin sıfırlanmasına olanak tanımaktadır. Ayrıca solvent malzemesinin yıkama
özelliği olduğundan transformatör üzerinde bulunan toz ve kirlerden arındırılması sağlanarak kurutma
iĢleminin kısa zamanda ve güvenli bir Ģekilde yapılmasını sağlamaktadır.
Solvent buharlı vakumlu kurutma prosesinin geliĢimi üzerine çeĢitli araĢtırmalar yapılmıĢtır. Robert D.
Gham`ın yapmıĢ olduğu araĢtırmalarda, 1870`lerin baĢlarında akarsular ile taĢınan ağaçların
kurutulması için kullanılan bir yöntem olduğu görülmüĢtür. Buna yakın bir zaman diliminde,
günümüzdeki solvent buharlı kurutma prosesi, büyük kerestelerin kurutulması için Mr. Monie Hudson,
(1942) tarafından geliĢtirilmiĢtir. Mr. Monie Hudson bunun patentini alan ilk kiĢi olmuĢ, bu prosesin
konvensiyonel kurutma sistemlerine göre birçok avantajını fark etmiĢtir. Bu avantajlar, kurutma
süresindeki azalma, kurutma sonrası yüksek dayanım, kurutma etkinliğinde artıĢ gibi önemli
parametreler üzerine olmuĢtur. 1945 yılında bu kurutma prosesi üzerine ilk ticari tesis, Taylor-Colquitt
Company tarafından kurulmuĢtur. Kudra T., Mujumdar A. Yaptığı çalıĢmalarla bütün kurutma
proseslerini kitaplaĢtırmıĢ ve transformatör kurutma prosesi için en uygun prosesi solvent buharlı
kurutma fırını olarak görmüĢtür. Bu geliĢmeler ıĢığında Feather (1965), selülozik materyallerin
kurutulmasında büyük avantajlarının olduğunu ve transformatörlerin yalıtkan malzemesinin ham
maddesinin selüloz olduğuna atıfta bulunarak kurutma prosesindeki nem içeriğinin ne kadar
düĢürülebileceğini araĢtırmıĢtır. Bunun yanında yüksek ısı transferi ve uniform sıcaklık dağlımı gibi
avantajları da kanıtlamıĢtır.
Bu bilgiler ıĢığında selülozik malzemenin kurutma proses süreleri üzerine bir dizi araĢtırmalar
yapılmıĢtır. Feather bu süre üzerine önemli çalıĢmalar yapmıĢ ve farklı sıcaklık değerleri ve prosesler
için bir grafik oluĢturmuĢtur. Bunun yanında Prof. Ajan Bangar, Prof. Rajan Sharma, Prof H.P. Tripathi
ve Anand Bhanpurkar tarafından yapılan incelemelerde selülozik yalıtkan malzemenin neme bağlı
bazı özelliklerini incelemiĢ ve kurutma süresini ve enerji maliyetini belirlemiĢtir. Prosesi 4 aĢamaya
bölmüĢ ve 4 aĢamayı teker teker analiz ederek aĢamalarda oluĢan transformatör sıcaklığını, ısı
taĢınım miktarını, basıncı ve su miktarını incelemiĢtir. Bu süreçlerin sonucunda solvent buharlı
kurutma sisteminde kurutma süresinin düĢtüğünü, yalıtkan malzemenin sıcaklığına ve süreye bağlı
olarak yalıtkan malzemenin kalitesinin arttığı ve nem kontrolünün daha kolay sağlandığını
kanıtlamıĢtır.
Bu çalıĢmada bu bilgiler ıĢığında yağlı tip transformatör üretiminde kullanılması amaçlanan solvent
vakumlu buharlı kurutma fırını tasarımı gerçekleĢtirilmiĢ, kurutma iĢlem süresi, verimliliği, hava yerine
kullanılacak olan solvent alzemesinin üniform dağılımı farklı basınçlar için hesaplamalı akıĢkanlar
dinamiği (CFD) analizleri yapılarak incelenmiĢtir.

2. TASARIM AŞAMASI
2.1. Proses Tanıtımı
Kurutma proseslerinde sistemin güvenli çalıĢması ile ilgili alınacak önlemlerle beraber iĢletme fazları 7
ayrı fazdan oluĢmaktadır. Bunlar Ģu Ģekilde sıralanabilir;
1. ġarj hazırlama
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2. Genel ön hazırlık
3. Hazırlık
4. Gerekli ara basınç azaltmaları ile ısıtma
5. Basınç azaltma
6. Ġnce vakum
7. Havalandırma
2.1.1. Şarj Hazırlama
Bu fazda kurutulacak trafoların aktif kısımları kurutma kazanına yerleĢtirilmekte ve kurutma için
hazırlanmaktadır.
2.1.2. Genel Ön Hazırlık
Bu fazda önce bütün buharlaĢtırıcı ve yoğunlaĢtırma sistemi kaçak hava emme pompası üzerinden
boĢaltılmaktadır. Solvent tankından belirlenen oranda solvent buharlaĢtırmak üzere buharlaĢtırıcıya
gönderilmektedir.
2.1.3. Hazırlık
Solvent buharlaĢtırıcı iĢletme için öngörülen sıcaklığa kadar ısıtılmaktadır. Bu sürede kurutma fırınının
buharlaĢtırıcı ile olan bağlantı vanaları kapalıdır ve kurutma fırını içerisindeki basınç kurutulacak
ürünler ile birlikte yaklaĢık 6 milibar’a kadar düĢürülmektedir.
2.1.4. Ara Basınç Azaltmalar İle Isıtma
Bu aĢamada solvent, kurutma fırını içerisine gönderilmektedir. DüĢük sıcaklık ve basınçta bulunan
fırına besleme hattından gönderilen solvent, fırın içerisinde sıcaklık ve deriĢiklik farkından dolayı
yoğuĢma sıcaklığına kadar düĢmektedir.
YoğunlaĢan solventler bir sevk pompası yardımı ile bir filtre sistemi üzerinden tekrar buharlaĢtırıcıya
geri gönderilmektedir.
Verilen yoğunlaĢma ısısı nedeniyle kurutulan nesnelerdeki sıcaklık sürekli yükselmektedir. Sıcaklığın
artması ile beraber kurutma fırınındaki yalıtım malzemelerinin içinde nem halinde bulunan suyun
buhar basıncı yükselmekte ve suyun buhar basıncı solventin buhar basıncının çok üstünde
olduğundan düĢük sıcaklıklarda dahi kurutulacak transformatörlerin yalıtım malzemelerindeki nem
oranı yüksek kütle transferi ile kurutulmaktadır.
Fırının içerisinde bu aĢamada su buharı, kaçak hava ve solvent buharından oluĢan bir gaz karıĢımı
meydana gelmektedir. Bu gaz karıĢımı buhar geri dönüĢ borusundan yoğunlaĢtırıcıya gelmekte ve
solvent buharı burada taĢıyıcı gaz görevi yapmaktadır. YoğunlaĢtırıcıda su ve solvent buharı
yoğunlaĢmakta, kaçak hava ise kaçak hava emme pompası tarafından emilerek egzoz olarak
atmosfere atılmaktadır.
YoğunlaĢan su–solvent karıĢımı toplama kabına akmakta ve burada değiĢik özgül ağırlıkları nedeni ile
birbirinden ayrıĢmaktadır. AyrıĢan solvent suyun üzerinde yüzdüğünden bir taĢıma borusu yardımı ile
sürekli olarak sevk pompasına gelmekte ve buradan da bir filtre sistemi üzerinden tekrar
buharlaĢtırıcıya geri dönmektedir. Ortalama yalıtım maddelerinin sıcaklığı yaklaĢık 80°C’ı bulduğunda
ara basınç azaltması gerçekleĢtirilmektedir. Bu esnada fırının buhar giriĢ vanasını kapatmak sureti ile
kurutma fırınındaki basınç 45 milibar’a indirilmektedir. Böylece kurutulacak objenin çok küçük ara
bölme veya katlarında oluĢan ve solvent buharının buralara girmesine mani olan iç gazlar emilmek
sureti ile ısı alıĢveriĢi kolaylaĢtırılmaktadır.
Diğer ara basınç düĢürmeleri gereklilik halinde yapılmaktadır.
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2.1.5. Basınç Düşürme
Buhar giriĢ vanası kapatılmıĢ durumda yapılan bu iĢlemde, yalıtım maddeleri tarafından emilmiĢ olan
solventin büyük bir kısmı tekrar buharlaĢtırılmakta ve yoğunlaĢtırıcıda yoğunlaĢtırılmak sureti ile
buharlaĢtırıcıya geri gönderilmektedir. Kurutma fırınındaki basınç 26 milibar’a eriĢtiğinde basınç
düĢürme iĢlemi son bulmaktadır.
2.1.6. İnce Vakum
Basınç düĢürme fazının sonunda ince vakum uygulamak yolu ile son kurutma iĢlemi gerçekleĢtirilir.
Ġnce vakum fazında yöntem olarak klasik kurutma iĢlemi uygulanır.
2.1.7. Havalandırma
Bu aĢamada fırın içinde solventin trafo yüzeyinden uzaklaĢtırılması sağlanmaktadır.
2.2. Fırın İçi Termal Hesaplamalar
2.2.1. Solvent ve Suyun Özellikleri
Solventin 25

`deki özellikleri Tablo 1`deki gibidir.

Tablo 1. Solvent ve Suyun Özellikleri
Nitelik

Solvent (Shellsol)

Su

(Mükemmel Gaz ġartları Oda koĢullarında)
160 (1)

18
(1)
(1)

2.2.2. Kütle Yayılım Katsayısının Hesaplanması (DAB)
DüĢük basınçlı gaz karıĢımlarında kütle yayılım katsayısı kinetik teoriden hareketle hesaplanabilir. Bu
teoriye göre kütle yayılım katsayısı sıcaklık arttıkça artma eğilimi, basınç arttıkça azalma eğilimi
göstermektedir. Kinetik teoriye göre bulunan aĢağıdaki bağıntı yüksek basınçtaki gazlar için geçerli
değildir.
(
(

)(

) ((

)

√

)

( )

( ))

Solvent yapısı itibariyle bileĢke yükleri sıfır olduğundan dolayı polar gazlar dahilinde düĢünülür.
[1]`de bulunan Shellsol D40 solventin özelliklerin de yer alan kritik basınç ve sıcaklık değerlerinin
White spirit değerlerine benzer olduğu vurgulanmıĢtır. Buna bağlı olarak FLUENT kütüphanesinden
alınan kritik basınç ve sıcaklık değerleri aĢağıda verilmiĢtir.
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Tablo 2. White Spirit Kritik Özellikleri
Nitelik

Değer

Kritik Sıcaklık

701.18 K

Kritik Basınç

65.6 atm

Tablo 2`de verilen değerlerle solvent giriĢ sıcaklığı olan 130 K için kütle yayılım katsayıları Denklem
1`e göre hesaplanmıĢtır.
Tablo 3. Solventin Kütle Yayılım Katsayısının Farklı Basınçlar Ġçin Belirlenmesi
Basınç

Dws
Basınç (kPa)
0,000717071 3,5
0,000573657 4
0,000478047 4,5

2 (kPa)
2,5
3

Dws
0,000409755
0,000358536
0,000318698

Basınç (kPa)
5
5,5
6

Dws
0,000286828
0,000260753
0,000239024

2.2.3. Kütle Transferi Hesaplamaları
Grashof ve Rayleigh bağıntılarının kütle transferine yansıması referans alınarak kütle transferi
hesaplamaları gerçekleĢtirilmiĢtir.
Kütle geçiĢi yoğunluk farkına bağlı olarak gerçekleĢtiğinden dolayı trafo yüzeyindeki su buharının
yoğunluğu Denklem 2`ye bağlı olarak hesaplanmıĢ ve Tablo 4`de verilmiĢtir.
( )
Kütle transferinde sakin ortam için kullanılacak olan Grashof sayısı Denklem 3`de hesaplanmıĢ ve
Tablo`4 verilmiĢtir.
(

)

( )

Tablo 4. Solvent ve Suyun Basınca Bağlı Yoğunlukları ve Grashorf Hesaplamaları
3

Yoğunluk (kg/m )
Basınç Solvent Su
Ort
0,096
0,03
0,063
2
0,14
0,03
0,087
3
0,19
0,03
0,111
4
0,24
0,03
0,134
5
0,29
0,03
0,159
6
0,33
0,03
0,182
7

3

Grashorf
(Gr)
1,52.
8
12
10
1,55.
9
12
10
1,57.
10
12
10
1,59.
11
12
10
1,60.
12
12
10
1,15.
6,5
12
10
Hız ve deriĢiklik sınır tabakalarında momentum yayılımının kütlesel yayılıma oranını ifade eden
Schmidth sayısı ile Rayleigh sayısı sırasıyla Denklem 4 ve Denklem 5`de elde edilen hesaplamalar
ıĢığında hesaplanmıĢ ve Tablo 5`de verilmiĢtir.
Grashorf
(Gr)
11
9,17. 10
11
1,16. 10
12
1,29. 10
12
1,38. 10
12
1,44. 10
12
1,49. 10

Basınç

Yoğunluk (kg/m )
Solvent Su
Ort
0,38
0,03
0,206
0,43
0,03
0,230
0,48
0,03
0,254
0,52
0,03
0,278
0,57
0,03
0,302
0,31
0,03
0,111

( )
( )
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Sistemdeki kütle geçiĢinin sakim ortam durumunda elde edilmesi için Denklem 6`daki Sherwood
denklemi kullanılmıĢtır.
( )
Sherwood Sayısını kullanarak kütle geçiĢ katsayısı Denklem 7`de elde edilmiĢtir.
( )
Bir bobin için buharlaĢan nem miktarı Denklem 8`de elde edilmiĢtir.
(

)

( )
( )

Tablo 5. Kütle Transferi Yoluyla Kaybolan Isı Miktarı Hesabı

Basınç

Sc

Rayleigh
(Ra)

Shmidtl
(Sh)

hm [m/s]

mb
[kg/s]

QW [kW]

10

227,2394

0,059253

0,094592

229,9533

10

266,5002

0,046327

0,073957

179,7887

10

294,4652

0,038391

0,061288

148,991

10

316,53

0,033014

0,052704

128,1241

11

334,9227

0,029111

0,046472

112,9742

11

2

0,023986

2,2. 10

3

0,03598

4,16.10

4
5
6
7

0,047973
0,059966
0,071959
0,083953

6,2. 10

8,28.10
1,04.10
1,25.10

350,7916

0,026134

0,041721

101,4232

11

364,81

0,023781

0,037965

92,29172

11

377,4081

0,021869

0,034912

84,8701

11

388,8785

0,02028

0,032375

78,70456

8

0,095946

1,46.10

9

0,107939

1,67.10

10
11
12
6,5

0,119932
0,131926
0,143919
0,047973

1,89.10

11

2,1.10

399,4294

0,018937

0,030231

73,49086

11

409,2149

0,017784

0,02839

69,01702

11

277,7715

0,044645

0,071272

134,2675

2,31.10

6,31. 10

2.2.4. Isı Transferi Özellikleri
Uygulamalarda kütlesel Grashof sayısının ısı transferine bağlı Grashof sayısına eĢit kabul edildiği
görülmüĢtür. Bu yoldan hareketle
alınabilir. (1)
Rayleigh sayısı, Prandtl sayısı için Denklem 10`da hesaplanmıĢtır. Nusselt sayısı da buna bağlı olarak
Denklem 11`de elde edilmiĢ ve ısı taĢınım katsayısı Denklem 12`de hesaplanmıĢtır.

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)
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Tablo 6. Isı Transferi Hesabı Sonuçları
Basınç
[kPa]

Pr

Nu

k [W/m.K]

h [W/m2.K]

Q [kW]

2

0,088

314,43

0,0454

5,19

28,25

3

0,132

368,75

0,0454

6,09

33,13

4

0,176

407,45

0,0454

6,73

36,61

5

0,220

437,98

0,0454

7,23

39,35

6

0,264

463,43

0,0454

7,65

41,64

7

0,308

485,38

0,0454

8,01

43,61

8

0,352

504,78

0,0454

8,33

45,35

9

0,396

522,21

0,0454

8,62

46,92

10

0,440

538,08

0,0454

8,88

48,35

11

0,484

552,68

0,0454

9,12

49,66

12

0,528

566,22

0,0454

9,34

50,88

Tablo 7`de verilen ortalama hesaplama sonuçları CFD analiz sonuçlarıyla karĢılaĢtırılarak
hesaplamaların ne denli deneysel verilere yaklaĢtığı tespit edilecektir.
Tablo 7. Ortalama Ampirik Hesaplama Sonuçları
Kütle Transferi Sonuçları

Sc

0,011

212

̇
̇

Isı Transferi Sonuçları

̇

20 KW

0,106 kg/s
310 KW

3. CFD ÇALIŞMALARI
3.1. Model Detayları
ANSYS Fluent programı ile geliĢtirilen CFD analizinde, ilk olarak akıĢ alanı, belirlenen yükleme
kapasitesine bağlı olarak oluĢturulmuĢtur. OluĢturulan model üzerinden hızlı çözüm alabilmek için tek
eksende simetri alınarak ağ (mesh) sayısı azaltılmıĢtır.
Tasarımda solventin fırın içi dağılımının ve trafo yüzeyi sıcaklık dağılımının homojenizasyonu için ġekil
1`modeli üzerinde iyileĢtirmelere gidilmiĢtir. Solventin gönderildiği kanal boyutları ve konumları
değiĢtirilerek solvent dağılımının homojenizasyonu sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Nitekim kanal boyutları
aĢağıdaki gibi belirlenmiĢtir;
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Çoklu nozul üzerinden fırın içine solvent gönderimi düĢünülmüĢtür. Bu tasarımda 2 no`lu kanal için
200x80 mm, 1 ve 3 no`lu kanallar 100x80 mm belirlenmiĢtir. Kanalın boru yüzeyine olan mesafesi;
1. No`lu kanal için 101,52 mm
2. No`lu kanal için 60 mm
3. No`lu kanal için 101,52 mm olarak belirlenmiĢtir.
Ayrıca üst ölü bölgelerin dağıtılması için yatay düzlemde 3 farklı giriĢ belirlenmiĢtir.

Şekil 1. Çoklu noktadan Solvent fırın içi giriĢ noktalarının gösterimi
Diğer bir tasarımda solvent fırın içerisine tek bir noktadan gönderilmektedir.

Şekil 2. Tek bir noktadan solvent gönderimi modellenmesi
3.2. Çözüm Ağı (Mesh)
Fırında dört yüzeyli (Tetrahedral) elemanlar kullanılmıĢtır. Trafo yüzeyleri 3 tabaka inflation atılmıĢ ve
mesh kalitesinin yükseltilmesi için “sweable mesh” tercih edilmiĢtir.
3.3. CFD İle Akış Analizi Sonuçları
Fluent içerisinde türbülans modeli olarak “k-ϵ realizable” girilmiĢtir. Burada ortam sıcaklığı 298 K`den
baĢlayarak “transient” analiz gerçekleĢtirilmiĢtir. Solvent buharı hal değiĢimi UDF kod ile sağlanmıĢtır.
Fakat yoğuĢan sudan dolayı solvent buharından çekilen enerji fırın yüzeyinden gönderilecek olan 200
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kW`a denk olduğundan yüzeye enerji girilmemiĢtir. Ġçeriye sadece 100 kW enerji geçiĢiĢini sağlayacak
solvent gönderilmiĢtir. Ġçeriye gönderilecek solvent ̇
̇
den tespit edilmiĢ olup debisi 1.2
kg/s olarak belirlenmiĢtir. (1) (7) Burada simetri kullanıldığından debi yarıya düĢürülmüĢtür. Prosesin
giriĢ Ģartı olan 403 K “inlet” olarak girilmiĢtir. Bu Ģartlar dahilinde öncelikle homojen dağılım Ģartları
gözlemlenmiĢtir.
Solvent dağılımında hesaplamalara ve proses akıĢına bağlı olarak 12 kPa`a kadar “transient” olarak
CFD`de incelenmiĢ ve yüzey ortalama sıcaklığı proses akıĢ Ģemasında belirtilen trafo yüzeyi ortalama
sıcaklığı 80 C`ye kadar çıkartılmıĢtır.
Bunun için solvent giriĢ noktalarından çıkıĢ kapatılmıĢ ve sadece solventin basınç artıĢı sonucu
izlediği karakteristik gözlemlenmiĢtir.
ġekil 3`de iki farklı model için trafo yüzeyi sıcaklık dağılımı gösterilmektedir. ġekil 3-a çoklu noktadan
solvent gönderilmesi durumunda fırın içi sıcaklık dağılımını gösterirken ġekil 3-b`de tek noktadan
solvent gönderimi durumu için fırın için sıcaklık dağılımını göstermektedir.
ġekil 3-a tasarımı trafo yüzeyi sıcaklık dağılımı daha düĢük sıcaklık farklarında oluĢmasına rağmen
tatminkar bir homojenizasyon sağlanamamamıĢtır.
ġekil 3-b tasarımı trafo yüzeyi sıcaklık dağılımı yüksek sıcaklık farklarında oluĢmasına rağmen kritik
sıcaklık değerlerinin altında kalmıĢtır. Prosesin basınç azaltma evresinde daha iyi bir homojenizasyon
sağlanacağından kullanılabilir durumdadır.
Borulama maliyetleri ġekil 3-b`de oluĢmamaktadır. Bu durum ilk yatırım maliyetinde büyük bir avantaj
oluĢturmaktadır.
Bu avantajlardan dolayı 7 ayrı fazdan oluĢan kurutma prosesinde incelemelere, seçimi yapılan ġekil 3b üzerinden gidilecektir

(a)

(b)
Şekil 3. 12 kPa için trafo yüzeyleri sıcaklık dağılımı

3.3.1. Birinci Isıtma Fazı:
Bu fazda trafo yüzeyi ortalama sıcaklığı 80 °C`ye ulaĢana kadar trafo ısıtılmaktadır. Bu aĢamada çıkıĢ
yüzeyleri “Wall” olarak tanımlanmıĢtır ve zamana bağlı analizde fırın kontrol hacmine sürekli olarak
solvent gönderilmektedir. ġekil 4, 5, 6, ve 7`de fırın içi basınç farklı değerlere ulaĢtığındaki sıcaklık
dağılımı gösterilmektedir. Burada trafo yüzeyi sıcaklık dağılımı maksimum 381 K`e çıkmaktadır. Bu
sıcaklık trafo yüzeyi emniyet sıcaklığı olan 130 °C`nin altındadır.
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Şekil 4. 3 kPa Basınca UlaĢıldığında Sıcaklık Dağılımı

Şekil 5. 6 kPa Basınca UlaĢıldığında Sıcaklık Dağılımı

Şekil 6. 9 kPa Basınca UlaĢıldığında Sıcaklık Dağılımı
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Şekil 7. 12 kPa Basınca UlaĢıldığında Sıcaklık Dağılımı
3.3.2. Birinci Vakum Fazı
Bu aĢamada içerideki nem oranını minimize etmek için basınç 7 kPa`a kadar düĢürülerek fırın için
solvent buharının fırından çekilmesi sağlanmaktadır. Bu aĢamada maksimum sıcaklık 351 K`e kadar
düĢmektedir. Bu aĢamada fırın içi vakum hattı “pressure outlet” olarak belirlenmiĢtir.

Şekil 8. 7 kPa basınca kadar solvent vakum edildiğinden trafo yüzeyi sıcaklık dağılımı
3.3.3. İkinci Isıtma Fazı
Bu aĢamada yüzey sıcaklığı ortalama 90 `e çıkana kadar fırın içine solvent gönderimi yapılmaktadır
ve bu aĢama tamamlandığında basınç 90 kPa`a çıkmaktadır. Bu fazda maksimum yüzey sıcaklığı 385
K`e çıkmaktadır. Burada vakum hattı “Wall” olarak tanımlanmaktadır.

Şekil 9. 90 kPa basınca ulaĢıldığında trafo yüzeyi sıcaklık dağılımı
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3.3.4. İkinci Vakum Aşaması
Bu aĢamada basınç biriken nemin tahliyesi için 4.5 kPa`a kadar düĢürülmektedir.

Şekil 10. 4.5 kPa basınca ulaĢıldığında sıcaklık dağılımı

4. SONUÇLAR
ġekil 11`de görüldüğü üzere CFD analiz sonuçları ile yapılan hesaplamalar büyük oranda uyuĢma
sağlanmıĢtır. Bu da bize hesaplamalarızın deneysel verilere ne denli yaklaĢtığının bir göstergesidir.

Transformatör Yüzeyine
Geçen Isı Geçişi *kW+

60
50
40
30
20
10
0
0
Isı Geçişi-CFD [kW]

5

10
15
Basınç *kPa+
Isı Geçişi-Ampirik Hesaplamalar [kW]

Şekil 11. Basınca Bağlı CFD analiz sonuçları ile ampirik hesaplamaların karĢılaĢtırılması
Tablo 10`da basınç dağılımı gözükmektedir. Bu basınç dağılımı tek bir periyodu içermekte olup, trafo
nem oranı %2`nin altına düĢene kadar bu periyot devam etmektedir.
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Ortalama Fırın İçi Basıncı (kPa)
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Şekil 12. Zamana Bağlı Basınç DeğiĢimi
Fırın içi sıcaklık değiĢimi basınca bağlı olarak değiĢmektedir. Basınç ise zamana bağlı olarak
değiĢmektedir. Her durum için fırın içi hacimsel ortalamaya bağlı sıcaklık dağılımı ġekil 13`te
verilmiĢtir. Zamana bağlı olarak sıcaklık artıĢı sağlanmıĢ bu durum fırında solvent ile sağlanan ısıl
enerjinin yeterli olduğunu kanıtlamaktadır. 300 kW ısıtma kapasitesi seçilmiştir.

Trafo Yüzeyi Ortalama
Sıcaklık (K)

355
350
345
340
335
330
0

5

Basınç (kPa)

10

15

Şekil 13. Basınca bağlı trafo yüzeyi sıcaklık dağılımı

Trafo Yüzeyi Ortalama
Sıcaklık Dağılımı *K+

Tablo 12 de incelenen tüm periyot için sıcaklık değiĢimi incelenmiĢtir. Basınç düĢüĢünün olduğu
zaman dilimlerinde trafo yüzeyi sıcaklık dağılımı düĢmüĢ, basıncın stabil olduğu noktalarda sıcaklık
stabil kalmıĢtır.
370,00
360,00
350,00
340,00
330,00
320,00
310,00
0

200

400

600 (s)
800
1000
Zaman
Şekil 14. Bir periyot için trafo yüzeyi sıcaklık dağılımın

1200
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HĠJYENĠK TASARIM ĠLE GIDA ÜRETĠM TESĠSLERĠNDEKĠ
CIP UYGULAMALARINDA POTANSĠYEL TASARRUF
ĠMKÂNLARI
Knuth LORENZEN

ÖZET
Bu çalıĢmada EHEDG kriterleri ve Andreas Dorner‟in (TU Munich) tezi temel alınarak, hijyenik tasarım
ile gıda üretim tesislerindeki CIP uygulamalarındaki tasarruf potansiyellerinin analizi yapılmıĢtır. Bu
kapsamda en güncel hijyenik tasarım cihazlar ile hijyenik olarak güvenli olmayan bileĢenler içeren T
bağlantı benzeri uygulamaların ekonomik karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır.
Gıda üretimi yapan firmalara seçim aĢamasında yol gösterebilmek için, kolay temizlenebilirlik ve
etkinlik açısından uygun bileĢenlerin, tanımlı CIP programları kapsamında farklı vana ve sensör
bağlantılarının karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır. Bu araĢtırmanın gerçekleĢtirilmesi sırasında kirlilik ve CIP
için parametreler sabit tutulmuĢ, temizlenebilirlik açısından tasarımın etkisi ortaya çıkarılmaya
çalıĢılmıĢtır. Ġstenmeyen mikrobiyal geliĢimin azaltılabilmesi için etkin bir CIP iĢleminin yürütülmesi
gerekir. Bunun sağlanabilmesi için CIP iĢlemi sonrasında mikroorganizmaların tamamen temizlendiği
hijyenik olarak tasarlanmıĢ tesisat bileĢenlerine ihtiyaç bulunur. Yapılan araĢtırmalar sonucunda Ġyi
Üretim Uygulamaları (GMP, “Good Manufacturing Practice”) tazminatlarının %20‟sinin hijyenik
olmayan tasarımlardan kaynaklandığı saptanmıĢtır.
Gıda güvenliği açısından temizlik iĢlemi elzemdir. Diğer taraftan tüm üretim iĢlemi içinde toplam su
tüketiminin ve su Ģartlandırma maliyetinin %70‟ini oluĢturduğu için ayrı bir öneme de sahiptir. Bundan
dolayı maliyetlerin düĢürülebilmesi açısından hijyenik tasarım bir çok fırsat sunar. Buna rağmen ilk
yatırım masrafının yüksekliği nedeni ile gıda iĢletmecileri hijyenik tasarım yatırımı yapmaktan
kaçınmaktadırlar. Ancak tüm ömür boyunca maliyet dikkate alındığında hijyenik tasarım yatırımları
doğru bir tercih olmaktadır.
Hijyenik tasarım ile potansiyel tasarruflar 1) Daha kısa temizlik süresi, 2) Üretime ayrılan zamanın
artması, 3) Temizlik sırasında kullanılan kimyasal kullanımın azalması, 4) Güç, buhar ve yakıt
tüketiminin azalması, 5) Su tüketimi ve Ģartlandırma maliyetinin azalması olarak sıralanabilir. CIP
sıvılarının ısı ve kütle transferinin etkinliğinin artırılması sonucu hijyenik tasarım çözümler temizlik ve
sterilizasyon iĢlemlerini eĢ zamanlı olarak iyileĢtirir.
Optimum CIP iĢlemi için tesisatın mümkün olan en kısa zamanda temiz ve uygun hijyenik koĢula
getirilmesi gerekir. 2003 yılında Technical University Munich bünyesinde yapılan çalıĢmada altı farklı
süt iĢleme tesisinin temizlik malzemesi ve kimyasalları, güç tüketimi, atık su ve buhar maliyetleri
karĢılaĢtırması yapılmıĢtır. Hijyenik tasarım olan ve olmayan tasarımdaki cihazların CIP maliyeti analiz
edilmiĢtir. Bu çalıĢmada hijyenik tasarım yatırımının, daha hızlı iĢleme, tesis kapasitesinin artması ve
tesis ömrünün uzaması sonucu proses bileĢenine bağlı olarak 1-7 gün içinde kendisini geri ödediği
saptanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Hijyenik tasarım, Maliyet tasarrufu, Temizlenebilirlik, Temizlik iĢlemi, CIP, Üretim
iĢlemi, Kısa temizlik süresi, Hijyenik tasarım tesisat, Hijyenik olmayan tasarım.
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ABSTRACT
This presentation is an analysis of potential savings in CIP of food production plants through HD for
the food industry based on a thesis of Andreas Dorner (TU Munich) and EHEDG Criteria by comparing
the latest state-of-the-art HD versus T-piece designs that use hygienically unsafe components.
Different valves and sensor connections are compared by defined CIP programs to guide the food
processor in selecting suitable components in view of efficiency and easy cleanability. In this
investigation, the parameter for soiling and CIP was kept on a constant level to reveal information
about the effect of a design in respect to its cleanability. Efficient CIP is essential for reducing the risk
of undesired microbial growth and can be only achieved by hygienically designed components which
are free of germs after CIP. It was found that non-hygienic designs are responsible for up to 20% of
GMP claims.
The cleaning process is essential for food safety and is often a critical issue for the whole production
process by accounting to up to 70 % of the total water consumption and water treatment cost. Thus,
HD offers considerable opportunities for cost savings. Some food processors still avoid investing into
HD due to higher primary costs, while disregarding the total life cycle costs.
Possible savings in operating costs through HD are 1) a shorter cleaning time 2) by simultaneously
increasing the production time, 3) a reduced quantity of chemicals and additives, 4) reduced
consumption of power, steam and fuel 5) as well as reduced water and water treatment costs. HD
improves cleaning and sterilization processes by improvements in the mass and heat transfer from the
CIP-liquids.
For an optimum CIP process it is important that the installation is clean and in good hygienic condition
in the shortest possible time. A comparison of 6 dairies (through TU Munich, in the year 2003), gave
evidence of the CIP costs like cleaning materials, chemicals, power consumption, waste water and
steam. Total CIP costs in relation to HD based and non-HD based equipment were analyzed. The
thesis demonstrated that the payback of the investment for HD was achieved in one to seven days
only depending on the process component plus the additional advantages of faster processing,
increased plant capacity and an extended plant lifetime.
Key Words: Hygienic design, Cost savings, Cleanability, Cleaning process, CIP, Production process,
Shorter cleaning time, HD installation, Non-hygienic design.

1. GĠRĠġ
Dünya‟da gıda sanayiinde az iĢlenmiĢ gıdalara doğru bir yönelim vardır. Ancak bu gereksinim
gıdaların raf ömürlerinin süresini azaltmaktadır. Gıda güvenlik açısından tehlikeye atılmakta, tüketici
sağlığı riskli duruma sokulabilmektedir. Söz konusu istemlerin mümkün olduğunca sağlanması;
mikrobiyal, kimyasal ve fiziksel tehlikeler olmaksızın gıdanın üretilmesi amacı için günümüzde iyi bir
hijyenik tasarım ve mühendislik kriterlerine her zamankinden daha fazla önem verilmeye baĢlanmıĢtır.
Ġyi bir hijyenik tasarım ile iĢlenen ürünün hat/cihaz içinde birikmesinin, biriken ürünün zaman içinde
bozulmasının ve bulaĢmasının önüne geçilir. Temizlik süresinin kısaltılıp, bu sürenin üretim süresine
eklenmesi sağlanır. Bundan dolayı tasarımı iyi yapılmamıĢ bir cihaz ilk yatırım aĢamasında daha ucuz
iken, hijyenik tasarım kriterlerine uyan pahalı olanı tüm ömrü boyunca çok daha ekonomik hale
gelebilir [1, 2].
Bu çalıĢmada Technical University Munich bünyesinde gerçekleĢtirilen bir çalıĢma ve EHEDG kriterleri
temel alınarak altı süt iĢleme tesisinin temizlik malzemesi ve kimyasalları, güç tüketimi, atık su ve
buhar maliyetleri karĢılaĢtırması yapılmıĢtır. Hijyenik tasarım olan ve olmayan tasarımdaki cihazların
CIP maliyeti analiz edilmiĢtir. Farklı bakıĢ açısı ile konunun değerlendirilmesi ekonomik kazanımları
beraberinde getirmektedir [3, 4].
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2. TEMĠZLĠK VE SANĠTASYON
Temizlik ve dezenfeksiyon iĢlemi bir arada yapıldığında sanitasyon olarak adlandırılır. Tüm
yüzeylerden gıda kalıntısı, mikroorganizma, alerjenler, yabancı maddeler, temizlik maddeleri gibi tüm
istenmeyen maddelerin uzaklaĢtırılması iĢlemidir. Bu iĢlemin ürünün kalite ve güvenliğinde minimum
risk oluĢturacak seviyeye kadar ekonomik bir Ģekilde yapılması gerekir. Sanitasyon programının ana
adımları aĢağıda sıralanmıĢtır [1, 5, 6, 7]:
a) Hazırlık: Gereksiz alet, teçhizat ortamdan uzaklaĢtırılmalıdır. Makinalar kapatılmalıdır.
Makinalar, elektrik bağlantıları ve diğer hassas ekipmanlara su, kimyasal madde girmemesi
için tedbir alınmalıdır.
b) Kaba temizlik: Kolaylıkla yüzeylerden alınabilen, ayrılabilen parçacıklar bir Ģekilde yüzeylerden
uzaklaĢtırılmalıdır.
c) Islatma: Bir önceki adımda alınamayan, yüzeylerde gevĢek olarak tutunan parçacıkları
uzaklaĢtırmak ve kabarması gereken parçacıklar için yüzey düĢük basınçlı soğuk su ile
ıslatılmalıdır. Yağlı birikintiler için sıcak su (yaklaĢık 60ºC sıcaklığında) kullanılabilir. Ancak
çok yüksek sıcaklık proteinleri topaklaĢtırabilir.
d) Temizleme: Temizleme iĢlemi dört iĢlemin kombinasyonudur: mekanik ya da kinetik enerji
(fiziksel ya da akıĢkan sürtünmesi ile), kimyasal enerji (temizleme kimyasalları), sıcaklık veya
ısıl enerji ile temizlik süresi. Tümü için tanımlı gereksinimler sınırları içinde uygulanmalıdır.
e) Ara durulama: Temizlik iĢlemi ile yüzeyden ayrılan parçacıklar ve kimyasal kalıntıların
temizlenmesi düĢük basınçtaki soğuk su ile yapılır.
f) Dezenfeksiyon: Ortamda bulunan mikroorganizmaların kayda değer bir risk oluĢturmayacak
seviyeye kadar indirilmeleri gerekir. Bazı durumlarda az kirlenme söz konusu ise temizlik ve
dezenfeksiyon iĢlemini bir arada yerine getiren kimyasallar da kullanılabilir. Sıcaklık
yükseltilmesi yüzeye etkisi, korozif olmaması, mikrobiyal seçiciliği olmaması, süre-sıcaklık ile
ölçülebilmesi, kalıntı bırakmaması nedeni ile en uygun dezenfektandır. Ancak açık yüzeylerde,
kapalı yüzeyler kadar etkili değildir. Bu amaçla ticari olarak mevcut, tanımlanmıĢ kimyasallar
kullanılmalıdır.
g) Son durulama: Dezenfeksiyon kalıntıları düĢük basınçlı soğuk su ile uzaklaĢtırılır.
Üretim vardiyaları arasında yer alan zaman boĢluklarda ortamın temizliği korunmalıdır. Ortamda
çalıĢan bulunmuyorsa, ek tedbir olarak ozon, hidrojen peroksit ve ultraviyole ıĢık kullanılabilir. Günlük
temizliğe ek olarak haftada bir periyodik derin temizlik yapılabilir. Tüm bunlara ek olarak temizlik
cihazının temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gerekir.

3. CIP
CIP „‟Cleaning-In-Place‟‟ Ġngilizce kelimelerinin baĢ harfleri ile oluĢturulan yerinde temizlik anlamında
kullanılan bir kelimedir. ĠĢletmede bulunan üretim ile ilgili cihazların, boru tesisatı ve iliĢkili teçhizatın
sökülmeden, personel ihtiyacının olmadığı ya da çok az olduğu bir Ģekilde temizlenmesi yapılır.
Burada ana felsefe CIP temizliğinin yapılacağı proses ve CIP teçhizatının hijyenik olarak
tasarlanmasıdır. Bu söz konusu değilse temizlik iĢlemi geçerli olarak kabul edilmez. Bunun için
hammadde, ısıl iĢlem görmüĢ ürün, CIP sıvısı ve su için ayrı ayrı tesisatlar yapılmalıdır. Temizlik ile
ilgili genel kavramlar açık sistemler ile hemen hemen aynıdır. Ancak dört temizlik faktörünün bağıl
girdileri farklılaĢabilir. Mekanik ya da kinetik enerji genelde kısıtlı olup, borularda temizlik çözeltilerinin
türbülent akıĢı; kapalı hacimlerde ya düĢen film ya da spray Ģeklinde püskürtme ile sağlanır.
Temizlenecek sistem kapalı olduğu için, temizlik çözeltilerinin konsantrasyonu ve dolaĢım sıcaklıkları
açık temizliğe göre daha yüksek tercih edilir. Kostik deterjanlar (sodyumhidroksit vb.) kullanıldığında
kullanım konsantrasyonu %0.3-2.0 ve sirkülasyon 70ºC‟nin üzerindedir. Asidik deterjanlar (fosforikasit
ya da nitrikasit vb.) kullanıldığında konsantrasyon %0.2-1.0, sıcaklık 50-60ºC olarak tercih edilir. Sıcak
su ile ısıl dezenfeksiyon 70-80ºC‟de 15 dakikada yapılır [1, 7].
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CIP içinde temizlik mekanizması iki baĢlık altında incelebilir: boru hattının (veya temizlik çözeltileri ile
tam bir temasta olan diğer cihazlar) ve kapalı hacimlerin temizlenmesi. Boru hattının temizlenmesi
sırasında tüm hat boyunca temizlik akıĢkanlarının hızı 1.5 m/s civarında tutulur. Kapalı hacimlerin
temizlenmesi sırasında düĢen film ya da sprey Ģeklinde temizlik akıĢkanlarının tüm yüzeylerden
geçmesi sağlanır. Kapalı hacmin çevresi boyunca 1.5-3 bar basıncında, dakikada 30-50 l/m sürekli bir
sıvı filminin oluĢturulması ile tank cidarları temizlenir. Yerçekimi etkisi ek bir mekanik destek sağlar. Su
tüketimini düĢürmek için düĢük basınçlı dönen sprey kafaları kullanılabilir. Yüksek basınçlı dönen
püskürtme kullanılarak tank cidarlarının iki eksende hareketli bir Ģekilde cidarların daha hızlı bir Ģekilde
temizlenmesi sağlanabilir [1].

4. HĠJYENĠK OLMAYAN VE HĠJYENĠK TASARIMLARIN KARġILAġTIRILMASI
Kapalı çevrimde sıvı dolaĢımının yapıldığı bir gıda iĢleme tesisinde CIP iĢleminin etkinliği son ürün
kalitesini, iĢletme maliyetini doğrudan etkiler. CIP süresinin uzaması tesisin üretim kapasitesini
düĢürür. Örnek olarak ġekil 1‟de verilen sistemde cihaz ve sensörler için kullanılan T bağlantıları
proses akıĢı sırasında ölü noktalarda ürün birikimine; CIP iĢlemi sırasında ise biriken ürünlerin daha
zor uzaklaĢtırılmasına; buna bağlı olarak su, kimyasal, buhar, yakıt tüketiminin artmasına neden
olurlar. ġekil 2‟de verilen T bağlantı noktası uzunluğu boru çapının 2.6 katıdır. CIP iĢlemi sırasında
kullanılan 85ºC‟deki akıĢkan 16 dakika iĢlem süresi sonrasında ölü hacmin sıcaklığını ancak 65ºC‟ye
getirebilmektedir. Bunun sonucunda etkin bir CIP iĢleminden söz edilemez. Diğer taraftan ġekil 3‟de
sunulan güncel hijyenik tasarım çözümünde sözü edilen sıkıntılar en aza indirilir.

ġekil 1. Hijyenik olmayan standart çözüm [3, 4].

ġekil 2. T bağlantıda ölü hacim [3, 4].
Tüm boru birleĢmelerinde, borunun iç birleĢme yüzeyi tehlike yaratır. Temizlenmesi daha zordur. Ana
gövdeye göre korozyona direnç mertebesi azalır. Bu nedenle boru dönüĢlerinde dirsek kullanımı
uygulamasına önem verilmesi gerekir. BirleĢim noktalarında her iki boru merkezlenir. Sızdırmazlık
elemanına gerekli olan basıncın uygulanması ve ısıl genleĢme için yer ayrılması gerekir. Plastik
olmayan sızdırmazlık elemanı oluĢan tüm aralık ve boĢlukları doldurmalıdır. ġekil 4‟de uygun Ģekilde
merkezlenmiĢ ve sıkıĢtırılmıĢ bir uygulama gösterilmiĢtir.
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ġekil 3. En güncel hijyenik tasarım çözümü [3, 4].

ġekil 4. MerkezlenmiĢ boru birleĢimi [3, 4].

5. ÖLÜ HACĠMDE AKIġKAN HAREKETĠ
Boru hattı üzerinde sensör ya da cihaz bağlantısı nedeni ile kullanılan T bağlantı noktaları tehlike
yaratırlar. Bununla ilgili yapılan bir çalıĢma ġekil 5‟de verilmiĢtir. Dikey eksende ölü hacim içindeki hız
ile ortalama boru akıĢ hızının oranı gösterilmiĢtir. Yatay eksende ise ölü hacim uzunluğu ile boru
çapının oranı verilmiĢtir. AkıĢ hızı 1.0 m/s ile 3.5 m/s arasında değiĢtirilmiĢ ve ölü hacimdeki akıĢkan
hızı ölçülmüĢtür. Bu sırada akıĢkan sıcaklığı 50ºC ve boru çapı 60 mm olarak sabit tutulmuĢtur.

Ana akış

Bağıl Ölü Hacim Derinliği (L/dn)

ġekil 5. Ölü hacimde hıza bağlı akıĢ [3, 4].
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ġekil 5‟de verilen deneyler sonucunda hesaplanan regresyon eğrisi ve 1.5 m/s deneyi ile elde edilen
ölü hacim hız oranları Tablo 1‟de sunulmuĢtur. Derinlik arttıkça ölü hacim içindeki hız değeri radikal
olarak düĢmektedir.
Tablo 1. Ölü hacimde derinliğe bağlı hız değiĢimi [3, 4].
Ölü hacim derinliği
1·d
2·d
4·d

u/vm (regresyon eğrisi)
%15
%8
%2

u/vm (vm=1.5 m/s)
%14.8
%9.8
%0.8

6. SÜT TESĠSĠ MALĠYET ANALĠZĠ
Yıllık ciroları 140 M€ ile 270 M€ arasında değiĢen farklı süt tesislerindeki CIP maliyeti ġekil 6‟da
verilmiĢtir. En önemli gider kalemlerini sırası ile buhar, atık su, kimyasal, su ve güç oluĢturmaktadır.
CIP içinde hijyenik tasarım konusu içinde değerlendirilmesi gerekenlerin oranı ġekil 7‟de sunulmuĢtur.
Tesise gelen ham süt için CIP maliyeti kg baĢına € cent olarak ġekil 8‟de gösterilmiĢtir. Maliyet 0.1 ile
0.7 arasında değiĢmektedir. Tesislere bağlı güç, su ve buhar fiyatları değiĢimleri ġekil 9‟da verilmiĢtir.
3
Güç değeri kWh baĢına 6-15 € cent, su m baĢına 90-240 € cent ve buhar 175-590 € cent değerleri
arasında değiĢmektedir.

ġekil 6. Süt tesisi CIP maliyeti [3, 4].

ġekil 7. Hijyenik tasarım ile iliĢkili olan ve olmayan maliyetlerin karĢılaĢtırılması [3, 4].
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ġekil 8. Hijyenik tasarım ile iliĢkili olan ve olmayan maliyetlerin karĢılaĢtırılması [3, 4].

ġekil 9. Güç, su ve buhar fiyatları [3, 4].
Boru hattı boyunca bağlanması gereken sensörler uygulama derinliği ve hijyenik tasarım olup/olmamasına bağlı olarak CIP temizliği maliyetini etkilemektedirler. Bunun en önemli nedeni CIP süresi
olmaktadır. DeğiĢim ġekil 10‟da verilmiĢtir. Güncel hijyenik tasarım bağlantı elemanı standart T
bağlantıya göre %69 daha pahalı iken, CIP maliyeti hijyenik tasarım çözümüne göre %31 daha
ucuzdur.

ġekil 10. Hijyenik tasarım çözümünde CIP süresi azalması [3, 4].
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Ġki farklı tasarım koĢulu için süt tesislerinde CIP sürelerinin karĢılaĢtırılması aĢağıda yapılmıĢtır.
6.1. Hijyenik Tasarım Çözümü
Örnek tesiste 4500 hijyenik vana ve 5000 m DN80 boru hattı bulunmaktadır. Devre baĢına CIP süresi
Ģu Ģekilde tamamlanmaktadır:
a)
b)
c)
d)
e)

Öndurulama (5 dakika),
Kostik (20 dakika),
Asit (10 dakika)
Son durulama (5 dakika),
Dezenfeksiyon (20 dakika).

Böylelikle 60 dakikada 5000 m boru hattının tamamı temizlenmekte ve dezenfekte edilmektedir. CIP
yapılan devre sayısı günde 500 adettir.
6.2. Standart Tasarım Çözümü
Örnek tesiste 4500 adet Γ ve T bağlantı vana bulunmaktadır. 4500 soket, 360 m boru uzunluğuna
karĢılık gelmektedir. 5000 m DN80 boru ile birlikte toplam boru uzunluğu 5360 m DN80 olmaktadır. Γ
ve T bağlantı vanaların temizlenme verimliliği hijyenik vanalara göre %15‟dir (ġekil 5).
5360 m vana için ayrılan toplam CIP süresi 60 dakikadır. Uzunluk bakımından boru ve soket toplama
oranlanırsa %93 (5000 m) ve %7 (360 m) bulunmaktadır. Bu durumda boru hattının 60 dakika x 0.93 =
55.8 dakikada temizlenmesi gerekir. Soketlerin temizlenmesi için 4.2 dakika kalmaktadır. Ancak ġekil
5‟den elde edilen %15 verimlilik değeri nedeni ile efektif süre (4.2 dakika/0.15=) 28 dakika olmaktadır.
Böylelikle topla CIP süresi (55.8+28=) 83.8 dakikaya yükselmektedir.
Sonuç olarak Γ ve T bağlantı vanalarda %7 fazla boru uzunluğu söz konusu olduğu ve bu bölümün
temizlenmesi için fazladan 23.8 dakikaya ihtiyaç bulunduğu için (83.8 dakika/60 dakika=1.396) %40
daha fazla CIP süresi gerekir. Bu da üretimden çalınan bir süredir.
6.3. Hijyenik Tasarım Ġle T Bağlantı Vanaların Geri Ödeme Sürelerinin KarĢılaĢtırılması
Ġncelemeye alınan altı farklı süt tesisi kapasitesi kullanılarak hijyenik tasarım ile 4d-T bağlantı
sensörlerin geri ödeme sürelerinin karĢılaĢtırılması aĢağıda yapılmıĢtır.
Hijyenik tasarım vana ile T bağlantı vananın fiyatları arasındaki fark 200€ olarak ġekil 10‟da
bulunmuĢtu. Toplam CIP maliyetleri içinde hijyenik tasarım CIP kısmının değeri ġu Ģekilde
hesaplanabilir:
a) ġekil 8‟den 6 nolu süt tesisinin 1 kg ham süt için toplam CIP temizlik masrafı yaklaĢık 0.755 €
cent olarak bulunur.
b) ġekil 7‟den aynı tesiste hijyenik tasarım ile ilgili maliyetlerin oranı %56.5 olarak okunur.
c) Böylelikle hijyenik tasarımlı çözümün CIP içindeki maliyeti 0.426 € cent/kg olarak hesaplanır.
Yatırım fiyat farkı olan 200€ ile 0.426 € cent/kg değeri oranlandığında 46948 kg ya da 46.9 ton ham
süt elde edilir. Benzer çalıĢmalar diğer tesisler için yapıldığında Tablo 2 elde edilir.
Tablo 2. Örnek tesislerde ham süt karĢılığı yatırım maliyeti (hijyenik tasarım-T bağlantı) [3, 4]

1
65.6

2
68.3

Süt Tesisi
3
4
134.6
216.8
ton ham süt

5
70.9

6
46.9
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Günlük süt alımı 380 ton olan bir süt tesisi aynı yatırımı yaptığında 4 nolu tesis (en yüksek) koĢulu için
geri ödeme süresi (216.8 t/380 t=) 0.57 gün; 6 nolu tesis (en düĢük) koĢulunda süre (46.9 t/380 t=)
0.12 gün olarak hesaplanır.
6.4. Hijyenik Tasarım Divert Vana Ġle BB Kelebek Vananın Geri Ödeme Sürelerinin
KarĢılaĢtırılması
Ġki farklı tip vananın yatırım masrafları arasındaki fark 1450 €‟dur. ġekil 8‟den 6 nolu tesis için hijyenik
tasarım etkili CIP maliyeti olan 0.426 € cent/kg değeri oranlandığında 339.6 t ham süt değeri elde
edilir. Benzer çalıĢmalar diğer süt tesisleri için yapıldığında Tablo 3 elde edilir.
Tablo 3. Örnek tesislerde ham süt karĢılığı yatırım maliyeti (hijyenik tasarım-kelebek vana) [3, 4]

1
475.8

2
493.3

Süt Tesisi
3
4
975.9 1571.8
ton ham süt

5
513.7

6
339.6

Bir önceki baĢlık altında yapılan çalıĢmalar bu değerler için de tekrarlanabilir. Günlük süt alımı 380 ton
olan bir süt tesisi aynı yatırımı yaptığında 4 nolu tesis (en yüksek) koĢulu için geri ödeme süresi
(1571.8 t/380 t=) 4.1 gün; 6 nolu tesis (en düĢük) koĢulunda süre (339.6 t/380 t=) 0.89 gün olarak
hesaplanır.
6.5. Hijyenik Tasarım Modül Ġle Standart Çözümün Geri Ödeme Sürelerinin KarĢılaĢtırılması
Ġki farklı çözümün yatırım masrafları arasındaki fark 2440 €‟dur. ġekil 8‟den 6 nolu tesis için hijyenik
tasarım etkili CIP maliyeti olan 0.426 € cent/kg değeri oranlandığında 571.4 t ham süt değeri elde
edilir. Benzer çalıĢmalar diğer süt tesisleri için yapıldığında Tablo 4 elde edilir.
Tablo 4. Örnek tesislerde ham süt karĢılığı yatırım maliyeti (hijyenik tasarım-standart çözüm) [3, 4]

1
800.7

2
830.1

Süt Tesisi
3
4
1642.2 2644.9
ton ham süt

5
864.4

6
571.4

Bir önceki baĢlık altında yapılan çalıĢmalar bu değerler için de tekrarlanabilir. Günlük süt alımı 380 ton
olan bir süt tesisi aynı yatırımı yaptığında 4 nolu tesis (en yüksek) koĢulu için geri ödeme süresi
(1571.8 t/380 t=) 6.9 gün; 6 nolu tesis (en düĢük) koĢulunda süre (339.6 t/380 t=) 1.5 gün olarak
hesaplanır.
SONUÇ
Gıda güvenliği açısından temizlik iĢleminin etkinliği çok önemlidir. Diğer taraftan tüm üretim iĢlemi
içinde toplam su tüketiminin ve su Ģartlandırma maliyetinin %70‟ini oluĢturur. Sonuç olarak finansal ve
çevresel önem taĢır. Bu açıdan hijyenik tasarım gıda üretim tesislerinin iĢletme maliyetlerinin
düĢürülebilmesine yönelik bir çok fırsat sunar. Buna rağmen ilk yatırım masrafının yüksekliği nedeni ile
gıda iĢletmecileri hijyenik tasarım yatırımı yapmaktan kaçınmaktadırlar. Ancak tüm ömür boyunca
maliyet dikkate alındığında hijyenik tasarım yatırımları doğru bir tercih olmaktadır.
Hijyenik tasarım ile potansiyel tasarruflar 1) Daha kısa temizlik süresi, 2) Üretime ayrılan zamanın
artması, 3) Temizlik sırasında kullanılan kimyasal kullanımın azalması, 4) Güç, buhar ve yakıt
tüketiminin azalması, 5) Su tüketimi ve Ģartlandırma maliyetinin azalması olarak sıralanabilir. Bu
açıdan hijyenik tasarım uygulamalarına daha geniĢ çerçeveden bakılarak karar verilmelidir.
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AVRUPA HĠJYENĠK MÜHENDĠSLĠK VE TASARIM GRUBU
(EHEDG) YAKLAġIMI ĠLE GIDA ÜRETĠMĠNDE HĠJYENĠK
TASARIM KRĠTERLERĠ
Y. Onur DEVRES

ÖZET
Gıda üretimi sırasında gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için üretimin tüm aĢamalarında hijyen
kurallarının yerine getirilmesi gerekir. Genel bir yaklaĢım ile üretim ortamının temiz, çalıĢanların titiz
olmaları; üretim sırasında gıda iĢleme parametrelerinin sağlanması çoğu kere yeterli gelmemektedir.
Hijyenik tasarım yaklaĢımı ile hat üzerinde kullanılacak makine ve tesisatlarında, gıda dâhil herhangi
bir fiziksel-kimyasal-biyolojik yabancı madde birikimi, bulaĢması olmaması; tüm hattın kolay ve etkili bir
Ģekilde temizlenebilmesi garanti altına alınır. Bunların sağlanabilmesi için makine, tesisat ve yardımcı
eleman üretiminin hijyenik tasarım kriterleri temel alınarak en baĢtan tasarlanması, uygun malzemeler
ve yöntemler kullanılarak yapılması gerekir. Bununla ilgili bilgi birikimini oluĢturmak ve yaymak üzere
1989 yılında kurulan Avrupa Hijyenik Tasarım ve Mühendislik Grubu (EHEDG, “European Hygienic
Design and Engineering Group”), gıda-makine-tasarım-mühendislik-hijyen kesiĢiminde uygulamaya
yönelik çözümler üretmektedir. ÇalıĢma kapsamında gıda üretimi sırasında dikkat edilmesi gereken
EHEDG’in önerdiği hijyenik tasarım kriterleri üzerinde durulmuĢ, gıda üretimi için hijyenik tasarım
çözümleri sunulmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Gıda, Hijyen, EHEDG, Hijyenik tasarım, Hijyenik mühendislik, Temizlenebilirlik,
BoĢaltılabilirlik

ABSTRACT
For food safety, hygienic conditions should be sustained in each step of food production.
Unfortunately, in most cases, clean food processing space, precise personnel and exact parameters in
food processing are not satisfactory. Physical, chemical or biological foreign items including foodstuff
itself should not be accumulated or contaminated on equipment and installations that be employed in
food processing lines by applying hygienic design. Easy and effective cleanability of the line should be
sustained. To achieve hygienic targets, machines, installations and supporting equipment should be
designed according to hygienic design criteria since the beginning and constructed using suitable
materials and techniques. European Hygienic Design and Engineering Group was established in 1989
to form and propagate such knowledge. It produces applicable solutions on intersections between
food-machine-design-engineering-hygiene. In this study, hygienic design criteria proposed by EHEDG
during food processing are mentioned and hygienic design solutions in food production plants are
presented.
Key Words: Food, Hygiene, EHEDG, Hygienic design, Hygienic engineering, Cleanability,
Drainability.
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1. GĠRĠġ
ĠĢlenmiĢ gıda üreticilerinin ana hedefini, gıdanın besleyici ve organoleptik özeliklerinin mümkün
olduğunca korunması; patojenik mikroorganizmalar, kimyasal ve yabancı madde bulaĢımı olmaksızın
güvenli ve ekonomik bir Ģekilde üretilmesi oluĢturur. Tüm hammaddeler aynı kalitede olmadığı gibi,
son ürün fiyatı da hedef kitle ve pazara göre belirlenir. Ancak bu durum fiyatı ucuz olacak diye gıda
güvenliği gerekliliğinin önüne geçemez. Her koĢulda, tüm fiyat ve kalitedeki ürünler gıda güvenliği
açısından temel gereksinimleri sağlamalıdır [1].
1989 yılında kurulan Avrupa Hijyenik Mühendislik ve Tasarım Grubu (EHEDG, European Hygienic
Engineering and Design Group, www.ehedg.org) cihaz üreticileri, gıda sanayi, üniversiteler, araĢtırma
enstitüleri, gıda ile ilgili devlet kuruluĢlarının oluĢturduğu bir konsorsiyumdur. Gıda ürünlerinin
iĢlenmesi ve paketlenmesi sırasında hijyen uygulamalarının geliĢmesini ve yaygınlaĢmasını hedef
edinmiĢtir. Bunun hijyenik mühendislik ve tasarım çözümleri ile sağlanması konusunda faaliyetler
yürütür. Gıda güvenliği kavramı altında tanımlanan HACCP, ISO 22000 gibi çözümlere gıda-makinetasarım-mühendislik-hijyen kesiĢiminde uygulamaya yönelik çözümler üretir ve bununla ilgili yayınlar
yapar, toplantılar düzenler.
Hazırlanan bu çalıĢmada EHEDG’in öne çıkardığı hijyenik tasarım kriterleri üzerinde durulmuĢ, konu
ile ilgili uygulamalar yapacak makine ve tesisat mühendislerine yönelik temel bilgiler sunulmuĢtur.

2. HĠJYENĠK TASARIM
Gıda hattı üzerinde kullanılacak bir iĢleme makinesi satın alınırken en önemli husus fonksiyonelliği ve
fiyatı olmaktadır. Ancak tesise yerleĢtirilip, üretim yapıldığında temizlenebilirliği uygulamada test
edilmektedir. Çoğu zaman da sıkıntılar yaĢanmaktadır. Bu noktada Ģu sorunun sorulması geç
olmaktadır: mekanik tasarım mı? önemlidir, yoksa hijyenik tasarım mı? [2].
Hijyenik tasarım, bir gıda üretim fabrikasının cihaz ve tesisat alt yapısı tasarımını kapsar. Bu kavramın
içine çalıĢanlar da girer. Hijyenik uygulama, tesis ile Ġyi Üretim Uygulamaları ve Ġyi Hijyen
Uygulamaları arasında entegrasyonu sağlar. Proses tasarımı kapsamında güvenli, valide edilmiĢ
ürün ve iĢlemlerin tasarımı yapılır. Bu sırada proses kontrolü yapılarak her bir partideki ürünlerin, ürün
ve proses gereksinimlerinin sürekli bir Ģekilde sağlanmasını garanti altına alır (ġekil 1) [1].

ġekil 1. Güvenli ve sağlıklı gıda üretim çemberi [1].
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Hijyenik tasarım, aslında bir anlamda gıda üretimi altyapısı olup, gıdayı üretmek için gerekli tüm
fiziksel gereksinimleri eĢ zamanlı kapsar. Bununla ilgili ana maddeler aĢağıda verilmiĢtir [1, 3, 4]:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Fabrika alanı,
Fabrika binası,
Fabrika iĢleme alanı zonları,
Gıda savunma ve biyoterörizm,
Proses hatları,
Havalandırma ve hava akıĢı,
Cihazlar,
Aletler,
Destek hizmetleri,
Atık yönetimi,
Personelin tıbbi izlenmesi.

Hijyenik uygulama kapsamında, güvenli ve sağlıklı gıda üretimi ile ilgili yapılması gereken tüm
önlemler sonucu, üretim alt yapısının hijyenik bir Ģekilde korunur ve gıdaya yabancı madde
bulaĢmasının önüne geçilir. Bu çerçevede yapılması gereken hususlar aĢağıda sıralanmıĢtır [1]:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Bakım,
Ortalığın düzenli tutulması,
Temizlik ve dezenfeksiyon,
CIP (gerekiyorsa),
HaĢere mücadelesi,
KiĢisel hijyen.

HACCP kapsamında yapılan tehlike analizi ile gıdanın kalite ve güvenliğini etkileyebilecek tehlikelerin
belirlenmesi, bunların gıdaya bulaĢmasının önüne geçebilmek için prosesin her aĢamasında kontrol
altına alınarak bulaĢmanın önlenmesi sağlanır. Bu sırada dikkate alınan ana tehlike baĢlıkları aĢağıda
verilmiĢtir [1, 2]:
a) Fiziksel (cam, plastik, haĢere ya da parçaları, metal, toz vb.),
b) Kimyasal (temizleme kimyasalları, yağlama akıĢkanları vb.),
c) Biyolojik (bakteri, küf, maya vb.).

3. HĠJYENĠK SĠSTEM BĠLEġENLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ GEREKSĠNĠMLER
Gıda iĢleme hattı üzerinde kullanılacak tüm cihazların yapılması sırasında kullanılan malzemeler gıda,
çevre, temizleme kimyasalları ve dezenfektanlar, temizlik ve dezenfeksiyon yöntemleri ile uyumlu
olmalıdır. Ürün temas yüzeyleri (ürün temas yüzeylerindeki kaynak birleĢimleri de dâhil) pürüzsüz
yüzeye sahip olmalı ve kolaylıkla temizlenebilmelidir. Gıda üretiminde kullanılan cihazların hem gıda
ile temas eden hem de etmeyen yüzeyleri bakteriyel birikmeyi, yaĢamayı, üremeyi engelleyecek
Ģekilde tasarlanmalıdır. Cihazın tüm ekonomik ömrü boyunca etkili ve verimli bir temizliğin
sağlanabilmesine olanaklı olarak yapılmalıdır.
EHEDG gıda iĢlemlerini iki baĢlık altında değerlendirir [2]:
a) Açık iĢlemler: Ürün ve ürüne temas eden yüzeyler cihaz civarındaki ortam ile etkileĢime açık,
b) Kapalı iĢlemler: Normal çalıĢma sırasında, ürün ve ürüne temas eden yüzeyler cihaz
civarındaki ortam ile etkileĢime açık değildir.
Cihazlar da EHEDG tarafından iki baĢlık altında sınıflandırılır:
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a) Hijyenik cihaz sınıfı I: Cihazlar yerinde temizlenebilir ve sökülmeden gıda kalıntılarından
arındırılabilir.
b) Hijyenik cihaz sınıfı II: Cihazlar söküldükten sonra temizlenip, bir araya getirilmeleri
sonrasında gıda kalıntılarından arınmıĢ olur.
Bu bilgiler ıĢığında konu ile ilgili detay bilgi aĢağıda sunulmuĢtur.
3.1. Proses Hatları
Proses hatları oluĢturulurken etkin ve verimli bir gıda üretimi sağlanmalı, ürün kalitesi korunmalı ve
çevreden bulaĢmalar önlenmelidir. Bakım ve temizlik için eriĢilebilir olmalıdır. Hammadde ve üretimde
kullanılacak bileĢenler bir uçtan girmeli, diğer uçtan çıkmalıdır. KesiĢme ve geri dönüĢ olmamalıdır.
Proses akıĢı yönünde uygun fiziksel bariyerler yapılmalıdır. Hava akıĢ ve drenaj temiz alanlardan kirli
alanlara doğru olmalıdır. DıĢ ambalaj malzemelerinin yolu ambalajsız içerik maddeleri veya bitmiĢ
ürünle kesiĢmemelidir. Personel ya da ziyaretçi giriĢi kontrol altında tutulmalıdır. Personel ve araç
trafiği ürünlere bulaĢma olmadan yapılmalıdır [1, 5].
3.2. Havalandırma ve Hava AkıĢı
Gıda üretim tesislerinde çalıĢanlar için yeterli taze hava, doğal ya da mekanik havalandırma ile
sağlanmalıdır. KiĢi baĢı 8 l/h’lik bir debi kabul edilebilir. Ancak hava kalitesinin gıdayı etkilememesi
gerekir. Gerektiği durumda doğal havalandırma dıĢ ortama doğrudan açılan yerlerde yapılabilir. Bu
amaçla dıĢ duvar ya da çatı kullanılmalıdır. Mekanik havalandırma ortam sıcaklık ve neminin kontrol
altında tutulması gerektiğinde mutlaka kullanılmalıdır. Ortamdan kaynaklanabilecek her türlü yabancı
partikül, duman, buhar, mikroorganizmalar ürüne bulaĢmadan tutulmalıdır. Mikrobiyal bulaĢma
tehlikesi bulunuyorsa üretim ortamı tamamen tecrit edilmelidir. Ġç-dıĢ ortam arasında pozitif basınç
sağlanmalıdır. Sistemde kullanılacak filtreler ürün ve prosese göre seçilmelidir. Hava ürün taĢınması
amacı ile kullanılacak ise uygun Ģekilde filtre edilmelidir [1, 6].

3.3. Cihaz
Hijyenik olarak tasarlanmıĢ gıda iĢleme cihazının üç avantajı bulunur: gıda kalitesi, azaltılmıĢ iĢletme
masrafı ve gıda güvenliği. Ġyi yapılmıĢ bir hijyenik tasarım ile cihazda gıda kalıntılarının kalması
engellenir. Bu Ģekilde farklı ürünlere bulaĢmanın önüne geçilir. Ayrıca cihazın temizlenmesi için gerekli
zaman da azalır. Bunun hesabı cihazın tüm ekonomik ömrü boyunca yapılmalıdır. Bundan dolayı satın
alma fiyatı baĢlangıçta yüksek olsa da tüm ömür boyunca ekonomik hale gelir. Aynı zamanda temizlik
süresinin azaltılması üretim kapasitesini de artırır. Bu Ģekilde fiziksel, kimyasal ve mikrobiyal bulaĢma
riskleri de en aza indirilir ve gıda güvenliği sağlanmıĢ olur [1, 2].
ġekil 2’de ürünün karıĢtırılması için kullanılan motor-mil-karıĢtırıcı düzeneği görülmektedir. ġekil 2a’da
motor üzerinden ürüne doğru kontaminant transferi söz konusudur. Arzu edilmeyen bir durumdur.
ġekil 2b’de kazan üzerine ve mil geçiĢ noktasına koruyucu kapak yerleĢtirilmiĢtir. Böylelikle ürüne
dıĢarıdan bir yabancı madde giriĢi önlenmiĢtir [5].
3.3.1. Cihaz Malzemeleri
Gıda ile temasta olan cihazların yapımı sırasında kullanılan malzemelerin mekanik özeliklerinin
yanısıra son ürüne bağlı olarak seçilen sıcaklık aralığına uygun, kabul edilebilir ömür, toksik olmayan,
gıda ile alıĢveriĢte bulunmayan; korozyon ve kullanım nedeni ile çatlama, kabarma, ayrılma yapmayan
ve kolay temizlenebilir olmalıdır. Tüm bunları sağlaması bakımından paslanmaz çelik (304 AISI ve 316
AISI) en çok tercih edilen malzemedir. Elastomerler ve diğer polimerler benzer koĢulları sağlamak
üzere sızdırmazlık elemanlarında, bantlarda ve kalıplarda kullanılırlar [1, 2].
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ġekil 2. KarıĢtırıcı motoru koruma, (a) uygun olmayan çözüm, (b) uygun çözüm [5].
1 gıda, 2 kontaminant, 3 motor üzerinde yoğuĢma, 4 kapak, 5 kapak

3.3.2. Yüzey Kalitesi
Yüzeyin kolayca temizlenebilmesi ve dezenfekte edilebilecek pürüzlülük değerinde olmalıdır. Bu değer
Ra ile ifade edilir ve sanal bir merkezden yüzey boyunca uzaklaĢmaların matematiksel ortalamasıdır.
Genelde CIP uygulamalarının yapıldığı, sıvı ile temasta olan kapalı cihazlarda yüzey kalitesinin 0.8 μm
Ra olması tavsiye edilmektedir. Gıda üretiminin olduğu ortamdaki yüzey kalitesi 2.5 μm’den fazla
olmamalıdır. Zaman içinde yüzeylerin kalitesinin düĢmesi temizlik iĢlemini zorlaĢtırır [2, 5].
3.3.3. BirleĢim Yerleri
Kaynaklı ya da sıvama birleĢim yerleri düz, sürekli, boĢluk/aralık/girinti/çıkıntı olmaksızın yapılmalıdır.
ġekil 3 (a)’da verilen uygulamada kaynak dikiĢinin kesilmesi ve keskin köĢe nedeni ile ürün birikmesi
oluĢmaktadır. Bunun sonucunda zaman içinde mikrobiyal bulaĢma söz konusu olabilir. ġekil 3 (b) ve
ġekil 3 (c)’de gerekli uygulama ve tasarım değiĢiklikleri yapılarak birikmenin önüne geçilmiĢtir.
Sökülebilir bağlantıların ürün tarafında aralık/boĢluk olmamalıdır. FlanĢlı bağlantılarda uygun
sızdırmazlık elemanı kullanılmalıdır. Sızdırmazlık elemanı uygulamalarında, ısıl genleĢme ile gıda
tarafına geçiĢ olmamalıdır (ġekil 4 (a) ve (b)). Durdurucu yarık ve genleĢme oyukları ile bunun
üstesinden gelinebilir. Arada boĢluk kalmamalıdır (ġekil 4 (c)) [5, 7, 8].

ġekil 3. (a) Eksik kaynak dikiĢi, keskin köĢe, uygun değil (b) Düzgün kaynak dikiĢi, keskin köĢe yok,
uygun (c) Düzgün kaynak dikiĢi, uygun [5].
1 gıda, 2 birikme, 3 kaynak dikiĢi yok, 4 kaynak dikiĢi, 5 kaynak dikiĢi, 6 pahlı köĢe
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ġekil 4. (a) Sızdırmazlık elemanı, uygun (b) Sızdırmazlık elemanı, uygun değil
(c) Sızdırmalık elemanı, uygun değil [5].
1 gıda, 2 sızdırmazlık elemanı, 3 metal, 4 sızdırmazlık elemanı, 5 ürün tarafına sızdırmazlık elemanı çıkıĢı, 6 sızdırmazlık
elemanı, 7 gıda birikmesi, mikrobiyal geliĢim ortamı

3.3.4. Bağlantı Elemanları
Ürünle temas yüzeylerinde vida, cıvata, somun kullanımından kaçınılmalıdır. Gerekiyorsa cıvatalar
gömme ve havĢa baĢlı olmalı; gıdaya ve uygulama sıcaklığına bağlı contalar kullanılmalıdır (ġekil 5).
Cıvata ve somun bağlantılarında metal-metal teması olması, girintili/çıkıntılı yapısı birikinti ve
sonucunda mikrobiyal problem yaratmaktadır. Cıvata-somun ve düzgün olmayan kaynak bağlantıları
sonucu ortaya çıkan girintiler-çıkıntılar ġekil 6’dan görülebileceği gibi ürünle temasta olmayan
yüzeylerde de zaman içinde kontaminasyona neden olabilir. Her ne kadar doğrudan ürün teması
olmasa da sıçrama, değme vb. durumlar ile her an karĢılaĢılabilir.

(

(

ġekil 5. Uygun sökülebilir bağlantı uygulamaları [5].
(a) Ürün alanı, (b) Yuvarlak baĢlı, (c) Elastomerik conta, (d) Metal, (e) Pul/ rondela (f) Eğimli,
(g) Yuvarlak baĢlı, (h) Hekzagonal, (i) Cıvata, somun

ġekil 6. Uygun olmayan bağlantı elemanı ve kaynak çözümleri [5].
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3.3.5. Sıvı Tahliye
Tüm boru tesisatı ve ekipmanlarında, ekipman yüzeylerinde sıvı birikiminin önüne geçilmelidir. Her
durumda kendiliğinden tahliye edilebilir olmalıdır. Bununla ilgili tank için uygun olmayan ve uygun
çözümler ġekil 7’de gösterilmiĢtir. Yüzeyde su birikiminin olmadığı doğru bir çözüm ġekil 8’de
verilmiĢtir [2, 5, 9].

ġekil 7. Birikme olan ve tam tahliye edilebilir tank çözümleri [5].

ġekil 8. Kendiliğinde akıĢa uygun eğimli yüzey [5].
3.3.6. Ġç Açı ve KöĢeler
Keskin köĢe kullanılmamalıdır. 90º açılar kullanılmaktan kaçınılmalıdır. KöĢelerde birikimin önlenmesi
ve kolay temizlenebilmesi için en az 3 mm’lik yarıçap yapılmalıdır. Mümkün oluyorsa kaynak yerine
sıvama ile köĢeler oluĢturulmalıdır (ġekil 9).

ġekil 9. KöĢe uygulamaları [5].
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3.3.7. Ölü Hacimler
Boru tesisatları içinde; cihazların içinde ve dıĢında temizlik sıvısının giremediği, temizlik iĢleminin
yapılamadığı hacimlerden, aralıklardan kaçınılmalıdır. Bununla ilgili uygun olmayan bir çözüm ġekil
10’da verilmiĢtir. Aradaki boĢluğa gıda kalıntıları girmiĢ ve ek bir iĢlem gerekmeden temizlenebilecek
durumda değildir.

ġekil 10. Gıda birikmesi [5].
3.3.8. Rulman ve Mil Sızdırmazlığı
Mümkün olduğunca ürün ile temasın olmadığı bölümlere yerleĢtirilmelidir. Yağlama için gıdaya uygun
yağlayıcılar seçilmelidir. Mil sızdırmazlığı tasarımı, birikmeye izin vermeyen; kolay ve etkin bir Ģekilde
temizlenebilmeye uygun olarak yapılmalıdır.
3.3.9. Ölçüm Cihazları
Hat üzerindeki ölçüm cihazlarının malzemeleri gıdaya uygun olmalı ve montaj sırasında ölü hacim
bırakılmamalıdır. Kısa T bağlantılar kullanılmalıdır. Tüm bağlantı noktalarına temizleme sıvısı
girebilmelidir.
3.3.10. Kapı, Kapak, Dolap ve Contaları
Ġçeriden ve dıĢarıdan bulaĢmaya izin vermemeli, sızdırmazlığı sağlanmalı ve dıĢ yüzeyleri eğimli
olmalıdır (ġekil 11).

ġekil 11. Eğimli üst yüzey [5].
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Üretim alanında kullanılacak her türlü profil birikime izin vermeyecek, kolay temizlenebilecek Ģekilde
seçilmeli ve uygulanmalıdır. Uygun olmayan ve uygun çözümler ġekil 12’de sunulmuĢtur.

ġekil 12. Uygun olmayan ve uygun profil çözümleri [5].
3.3.11. Kontrol cihazları
Personel tarafından sürekli olarak ellenen kontrol cihazları (vana, düğme, Ģalter vb.) birikme ve
bulaĢmaya izin vermeyecek Ģekilde yapılmalıdır. Gerektiğinde kolayca temizlenebilmelidir.

4. ALET TEÇHĠZAT
Bantlar, taĢıma kapları, tekerlekli arabalar, tepsiler, küçük aletleri ve bunlara ait ayaklar da yukarıda
sıralan hususları yerine getirmelidir. Bant kenarları ürünün girmesine izin vermeyecek Ģekilde
kapatılmalıdır (ġekil 13). Cihaz ayakları üzerinde hiçbir Ģekilde birikim olmamalı, tüm yüzeyleri
görünebilmelidir (ġekil 14). Çünkü görünür yüzeyler temizlenebilir.

ġekil 13. Uygun olmayan ve uygun olan bant kenarları [5].

ġekil 14. Uygun cihaz ayakları [5].
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5. DESTEK HĠZMETLERĠ
Gıdanın üretilmesi için gerekli her türlü proses destek hizmetleri içine su, buhar, elektrik, basınçlı hava
ve diğer gazlar girer. Ġçilebilir kalitede sıcak ve soğuk su proseste kullanılmalıdır. Suyun depolanması
yapılacak ise tesisata dıĢarıdan herhangi bir Ģekilde haĢare girmemesi ve fiziksel-kimyasal-biyolojik
bulaĢma olmamasına dikkat edilmelidir. Ġçilebilir kalitede olmayan proses suyunun tesisatı ayrı
olmalıdır. Buhar içilebilir kalitede sudan üretilmeli ve buhar sistemine içten/dıĢtan bir bulaĢma
olmasının önüne geçilmelidir. Tüm akıĢkan tesisatı boĢaltılabilir olmalıdır (ġekil 15).

ġekil 15. (a) BoĢaltılamayan ve (b) boĢaltılabilir tesisat uygulamaları [5].
Elektrik kablolaması dikey veya eğimli kablo kanallarına tek sıralı olarak yapılmalıdır. Elektrik panoları
ve kontrol cihazları su, toz, haĢere girmesine müsaade etmeyecek Ģekilde yapılmalıdır (ġekil 11).
Basınçlı hava ve gaz tesisatı kuru tutulmalı, mikroorganizmalar, yağlayıcılar ve partiküller filtreler ile
tutulmalıdır.
Destek hizmetleri tesisatı mümkün olduğunca üretim alanı dıĢında tutulmalıdır. Bu amaçla tavan üzeri
ya da ayrı bir tesisat koridoru kullanılabilir. Üretim alanı içindeki tesisat, kir birikimini engellemek için
duvardan en az 25 mm açıkta monte edilmelidir. Kondens olma durumu söz konusu olacaksa bu
tesisatın açık ürün üzerinden geçmemesi gerekir. Bu amaçla boru hattı üzerine yalıtımın yanı sıra
diğer tedbirler de alınmalıdır (ġekil 2).

6. ATIK YÖNETĠMĠ
Atıkların depolandığı yerlerin, su ve ürün ile temasta olmamasına; haĢeratı toplamasına ve koku
yayılımına engel olacak Ģekilde inĢa edilmesi gerekir. Ana üretim alanından ayrı olmalıdır. Çöp
kamyonuna doğrudan yükleme yapılabilecek Ģekilde tasarlanmalıdır. Ortam malzemesi geçirgen
olmayan, zemin eğimli ve drenajı sağlanmıĢ olmalıdır. Kolay temizlenebilmelidir. Gerekiyorsa
soğutulmalıdır. Atıklar oda içinde sınıflandırılmıĢ (renk, yazı vb.), geçirgen olmayan, kolay
temizlenebilir konteynerlerde tutulmalıdır. Yüksek riskli bölümlerdeki atıklar kısa aralıklarla
uzaklaĢtırılmalıdır.

7. BAKIM
Gıda iĢleme cihazlarında ve iĢleme ortamında etkin hijyenik bakım yapılmalıdır. Bu amaçla önleyici
bakım tercih edilmelidir. Parçalar ve bileĢenler değiĢtirilmeli veya bakımı yapılmalıdır. Böylelikle
iĢlevleri bozulmaz, mikrobiyal geliĢme olmaz, ürüne fiziksel tehlike yaratmaz. Bakım ve onarım
sırasında kullanılan tüm malzemeler hedeflenen uygulamaya uygun değiĢtirilmelidir. Bunların
izlenebilirliği, gıda ürünlerinin geri toplanması söz konusu olduğunda veri tabanı oluĢturabilecek
Ģekilde yapılmalıdır. Bakım ve onarım çalıĢmaları iĢleme hattından ayrı bir yerde yapılmalıdır.
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Yapılamıyorsa çalıĢma alanı sıkı bir Ģekilde kontrol edilmelidir. Tüm bu iĢlemler sırasında kullanılan
alet/teçhizat iĢ baĢlangıcında ve bitiminde sayılmalı aynı zamanda temizlenmelidir. ĠĢleme hattına
sonradan dâhil olacak tüm cihazlar, yedek parçalar üretim alanına girmeden evvel ortamın hijyen
koĢullarına uygun hale getirilmelidir. Zonların riskine bağlı olarak alet çantaları farklı renklerde
kullanılmalıdır. Yağlayıcılar gıda kalitesinde olmalı, mikrobiyal geliĢmeye imkân vermeyecek Ģekilde
saklanmalıdır.
Cam kırılması ya da kuru hacimlere su giriĢi olduğunda yapılacaklar ile ilgili prosedürler önceden
belirlenmelidir. Gıda iĢleme alanında yapılan tüm bakım prosedürleri ile ilgili yazılı devir/teslim
prosedürleri takip edilmelidir. Bakım sonrasında ortamın alet, teçhizat; bakım ve onarım malzemeleri
ve artıklarından ari olduğu mühendislik personeli tarafından yazılı olarak onaylanmalıdır. Sanitasyon
(temizlik) personeli alanın uygun seviyede hijyenik olarak temizlendiğini, üretim personeli alanı gıda
üretimine uygun bir Ģekilde teslim aldığını yazılı bir Ģekilde teyit etmelidir. Tüm bu iĢlemler Ģirket
personeline ve taĢeron firma elemanlarına aynı Ģekilde uygulanmalıdır.
Fabrika içinde yer alan mekanik atölyeler potansiyel bulaĢım noktaları olarak dikkate alınmalıdır.
Sürekli olarak temiz tutulmalı; çıkıĢlarına yapıĢkan mat yerleĢtirilerek ayakkabılar ile gıda üretimine ait
olmayan parçacıkların çıkıĢı engellenmelidir.

SONUÇ
Piyasada olan gıdaların Ģikâyet, kanuni tedbir ve gönüllülük esasıyla toplanması firma itibarını zedeler,
ek maliyet getirir, firma değerini düĢürür. Konu ile ilgili kamuya mal olmuĢ bazı örnekler aĢağıda
verilmiĢtir:
a) Bursa Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üründe GDO tespit ettiği için Milupa firması
ürünü geri çağırmıĢtır [10].
b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ocak 2015’de 79 parti üründe taklit-tağĢiĢ nedeni ile
toplatma kararı almıĢtır [11].
c) Kraft Food, ABD, Mart 2015’de yemeğe hazır makarna-peynir ürününde metal parçacıkları
bulunabileceği endiĢesi ile ürününü gönüllü olarak toplatmıĢtır [12].
d) ABD’de bir firma Mart 2015’de paketlenmiĢ ceviz ürününde Salmonella olabileceği Ģüphesi ile
geri çekmiĢtir [13].
e) Kanada Gıda Güvenliği Denetim KuruluĢu organik sarımsak tozunu Salmonella bulgusu ile
geri çağırmıĢtır [14].
f) Almanya’da sosiste plastik parçacığı bulaĢması nedeni ile ürün geri çağrılmıĢtır [15].
Ülkemizde geri çağırmalar genelde taklit, tağĢiĢ ve muhteviyat nedeni ile olmaktadır. Hijyenik tasarım
konusuna giren konular sınırlıdır. Dünya’da ise hijyenik tasarım ilintili çağrılar öne çıkmaktadır. Bu
bakımdan gıda üreticisi firmaların olaya bakıĢ açısı da farklı olmaktadır. ĠĢlenmiĢ gıda ihracatımızın
geliĢmiĢ ülkelere oranı arttıkça ülkemizde de hijyenik tasarım konusu daha fazla gündeme gelecektir.
Bununla ilgili bilgi birikiminin oluĢturulması önem taĢımaktadır.
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GIDA SANAYİNDEKİ HİJYENİK ÖNCELİKLER
Barbaros ÖZER

ÖZET
Gıda güvenliği; bir gıdanın üretildiği andan tüketildiği ana kadar geçen tüm süreçlerde insan sağlığına
zarar vermeyecek Ģekilde korunması için alınması gereken önlemler bütünü olarak tanımlanmaktadır.
Dolayısıyla, gıda güvenliğinin sağlanması için yalnızca üretim alanına ve üretim protokollerine
odaklanmak hatalı bir yaklaĢımdır. Konunun iĢletme tasarımı, ekipman ve üretim modeli seçimi,
hammadde ve yardımcı madde/elemanların hijyenik yeterlilikleri, depolama, satıĢa sunma koĢulları ve
atık yönetimi gibi tüm yönleriyle ele alınması gerekmektedir. ĠĢletmelerin yerleĢimi sırasında basit
ancak gıda güvenliği açısından önem taĢıyan bazı noktaların sıklıkla göz ardı edildiği görülmektedir.
Basit bazı önlemler gıda güvenliği zincirinin halkalarının tamamlanmasında etkili olabilmektedir. Bu
makale kapsamında, bir gıda iĢletmesinin yerleĢim planlaması yapılırken dikkate alınması gereken
önlemler kısaca ele alınmaktadır. Ayrıca, gıda güvenliği konusunda son yıllarda giderek artan bir
önem kazanan gıda savunması ve biyoterörizm konularına da kısaca değinilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gıda, Hijyenik tasarım, Biyoterörizm, Hijyenik planlama, Atık yönetimi.

ABSTRACT
Food safety encompasses actions aimed at ensuring that all food is as safe as possible. Food safety
policies and actions need to cover the entire food chain, from production to consumption. Therefore,
focusing only on the hygienic food production protocols and/or hygienic design of production areas to
ensure food safety is problematic. Food safety should cover all components of food production
including processing plant design with its environment, raw material quality and so on. Food safety
issue should consider the following points: plant design, choice of equipment and manufacturing
protocols, hygienic sufficiencies of raw and/or supplementary materials, storage and marketing
conditions and waste management. Simple but significant points regarding food safety are often
ignored during planning food processing plants. Some simple measures may well be efficient to
complete hygienic food processing chain. In this review, some points that should be considered during
planning a hygienic food processing plant are discussed briefly. Additionally, food defence and
bioterorism issues that have been increasingly important during recent years and these issues are
addressed in the present review briefly.
Key Words: Food, hygienic design, Bioterrorism, Hygienic planning, Waste management.

1. GİRİŞ
Gıda güvenliği; bir gıdanın hammadde üretim noktasından son ürün tüketim noktasına kadar geçen
süreçte insan sağlığını olumsuz etkileyecek düzeyde değiĢime/bulaĢmaya uğramaması için alınması
gereken önlemler bütünüdür. Gıda güvenliği insan sağlığı ile doğrudan iliĢkili bir kavram olmakla
birlikte ekonomik ve siyasi yansımaları da olan küresel bir sorundur. Bu sorunun çözümü hem
metodolojik hem de bütüncül bir yaklaĢım ile mümkündür. Gıda güvenliği; halk sağlığının korunması,
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devamlılığı, ekonomik geliĢmenin sağlanması ve sürdürülebilir olması açısından zorunluluktur 1.
Gıda güvenliği kavramının anlaĢılabilmesi için öncelikle riskin doğru tanımlanması ve analiz edilmesi
gerekmektedir. Risk, gıda maddesinde sağlığa zararlı olabilecek Ģiddetteki olası tehlike olarak
tanımlanmaktadır 2. Gıda güvenliğini tehdit eden risk unsurları temel olarak fiziksel, kimyasal,
biyolojik olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Kaynaklara göre değiĢmekle beraber allerjenik riskler
dördüncü bir grup olarak eklenebilmektedir. Risk unsurlarının bir bölümü hammaddede yer alan ve
gıda iĢleme sırasında uygulanan teknolojik iĢlemler ile giderilemeyen tehditleri içerirken, bazı risk
unsurları gıda iĢleme sırasında ve/veya sonrasında bulaĢma yolu ile gıdaya geçebilmekte veya
kimyasal modifikasyon yolu ile oluĢmakta ve depolama süresince varlığını sürdürebilmektedir. Klasik
gıda güvenliği yaklaĢımında gıdanın üretimi sırasında herhangi bir riske maruz kalmaması için
alınması gereken tüm önlemler üretim alanının içinin dizaynı ve hammadde karakteristikleri ile sınırlı
tutulmaktadır. Ancak; etkili çevresel bariyerler oluĢturulmadan hijyenik olarak tasarlanmıĢ makineler
bile kullanılsa güvenli gıda üretme mümkün olamayabilmektedir. Bu yüzden fabrika alanlarının
yerleĢim planlaması gıda güvenliği risklerinin en alt düzeye indirilebilmesinde önem taĢımaktadır 3.
Fabrika yerleĢim planlaması gerçekleĢtirilirken fabrikanın uzak çevresinden, fabrika alanı, bina yakın
çevresi ve üretim alanına doğru artan bir güvenlik önlemler zinciri düĢünülmesi zorunludur. Gıda
üretim alanları için baĢarılı bir bina yerleĢimi ve çevresel planlama:
a- haĢerelerin giriĢi ve yuvalanmasını,
b- su, kir ve toz birikmesini,
c- mikrobiyolojik ve allerjenik bulaĢmaları engellemeli ve,
d- bina yerleĢimi temizlik ve dezenfeksiyonu kolaylaĢtırıcı özellikte olmalıdır.
Ayrıca, fabrika yapılanmasının olası sabotaj, vandalizm ve terörist saldırılara karĢı korunması da
önemlidir. Özellikle; hammadde ve iĢlenmiĢ ürün korunmasında;
i) Depolama alanı ile ekipmanlarına geçiĢin kontrolü (silo, su tankı…),
ii) Güvenlik (hortum hattına asma kilit…),
iii) ĠĢleme hattına güvenlik ekipmanlarının konulması
iv) SınırlandırılmıĢ alanların oluĢturulması (kapalı alan, kapı, parmaklık…)
v) Tehlike unsurlarının uzaklaĢtırılması (yabancı madde dedektörleri, filtreler, magnetler…) alınması
gereken baĢlıca önlemler arasındadır.
Etkin bir bariyer sistemi planlanırken üretilen ürün ve personel iliĢkisini de dikkate almak
gerekmektedir. Gıda iĢletmelerinde olduğu gibi yalnızca ürün güvenliğinin sözkonusu olduğu üretim
noktalarında çevre ve personelden ürüne geçiĢ (migrasyon) olmamasını sağlayacak fiziki bariyerler
planlanırken, ilaç/eczacılık ürünlerinde olduğu gibi ürünün de personel açısından sorun yaratma
olasılığının bulunduğu üretim noktalarında hem üründen personele hem de personelden ürüne bulaĢı
yollarının engellenmesi gerekmektedir.

2. GIDA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN FABRİKA ALANI VE YERLEŞİMİ
Fabrika alanının yakın çevresi planlanırken yasal gereklilikler (tarım arazisi dıĢı alanların seçimi,
korumada öncelikli alanların seçilmemesi vb..), peyzaj özellikleri (yerel flora ve fauna, yüksek nem,
haĢere ve böcekler için beslenme alanları vb..) ve ekonomik kullanım özellikleri (altyapı, lokal
emisyonlar, yer altı suyu kalitesi, tarım alanlarına yakınlık vb..) dikkate alınmalıdır. Ayrıca; hakim
rüzgar yönü ve Ģiddeti, haĢere tipleri, hassas alanlarda sıvı akıĢından kaçınılması ve yangına duyarlı
alanlardan uzak mekanlar seçilmesi de önem taĢımaktadır.
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3. GIDA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN FABRİKA YAKIN ÇEVRESİNİN PLANLANMASI
Fabrika yakın çevresinde yer alan arazi toprak kalitesinin tesisleĢmeye uygunluğu mutlaka test
edilmelidir. Ayrıca, toprak yapısının ve arazi eğiminin kimyasal ve biyolojik bulaĢmayı engelleyici
özellikte olması ve temel çökmesi nedeniyle çatlak oluĢumunun yaratacağı hijyenik riskleri taĢımaması
da gerekmektedir. Fabrika yakın çevresinde yer alan tesislerde hayvanlar için saklanabilecekleri
mekanların oluĢturulmaması ve atık toplama alanının ayrılması da gıda hijyeninin sağlanması
bakımından kritik öneme sahip unsurlardır. Bu amaçla; fabrika yakın çevresinin giriĢ alanı ayrılarak
kesintisiz bir çit alanı oluĢturulmalı ve iç/dıĢ kısımlar iri çakıl taĢları (>2.5 cm) ile döĢenmelidir. Çakıl
döĢeli alanın derinliğinin en az 15 cm ve fabrika duvar dibinden itibaren en az 1 m uzunlukta olmasına
dikkat edilmelidir. Çakıl taĢları sürüngenlerin hareketliliğini kısıtlayarak iĢletme içine giriĢ olasılıklarını
azaltmaktadır. Ayrıca, fabrika binasının çalılık ve ormanlık alanlardan yeterince uzak (en az 10 m
uzakta) konuĢlandırılmasına da özen gösterilmelidir. Fabrika alanı içindeki yol, yürüme ve araç park
alanlarının dayanıklı ve temizlenebilir materyalden üretilmiĢ olması, olabildiğince az bağlantı noktası
içermesi (mümkün ise asfalt ya da benzeri malzeme kullanımı tercih edilmelidir) ve periyodik
bakımının (haĢerelerin yerleĢebileceği alanların temizlenmesi ve çukurların doldurulması gibi)
yapılması gerekmektedir.
Harici ıĢık kaynaklarının bina üzerinde değil direk üzerinde olması sağlanmalı ve yatay lamba yüzey
alanları yerine yuvarlatılmıĢ köĢeli lamba yüzey alanları tercih edilmelidir. Fabrika çevresindeki alanın
eğiminin drenaj etkinliği yüksek olacak Ģekilde planlanmasına özen gösterilmeli ve su veya benzeri
sıvıların birikimine neden olabilecek eğim yetersizliklerine fırsat verilmemelidir.
Binaların yerleĢimi ve düzenlenmesinde personel, ürün, üretim ekipmanları ve atıklar için ayrılmıĢ
yollar tasarlanmalıdır. Ayrıca, fabrika içindeki laboratuvarlardan kaynaklanabilecek bulaĢmaların
engellenmesi gerekmektedir. Sonuç olarak; binaların haĢere veya mikrobiyel bulaĢmalara karĢı
korunabilmesi için bina çevresi hayvan, haĢere vb.. canlıların bina içine sızmalarına karĢı korunaklı
olmalı, kendiliğinden kapanan kapı/pencere vb.. tasarlanmalı ve haĢere giriĢlerine karĢı tüm açıklıklar
giderilmeli, giriĢ koridorlarının/kapılarının üzerinde ıĢık kaynağı olmamalı, yükleme alanında merdiven
bulunmamalı ve tüm açık bölümler paslanmaz çelik ızgaralar (< 1mm x 1 mm) ile kaplanmalıdır.
Bina çatılarında kullanılan malzemenin; haĢere/hayvan giriĢinin ve su sızmasının engellemesine ve
kendiliğinden drene olabilmesi için eğiminin ≥ 3° olmasına özen gösterilmelidir (mümkün ise tek
katmanlı olmalıdır). Çatı içine doğru drenajdan kaçınılmalı, Gıda partiküllerini çatıya taĢıyabilecek bir
hava deĢarj sistemi olmamalıdır. Tavan arası boĢluğu rahatlıkla içine girilebilecek boyutta olmalıdır.
Fabrika duvarlarının dıĢ yüzeyi pürüzsüz olmalı, tüm boĢluklar doldurulmalı ve yatay yüzey
bulunmamalıdır. Üretim alanlarına bakan yüzeylerde pencere konuĢlandırılmamalı ve olabildiğince az
bölüm giriĢi bulunmalıdır.

4. GIDA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÜRETİM ALANIN PLANLAMASI
Gıda iĢletmelerinde üretim alanlarının planlanmasında ürün hareketliliği, personel hareketliliği, atık
hareketliliği, paketleme materyali vb. hareketliliği ile yardımcı servislerin kullanım alan yoğunlukları
dikkate alınmalıdır. Buna göre; bir gıda iĢletmesinde doğrudan üretim alanlarında farklı hijyenik
standartlara sahip ürünlerin üretim alanları fiziksel olarak birbirinden ayrılmalı ve ürün trafiği
olabildiğince sınırlandırılmalıdır. Özellikle, benzer amaca yönelik alanlar (soğuk depolar, inkübasyon
odaları vs..) biraraya toplanmalıdır. Ek olarak; ürün ile hammadde, ikincil paketleme materyali,
kalıntılar, temizlik kimyasalları/gıda özelliğinde olmayan kimyasallar ve alerjenlerin teması kesilmelidir.
Kalıntılar/sıvı atıklar/ yan ürünler kaynağında toplanmalı ve kapalı kaplara aktarılmalı ya da uygun
Ģekilde hızla drene edilmelidir. Atık depolama kaplarının geçici depolama alanları belirlenmeli ve bu
kapların tahliyesi düzenli bir Ģekilde gerçekleĢtirilmelidir. Drenaj hatları yüksek hijyenik gereklilikten
temel hijyenik gereklilik düzeyine doğru planlanmalıdır (ġekil 1). Hava akıĢı da yüksek hijyenik zondan
temel hijyenik zona doğru gerçekleĢmelidir (ġekil 2).

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 770 _______

Şekil 1. Atık ve yan ürün hareketliliği 4.

Şekil 2. Hava, atık ve personelden ürüne ters hava akıĢı.
4.1. Gıda üretim alanlarının planlamasında zon oluşturma
Ürüne (çapraz) kontaminasyonun engellenmesi için kurulması gereken fiziksel bariyerleri,
uygulamaları ve prosedürleri içeren kılavuzların oluĢturulması genel hijyen yaklaĢımının bir parçasıdır.
Bu amaçla; üretim alanlarının hijyenik gereklilikleri esas alınarak farklı fiziksel zonlara (bölümlere)
ayrılması gıda güvenliğinin sağlanması bakımından önem taĢımaktadır. Bir gıda iĢletmesinde zon
oluĢtururken aĢağıdaki noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir:
•
•
•
•
•
•
•

Risk değerlendirmesi
Açık ya da kapalı sistemler
Ürün ve ürün temas yüzeylerinin çevresel etmenlere açık olma düzeyleri
Ürün duyarlılığı (pH, aw…)
Özel tüketici talepleri (yenidoğan gıdaları, bebek maması, devam gıdası formülasyonları vb…)
Ürün iĢleme sırasında ardıĢık iĢlem basamakları
KomĢu/bitiĢik alanların koĢul ve karakteristikleri

Tipik bir zon oluĢturma yaklaĢımında en yüksek hijyenik ortamın oluĢturulması gereken alan(lar) en iç
kısımda yer almalıdır (ġekil 3 ve 4).
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Şekil 3. Hijyen alanlarının jenerik yerleĢimi 4.

Şekil 4. Üretim alanları hijyenik koĢullar esas alınarak zonlara ayrılmıĢ bir gıda iĢletmesi örneği 4.
Üretim alanlarının zemin yapılanması geçirimsiz, fiziki darbelere karĢı dirençli, çatlak/yarık
içermeyecek ve kendiliğinden drene olabilecek Ģekilde tasarlanmalıdır. Aynı zamanda zemin
materyallerinin (karo vs..) bağlantı noktalarının temizlenebilir özellikte olmasına dikkat edilmelidir. Bu
amaçla en sık kullanılan zemin döĢeme malzemesi epoksi reçinelerdir.
Gıda iĢletmelerinin havalandırma sistemleri yoğunlaĢma ve aĢırı toz birikimini engelleyecek Ģekilde
tasarlanmalı ve doğal havalandırmadan kaçınılmalıdır. Bu amaçla en uygun seçenek havalandırma ve
ekstraksiyon sistemlerinin kombinasyonudur. Hava, yüksek hijyenik alandan temel hijyenik alanlara
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doğru sirküle etmelidir. Sistem, ilgili üretim alanının hijyenik gereksinimleri doğrultusunda hava
sirkülasyonu yapacak Ģekilde tasarlanmalıdır. Sirkülasyona sokulacak olan hava mutlaka filtre
edilmelidir. 25 Pascal dolayındaki bir ters hava basıncı bulaĢanların üretim alanına giriĢinin
engellenmesi için yeterli olmaktadır (ġekil 5). Havanın mikrobiyel geliĢimi teĢvik etmemesi için
olabildiğince kuru olmasına dikkat edilmelidir. Kontaminasyondan arındırılmıĢ bir temiz hava
sirkülasyonu için filtrasyon, sıcaklık ve nem kontrolü ile basınç gradiyeni içeren kombinasyonun
oluĢturulması gerekmektedir.
Sonuç olarak; hijyenik tasarım açısından bina yerleĢiminde aĢağıdaki ilkelere özen gösterilmelidir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Çiftliklerden ve her türlü bulaĢı kaynağından uzakta olmalıdır
Ġstenmeyen mikroorganizma kaynaklarının içeri sızma/girmesini engelleyecek Ģekilde
tasarlanmalıdır
Zon oluşturmanın felsefesi: çoklu bariyerler= “kutu kutu içinde” yaklaĢımı uygulanmalıdır,
Madde akıĢ trafiğinin kontrolü (istenen ya da istenmeyen) sağlanmalıdır,
Potansiyel tehlike kaynaklarının yüksek hijyenik zondan uzaklaĢtırılması sağlanmalıdır,
Kalifiye hammadde kullanımına dikkat edilmelidir,
Nem/su birikiminin engellenmesi sağlanmalıdır
Yatay yüzeylerin minimize edilmesine dikkat edilmelidir.

Şekil 5. Kontrollü Ģekilde yönlendirilmiĢ hava akımı (tek yönlü) 4.

5. GIDA SAVUNMA VE BİYOTERÖRİZM
Gıda savunması; bilinçli olarak bir gıdaya veya gıda grubuna herhangi bir zararlı etmenin
bulaĢtırılmasına karĢı alınması gereken önlemler olarak tanımlanmaktadır 5. Gıda terörizmi kavramı
ilk kez 1984 yılında ABD’nin Oregon eyaletinde Rajneeh tarikatı üyelerinin 10 ayrı restoranttaki
gıdalara Salmonella spp. bulaĢtırması sonucu kamuoyu gündeminde yer almıĢtır. Bu eylem
sonucunda 750 kiĢi hastalanırken 45 kiĢi hastanede tedavi görmüĢtür. Bir diğer eylemde de Michigan
eyaletinde bir süpermarket çalıĢanı kıymalara nikotin ilave etmiĢ ve 92 kiĢinin rahatsızlanmasına
neden olmuĢtur (http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5218a3.htm). Bu ve benzeri
eylemler nedeniyle 2008 yılında ABD’de Food Defence, Biovigilance and Bioterrorism (PAS220:2008)
yasası çıkarılmıĢ ve her bir gıda iĢletmesinin biyoterörizm, Vandalizm ve sabotaj olasılığını en aza
indirecek önlemleri alması zorunlu kılınmıĢtır. Özellikle, hassas üretim noktalarının belirlenmesi,
haritalanması ve bu alanlara geçiĢin sınırlandırılması bu yasa kapsamında istenmektedir. ABD Gıda
ve Ġlaç Otoritesi (US-FDA) bu amaca hizmet etmek üzere ALERT Assure (güvenmek), Look
(gözlemek), Employees (çalıĢanlar), Report (raporlama), Threat (tehdit) programını baĢlatmıĢtır. Bu
program çerçevesinde gıda üreticilerinin hammadde ve yardımcı madde sağlayıcı firmaları kapalı ve
kilitli koĢullarda ürün nakletme konusunda yönlendirmeleri istenmektedir. Ayrıca, gıda iĢlemede
kullanılacak olan malzemelerin, hammadde ve yardımcı maddelerin kaynağından itibaren izlenmesi,
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bu maddelere eriĢimin yetkili kiĢiler ile sınırlı tutulması ve uygun bir etiketleme sisteminin (barkodlama
sistemi) oluĢturulması gerekmektedir. ÇalıĢanların geçmiĢinin bilinmesi, personel hareketliliğinin
yetkilendirilmiĢ alanlar ile sınırlandırılması ve kritik öneme sahip noktalara müĢteri geçiĢinin
engellenmesi gıda savunma sistemlerinin etkin çalıĢması için zorunludur. Ayrıca, gıda savunma
sistemlerinin yeterliliğinin test edilmesi amacıyla hammadde, yardımcı madde veya iĢlenmiĢ ürünler ile
bu ürünlerle temas eden malzemelerin güvenliklerinin sağlanmasına yönelik önlemlerin periyodik
olarak denetlenmesi ve sonuçların raporlanması gerekmektedir. Bu raporlar gelecek için eylem
planlarının hazırlanması açısından önem taĢımaktadır. Gıda güvenliğinin sağlanmasında temel
yaklaĢım olan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points- Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktaları)
sisteminin TACCP (Threat Assessment Critical Control Points- Tehdit Değerlendirmesi Kritik Kontrol
Noktaları) sistemi ile bütünleĢmesi önerilmektedir.

6. GIDA İŞLETMELERİNDE ATIK YÖNETİMİ
Gıda iĢleme süreçleri sırasında ya da sonrasında ortaya çıkan atıklar (biyolojik atıklar, kirli hava,
kirlenmiĢ su vs..) gıda ile iliĢkili riskler içinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle, gıda atıklarının
uzaklaĢtırılması (bertaraf edilmesi) için değiĢik stratejiler geliĢtirilmiĢtir. En yaygın kullanılan üç strateji:
1- ĠĢletme yakınındaki bir biyolojik atık toplama istasyonuna nakil (The end of pipe abatement)
2- Biyolojik atığı kaynağında azaltma (The reduction at source)
3- Biyolojik atığı bütünüyle geri kazanma (The zero-point discharge) 6.
Birinci stratejide; gıda atıkları Ģehir atıkları arıtma sistemine dahil olmakta ve birincil, ikincil veya
üçüncül atık arıtma sistemleri kullanılarak bertaraf edilmektedir. Bu yaklaĢım ISO 14001 Gıda Atık
Uygulamaları standartlarına kısmen uyum göstermektedir. Ġkinci strateji, ağırlıklı olarak orta ve büyük
ölçekli gıda iĢletmeleri tarafından uygulanırken membran teknolojileri ve/veya eĢdeğer teknolojiler
aracılığı ile gıda atıklarının kirlilik unsurlarının konsantrasyonu azaltılabilmektedir. Özellikle peynir
yapımı sırasında açığa çıkan peynir suyundan mineral maddelerin membran filtrasyon teknolojisi
yardımı ile ayrıĢtırılması çevre korunumu açısından önem taĢımaktadır. Biyolojik atığın bütünüyle geri
kazanımı beraberinde katma değeri yüksek yeni gıda ürünlerinin ortaya çıkmasını tetiklemiĢtir.
Örneğin; peyniraltı suyundan izole edilen proteinler toz ya da konsantrat formunda ürüne
dönüĢtürülerek direkt tüketim ya da gıda iĢlemede katkı maddesi amaçlı kullanılabilmektedir. Son
yıllarda, biyo-fonksiyonelliği yüksek gıda atık bileĢenlerinin fonksiyonel içecek endüstrisinde kullanımı
da yaygınlaĢmaya baĢlamıĢtır.
Atık yönetim hiyerarĢisi; önleme (öncelikli seçenek) → minimizasyon → yeniden kullanım → geri
dönüĢüm → enerji geri kazanımı → bertaraf (en son seçenek) Ģeklinde sıralanmaktadır. Klasik atık
hiyerarĢisinde yer alan bertaraf iĢlemi 2020 Atık HiyerarĢi hedeflerinde yer almamaktadır. Bu hedefler
ağırlıklı olarak önleme ve geri kazanımı içermektedir. Gıda sanayi tüm imalat sanayi içinde atık geri
kazanım baĢarısı yüksek bir alt üretim segmenti olarak tanımlanmaktadır.

SONUÇ
Güvenilir gıda üretimi, toplumların daha sağlıklı beslenme taleplerinin bir yansıması olmanın yanı sıra
doğrudan insan sağlığınım olumsuz etkilememeyi de amaçlamaktadır. Global gıda endüstrisi üretmiĢ
oldukları ürünlerin doğrudan ve/veya dolaylı olarak insan sağlığına olumsuz etki yapmaması için
birçok strateji geliĢtirmiĢ ve eylem planları hazırlamıĢtır. Bu plan ve eylemler ağırlıklı olarak uluslar
arası düzeyde yasal (mevzuata dayalı) zemine de oturtulmuĢtur. ISO Kalite Yönetim standartları,
HACCP, TACCP ve benzeri kalite ve güvenlik sağlama sistemleri kanalı ile gıda güvenliğinin
sağlanmasına yönelik çabalar hız kazanmıĢ durumdadır. Gıda güvenliği kavramına bütünsel
yaklaĢılmalı ve sadece üretim alanı değil tüm üretim çevresinin yeterliliği/uygunluğu güvenilir gıda
üretiminde dikkate alınmalıdır.
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ÜLKEMĠZDE TAZE ÜRÜN DEPOLAYAN SOĞUK MUHAFAZA
TESĠSLERĠNDE TEKNĠK VE EKONOMĠK NĠTELĠKLER
Rahmi TÜRK
Hakan KARACA

ÖZET
Taze ve DonmuĢ gıdaların tüketim sürelerini uzatmak, uzak pazarlara ulaĢımını sağlamak, kalitatif,
fizyolojik ve patojenik kayıpları önlemek adına ortam ısı ve nem koĢullarını en ekonomik bir Ģekilde
düzenlemek; bugünkü teknoloji ile ancak “SOĞUTMA” ile olasıdır.
Ancak “SOĞUTMA” iĢlemi uygulamada birçok farklı yollar ile sağlanır. Bugün dünyada en yaygın
kullanılan teknoloji “SOĞUTUCU AKIġKANLAR” ile elde edilen düĢük ısıların ortam içerisine
yönlendirilmesi ile gerçekleĢtirilmektedir.
Soğutucu AkıĢkanların düĢük basınçlarda sıvı halden gaz hale geçmesi sırasında çevreden aldığı
ısının dıĢarıya atılması ile gerçekleĢtirilen; ”Ortam Isısını DüĢürme” iĢlemi ana kompanentler olarak
Kompresör, Kondanser, BuharlaĢtırma Valfi ve Evaporatör yardımıyla sağlanır.
Söz konusu bu dört ana aparatın doğru seçilmemesi veya projelendirilememesi, soğutma eylemini
ciddi anlamda olumsuz etkilemekte, dolayısıyla de depolanan ürünlerde önemli kayıplara neden
olmaktadır.
Sunumumuzda; Soğuk Muhafaza Tesislerinde; soğutma iĢlemini gerçekleĢtiren ana ve yardımcı
aygıtların iyi projelendirilemeyip, yanlıĢ uygulamalar sonucu, uygulamada yaĢanan olumsuzluklar ve
çözüm önerileri yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Soğuk muhafaza, Soğutma, Soğutucu AkıĢkanlar.

ABSTRACT
Extension of shelf life of fresh or frozen products, ensuring their transportation to foreign
countries,regulation of temperature and humidity conditions of the medium in the most economic way
to avoid qualitative, physiological and pathological losses, are only possible by „COOLING‟ with
today‟s technology.
But cooling process in practice can be performed by so many different ways. Today, most common
technology used in the World is directing low temperatures to the medium obtained by coolants
(refrigerants). Components such as compressor, condenser, evaporization valve and evaporator allow
the process of „ Ambient Temperature Reduction‟ that eject the heat coming from evaporization of
coolants to outside.
Wrong selection and wrong design of these main components can influence negatively the cooling
process and therefore can generate important losses for stored products.
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In our presentation, we have given examples of wrong applications of these components in cold
storage facilities and our solutions.
Key Words: Cold Storage,Cooling,Refrigerants.

1.GĠRĠġ
7 milyar insanı besleyebilir miyiz?
FAO kayıtlarına göre; Dünya‟da her yıl 1.3 milyar ton yiyecek çöpe gidiyor. Bu miktar 868 milyon
insanı doyuracak bir israftır. BaĢta ABD ve Avusturalya olmak üzere tüm dünya ülkelerinin israf ettiği
ortalama değer 572,4 kg/yıl/insandır(1).
En fazla kayıp; yiyeceklerinin %40‟ını cöpe atan ABD‟dir. Gıdaların israf edimesinde kötü ulaĢım,
ambalaj, yetersiz depolama ve tüketici kayıpları neden olmaktadır.Bu ülkede kayıpların %25‟ini
tüketiciler yapmaktadır. ABD‟de her vatandaĢın bir günde ortalama 750-850 g yiyeceği çöpe atmakta
olup, yıllık maddi karĢılığı 90 miyar dolaylarındır (1).
Çin‟de ise; 533 milyon ton gıda değiĢik nedenler ile israf edilmekte ve yakın gelecekte bu ülke çöp
yığınları ile baĢı derde girecektir (1).
Sahraaltı Afrika‟da ise kuraklık, kötü ulaĢım, hastalık ve zararlılar ve de depolama koĢullarının çok
kötü olması nedeniyle sadece yemek kayıpları yıllık 100‟lerce tonu bulmaktadır ki; bu miktar; dünyanın
etrafında 41 tur atacak tam 2 milyar market arabasını doldurur! (1).
Eğer yakın gelecekte açlık ile mücadelede tam bir sonuç alınmak istenirse; mutlaka ürünlerin pazara
ulaĢımında, iyi ve kontrollü bir nakliye, uygun bir ambalajlama ve daha da önemlisi ürüne özel soğuk
muhafaza tesislerini hem üretim, hem de tüketim yığınaklarında hızlı bir Ģekilde inĢa edilmelidir.
Biz bu sunumumuzda; iyi bir depo inĢa etmenin asgari koĢulları neler olmalıdır konusunu, soğuk
depolarda en çok depolanan elma meyvesi üzerinden vereceğiz. Ancak unutulmamalıdır ki; her
ürünün kendine özgü saklanma koĢulları vardır.

2. TAZE ÜRÜN DEPOLAMA
Elmanın gerçek değerini bulmasını sağlayan sektör; depolamadır!
Soğuk; basit bir ifadeyle, mikroorganizmaların hareketlerini yavaĢlatarak gıda maddelerinin
bozulmasını geciktirir. Bunu anlayan atalarımız gıdaları karlara gömerek taze kalmasını sağlamaya
çalıĢmıĢlardır(5).
Elmanın dalından koparılmasıyla beraber, ortam sıcaklığında, bünyesinde bulunan bitkisel bir hormon
olan etilen salgılamaya baĢlar. Etilen ve mikroorganizmaların hareketlenmesiyle elma üç hafta içinde
elden çıkar, yenemez hale gelir(2).
Soğutma etkisinin faydasını bilen ilk elma üreticileri elmaları mümkün olduğu kadar soğuk ve rutubetli
yerlerde saklayarak elmayı mümkün olduğu kadar çürümeden saklamaya çalıĢmıĢlardır. Ancak;
kontrolden ve yönetimden uzak bu fiziki depolar ihtiyacı karĢılamaktan çok uzaktı.
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Soğuk depolama teknolojilerinin geliĢmesi ve soğuk depoların çoğalması, elmanın 70 milyon tonun
üzerinde üretilmesini sağlamaktadır. Bugün soğuk depolar sayesinde 12 ay boyunca 2-3 $ fiyatla tüm
dünya elma yiyebilmektedir.
Elma bu sayede üreticisinden depolayana, tüketicisinden ambalajcısına, sevkiyatçısından gübre ve
ilaç tedarikçilerine kadar milyonlarca kiĢiye ekmek kapısı olmaktadır.
Depolamanın Tarihi Doğal Mağaralarla BaĢlar. Romalılar M.Ö 100. yılın ilk yarısında bizlere
sundukları ilk depolama bilgileri ile bugün hala kullanımda olan ilkel depolama yöntemlerinin ilk
mimarları olmuĢlardır.
Ġnsanoğlunun yüzyıllar boyu yiyeceklerini sakla- yabilmek için baĢvurduğu yöntemler hiç kuĢkuyok ki
günümüz teknolojilerinin geliĢmesine büyük katkılar sağlamıĢtır.Eski yöntemler, yeni teknolojilerin
uyarlanamadığı, fakir bölgelerde halen kullanılmaktadır. Doğal mağaralar atalarımızın yiyeceklerini
beklettikleri ilk depolardır. Orta çağ döneminde, Ġran‟da gıdaların saklanması için sarnıçlar ve rüzgâr
kuleleriyle soğutulan binalar bulunmaktaydı.
Sarnıçlar, merkezi bir avluda bulunan geniĢ havuzlar içerisinde, yağmur sularının toplanması
sağlanırdı. Rüzgâr kuleleri, doğal esintileri içerisine alacak pencerelere sahipti. Pencerelerden içeriye
giren rüzgâr binanın alt kısmına, havuzlara yönlendirilmekteydi.
ĠĢlemin son aĢamasında ise, sarnıçtaki su buharlaĢtırılarak binanın içindeki hava soğutulurdu. Hiç
kuĢku yok ki birer mühendislik harikası olan Ortaçağın Rüzgâr Kuleleri, günümüz modern depo
teknolojisinin geliĢmesine esin kaynağı olmuĢtur.(4)
Günümüzde soğutma, üstün mühendislik teknolojileri ile desteklenerek büyük bir endüstriye
dönüĢmüĢtür. Soğuk depolama, ülke ekonomilerini kökten etkileyerek hem üreticiye, hem tüketiciye
fayda sağlayan çok karlı bir sektör oluĢturmuĢtur.
Endüstriyel soğutmanın baĢlangıcı 1800‟lü yıllarda mekanik soğutma çevrimlerinin geliĢtirilmesiyle
baĢlanmıĢtır. 1890 yılında ilk mekanik buz imalatı baĢlamıĢ, absorpsiyon prensibiyle çalıĢan otomatik
bir buz dolabı 1900‟lü yılların baĢında Amerika‟da satıĢa çıkmıĢtır.
Gıdaların saklanmasında önemli rol oynayan soğutma sistemlerinin endüstriyel hale gelmesiyle gıda
üretimi patlama yapmıĢtır.
Üretilen gıdaların uzun süre saklanabilmesi gıda fiyatlarını uygun hale getirmiĢ, sabit ve hareketli
soğuk zincir uygulamasıyla gıdalar bütün dünyayı dolaĢmaya baĢlamıĢtır. Modern soğutma makinaları
az enerji tüketen, uzaktan izlenip kumanda edilebilen, tam otomatik çalıĢan soğuk depo içinde ürünün
sağlıklı olarak kalabilmesi için her tür ayarı yapılabilen teknolojik sistemler haline gelmiĢtir.
Günümüzün izolasyon sistemleri kolay montajı yapılan ucuz maliyetli demonte edilebilen, panellerle
herkes tarafından uygulanabilen yapılar haline gelmiĢtir.
Bu geliĢmeler soğuk depoların dünyanın bütün coğrafyalarında kolaylıkla kurulmalarını sağlamıĢ,
üretilen gıdaların tüketilene kadar sağlıklı kalmasına olanak tanımıĢtır.
Soğuk oda içerisinde oluĢan ısının uzaklaĢtırılması prensibi ile çalıĢtırılan yöntem sayesinde, ortam
sıcaklığı düĢürülerek elmanın solunumu yavaĢlatılmakta ve çok daha soğuk bir hava ile daha uzun
bir süre yaĢamını devam ettirmesi sağlanmaktadır.(2)

3. MODERN ELMA DEPOLARI
Elma Deposunda Soğutma Sistemi Seçmek!
Sebze ve meyve sektöründeki talep ve üretim artıĢı soğuk hava deposu yatırımlarını arttırmıĢ; Ülke
ekonomilerinde köklü bir değiĢime neden olan ve yatırımın kendini iki, üç yıl gibi çok kısa bir sürede
amorti ediyor olmasıyla beraber sunulan teĢvikler yatırımı çok cazip hale getirmiĢtir
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu Bildirisi
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Soğutma sisteminde yatırım açısından iki ana kriter bulunmaktadır.
Birincisi ilk yatırım maliyeti , ikincisi ise enerji tüketimi ve iĢletme maliyetleridir. Soğuk hava depo
iĢletmeciliğinde enerji tüketimi gider faturaları içerisinde en yüksek kalemi oluĢturmaktadır. Bunun
sebebi depolarda ihtiyaç duyulan soğutucu cihazların çok güçlü olmasıdır. Ġlk yatırım yapıldıktan
sonra, iĢletme aĢamasında toplam giderin % 80 kadarının elektrik faturalarının oluĢturacağı
unutulmamalıdır.
Bu nedenle yatırım hesapları, elektrik harcamaları göz önünde bulundurularak uzun vadeli bir plan
dahilinde yapılmalıdır.(9)
Soğutmada soğutma tekniği açısından iki ana seçenek vardır:
3.1.Direkt Çevrimli Soğutma Sistemleri
Bu soğutma sisteminde, soğutma enerjisi direkt olarak odanın içerisine iletildiğinden enerji verimliliği
için en ideal yöntemdir. Dünyadaki soğuk depoların %90‟ı bu yöntemle yapılmaktadır. Freon veya
Amonyak ile oluĢtu rulmuĢ bu sistemlerde, kompresör vasıtasıyla sıkıĢtırılan soğutucu akıĢkan önce
sıkıĢtırılıp kondanserde yoğunlaĢtırılır.
Ardından likit haline getirilmiĢ olan soğutucu akıĢkan, evaporatör içerisinde buharlaĢtırılarak soğutma
enerjisi elde edilir. OluĢturulan bu soğutma enerjisi, deponun içerisine soğutucu (evaporatör)
vasıtasıyla aktarılır.
Küçük kapasiteli soğuk depolarda soğutucu akıĢkan olarak amonyak kullanmak ekonomik olmadığı
için akıĢkan gazı olarak freon gazı kullanılmaktadır.(7)
3.2.Direkt Çevrimli Soğutma Sistemleri
3.2.1. Freonlu Sistemler
Bu, endüstriyel soğutmada sıklıkla kullanılan ve kimyasal adı R-404 A, HFC (Hydrofluorocarbon)
olarak bilinen yapay bir gazdır. Ayrıca 134 A da soğutma sektöründe kullanılan diğer bir Freon
türevidir. Günümüzde freonlu sistemler, 2000 tonluk depolara kadar , soğuk hava depoları için iyi bir
soğutucu akıĢkandır. Soğutucu gaz olarak, Freon kullanan soğutma sistemleri iki ayrı Ģekilde
tasarlanırlar.
3.2.1.1. Freonlu Split Sistemler
Birebir split sistemler, en eski ve en çok kullanı- lan soğutma sistemleridir. Bir kompresörün bir
soğutucuyla (evaporatör), soğuk depoyu soğuttuğu bu sistemlerden gerektiği kadarını kullanarak,
istenildiği kadar soğuk depoyu büyütmek mümkündür.
Çok sayıda kompresör, çok sayıda elektrik panosu ve evaporatör olması sistemde arıza ihtimalini
çoğaltırken aynı zamanda elektrik tüketimi açısından da dezavantajlıdır. Bu nedenle split sistemler
daha küçük kapasiteli depolar için uygundur. Bir sistemin bozulduğunda da diğer bir sistemi de
etkilememesi de arızaya müdahale açısın- dan avantajlıdır. Ayrıca bu sistemlerin servis ve bakımı
kolaydır. Her coğrafyada herkes tarafından servis ve bakımı kolayca yapılabilmektedir.(7)
3.2.1.2. Freonlu Merkezi Sistemler
Son on yılda endüstriyel soğutma sistemlerinde meydana gelen teknolojik geliĢmeler sayesin de,
özellikle vidalı ve pistonlu kompresörlerin gücünün hızla büyümesi ve bunların yol verme sistemlerinin
geliĢmesi, feronlu merkezi sistemlerin eskiden beri büyük soğutma sistemlerinde kullanılan amonyaklı
soğutma sistemlerine karĢı yeni bir alternatif olarak ortaya çıkmasına olanak sağlamıĢtır. Birden çok
kompresörün paralel bir Ģekilde bağlandıktan sonra, kompresörlerin ihtiyaca göre sırayla devreye girip
çıkması prensibine göre dizayn edilirler.
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Kompresörlerin eĢ yaĢlandırılması sisteme büyük avantaj sağlamaktadır. Bir diğer sağladığı önemli
avantaj ise enerji verimliliğidir. Eskiden sadece amonyaklı sistemle çözülen 10 bin tonluk büyük
kapasiteli depolar, günümüzde merkezi freonlu sistem uygulanarak mükemmel bir Ģekilde
yapılandırılmaktadır.
3.2.2. Amonyaklı Sistemler
Amonyak, endüstriyel uygulamalarda eskiden beri yaygın olarak kullanılan bir soğutucu akıĢkandır.
Amonyağın buharlaĢma ısısı yüksek, sıvı akıĢ oranı ise düĢüktür. Bu düĢük sıvı akıĢı, amonyağın
daha küçük soğutma kapasiteleri için kullanımını sınırlandırmaktadır. Susuz Amonyak; kimyada NH3,
(R717) adıyla anılmaktadır. Kolay bulunabilen ucuz bir kimyasaldır. Doğada aĢındırıcı, yıpratıcı
“korozif” bir özelliğe sahip olmayan ve soğutucu akıĢkanlarda olması gereken özelliklerin çoğuna
sahiptir.
Ancak nem ortamında bakır, pirinç ve diğer demir dıĢı malzemeler ile uyumlu olmadığı için Ģiddetli
aĢındırıcı bir özelliğe de sahiptir. Bu nedenle Amonyak kullanımlı sistemlerde çelik borular kullanılır.
Amonyak, özellikle 2000 tonun üzerindeki büyüklüklerde olan depolarda, yaygın olarak
kullanılmaktadır. Amonyak gazının fiziki özellikleri, sağladığı düĢük delta T avantajı ile özellikle geçmiĢ
yıllarda baĢka bir alternatif olmaması sebebiyle yaygın olarak kullanılmıĢtır.

4. ĠNDĠREKT-SALAMURALI-SOĞUTMA SĠSTEMLERĠ
Ġki devreli soğutma sistemleridir. Soğutma enerjisi birinci devrede oluĢturulur. OluĢturulan enerji bir
eĢanjör vasıtasıyla ikincil soğutma sistemine aktarılır. Bu soğutma sisteminde donma ısısı çok düĢük
olan sıvı akıĢkan, salamura kullanılmaktadır. Salamura bir pompa vasıtasıyla sistem içerisinde
dolaĢtırılır. Bu sistemin birinci aĢamasında soğutma, baĢka akıĢkanlar ile yapılmaktadır. Ġndirekt
Soğutma Sistemleri bir diğer adı da “Salamuralı Sistemler “ olarak bilinmektedir.
Bu dolaylı çalıĢan sistemler, özellikle soğutucu akıĢkanların doğrudan kullanılmasının sakıncalı
olduğu, genellikle buz üretim tesislerinde ve dondurma üretiminde kullanılmıĢtır.
Son zamanlarda dünya‟daki önemini neredeyse yitirmiĢ olsa da karbondioksitin soğutma sektöründe
yeniden gündeme gelmesi ile bu sisteme bir fırsat yaratabileceği düĢünülmektedir. Bu sistemde elde
edilen soğutma enerjisinin bir ısı eĢanjörü vasıtasıyla ikinci devre soğutma sistemine aktarmasıyla
gerçekleĢmektedir.Soğutulan salamura (yardımcı soğutucu akıĢkan) bir pompa yardımıyla soğuk depo
içinde konumlandırılmıĢ olan evaporatörlere gönderilerek ortam ısısının düĢmesi sağlanır. Ana
soğutucu akıĢkan ise sadece makine dairesinde hapsedilmiĢ olur.
Salamuralı soğutma sistemlerinin birinci ayağında, ikinci devreye iletilecek (soğutulacak ortam da
dolaĢacak) olan salamuralı çözeltinin soğutulması, amonyak, freon veya karbondioksit kullanılarak
yapılabilmektedir.(6) Bu sistemlerin dezavantajı birinci devreden ikinci devreye ısı transfer eden ısı
eĢanjöründeki % 10 - % 25 arasındaki enerji kaybı olmasıdır.
Ġndirek soğutmalı sistemlerde birinci devrede;
A. Freon
B. Amonyak
C. Karbondioksit
Ġkinci devrede de donma ısısı düĢük olan;
A. Etilen glikol
B. Kalsiyum klorür
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C. Magnezyum klorür
D. Sodyum klorür kullanılır.

5.SOĞUK DEPOLARDA EVAPORATÖR (SOĞUTUCU)DĠZAYNI VE RUTUBETLENDĠRME
Soğuk depolarda saklanan elma kalitesini etkileyebilecek en önemli faktörün sıcaklık olduğunu
belirtmiĢtik. Soğutma sisteminiz; ister freonla ister amonyakla, isterseniz salamuralı sistemle kurulmuĢ
olun evaporatör dizaynı soğutma kalitesini birinci derecede etkileyen faktör olacaktır. Bir baĢka
anlatımla, evaporatör soğuk depo içindeki soğutma etkisini yarattığı için, soğuk deponun en önemli
parçası olarak kabul edilmektedir.
Evaporatörün çalıĢma prensibi, üzerindeki ortam dan daha düĢük ısı enerjisini fanları vasıtasıyla
soğuk deponun içine aktarmasıdır. Bu soğukluk ürüne havadan konveksiyon yoluyla transfer edilir. Bu
nedenle hava sirkülasyonu çok önemlidir. Evaporatör seçimi ve yerleĢimi bu hava sirkülas- yonunu en
iyi gerçekleĢtirilecek Ģekilde tasarlanmalıdır.
Yeterli kapasiteye sahip olmayan bütün evaporatörler soğuk odanın içindeki rutubeti negatif yönde
etkilerler, yani soğuk depoyu kuruturlar. Ortaya çıkan bu olumsuz durum, defrostun negatif etkisiyle de
büyür. Her defrostta drenaj hattından dıĢarıya atılan defrost suyu aslında odadan çekilen, ortama da
üründen geçen rutubettir. Bu nedenle defrosttan çıkan her su miktarı, ürünümüzden kaybolan ağırlık
miktarına eĢit olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Taze olarak saklanan bütün ürünlerde olduğu gibi elma
saklanan depolarda da ideal nispi nem düzeyi % 85 - 90 seviyesinde olmalıdır.
5.1.Evaporatör Dizaynının En Kritik Noktası: ∆T (DT)
Evaporatöre giren hava sıcaklığı ile, evaporatör içindeki buharlaĢma sıcaklığı arasındaki farka, ∆T
(Delta T) denir.
Ġdeal Delta T‟nin sağlanabilmesi için soğutucu büyüklüğünün (soğutma kapasitesi Watt olarak) doğru
belirlenmesi ve bu büyüklüğe uygun batarya yüzeyi ve lamel aralığının dizaynı Ģarttır.
AĢağıdaki Ģekilde anlatıldığı gibi; belirli sabit koĢullarda ∆T: 5‟te %95 ortam nemi sağlanırken, eğer
∆T‟yi 10‟a çıkardığımız zaman ortam nemi otomatikman % 68‟e düĢürmüĢ olmaktadır. Bu da ∆T‟nin ne
kadar önemli olduğunun göstergesidir. Elma için tavsiye edilen ideal Delta T; 5‟tir. Yeterli büyüklükte
seçilmeyen soğutucularda ideal ∆T (Delta T) „yi yakalamak olası değildir. Bu nedenle küçük seçilen
evaporatörlerde ∆T (Delta T) kontrolsüz bir Ģekilde büyüyecek ve istenilen rutubet ortamını yakalamak
mümkün olmayacaktır.
Rutubetin düĢük olduğu depolarda ekstra rutubetlendirme araçlarıyla bu eksiklik giderilmeye çalıĢılır.
Ancak elmanın bünyesinden dıĢarıya çıkan rutubet hiç bir zaman geri kazandırılamayacağı için elma
kalitesini ciddi anlamda olumsuz etkileyecektir.(3)

5.2.Rutubetlendirme
Elma soğuk depolarında soğutucuyla ayarlanmaya çalıĢılan rutubet hiçbir zaman garanti altına
alınamaz. Önemli olan elma kalitesi olduğu için, rutubetlendirici kullanımı özellikle tavsiye edilir.
Rutubetlendirme için su kalitesi yetersiz ise, ön arıtma tesislerine ihtiyaç duyulacaktır.
Rutubetlendirmede dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konu ise havaya verilen su moleküllerinin
büyüklüğü (mikron) ve oda içine verilecek rutubet miktarı (kg) dır. Rutubet oluĢturulduktan sonra oda
içine homojen olarak yayılması sağlanmalı ve ürün üzerinde gözle görülür ıslaklık, damlama, yoğuĢma
yapmamasına özen gösterilmelidir.
Rutubetlendiriciler genel olarak üç tür sistemle üretilirler.
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5.2.1. Nozul Sistemleri
Kireçli ve kumlu sular nozulları tıkadığı için su kalitesi bu sistemde çok önemlidir. Ġlk nemlendirici
modellerindendir. Atmosfer Kontrollü depoda kullanılamazlar.
5.2.2. Santrifüj Sistemler:
Bu sistemlerin soğuk depo içine konan ısıtıcılı modelleri, elma soğuk deposunda kullanılabilir. Belli kg
kapasitesinde üretildikleri için her odaya hacmine göre seçim yapılmalıdır.
5.2.3. Ultrasonik Nemlendiriciler:
Ultrasonik nemlendirme, sıfır noktası altındaki ve civarındaki sıcaklıklar için mükemmel bir çözümdür.
Bu teknoloji, yüksek frekanslı ses dalgalarıyla küçük vibrasyonlu tablaları harekete geçirir, böylece
küçük damlacıklar sıçratır. Bu damlalar 0,5-1,0 μm kesitlidir ve düĢecek veya donacak kadar değil,
ama hücre havasında direkt buharlaĢacak kadar küçüktür. Kontrollü atmosfer depoları için idealdir.(8)

6.ELMA SOĞUK DEPOSUNDA ĠZOLASYON
Soğuk depoda mekanik olarak elde edilen soğuk ortamın dıĢarıya kaçmaması için yapılan izolasyonun
enerji ekonomisi açısından büyük faydası vardır. Eskiden izolasyon, duvar ve tavanlar strafor ya da
polistren benzeri benzeri izolasyonlu levhalarla kaplanarak yapılırdı. Bu levhalar duvara ve tavana
sıcak ziftle üst üste yapıĢtırılır, en üst kata da sıva teli çekilerek sıvaya hazırlanırdı. Ġzolasyonun üstü
sıvandıktan sonra boyanır izolasyonu yapılan oda soğuk oda olarak kullanılırdı. Uygun fiyata
maledilen bu depoların sıvası zaman içinde dökülür izolasyon aralarında oluĢan yoğuĢma fazla
elektrik tüketimine sebep olurdu.
90‟lı yılların baĢında Poliüretanın hayatımıza girmesiyle sprey poliüretan klasik izolasyona alternatif
olmuĢ pek çok soğuk depo pratik ve hızlı oluĢu sebebiyle sprey pliüretan ile izole edilmiĢtir.
Ancak dünyada poliüretan ve sac fiyatlarının düĢmesiyle önce Avrupa ve Amerika‟da sonra da tüm
diğer coğrafyalarda Sandviç Panellerle soğuk depo yapmak çok daha ekonomik hale gelmiĢtir.

6.1.Kilitlesekte Mi Montajlasak; Kilitlemesekte Mi Montajlasak?
Soğuk depoda panelleri iki tür üretilir.
Kontinü sistemlerde hızlı üretim yapılan paneller.Diskontinü sistemlerde projeye göre üretilen paneller.
Kontinü sistemlerde üretilen paneller yüksek üretim kapasitesiyle üretildiklerinden fiyat avantajına
sahiptir. Ancak hızlı üretim sebebiyle poliüretanın saca yapıĢmasında ve erkek diĢi girintilerin
muntazamlığında sorunlar yaĢanabilmektedir.
Diskontüni panellerde ise projeye göre üretim yapıldığından üretim zamanı uzun panel fiyatları yüksek
iĢçilik sebebiyle pahalıdır.Kilitli soğuk depo panellerinde her bir metrede paneller birbirine eksantrik
kililtlerle kilitlendiğinden yapı açısından daha rijit bir depo yapısı sağlanır(8).
6.3.Soğuk Depo PanellerininYanma Sınıfı
Poliüretan köpük yapısı itibari ile aleve maruz kaldığında formunda mutlak değiĢiklikler olmaktadır.
Burada bilinmesi gereken, sürekli bir ısı kaynağı karĢısında tüm panellerin yandığıdır.
Günümüzde, Dünya‟da ve Avrupa‟da kullanılan yapı malzemelerinde (Çatı ve Cephe Paneli)
yanmazlık A ve B sınıfı aranırken, soğuk depoculukta kullanılan poliüretan panellerde sadece B Sınıfı
aranmaktadır.
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Laboratuvar Ģartlarında yapılan testler ile oluĢturulan sınıflandırmalar, yanan panellerin çıkardığı
duman miktarı ve alevin ilerleme hızına göre birbirlerinden ayrılmaktadır. Poliüretan iki ayrı
komponentin poliol ve izosiyonatın birleĢimiyle oluĢur. Bu birleĢimlerin yüzdesine göre PIR ya da PUR
adını alır. Soğuk depo izolasyonunda önemli olan ısı geçirim katsayısıdır. Soğuk depoda uygulanacak
soğuk depo panelinde önemli olan ısı izolasyonudur. Bu izolasyon soğuk depodaki iç sıcaklığa bağlı
olarak seçilmelidir.
Elma soğuk depolarında sıcaklık 0˚C civarındadır. Bu sıcaklık için 8 cm‟den ince 12cm‟den kalın panel
kullanılmaz. Bu aradaki kalınlıklara tamamen soğuk depomuzun enine boyuna ve özellikle de
yüksekliğine bakarak karar verilmelidir. Soğuk depo tavanlarının tek parça yapılamadığı durumlarda
ek yerinin tavana asılan askı profilleriyle yapılacağı unutulmamalı soğuk deponun tavan panel kalınlığı
buna göre gözden geçirilmelidir(8).

7. ELMAYI SOĞUK DEPOLAMANIN EN ĠYĠ YOLU, ATMOSFERĠNĠ KONTROL ETMEKTĠR!
7.1. Normal Atmosfer (NA)
Hasat sonrası elmaların besin değerini koruması, zararların önlenmesi ve her mevsimde tazeliğini
korumaları ancak uygun koĢullara sahip depolarda muhafaza altına alınması ile olasıdır. Bir baĢka
anlatımla; depolama, ürünün daha sonra pazarlanmak üzere kalitesini koruyacak koĢullarda
bekletilmesi iĢlemidir.
NA depolar; depo havasının oransal nemi ve sıcaklığının kontrol edildiği, mekanik olarak soğutmuĢ,
yalıtımlı alanlardır. Bu tip depolar yaygın olarak kullanılırlar. Meyve ve sebzelerin solunumları üzerine
etki eden faktörlerden bir diğeri de ürünün bulunduğu ortamdaki havanın bileĢimidir. Tüm taze
ürünlerin depolanması aĢamasında olduğu gibi, elma depolarında da özellikle uzun süreli
muhafazalarda oda havasında oluĢan etilen ve diğer aromatik gazların dıĢarıya atılması zorunluluğu
vardır. Bu gazların dıĢarıya atılmaması/atılamaması halinde ise, üründe yaĢlanma ile gelen erken
olgunlaĢma, arzu edilmeyen koku ve tatlar oluĢur ki bu durum meyvenin pazar değerini önemli ölçüde
düĢürür. Önlem olarak, kapılar ve dıĢ duvara monte edilen aspiratörler/vantilatör kullanılmaktadır.
Ġstenilen, oda içerisinde ki havanın temiz hava ile değiĢtirilmesidir. Bunun için elma muhafaza edilen
oda hacminin bir gün içerisinde birkaç kez üzerinde bir havayla değiĢtirilmesi gerek-mektedir. Bu
nedenle iki fan kullanılmaktadır. Bir tanesi dıĢ ortamda bulunan normal temiz havayı içeriye üflemek,
diğeri de içerideki kötü havayı dıĢarıya atma görevi görür.
Son yıllarda inĢa edilen soğuk depolarda merkezi havalandırma sistemi kurularak her odanın havası
otomatik olarak temizlenebilmektedir. Standart odalarda kullanılan bu yönteme Kontrollü Atmosfer
depolarda gerek duyulmaz. Atmosfer kontrollü odalarda bu iĢlem, sistem ekipmanları (etilen absorber)
tarafından yapılmaktadır.(2)

7.2.Kontrollu Atmosferli Depolar (KA)
Standart depo ortamında yüksek derecede oksijen bulunması solunumu hızlandırıcı etki yaparak
elmanın hızla yaĢlanmasına yol açacaktır. (KA), kontrollü atmosferli depolar ürünün depolanacağı
odalardaki gaz oranlarının değiĢtirilmesi ile meydana getirilen ĢartlandırılmıĢ ortamlardır. Normal
atmosferde % 78,08 azot, %20,95 oksijen ve % 0,03 karbondioksit gazı bulunur.
Kontrollü Atmosferde de jeneratör yardımı ile üretilen azot, depo içine basılarak ortamdaki oksijen %3
civarına düĢürülür ve karbondioksit oranı da %3-5 arasına çıkarılır. Bu sayede kontrollü atmosfer
depolarda soğutulmuĢ ideal ortamın yanı sıra, elmanın solunumu kontrol altına alınarak yaĢlanması
geciktirilmektedir. Kontrollü atmosfer ortamı aynı zamanda olası depo hastalıklarını da kontrol altına
almaktadır.
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Elmalar (NA) depoda 4-5 ay muhafaza edilebilirken, bu süre kontrollü sistemlerde 12 aya kadar
ulaĢmaktadır. Atmosfer Kontrollü oda yapmak ayrı bir teknoloji ve uzmanlık gerektirir. (KA) depolarda,
normal atmosferli depolardan farklı bazı ekipmanlar kullanılmaktadır. Atmosfer Kontrollü soğuk
depoların birinci özelliği gaz sızdırmaz olmalarıdır. Soğuk deponun içindeki izolasyon panellerinin
birleĢim yerleri bu sebepten dolayı özel, elastiki boya benzeri malzemeyle kaplanarak sızdırmaz bir
yapı hazırlanır.(2,8)
Kontrollü Atmosfer Depoda saklanan elmaların;
* Saklama süreleri uzar,
* Depodan ilk günkü tazelikleriyle çıkarlar,
* Olası depo hastalıklarına karĢı çürümeler yavaĢlar.
Sonuç olarak, Kontrollü Atmosfer depolama yöntemi; meyvelerdeki solunum ve buna bağlı olarak da
fizyolojik yaĢlanmayı yavaĢlatmak amacıyla sıcaklık ve atmosfer bileĢimlerinin aynı anda baĢarı ile
kullanıldığı geliĢmiĢ ve üstün bir tekniktir. Havayı kontrol altına alan sistemin eksiksiz iĢleyebilmesi için
çok iyi yalıtılmıĢ odalara gereksinim duyulmaktadır. Kontrollü atmosferde muhafazada, odaya CO2
ilavesi ile depo atmosferinden etilenin uzaklaĢtırması da muhafaza üzerine olumlu etkiler yapmaktadır.
Kontrollü atmosferde meyve ve sebze muhafazası yaklaĢık 70 yıldır kullanılmakla birlikte özellikle
1960‟lı yıllardan sonra yaygınlık kazanmıĢtır.
Günümüzde ABD ve geliĢmiĢ ülkelerde elmaların tamamına yakını kontrollü atmosferde
depolanmaktadır. Bu nedenle içeriyi gözetleyebilmek, ürünü kontrol edebilmek amacıyla küçük, camlı
gaz geçirmez pencereler kullanılır. Bu pencereler, kapı üzerine konabildiği gibi elmanın üst seviyesine
tesisat katının bulunduğu yere de uygulanmaktadır.(8)
7.1. Atmosfer Kontrollü Depoların kapıları da özeldir.
Contaları gaz sızdırmaz olarak üretilen bu özel kapılar, dört bir yanından özel sıkıĢtırma aparatlarıyla
baskı altına alınarak sızdırmazlığı garanti altına alınırlar. Atmosfer Kontrollü Depolar bir kez rejime
girdikten sonra kapılar kilitlenir ve çok özel durumlar dıĢında açılmazlar. Deponun içindeki
karbondioksit oranı çok yüksek olduğu için önlem almadan, havalandırmadan oda içerisine girmek
ölümcül derecede tehlikelidir.
7.2. Azot Jeneratörü;
Muhafaza odasındaki oksijenin ortamdan uzaklaĢtırılması için normal atmosferdeki azotu %99,9
oranına kadar yükseltip bir kompresör yardımı ile depo içine gönderen cihazdır. Bünyesindeki özel bir
ﬁltre ile normal atmosferdeki havadan oksijen ve azot atomlarını ayırarak azot‟u bir hava tankında
depolar ve oradan da muhafaza odasına göndererek oda içerisindeki oksijen oranının düĢmesini
sağlar.

7.3. Karbondioksit (CO2) Temizleyici
Meyvelerin solunumu ile açığa çıkan CO2‟nin ihtiyaçtan fazla oranının oda atmosferinden
uzaklaĢtırılmasını sağlar. Bünyesindeki CO2 tutma özelliğine sahip olan aktif karbon içinden geçerek
süzülen oda havası, CO2‟den arınmıĢ bir Ģekilde odaya gönderilerek oda atmosferindeki CO2 oranı
düĢürülür. Daha sonra aktif kömür, normal atmosfer havası ile CO2‟den temizlenir.

7.4. Gaz Analiz Cihazi
Oda atmosferinden belli aralıklarla aldığı hava numunesini analiz ederek, oda içindeki karbondioksit ve
oksijen oranlarını ölçer. Bu cihaz, analiz sonuçlarına göre azot jeneratörünün, karbondioksit
temizleyicisinin çalıĢma zamanı ve sıklığını belirler.
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7.5. Basınç Düzenleyiciler
Oda içindeki sıcaklık değiĢimlerinden meydana gelen basıncın kontrol altına alınmasında hava
ventilleri ve hava balonları kullanılır. Ventiller gerekli havayı dıĢarıdan alırlar fakat dıĢarıya vermezler.
Oda vakuma geçtiğinde ise basınç ölçerlerin verdiği bilgiye göre tanklarda hazır bekletilen azot gazı
odaya aktarılır ve basınç dengelenmiĢ olur.
Ventiller gerekli havayı dıĢarıdan alırlar fakat dıĢarıya vermezler. Oda vakuma geçtiğinde ise basınç
ölçerlerin verdiği bilgiye göre tanklarda hazır bekletilen azot gazı odaya aktarılır ve basınç
dengelenmiĢ olur.

7.6. Etilen Absorbeleri
Etilen temizleyiciler iki çeĢide ayrılmaktadır.
7.6.1.

Potasyum permanganant

Etilen tutucu sistemler üzerine üretim yapan firmalar, çoğunlukla potasyum permanganant (KMn04)
esaslı tutucuları tercih etmektedirler.
Potasyum permanganat etileni bir dizi tepkime bağlamında önce asetaldehide sonra asetik aside
yükseltmekte ve asetik asit de karbondioksit ve suya dönüĢmektedir. Ancak dönüĢtürülebilecek etilen
miktarı ortamdaki potasyum permanganat miktarı ile doğru orantılıdır. Bu yüzden etilen temizleyici
olarak KMn04 kullanılan büyük hacimli depolarda oda içinde bulunan KMn04‟ün belli aralıklarla
değiĢtirilmesi gerekmektedir.
7.6.1.1.Katalitik konventör sistemler
Bu sistem, yaklaĢık 250 santigrad derecede etileni CO2 ve H2O‟ya parçalayan katalitik konventör
sistemlerdir. Otomobil sanayinde aktif olarak kullanılmaktadır. Bir katalitik konvertörün yaptığı, tam
olarak yanmamıĢ hidrokarbonlara ikinci bir yanma ve kirletici gazlara bir indirgenme ortamı
sağlamasıdır.
Sistem, oda dıĢıda monte edilen cihaz borular yardımı ile odadaki havayı kendi bünyesinden geçirerek
kapalı devre olarak sirkülasyon yapar ve ortaya çıkabilecek olumsuzuz gazları temizlenmesini sağlar.
Bu sirkülasyon sırasında katalitik konventör bünyesinde oda içindeki hava ve etilen yaklaĢık 250 ˚C‟ye
maruz bırakılarak etilenin C2H4 + 3O2 => 2CO2 + 2 H2O Ģekline dönüĢmesi sağlanır.
7.7.Kontrollü Atmosfer ÇeĢitleri:
7.7.1.Ultra DüĢük Oksijen (ULO);
Kontrollü Atmosfer (KA) depolamaya göre daha düĢük oksijen değerleri ile yapılan muhafaza Ģeklidir.
Çok düĢük oksijen oranıyla yapılan depolarda meyve eti sertliği uzun süre korunabildiği gibi depolama
sırasında ortaya çıkan yüzeysel kabuk yanıklığı (özellikle Granny Smith çeĢidi) sorunu da
önlenebilmektedir.
Depolanan ürünün; anaerobik (oksijensiz) solunuma geçme eĢiğindeki oksijen ihtiyacının biraz üzerine
çıkılması ve sabit tutulması ile uygulanmaktadır.
Örneğin; Kontrollü Atmosfer‟de (KA) %2 civarında olan oksijen değeri Ultra DüĢük Atmosfer (ULO) ‟de
%0,9-1 oksijen değerlerine kadar düĢürülmesidir. Kontrollü Atmosfer; normal, geleneksel depolamaya
göre daha hassasiyet gerektiren bir depolama Ģeklidir. Gaz analiz cihazı sürekli kalibre edilen ve çok
hassas ölçüm yapabilecek özellikte olmalıdır. Oda sızdırmazlığı (KA)‟ya göre çok daha iyi olmalıdır.
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OluĢturulan bu Ģartlar ile (KA)‟ya göre daha uzun ve daha kaliteli ürün muhafazası yapılabilmektedir(2)
7.7.1.2.Dinamik Kontrollü Atmosfer (DCA)
Kontrollü Atmosferli Depolama sistemlerinin en geliĢmiĢ olanıdır. Anlık olarak oda içi atmosfer
değerleri takip edilip değiĢtirilebildiği için Dinamik Kontrollü Atmosfer adını almıĢtır. Dinamik Kontrollü
Atmosfer (DKA) depolama tekniğinin de oda içi oksijen değeri % 0,4 seviyelerine kadar
düĢürülebilmektedir. Bu sayede meyve anlık olarak anaerobik solunum eĢiğine getirilerek strese
girmekte ve bu Ģekilde solunum mekanizması durma seviyesine gelmektedir.
Sistemin çalıĢması kısaca Ģu Ģekilde özetlenebilir; normal atmosferli ortamlarda meyveler aerobik
solunum yaparlar yani ortamdan oksijen alıp ortama karbondioksit ısı ve su verilmektedir.
Ortamda yeterli miktarda oksijen bulunmadığı durumda ise karbondioksit alıp alkol açığa çıkarırlar yani
anaerobik solunuma geçerler. Aerobik solunum sırasında ortamdan bir miktar ıĢık absorbe edilmesine
rağmen anaerobik solunumda bu ıĢığa ihtiyaç duyulmaz ve ortamdaki ıĢık geri yansıtılır.
Dinamik Kontrollü Atmosfer (DKA) depolarda meyveler; anaerobik solunuma geçilen en düĢük oksijen
değerinin hemen üstündeki bir değerde muhafaza edilir ve bu eĢik değeri yansıtılan ıĢığın Ģiddetinin
ölçülmesi ile belirlenir.
Aerobik solunum sırasında ortamdan bir miktar ıĢık absorbe edilmesine rağmen anaerobik solunumda
bu ıĢığa ihtiyaç duyulmaz ve ortamdaki ıĢık geri yansıtılır. Dinamik Kontrollü Atmosfer (DKA)
depolarda meyveler; anaerobik solunuma geçilen en düĢük oksijen değerinin hemen üstündeki bir
değerde muhafaza edilir ve bu eĢik değeri yansıtılan ıĢığın Ģiddetinin ölçülmesi ile belirlenir.
Dinamik Kontrollü Atmosfer (DKA) sisteminde Kontrollü Atmosfer (KA) sisteminden farklı olarak oda
içinde (HarvestWatch) adı verilen özel bir kap bulunmaktadır. Ayrıca depolarda çok iyi bir gaz yalıtımı
ile birlikte ıĢık izolasyonu da olmalıdır. Bu kap içine 6 adet elma sığan, kapak kısmında her elma
üzerine belirli bir miktar ıĢık veren özel led lambalar ve bu lambaların tam ortasında geri yansıyan
ıĢığın Ģiddetini ölçebilecek bir sensör den oluĢmaktadır.
Bu özel kap bir bilgisayar yardımı ile ölçümlerini graﬁk halde kullanıcıya göstermektedir. Depolama
sırasında oksijen kademeli olarak düĢürülerek meyvenin anaerobik solunuma geçme eĢik değeri bu
düzenek ile belirlenmektedir.
Graﬁksel görünümdeki ıĢık Ģiddetinin pik noktası meyvenin anaerobik solunuma geçtiği oksijen değeri
olarak belirlenir.(8)
7.7.1.2.1.Dinamik Kontrollü Atmosfer baĢarısı için ön koĢullar
* Gaz sızdırmaz depolar
* Özel karbondioksit tutucular:
Serbest oksijen ve elveriĢli karbondioksit düzeyi %1‟in altında tutulmalıdır.
Azot jeneratörü; çeĢitlere göre en uygun oksijenin düĢürülmesine izin vermelidir.
* Her depoya sadece bir çeĢit konulmalıdır. Homojen kalite ve olgunluk derecesi olmalıdır.
Depo doldurma süresi önemlidir. Muhafaza depoları hızlı bir Ģekilde doldurulmalıdır.
* Oksijen, kloroﬁl ﬂuresans sensörünün belirlediği stres seviyesinin üzerinde tutulmalıdır. *Oksijen her
zaman %0,4 üzerinde olmalıdır.
*Soğutma ve oksijen‟i düĢürme Ultra DüĢük oksijen düzeyi çeĢitlere ve araĢtırma sonuçlarına göre
yapılmalıdır.
Avantajları:
-Daha uzun süre depolama ve raf ömrünü uzatır,
- Daha sert , sulu ve lezzetli meyve oluĢumunu sağlar,
- Meyve asitliğini muhafaza eder,
- Renk kaybı minimuma düĢer,
- Patojen giriĢine karĢı meyve dayanıklılığını korur ve çürümeleri önler,
- Elmalarda öz kararmasını (internal breakdown) engeller,
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- Elstar elma çeĢidinde cilt lekelerini azaltır.
Dezavantajları;
- Sadece 4 kapta bulunan 6‟Ģar elmanın tüm ürünü temsil edememesi,
- Oda içinde tek çeĢit ürünün depolanması zorunluluğu,
- Ġlk kurulum maliyeti,
- YetiĢmiĢ, kaliﬁye eleman azlığı,
- Fermantasyon riski yükseliği ile birlikte
- Kooperatif tipi depolarda; bir çok kiĢinin ürününün aynı odada saklandığı depolarda sistemin
uygulamasını zorlaĢtırır.

8.ELMANIN KALĠTELĠ SAKLANMASINI ĠSTĠYORSANIZ, ETĠLEN SALGILAMASINI ENGELLEYĠN!
8.1.MCP (Methylcyclopropane) Uygulaması
Bilindiği gibi elma, klimakterik özellik gösteren, yani hasattan sonra da olgunlaĢmaya devam eden
meyve grubunda yer almaktadır. Bu tip meyvelerin hasattan sonra olgunlaĢma ve yaĢlanma sürelerini
doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biri, etilen gazıdır.
Meyvelerin muhafaza edildiği ortamlarda bulunan etilen gazının miktarı ve bulunma süresine bağlı
olarak elmaların olgunlaĢma ve yaĢlanması hızlanmakta, dolayısıyla da depo ömrü kısalmaktadır.
Etilen gazının ortamdan uzaklaĢtırılması ile ilgili farklı sistemler geliĢtirilmekle birlikte, bunların içinde
en baĢarılı ve diğer sistemlerden farklı olanı 1-MCP uygulamasıdır.
Diğer etilen süpürücü sistemler ile ortamda bulunan etilen gazı uzaklaĢtırılırken, 1-MCP uygulaması ile
meyvenin hem etilen üretimi, hem de ortamda bulunabilecek mevcut etilene karĢı hassasiyeti baskı
altına alınmaktadır.
Yapılan bir araĢtırmaya göre; 1-MCP uygulaması yapılan ve yapılmayan elmaların etilen üretim miktarı
ölçülmüĢ, uygulama yapılmayan elmaların, uygulama yapılana oranla 10-15 kat daha fazla etilen
ürettiği tespit edilmiĢtir. 1-MCP; meyvelerde etilen üretimini ve etkilerini baskılayan kimyasal bir
maddedir. Elmanın yaĢlanması çekirdekten baĢlayarak yayılma gösterir.
YaĢlanma, elmanın etilen salgılamasıyla ortaya çıkmaktadır. Bu uygulama ile etilen baskı altına
alınarak yaĢlanma geciktirilmektedir. Uygulama süresi elmalarda genellikle 12-24 saat arasıdır. En
yaygın kullanılan süre ise 24 saattir. Uygulama, oda sıcaklığında çok düĢük dozlarda verilerek
yapılmaktadır.
Antalya bölgesinde 2010 yılında 11 adet soğuk hava deposunda toplam 35 oda 1-MCP uygulaması
yapılırken, 2011 yılında 13 adet soğuk hava deposu olmak üzere toplam 39 adet 1-MCP uygulaması
yapılmıĢtır. Bu araĢtırmaya göre; 1-MCP uygulanan elmalar soğuk hava deposunda uygulama
yapılmayan meyvelere göre 1-2 ay daha tazeliğini koruduğu gözlemlenmiĢtir.
Aynı zamanda soğuk hava deposundan çıktıktan sonra son tüketiciye gelinceye kadarki süreçte de
meyvelerin kalitelerini (sertlik, gevreklik, sululuk vb.) daha uzun süre koruyarak raf ömrü süresini
uzattığı tespit edilmiĢtir.
Türkiye de 2005- 2006 yılından itibaren 1- MCP uygulaması ticari olarak elmalarda uygulanmaya
baĢlanmıĢ ve hızlı bir artıĢ göstermektedir. Normal muhafaza koĢullarında tüm elmalar 1-MCP
kullanılması halinde 10C differansiyel farkla genellikle 00;+20C aralığında depolanmaktadır.(8)
Granny Smith elmalarında ise en düĢük sıcaklık +10C olmalıdır. Bu elma çeĢidinde CO2 birikimini
önlemek için ve hiçbir zaman %1‟in altına düĢmemesi gerekir. 1MCP uygulamalarının, genel olarak
Granny Smith çeĢidinde baĢarılı olmadığı yorumunda bulunmakta mümkündür.

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 789 _______

8.2.Sorularla 1-MCP Uygulaması
8.2.1.Dünyada uygulaması nasıldır?
1-MCP uygulaması tüm Dünyada toz formundaki maddenin suda çözünerek gaz forma geçmesi
Ģeklinde uygulanmaktadır. Suda çözme iĢlemi için farklı firmalar farklı ekipmanlar kullansa da genel
uygulama Ģekli genelde aynı mantıkta çalıĢmaktadır. Ülkemizdeki uygulama; 'jeneratör' adı verilen bir
kova içine konulan suyun basit bir hava pompası ile karıĢtırılması ve suya atılan toz formdaki
maddenin gaz forma geçirilmesi Ģeklinde olmaktadır.
8.2.2.Organik tarımda da kullanılır mı?
1-MCP uygulamasının Avrupa ülkelerinde Global- gap ve ülkemizdeki adı ile iyi tarım uygulamaları
sertifikasına sahip olmasına rağmen organik tarım sertifikasına sahip değildir.
8.2.3.Yasaklanan yerler, ülkeler veya koĢulları var mı?
Dünyada zirai ilaç ruhsatlandırılması en zor ülke kabul edilen Japonya‟da 2010 yılında
ruhsalandırılmıĢ bir kimyasal olan 1-MCP USA‟da kalıntı bırakmayan (MRL limiti uygulanan ürünlerde
tespit edilemeyen) kimyasal ruhsatına sahiptir.

9.ELMA ĠÇĠN SOĞUK DEPO TASARLAMAK
Sağlıklı bir ortamda yetiĢmiĢ elmaların hasadını yaptık; depomuzu hangi sistemle soğutacağımıza da
karar verdikten sonra sıra depoyu oluĢturmaya geldi. Soğuk hava depo yatırımcısı, üç Ģekilde para
kazanır.
*Soğuk depolarında sadece kendi ürünlerini saklarlar ve bunun ticaretini yapar.
*Hem kendi ürünlerini saklar hem de bir kısmını kiraya verir.
* Soğuk depolarını sadece kiraya verir.
Ne tür bir iĢletme yapacağımıza karar verdikten sonra, tesisimizin kapasitesine karar vermemiz
gerekmektedir.
Elma soğuk depolarında; 6 m. tavan yüksekliği olan tesislerde m2 de 1,5 ton elma saklanabilldiği
bilinmektedir. Yatırımcı, ilk olarak hangi kapasitede bir depo yapacağına karar vermelidir.

9.1.Projelendirme
Soğuk hava deposunun dıĢ ebatlarına karar verdikten sonra; bölge ve yer seçiminden, binanın
inĢasına kadar her adım çok önemlidir.
Bu hizmet, endüstriyel soğutma sistemlerinin üretim ve montajını yapan ﬁrmaların ana görevleri
arasında yer almadığı için size önerileri ancak tavsiye düzeyinde olacaktır.
Mimari, elektrik, mekanik, ve inĢaat projelerinin yapılması, inĢaat izni ve ruhsatların alınması, yol ve
elektrik temininin sağlanması ve bütün projeboyunca yapılmıĢ planlamaya uyulması depo- nun
sorunsuz ve gecikmesiz kurulmasında en sağlıklı yoldur.
9.2.Soğuk Deponun Yükseklikleri
Günümüzde elma depolarının iç yüksekliği genellikle alt sınır olarak 7,5m‟den baĢlamaktadır.
Ancak burada en önemli kıstas elma depolamada kaç paleti ya da sandığı üst üste konulacağına karar
verilmesi ile ilgilidir.
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Soğuk depo tasarımı bu kavrama karar verilmesiyle baĢlar. Bu ebadın üzerine minimum 1 m
yüksekliğinde hava boĢluğu bırakılmalı, kesinlikle bu boĢluk doldurulmamalı ve hava sirkülas yonunun
sağlıklı dolaĢımı sağlanmalıdır.
9.3.Depoların Taban Alanının Büyüklüğü
Genel uygulama 50m2 den 500m2 değiĢmekle birlikte tamamen kullanıcının ticari beklentilerine ve
soğuk depolamada hangi tekniği kullan
acağıyla ilgilidir.
Atmosfer Kontrollü tesislerde, depo ebatlarının daha küçük ve adetlerinin ise daha çok olması kullanım
rahatlığı açısından daha yararlıdır.
9.4.Koridor GeniĢlikleri
Soğuk depolara giden koridorlar, minimum 4,5 m. olmalıdır. Standart kullanım 5 m.‟dir. Bazen soğuk
depo koridorlarında alçak kottan sürgülü kapının üzerinden bölünerek hem bir tesisat katı hem de
ambalaj konabilecek bir saha yaratılabilmektedir. Genelde koridorların üstü de izole edilip
kapatıldığından bu sahanın çok geniĢ yapılması istenmez. Ancak genel olarak koridorların içine
soğutucu yerleĢtirilerek ön soğutma sahası olarak da kullanılması büyük avantajlar sağlamaktadır.
Kapı net geçiĢ ölçüleri, elmaların soğuk depoya hangi usulle konacağı ile ilgilidir. Forkliftle yüklemede
palet ve forklift boyutları, elle yüklemede transpalet ve palet ebatlarına dikkat edilmelidir. Elma
depolarında genellikle 1 ila 4 adet arasında evaporatör kullanılmaktadır. Bu tamamen oda kapasitesi
ve odanın geometrisiyle ilgilidir. Asıl olan ise en iyi hava sirkülasyonunun sağlanmasıdır. Kapı geçiĢ
yerleri içeriden ve dıĢarıdan forklift çarpmalarına karĢı mutlaka bariyerlerle korunmalıdır.
Depo kapı net geçiĢ ebadı seçimindeki kriter, ürünlerin rahat girebileceği kadar büyük; mümkün
olduğu kadar küçük bir kapı seçilmesidir. Soğuk depo kapıları büyüdükçe her açılıĢtaki ısı kaybı
çoğalır. Büyük kapılar, daha çabuk eskir ve çalıĢtırması zorlaĢır. 200x270 net geçiĢli kapılar her iki
depoda da aynı sıklıkla kullanılan ebattır.
9.5.Soğutucu YerleĢimi
Soğutucular elmanın üzerinde hava sirkülasyonunu en iyi yapacak Ģekilde yerleĢtirilir.
Soğuk depoda kapının hemen üstüne, tavana yanyana asılması en yaygın yöntemdir.
Bu yöntem ile arıza halinde soğutucuya daha rahat ulaĢılır ve kontrolü daha kolay yapılır.
Elma depolarında genellikle bir ile dört arasında evaporatör kullanılır. Bu tamamen oda kapasitesi ve
odanın geometrisiyle eĢ orantılıdır.
Asıl olan en iyi hava sirkülasyonunun sağlanmasıdır.
9.6.Soğuk Deponun Aydınlatılması
Yaygın olarak soğuk depolarda civa buharlı lambalar (Fluorasan) ya da Spot halojen lambalar
kullanılmaktadır. Ancak bu eski aydınlatma yöntemleri ile enerji tüketimi daha fazla olacağı gibi, geç
yanma, soğumuĢ olan depoda yetersiz ıĢık verme, ortama ısı yükleme ve meyve fizyolojisini olumsuz
etkileme gibi istenmeyen durumlar yaratmaktadır. Bu nedenle led armatürler ile aydınlatma
yapılmalıdır. Led teknolojisi ile istenilen aydınlatma sağlanacağı gibi elektrik faturalarında da ciddi
tasarruf sağlayacaktır.
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9.7.DıĢ Ünite YerleĢimi
Soğutma ekipmanının dıĢarıda kalan ünitelerini yerleĢtirmek, hangi soğutma tekniğine karar
verdiğinizle ilgilidir. Freonlu soğutma makinalarımakina dairesine gereksinim duymaz. Bir kaide
oluĢturularak üzerine pratik bir Ģekilde yerleĢtirilmesi yeterlidir. Freonlu soğutma makinalarının dıĢ
ünitelerinin ve kondanserlerinin üzerine bir gölgelik yaparak, dıĢ Ģartlardan korumanız, her zaman
avantajlıdır. Amonyaklı tesislerde büyükçe bir tesisat odası bulundurmalı, tesisinizi ona göre dizayn
etmelisiniz.
9.8.ĠĢleme (Elleçleme) Alanı
ĠĢleme alanlarının, soğuk depo alanıyla orantılı olarak büyüdüğü gözlenmektedir. Eğer, iĢleme
makinaları olan bir iĢleme alanı yaratacaksanız, bu alanın büyüklüğüne tamamen iĢleme makinanızın
boyutunu hesaplayarak karar vermeniz gerekmektedir. Aynı sahada kasaların da depolandığını ve
bunlar için de yer ayırmamız gerektiğini unutmamalıyız.
9.9.Yükleme, BoĢaltma Rampaları
Depoya gelen ve çıkan elmaları kamyona ya da tıra kolay yükleme yapabilmek için oluĢturulmuĢ
gerekli yükseklikleğe sahip alanlardır. Kasa yüksekliğine göre dizayn edilirler. Hidrolik ya da mekanik
olarak ayarlanabilir olanları vardır.

10.ELMA ĠÇĠN SOĞUK DEPOSUNDA SOĞUTMA KAPSĠTESĠ TAYĠNĠ
Elmayı uzun süre kaliteli olarak saklamak istiyorsanız ürünü hızlıca soğutmak birinci kuralınız
olmalıdır. Elmanın ilk depoya konması sonrasında ürünü bir an önce saklama sıcaklığına getirmek
için, yüksek miktarda soğutma enerjisine ihtiyaç duyulur. Soğutma kapasitesi tayinindeki kritik nokta,
elmayı bir an önce soğutacak, ancak; ürün soğuduktan sonra optimal soğutma Ģartlarını yerine
getirebilecek soğutma kapasitesini seçmektir.
Soğutma sistemi olarak hangi sistemi tercih ederseniz edin, soğutma kapasitesini doğru tayin
edemezsek elmanın kaliteli ve uzun süreli saklanabilmesi mümkün değildir. Elma depolamasında
teorik olarak beklenen ve istenen Ģart, elmayı ön soğutma odasında hızlıca soğutmak, sonrasında
uzun süreli saklanacak depolara aktarmaktır. Ancak pratikteki uygulama, elmanın soğuk depolara
tarladan toplandıkça partiler halinde getirilmesidir. Böyle bir hal içinde elmanın homojen soğutulması
sağlanamayacağı için teorik hiç bir hesabın tutmayacağı da doğaldır.
Elma soğuk depolarında kapasite tayini, ısı kazancı hesabı yapılarak bulunur.(8)
10.1. Isı kazancı hesabı (soğutma yükü hesabı):
10.1.1. Duvarlardan gelen ısı kazançları,
10.1.2. Ortam değiĢiminden gelen ısı kazancı,
10.1.3. Ürünlerden gelen ısı kazancı,
10.1.4. Oda içinde meydana gelen muhtelif ısı kazançları da toplanarak ortaya çıkar.
Ortaya çıkan değer, günlük kompresör çalıĢma saatine bölünür. Sonuçta; soğutma sisteminin saatlik
soğutma kapasite ihtiyacı ortaya çıkmıĢ olur. Hangi soğutma sistemini seçerseniz seçin, seçtiğiniz
soğutma sistemi bu kapasiteyi karĢılayacak Ģekilde hesaplanmalıdır.
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Bu hesabı incelediğinizde en önemli ısı kazancının elmanın ilk soğutma ihtiyacı olduğunu fark
edeceksiniz. Bu hesaptaki kritik nokta, bir soğuk depoda elmanın kaç günde soğuyacağı ile ilgilidir. Bir
diğer kritik nokta da kaç adet soğuk odanızın bulunduğudur. Bu iki bilgiyi kombine ederek her bir cins
elmanın maksimum 15 gün içinde deponun içine konacağı varsayılarak hesaplama yapılır ise, toplam
soğutma kapasitesi daha doğru olarak hesaplanacaktır.
Hesaplamada; her bir odanın bir günde doldurulacağı ancak bu ürünü soğuma süresinin, maksimum
üç gün olacağı, pratik olarak kabul edilebilir.

11.ELMA ĠÇĠN SOĞUK DEPO ĠNġA ETMEK
11.1.Yer seçimi
Deponun kuruluĢ yerinin elma bahçelerine yakın olması, nakliye maliyeti ve elmanın bir an evvel
depoya ulaĢtırılması açısından büyük önem taĢır.
Diğer yandan seçtiğiniz yer; kolay ulaĢılabilir, istikrarlı bir yol traﬁğine sahip olmalıdır. Kısa bir sürenin
sonunda iĢletmenizin çevresinde kamyonların cirit atacağı unutulmamalıdır.
Depo kurulacak yer için mümkün olduğunca düz bir arazi seçilmelidir. Tesviyesinin yapılması halinde,
fazladan bir maliyet çıkacağı unutulmamalıdır. Bölge ve yer seçimi yapıldıktan sonra, ilk olarak
önceden planlanmıĢ olan elektrik enerjisi sağlanmalıdır. Enerjinin sonradan getirilmesi ile iĢlerin
aksamasına sık rastlanır. Soğuk hava depolarının büyüyen iĢler kategorisinde yer aldığı için
kullanılacak enerjinin artacağı hesaba katılmaktadır. Bu nedenle iĢleme alanları, depolar da dâhil
olmak üzere enerji ihtiyacının doğru saptanması ve Ģantiye sahasına bir an evvel sabit enerjinin
getirilmesi, her açıdan faydalıdır.
11.2.Yapı Seçimi
Bölge ve yeri seçtikten sonra, betonarme ve çelik yapı olmak üzere, ilk yol ayrımı sizi bekliyor
olacaktır. Her iki Ģekil de soğuk hava depoları için uygundur. Bu konuda günün ve bölgenin koĢullarına
göre bir fizibilite yapmanız ve hangi inĢaat Ģeklinin sizin yatırımıza uygun olduğuna göre karar
vermeniz yeterli olacaktır.
Beton binaların, bağ kriĢleri ve soketlerin üzerinde olan maliyeti çeliğe oranla daha ucuz olabilir.
Ancak, çeliğin bağ kriĢ ve soketleri betona nazaran çok daha ucuza mal olur. Bu nedenle, maliyet yapı
Ģekli seçilirken bina maliyetini, kolon, kriĢ, aĢık, soket ve bağ kriĢlerinin toplam maliyetini, günün
koĢulları ile değerlendirmek gerekmektedir.
11.3.Soğuk Hava Deposunun Çatısı
Soğuk depolar, yan duvarlarından su almazlar. Ancak çatı yalıtımı çok büyük önem taĢımaktadır.
Soğuk hava depo tavanları, sadece ısı yalıtımı amaçlı üretilmiĢlerdir. Üzerlerine su birikmesi halinde
depo içine su sızdırabilirler. O yüzden, çatıdaki su yalıtımı dikkatle yapılmalı, mümkün olduğu kadar
çatı kaplaması, izolasyonlu çatı panelleriyle yapılmalıdır.
11.3.1.Çatı arası
Büyük soğuk depolarda tavan panelleri, genellikle ekli olarak yapılırlar. Ek yerlerinde de askı profili
kullanılır. Bu profili havada tutabilmek için de askı çıtalarıyla tavandaki kriĢlere bağlantı yapmak
zorunluluğu vardır. Aynı zamanda bütün tavanda elektrik ve soğutma tesisatları bulunur.
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Tavan panellerinin montajları yapılabilmesi, elektrik ve soğutma tesisatlarının döĢenebilmesi,
sonrasında servis ve bakımlarının yapılabilmesi için soğuk depoyla tavan arasında uygun bir mesafe
bırakılması gereklidir.
11.4. Zemin Ġzolasyonu
Elma soğuk depolarında çatı kaplamasından sonra, panel montajı yapılır. Panel montajı yapılmadan
evvel taban izolasyonunuzun ve taban betonunuzun nasıl yapılacağına karar verilmesi gerekmektedir.
Bunun için de; Ġki tür taban izolasyonu ve beton atma Ģekli vardır.
11.4.1. Soğuk deponun panellerini yerleĢtirdikten sonra, taban izolasyonunu ve taban betonunu
atılır.
Bu yöntemde attığınız beton geç donacaktır. Ancak soğuk deponuzun içinde yekpare bir beton
alanınız olacak, ek ve yama bulunmayacaktır. Beton atarken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli
bir husus, yan duvarların korumasıdır.
11.4.2. Panel montajından önce taban izolasyonunu, sonra da beton izolasyonu yapılmalıdır.
Bu yöntem hızlı bir beton atma süreci ve donma sağlar. Ancak, hassas bir kalıplama gerektirir. Atılan
beton, panel alanına kesinlikle girmemelidir. Panel montajından sonra, panelle beton arasında beton
tamiri yapılmalıdır.
Odalarda zemin izalosyonu yapılacağı için, üzerine beton atıldığında koridor kotuyla soğuk depo iç
kotu aynı seviyede olmalıdır. Buna göre; 28-32 (XPS) densite malzemeden 2 kat ĢaĢırtmalı olarak
dizilmeli, üzerine beton Ģerbetinin altına geçmemesi için 100-120 mikron naylon serilmelidir. Atılacak
taban beton kalitesi C20, kalınlığı ise 15 cm‟den aĢağı olmamalıdır.
11.5.Soğuk Hava Depo panellerinin montajı
Taban “U” saçlarının projeye göre yerleĢimi bittikten sonra soğuk depo duvarlarının monte edilmesi ile
baĢlar. KöĢeden baĢlayan bu montaj, dört duvarı döndükten sonra, tavan panellerinin yerine
montajlanması ile son bulur.
Elma soğuk depoları, göreceli olarak büyük depolar olduğundan, soğutucuları da büyüktür. Tavan
panellerinin montajından sonra soğutucular tavana bağlanırken soğutucu yükü tavan kriĢlerine
aktarılmalı; özellikle soğutucuların, tavan paneline ağırlık yapmaları önlenmelidir. Panel montajından
önce tavan askı profilleri yerine yerleĢtirilmeli, enerji ve boru hatlarının geçeceği yerler kontrol
edilmelidir.

12.SOĞUK DEPONUZU ĠZLEYĠN VE YÖNETĠN
Akıl almaz teknolojilerin hayatımıza giriĢi ve baĢımızı döndürmeye baĢladığı anlar aslında çok da
eskilere dayanmıyor. Kaldı ki gıdaların depolanmasının modern tarihi halen daha içerinde saklanan
ürünler kadar taze. Hayatımıza dâhil olan yeni teknolojilerin baĢımızı döndürdüğü kadar yaĢamlarımızı
nasıl da kolaylaĢtırdıkları karĢı konulamaz bir kazanımdır.
Günümüzde soğuk hava deponuzu ofisinizden ya da dünyanın herhangi bir yerinden internet ağı
sayesinde izleyebiliyor ve olası her türlü veriyi anlık raporlar halinde elde edebiliyorsunuz. Ġnternet ve
GSM ağının yaygınlaĢması ile artık bu çok kolay. Kolay olduğu kadarda ucuz bir maliyet. Bu nedenle
böylesine basite indirgenmiĢ bir teknolojiden yararlanmak da kaçınılmaz hale geliyor.
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Deponuzu aktif olarak kendiniz izleyebileceğiniz gibi, eğer isterseniz çok az bir maliyet karĢılığında
sizin adınıza deponuzu yetkili firmalara da izlettirebiliyorsunuz.
Sistem, depodan elde ettiği bilgileri raporlayabiliyor ve iletiĢim ağı sayesinde bilgileri bilgisayar ve cep
telefonunuza bilgi olarak raporlar halinde aktarıyor. Deponun izlenmesini iki baĢlık altında
değerlendirebiliriz.
Ġlk olarak kompresör, evaporatör, kondanser gibi soğutucu ekipmanların performanslarının izlenmesi,
diğeri ise oda içerisinde ki nem ve ısı değerlerinin kontrol altında tutularak ürünün refahının
sağlanması.
Standart depolar bu Ģekilde izlenirken, kontrollü atmosferli odalarda ise oksijen, karbondioksit ve nem
değerlerini, bir ekranda izlemek ve muhafaza altına alınmıĢ ürünün gereksinimlere göre yön
verebilmek ürünün kalitesini artıracağı gibi herhangi bir olumsuz durumun çok önceden fark edilerek
engellenmesine de yardımcı olmaktadır.
Soğutma sistemlerinde; elektrik tüketiminde en büyük payı, yaklaĢık % 70 ile kompresör ve ardından
da kapıların açılıp kapanması ile kaybedilen enerji sarfiyatı oluĢturmaktadır. Kompresörlerin izlenmesi
ile buzlanma oluĢtuğu anlar tespit edilebilmekte ve anında müdahale ile sorun çözülebilmektedir.
Kapı disiplini sayesinde ise oda içerisinde olası sıcaklık dalgalanmalarının tespit edilerek önlenmesi ve
oda sıcaklığının stabil hale getirilmesini mümkün kılmaktadır. Devrim niteliğinde yaĢamlarımıza giren
izleme yöntemleri sayesinde deponuzun bir günlük devinimini izleyebiliyor, sağladığı hassas ölçümler
ile deponuzu yönetebiliyorsunuz.
Ayrıca uzaktan izleme sistemleri var olan kurulmuĢ depolara da rahatlıkla uygulanabiliyor. Enerjinin
doğru kullanılması ve israf edilmemesi, maddi kazanç sağlamasının ötesinde, doğal kaynakların doğru
kullanılması adına bir insanlık görevi olduğu bilinci tüm Dünyada hızla taraftar buluyor.
“Ġzlemeden Ölçemezsiniz; Ölçmezseniz Yönetemezsiniz”.
Enerji tüketimi konusunda, ülkeler çoktan bir dizi önlemler almaya baĢladılar. Enerji verimliliği ve
metreküp baĢına enerji tüketiminin kontrol altına alınması Ģimdiden pek çok ülkenin gündeminde ve
yasalar ile zorunluluk haline getiriliyor bilgisini de hemen paylaĢalım.
Ġzleme merkezinin sunduğu avantajlar, ay sonu faturalarınıza yansıyacak ve böylece de iĢletmeniz
daha karlı bir hale gelecek ve en önemli masraf kalemlerinden bir tanesini hafifletmiĢ olacaksınız.
Böylesine karlı bir avantajı iĢlerimize dâhil etmek ve bırakın ayın sonunu, günün sonunda elde
ettiğimiz karı görerek geleceği kurgulamaktan daha güzeli ne olabilir ki? Yani bir günlük devinimini,
sağladığı hassas ölçümler ile sistemin çalıĢma sürelerini denetliyor ve kompresörün gereksiz
çalıĢmasını önleyerek enerjinin doğru kullanılmasını sağlamaktadır.
Eğer bir buzlanma yoksa gereksiz yere defrost yaparak gereksiz yere enerji, yani para harcamıyor.
Böylelikle, ay sonu sürpriz faturalar ile karĢılaĢma dönemi de sona ermiĢtir. Akıllı makinelerin sunduğu
avantajlar ile soğuk hava deponuzun günlük elektrik harcamalarınızı günlük olarak izleyeblirsiniz.(8)

12. SONUÇ
Bugün dünyada soğuk depo inĢa etmek için; inĢaatçılar, yalıtımcılar, otomatikler, makina ve
ekipmanları ile motajcıların birlikte çalıĢtığı organize bir iĢbirliğini gerektirmektedir.
Ülkemizde ise; halen depo açığı kapatılamamıĢtır. Ayrıca bir standart da getirilemediği için yetersiz
depolar halen kurulmakta, hala ürünlere özel depolar yeteri kadar tercih edilmemektedir. Ancak son
yıllarda soğuk depo ve ambalajlama tesislerine verilen destekler ile konusunda ciddi üretim yapan
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firmaların varlıkları hızla artmakta ve bu da sektörün yakın gelecekte çok daha iyi hedefler
yakalayacağı konusunda bizlere ümit vermektedir.
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ÖZET
Ülkemizde var olan soğuk muhafaza tesislerinin büyük çoğunluğu bugünkü teknolojik yeniliklerden
mahrumdur. Bunun sonucu; hasattan- mutfağa ciddi kayıplar oluĢmakta, milli ekonomi de büyük
zarara uğramaktadır. Yaptığımız çalıĢmalarda çok net olarak görülmüĢtür ki; 40 milyonun üzerinde bir
meyve/sebze üretimimizin 10 milyon tonunu bu aĢamada kaybetmekteyiz ki bedeli 20 milyar lira
dolaylarındadır. Uğranılan bu zararı ivedi olarak alınacak önlemler ile çok kısa bir sürede en aza
indirmek olasıdır. Bu önlemlerin baĢında “Soğuk Muhafaza Tesisleri”nin yaygın ve teknolojik
donanımlı, hijyenik tesisler haline getirerek, meyvelerin bahçeden markete ve oradan da mutfağa
soğuk zincir içerisinde ulaĢımını sağlamaktır. Yaptığımız bilimsel çalıĢmalar ıĢığında yazdığımız
eserlerde de görülmektedir ki; ürün bazında projelendirilmiĢ bir soğuk muhafaza tesisi bir elin
parmakları kadar azdır. Örneğin bir elma deposu için projelendirilmiĢ soğuk tesiste portakal
depolayamazsınız. Ürüne özel hazırladığımız kitaplarımızda, bu hususlar ayrıntılı biçimde okuyuculara
sunulmakta olup; ürün ve tesis özelliklerinin olması gerekenleri de ayrıntılı biçimde verilmiĢtir. Özellikli
ürünlerin depolama koĢulları, tesis nitelik ve nicelikleri ile teknolojik yenilikler ayrıntılı olarak
paylaĢılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Soğuk Depo, Muhafaza, Soğuk Zincir

ABSTRACT
Most of the cold storage facilities in our country, are deprived of recent technological innovations. As a
result, very important losses are occured farm to fork and national economy incur big losses. It can be
seen clearly from our studies that we lost 10 million tons of our 40 million tons total fruit/vegetable
production. It is possible to reduce these losses in minimum levels with very quick precautions. One of
the majör precaution is making „cold storage facilities‟ more frequent and technological equipped,
making more hygienic and transporting fruits from farm to market and market to kitchen within cold
chain process. It can be seen from our scientific papers that number of projected cold storage facilities
are not more than one hand fingers.For example, you can not store orange in store projected for
apple. In our boks prepared for specific products, these subjected were indicated; detailed to the
readers; detailed actions must have done were given for product and facility properties. Storage
conditions of some private products, facility quality and quantity and technological innovations will be
detaily shared.
Key Words: Cold Storage, Storage, Cold Chain.
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1. GĠRĠġ
Bugün yeryüzünde herhangi bir ürünün pazarlarda kendine yer bulabilmesi; o ürünün kalite kriterlerinin
yeterli olması ambalajın albenili, renk ve görünüĢün yüksek olması ile mümkündür. Özellikle yaĢ
meyve/sebze sektöründe, Avrupa ve Rusya pazarlarında arz, talebin üzerinde olması nedeniyle,
amansız bir savaĢ, rakipleri arasında ise zamana karĢı bir rekabet yaĢanmaktadır. Son yıllarda;
özellikle Bahçe Bitkileri üretiminde uygulanan „’üretim teknolojileri‟‟ sayesinde, birim alanda ciddi
üretim artıĢları sağlanmıĢ, ancak; derimden-markete ‟’Bahçeden, Çatala’ ‟kadar geçen sürede, soğuk
zincirin halkaları sağlam oluĢturulmadığı için önemli kayıplar yaĢanmaktadır.
Ġnsanoğlunun varoluĢundan bu yana; giyinme, korunma ve beslenme gibi üç temel ihtiyacı vardır.
Bunların içerisinde en önemli yeri beslenme almaktadır. ġayet; insanlar düzenli ve yeterli beslenemez,
kötü çevre koĢulları ile gıda hijyeni ve kontrolündeki yetersizlikler de buna eklenirse; insan yaĢamında
çok önemli sorunlar ile karĢı karĢıya kalınmaktadır.
Dünya konjuktüründe üretim/tüketim iliĢkisine bakıldığında, hiçbir ana ürün, üretildiği anda tüketilemez.
Özellikle, sözü edilen önemli meyve/sebzeler hasat sonrası tüketilebilmeleri için bir zamana ve
mekana ihtiyaç vardır. Tüm üretilen gıdaların; kalite kaybına neden olmadan, bu gezegendeki
herhangi bir ülkede yaĢayan insanların beslenmesine sunmak, ancak muhafaza yöntemlerinden birine
baĢvurmak ile olasıdır [9].

2. MUHAFAZA YÖNTEMLERĠ
2.1. DüĢük sıcaklıklarda saklama (Basit, Soğuk, Donmuş),
2.2. Belli sıcaklıklarda vakum, farklı gaz ve ambalajlarda saklama,
2.3. Yüksek sıcaklık uygulamaları (Pastörizasyon-Sterilizasyon),
2.4. IĢınlama (Irradiation),
2.5. Su aktivitesini düĢürme (Kurutma),
2.6. Asitlendirme, pH kontrolü (Turşular),
2.7. Kimyasal nitelikli belli dozlarda katkılar ile saklama (Maya geliĢimi engellemede sorbik
asit),
2.8. Fermantasyon (Sucuk-pastırma),
2.9. Farklı tekniklerin birlikte kullanımı (Ketçap),
2.10. Elektro manyetik dalgalar, Yüksek basınç ve diğerleri [3, 4, 6, 7].

3. KALĠTE NEDĠR?
Kabul edilebilir bir fiyat aralığında, bir ürünün tüketicilerin ihtiyaç, istek ve beklentilerine uygun olma
derecesidir.
3.1. Tüketici Tercihleri
3.2. DıĢ GörünüĢ
3.3. Tekstür
3.4. Tat
3.5. Aroma
3.6. Fiyat
3.7. Ürünün sağlıklı olması
3.8. Besin Değeri
Yukarıda sayılan bu kriterlerin toplamı „KALĠTE‟ yi oluĢturur. Ama ürünün üzerinde taĢıması gereken,
bahçeden çatala gidinceye kadar tüketici beğenisini kazanması ancak toplam kalite kriterleri ile
mümkündür.
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3.9. Toplam Kalite Nedir?
3.9.1. Ürün Kalitesi
3.9.2. Ambalaj Kalitesi
3.9.3. Depolama Kalitesi
3.9.4. Nakliye Kalitesi
3.9.5. Pazarlama Kalitesi

4. HASAT SONRASI KALĠTE KAYIPLARI
4.1. Ağırlık, su kaybı fizyolojik bozulmalar ve çürümeler
4.2. Besin değeri ve kalite kaybı
Meyve ve sebze ile gıda sanayinde en önemli etkilerden biriside müĢteri memnuniyetidir ve haklarıdır.
Örneğin yıllarca kapımıza kadar gelen ve güğümlerden satılan sütleri tükettik. Sonuçta kalitesini
bilmediğimiz bu sütler birçok hastalığa sebep olduğu da bir vakıadır.

5. BAHÇE ÜRÜNLERĠNĠN
BEKLENTĠLER

KALĠTELERĠNĠN

KORUNMASINDA

MODERN

TEKNOLOJĠK

5.1. Daha teknik uygulamalar ile maliyetler düĢürülecek, tüketici daha ucuza meyve ve sebze
tüketecektir.
5.2. Ekonomik bahçelerdeki gübreleme, sulama gibi kültürel uygulamalar, her ürüne
özelleĢerek en az girdi ile en iyi üretim sağlanacaktır.
5.3. Özellikli ürünlerde bilinçli ve doğru mekanik hasatlar baĢlayacaktır.
5.4. Soğuk zincir gereği; taze ürünler uygun ambalajlarda hızla muhafaza koĢullarına
alınacaklardır.
5.5. Soğuk muhafaza tesisleri çağın gereği, ideal güç ve hacimlerde robotlar yönetiminde,
güneĢ enerjili yeĢil tesisler olmak için çaba harcayacaklardır.
5.6. Depolanan ürünlerde, kalite kayıplarına karĢı değiĢik uygulamalar ile olgunlaĢmaları
yavaĢlatılacak, depolama süreleri yaklaĢık iki katına çıkacaktır.
5.7. Yakın gelecekte, market raflarında, müĢteriyi bilgilendiren, konuĢan ambalajlar ile
karĢılaĢılacaktır.
5.8. Yerkürenin hemen her kıtasındaki herhangi bir pazarda özellikle kombine karayolu, deniz
yolu ve havayolu olanakları ile ürünler en ekonomik en kaliteli ve en hızlı Ģekilde tüketiciye
ulaĢtırılacaktır.
Yukarıda hedef olarak gösterilen geliĢmelerin uygulamaya konulması halinde; kaliteli, ucuz ve hemen
her mevsimde tüketilebilinecek ürün bulmak ve sağlıklı tüketmek imkanına kavuĢmak mümkün
olacaktır.

6. ÖN SOĞUTMA TEKNĠKLERĠ
6.1. Oda Soğutması
Bu yöntemde ürün izolasyonu yapılmıĢ, içerisinde soğutma üniteleri dizayn edilmiĢ olan özel soğutma
odalarında veya soğuk hava depolarında soğutulur. Ürünler tahta, plastik, karton kutularda veya
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konteynerlere yerleĢtirilir. Etkili ve hızlı bir soğutma yapabilmek için ürün konteynerlerinin veya
paketlerinin doğru paketlenmesi, yerleĢtirilmesi ve istiflenmesi gerekir.
6.2. Tazyikli Hava Akımı Ġle Soğutma
Tazyikli hava ile soğutma, hasat sonrasında tarla sıcaklığının diğer ürünlere nazaran daha hızlı
düĢürülmesine ihtiyaç duyulan ürünler için geliĢtirilmiĢtir. Bu yöntem oda soğutması yönteminin
modifikasyonudur. Bu yöntemde ürünler daha yüksek bir hava basıncına maruz bırakılırlar. Soğuk
hava kutuların, paketlerin çevresinin yerine, bunların içerisinden geçirilir. Ürünün yüzeyinden verdiği
ısı, soğuk havanın buharı ile dıĢarı taĢınır.
6.3. Buz Ġle Soğutma
Modern ön soğutma tekniklerinin geliĢiminden önce, direkt buzla veya paketle buzlama; ürünlere ön
soğutma yapmak, taĢınmaları sırasındaki sıcaklıklarını korumak için kullanılmakta olan eski bir ön
soğutma tekniğidir. Diğer yöntemlerden farkı, ilk uygulandığı anda ürün sıcaklığını düĢürmesi ile
beraber ürünün ısısını absorbe etmeye devam etmesidir. Etkili bir soğuma sağlamak için, buz
uygulanan değiĢik metodlar bulunmaktadır. Buzla soğutma yöntemi, diğer yöntemlere göre daha az
özel donanım giderleri olsa da, pahalı bir yöntemdir. Bu teknikte; su sızdırmaz konteynerler
kullanılmalıdır. Yüksek miktarda buza gereksinim vardır. Buzun, ürünün üzerini ıslatması sonucu
üründe hastalıklar görülebileceği için ürün bir kere soğutulduktan sonra tekrar ısıtılmamalıdır.
6.4. Su ile Soğutma
Su ile soğutma yöntemi uygulama kolaylığı olan ve etkili bir yöntem olması dolayısıyla çok fazla
kullanılan eski bir ön soğutma yöntemidir. Belirli ağırlıkta suyun aynı ağırlıktaki havanın
alabileceğinden daha fazla ısı alabileceği prensibine dayanır.
Su ile soğutma;
• DuĢlama Ģeklinde
• Daldırma Ģeklinde yapılır.
Ürünler soğuk suyun içine daldırılır veya ürünün üzerinden duĢlama Ģeklinde soğuk su geçirilir. Ürün
tek kasa veya paletli kasalar içinde yağmurlama tünelinden geçirilir. En alttaki kasa içindeki ürün
soğuduğu zaman tünel de bitmiĢ olur. Bu sistemde su soğutucu madde olarak kullanılır. Vakum
odası, suyun buhar haline geldiği ve bu nedenle ısının alındığı yerdir. Alınan ısı miktarı, suyun
buharlaĢtığı sıcaklık derecesine bağlıdır. Ağırlığına göre yüzey alanı fazla olan ve dokudaki suyu,
vakum altında kolaylıkla buharlaĢabilen ürünler için uygun bir yöntemdir.
6.5. Vakum ile Soğutma
Bu sistemde ürün hava geçirmeyen, basınca dayanıklı (1025 kg/cm²) çelik vakum silindirlere konur.
Basıncın düĢürülmesi, buhar enjektörü veya vakum pompaları ile yapılır. Sistem kapatıldıktan sonra
basınç 380 mm Hg‟ya, ikinci aĢama olarak 50 mm Hg‟ya ve son aĢama 4-5 mm Hg‟ya düĢürülür [1, 2,
9].

7. ÜRÜNLERĠN DEPOLANMASI
Depolama; ürünün daha sonra tüketilmek, iĢlenmek ya da pazarlanmak üzere kalitesini koruyacak
koĢullarda bekletilmesidir.
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7.1. Depolama Faktörleri ve Kalitenin Korunması
7.1.1. Sıcaklık
7.1.2. Atmosfer BileĢimi
7.1.2.1. Normal Atmosferde muhafaza (%21 O2:%0 CO2)
7.1.2.2. Modifiye Atmosferde muhafaza
7.1.2.3. Kontrollü Atmosferde muhafaza (DüĢük O2:Yüksek CO2)
7.1.2.3.1. Niçin Kontrollü Atmosfer?
- Meyve kalitesini korumak,
-Ağırlık Kayıplarını azaltmak,
-Ortam nemini artırmak,
- Mikroorganizma faaliyetini azaltmak,
-Solunumu yavaĢlatmak,
- Muhafaza süresini uzatmak için kontrollü atmosferde muhafaza yöntemlerine baĢvurulur.
7.1.3. Oransal Nem
Özellikle taze meyve ve sebzelerin soğuk ortamlarda muhafazası söz konusu olduğunda; en önemli
parametrelerin baĢında; ortam sıcaklığından sonra muhafaza yapılan ortamın oransal nemi gelir.
Ortam oransal nemi depolanan ürün tür ve çeĢidine göre değiĢkenlik gösterebilir. Bu nedenle ürün
karakteristiklerinin iyi bilinmesi gerekir. Örneğin; çilek %95 oransal nemde muhafaza edilmesi
gerekirken, soğanı %75 nemin üzerinde depolamak, filizlenme ve bozulmalara neden olur.
7.1.3.1. Rutubetlendirme
Elma soğuk depolarında soğutucuyla ayarlanmaya çalıĢılan rutubet hiçbir zaman garanti altına
alınamaz. Önemli olan elma kalitesi olduğu için, rutubetlendirici kullanımı özellikle tavsiye edilir.
Rutubetlendirme için su kalitesi yetersiz ise, ön arıtma tesislerine ihtiyaç duyulacaktır.
Rutubetlendirmede dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konu ise havaya verilen su moleküllerinin
büyüklüğü (mikron) ve oda içine verilecek rutubet miktarı (kg)‟dır. Rutubet oluĢturulduktan sonra oda
içine homojen olarak yayılması sağlanmalı ve ürün üzerinde gözle görülür ıslaklık, damlama, yoğuĢma
yapmamasına özen gösterilmelidir. Rutubetlendiriciler genel olarak üç tür sistemle üretilirler.
Santrafüjlü, Nozul ve ultrasonik sistemlerdir.
7.1.4. Hava Hareketi
Depoda yeterli oranda hava hareketi olmalıdır. Gereğinden fazla hava hareketi meyvelerden su
kaybını artırır. Örnek: Hava hareketi 1 kat artarsa bu %5‟lik nem azalıĢı etkisi yapar ve su kaybı 1/3
kadar artar. Günlük olarak depo hacminin 20-30 katı kadar havalandırma yapılmalıdır.

8. SOĞUK DEPOLARDA EVAPORATÖR (SOĞUTUCU) DĠZAYNI
Soğuk depolarda saklanan ürün kalitesini etkileyebilecek en önemli faktörün sıcaklık olduğunu
belirtmiĢtik. Soğutma sisteminiz; ister freonla ister amonyakla, isterseniz salamuralı sistemle kurulmuĢ
olun evaporatör dizaynı soğutma kalitesini birinci derecede etkileyen faktör olacaktır. Bir baĢka
anlatımla, evaporatör soğuk depo içindeki soğutma etkisini yarattığı için, soğuk deponun en önemli
parçası olarak kabul edilmektedir. Evaporatörün çalıĢma prensibi, üzerindeki ortamdan daha düĢük ısı
enerjisini fanları vasıtasıyla soğuk deponun içine aktarmasıdır. Bu soğukluk ürüne havadan
konveksiyon yoluyla transfer edilir. Bu nedenle hava sirkülasyonu çok önemlidir. Evaporatör seçimi ve
yerleĢimi bu hava sirkülasyonunu en iyi gerçekleĢtirilecek Ģekilde tasarlanmalıdır. Yeterli kapasiteye
sahip olmayan bütün evaporatörler soğuk odanın içindeki rutubeti negatif yönde etkilerler, yani soğuk
depoyu kuruturlar. Ortaya çıkan bu olumsuz durum, defrostun negatif etkisiyle de büyür. Her defrostta
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drenaj hattından dıĢarıya atılan defrost suyu aslında odadan çekilen, ortama da üründen geçen
rutubettir. Bu nedenle defrosttan çıkan her su miktarı, ürünümüzden kaybolan ağırlık miktarına eĢit
olduğu gözden kaçırılmamalıdır.
Taze olarak saklanan bütün ürünlerde olduğu gibi elma saklanan depolarda da ideal nispi nem düzeyi
% 85 - 90 seviyesinde olmalıdır [3, 4, 6].
8.1. Evaporatör Dizaynının En Kritik Noktası: ∆T (dT)
Evaporatöre giren hava sıcaklığı ile, evaporatör içindeki buharlaĢma sıcaklığı arasındaki farka, ∆T
(Delta T) denir. Ġdeal Delta T‟nin sağlanabilmesi için soğutucu büyüklüğünün (soğutma kapasitesi Watt
olarak) doğru belirlenmesi ve bu büyüklüğe uygun batarya yüzeyi ve lamel aralığının dizaynı Ģarttır.
AĢağıdaki Ģekilde anlatıldığı gibi; belirli sabit koĢullarda ∆T: 5‟te %95 ortam nemi sağlanırken, eğer
∆T‟yi 10‟a çıkardığımız zaman ortam nemi otomatikman % 68‟e düĢürmüĢ olmaktadır. Bu da ∆T‟nin ne
kadar önemli olduğunun göstergesidir. Elma için tavsiye edilen ideal Delta T; 5‟tir.Yeterli büyüklükte
seçilmeyen soğutucularda ideal ∆T (Delta T) „yi yakalamak olası değildir. Bu nedenle küçük seçilen
evaporatörlerde ∆T (Delta T) kontrolsüz bir Ģekilde büyüyecek ve istenilen rutubet ortamını yakalamak
mümkün olmayacaktır. Rutubetin düĢük olduğu depolarda ekstra rutubetlendirme araçlarıyla bu
eksiklik giderilmeye çalıĢılır. Ancak elmanın bünyesinden dıĢarıya çıkan rutubet hiç bir zaman geri
kazandırılamayacağı için ürün kalitesini ciddi anlamda olumsuz etkileyecektir [3, 5].
8.2. Soğuk Depolarda Soğutma Kapasitesi Tayini
Ürünleri uzun bir süre kaliteli olarak saklamak istiyorsak; ürünü hızlıca soğutmak yani ön soğutmanın
yapılması, birinci kural olmalıdır. Soğutma sistemi olarak hangi sistemi tercih edersek edelim, soğutma
kapasitesini doğru tayin edemez isek; depolanan ürünü kaliteli ve uzun süreli muhafaza etmek
mümkün değildir. Böyle bir hal içinde ürünlerin homojen bir biçimde depoya getirip hızlı bir ön
soğutmaya tabi tutamayacağımız içindir ki; özellikle taze ürün depolayan soğuk muhafaza tesislerinde
soğutma kapasitelerinin tayini, depo ısı kazançlarının çok dikkatli bir Ģekilde hesaplanması
gerekmektedir. Sonuç olarak; dikkatli bir soğutma yükü hesaplandıktan sonra; soğutma iĢlevini yerine
getirecek olan Kompresör-Kondansör-Ekspansiyon valfleri ile Evaporatör güçlerinin doğru
belirlenmesi, kaliteli muhafazanın en önemli aĢamalarıdır [3,8,9].

9. TAġIMA VE KARIġIK YÜKLEME
Bahçe ürünlerinin üretim yerlerinden tüketim merkezlerine ulaĢımı da uygun taĢıma kanallarından biri
ile yapılmalıdır. TaĢıma yolunun belirlenmesinde:
9.1. Ürün özellikleri,
9.2. Nitelikleri,
9.3. Yol koĢulları,
9.4. Ekonomik faktörler etkendir
9.5. Birlikte TaĢınabilirliklerine Göre Ürün Grupları
Grup 1: Elma, Armut, Erik, Ayva, Üzümsü meyveler, Kayısı, Kiraz, ġeftali, Ġncir, T. Hurması, Üzüm
Önerilen TaĢıma KoĢulları:
-Sıcaklık: 0º-1.5ºC
-Oransal Nem: %90-95
-Buz ile hiçbir zaman muamele edilmemelidirler.
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Grup 2: Avokado, Muz, Patlıcan, Altıntop, Kavun (Kantalup kavunu hariç), Zeytin, YeĢil domates,
Pembe domates, Karpuz
Önerilen TaĢıma KoĢulları:
-Sıcaklık: 13ºC
-Oransal Nem: %85-95
-Buz ile hiçbir zaman muamele edilmemelidirler.
Grup 3: Kantalup kavunu, Portakal, Mandarin
Önerilen TaĢıma KoĢulları:
-Sıcaklık: 5.0ºC
-Oransal nem: %90-95
-Sadece kantalup kavunları buz ile muamele edilebilirler.
Grup 4: YeĢil fasülye, Bamya, Kırmızı biber, Yazlık kabak, Pembe domates, Karpuz, YeĢil biber (YeĢil
fasülye ile birlikte taĢınmaz)
Önerilen TaĢıma KoĢulları:
-Sıcaklık: 7.5ºC
-Oransal nem: %95
-Buz ile hiçbir zaman muamele edilmemelidirler.
Grup 5: Altıntop, Hıyar, Patates, KıĢlık kabak, Patlıcan, Karpuz, Biber
Önerilen TaĢıma KoĢulları:
-Sıcaklık: 10ºC
-Oransal nem: %85-90
-Buz ile hiçbir zaman muamele edilmemelidirler.
Grup 6a: Ġncir, Salatalar, Üzüm, Mantar, Enginar, Maydanoz, KuĢkonmaz, Bezelye, Kırmızı pancar,
Ravent, Havuç, Ispanak, Hindiba, Tatlı mısır, Pırasa
Önerilen TaĢıma KoĢulları:
-Sıcaklık: 0º-1ºC
-Oransal nem: %95-100
-KuĢkonmaz, incir, üzüm veya mantarlar buz ile hiçbir zaman muamele edilmemelidirler.
Grup 6b: Brokkoli, Brüksel lahanası, Lahana, Karnabahar, Yaban turbu, Turp, ġalgam, Taze soğan
(incir, üzüm, mantar veya tatlı patateslerle birlikte taĢınmamalıdır.)
Önerilen TaĢıma KoĢulları:
-Sıcaklık: 0º-1.1ºC
-Oransal nem: %95-100
-Tüm ürünler buzla muamele edilebilirler.
Bugün dünyada, her hangi bir pazarlama veya üretim organizasyonunun, lojistik destek olmadan
baĢarıya ulaĢması hemen hemen imkansızdır. YaĢ meyve-sebze üretimi sonrası lojistik; nakliye,
depolama, malzeme idaresi ve ambalajlama bilgilerinin bir zincir halinde birleĢtirilmesini kapsar. Bugün
hiçbir ürün taĢıma iĢlemi olmadan, üretim alanlarından, müĢteri beğenisine sunulamaz. Mutlaka bir
nakil iĢlemine ihtiyaç duyulur.
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Bahçe ürünlerinde taĢıma; hasat edilen meyvelerin bahçeden iĢleme veya tüketim merkezlerine kara,
deniz, demir ve hava yoluyla ulaĢtırılmasını ifade eder. Burada önemli olan; ürün guruplarını da
dikkate alarak, hızlı, ürüne özgü ısı ve nem koĢullarında, ekonomik ve konforlu bir Ģekilde ürünü varıĢ
noktasına ulaĢtırmaktır. TaĢıma ve beraberinde lojistik dünyanın en eski sektörlerinden biri olmakla
birlikte; gerçekte yeni teknolojilerin de devreye girmesi ile yıldızı gitgide parlayan bir sektör olma
özelliğini taĢımaktadır [9].

SONUÇ
Dünyada ve Ülkemizde özellikle taze meyve ve sebzelerde %50‟lilere varan kayıplar olmaktadır.
Örneğin ülkemizde büyük emeklerle ürettiğimiz meyvelerin %25‟ini hasattan tüketici sofrasına
getirinceye kadar kaybetmekteyiz. Bir baĢka deyiĢle; ortalama 3 milyon ton ürettiğimiz elmamızın
750.000 tonunu çöpe atmaktayız. Nedenlerin %44‟ü, derimden tüketiciye ulaĢıncaya kadar olan
aĢamadaki uygunsuz koĢullardan kaynaklanmaktadır.
Dünya geneline bakıldığında ise kayıp oranları %20 civarında olup sadece elmadaki kayıp 15 milyon
ton civarındadır. Bu miktar da tüm Afrika ülkelerini bir yıllık gıda gereksinimidir. ĠĢte bu nedenlerden
dolayı, gıda israfını azaltmak, taze meyve-sebze kayıplarını en aza indirmek için; hasat sonrası
iĢlemlerin doğru yapılması, özellikle soğuk muhafaza tesislerinin ürün özelliklerine uygun dizayn
edilmesi, soğutma yükleri ve malzeme seçimlerinin iĢlevlerine uygun seçilmesi büyük önem arz
etmektedir.

KAYNAKLAR
[1] Kader, A.A. (ed.) 2002a. Postharvest technology of horticultural crops. Third edition. Publication
3311, Univ. Calif., Agric. Nat. Resources, Oakland, Calif., 535p.
[2] Kader, A.A. and M.C. Cantwell. 2006. Produce quality rating scales and color charts. Davis:
University of California, Postharvest Technology Center, Postharvest Horticulture Series 23A
(binder and CD).
[3] Özkol, N. 1997. Uygulamalı Soğutma Tekniği. TMMOB Mak.Müh.Odası yayın no:115.
[4] Snowden, A.L. 1990. A color atlas of postharvest diseases and disorders of fruits andvegetables.
Vol. 1. General introduction and fruits. Boca Raton, FL: CRC Press, 302pp
[5] Snowden, A.L. 1992. A color atlas of postharvest diseases and disorders of fruits and vegetables.
Vol. 2. Vegetables. Boca Raton, FL: CRC Press, 416pp.
[6] Thompson, A.K. 1996. Postharvest technology of fruits and vegetables. Oxford:Blackwell Science,
410pp.
[7] Thompson, A.K. 1998. Controlled atmosphere storage of fruits and vegetables.Wallingford, UK:
CAB International, 288pp
[8] Thompson, J.F., A.A. Kader, and K. Sylva. 1996. Compatibility chart for fruits andvegetables in
short-term transport or storage. Oakland: Univ. Calif. Div. Agric. Nat. Res.
[9] Türk,R.2014.Elma.Cantek Bilgi yayınları no:1.Cantek Soğutma Makinaları Tur. San.ve
Tic.A.ġ.Organize Sanayi 2.Antalya.p73.
[10] Yamankaradeniz,R.,Ġ.Horoz,S.CoĢkun.2002.Soğutma Tekniği ve Uygulamaları. Uludağ Ünv.VipaĢ
ĠnĢ.Tur.Eğt.A.ġ.Görükle Kampüsü Bursa.p 606.

Simülasyon Ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 807 _______

ÖZGEÇMĠġ
Rahmi TÜRK
1949 yılında Adapazarı‟nda doğan yazar; 1973 yılında Ankara Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri
Bölümünden mezun olmuĢ, aynı fakültede asistan ve doktor asistan olarak çalıĢmıĢ, 1982 yılında
Uludağ Üniversitesinin aynı bölümünde çalıĢmaya devam ederek 1986 yılında doçent, 1991 yılında ise
Profesörlüğe yükseltilmiĢtir. 2005 yılına kadar aynı fakültede öğretim üyeliği unvanını sürdürmüĢ, yerli
ve yabancı dilde 100‟ün üzerinde esere katkı vermiĢtir. Eserleri daha çok ürünlerin derim, muhafaza,
ambalaj ve taĢınmaları üzerinedir.2005 yılında özel sektöre geçerek 2 yıl genel müdürlük yapmıĢ ve
daha sonra da 2007 yılında Antel A.ġ.yi kurarak; 600 da. lık alanda kiraz ve üzüm bahçeleri tesis
ederek, bu ürünlerin üretim ve ihracatını yapmaktadır.
IĢılay YILDIRIM
1976 yılı EskiĢehir doğumludur. 1999 yılında Akdeniz Üniv. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünü
bitirmiĢtir. Aynı Üniversiteden 2002 yılında Yüksek Mühendis, 2010 yılında Doktor unvanını almıĢtır.
1999-2009 yılları arasında aynı üniversitede AraĢtırma Görevlisi olarak görev yapmıĢtır. 2009 yılından
beri Batı Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü/Antalya‟da AraĢtırıcı-Mühendis olarak görev
yapmaktadır. Bahçe ürünlerinin derim sonrası fizyolojisi ve soğukta muhafaza, Kontrollü Atmosferde
muhafaza ve Modifiye Atmosferde muhafaza, depo hastalıklarının kontrolünde çevre dostu
uygulamalar gibi konularda çalıĢmaktadır.
Derya ĠKAT
Ġlk- orta- lise eğitimini Ġzmir‟de tamamladı. E.Ü. Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliğini bitirdi.1987
yılından itibaren Soğukta Muhafaza Sektöründe yönetici olarak görev yapmıĢtır. - Soğuk Depolarda
idari ve uygulama yapılanmaları, - Personel yönlendirmesi ve eğitimleri,- Ġç ve DıĢ müĢteri eğitimleri,ĠĢ talimatları – vb. konularda, MMO (Makine Mühendisleri Odası), E.Ü. Meslek Yüksekokulu
bünyesinde aktif eğitimler vermeğe devam etmektedir. Bunların yanı sıra, sosyal sorumluluk
projelerinde eğitici olarak görev yapmaktadır.
.
.
.

Simülasyon Ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu Bildirisi

TESKON 2015 / SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

Bu bir MMO
yayınıdır

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

GIDA PROSESLERİNDE SOĞUTMA İŞLEMİNDE
VURGULU HAVA JETLERİNİN KULLANIMI

FERRUH ERDOĞDU
ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

BİLDİRİ

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 811 _______

GIDA PROSESLERİNDE SOĞUTMA İŞLEMİNDE VURGULU
HAVA JETLERİNİN KULLANIMI
Ferruh ERDOĞDU

ÖZET
Gıda ürünlerinin soğutulmasının amacı, ürün sıcaklığını mümkün olan en hızlı Ģekilde düĢürerek
mikroorganizma geliĢimini engellemek ve ürün kalitesini muhafaza etmektir. Soğutma iĢleminde, ısı
transfer katsayısı, hızlı bir iĢlemin gerçekleĢtirilebilmesi için arttırılması gereken bir parametredir.
Vurgulu hava jetlerinin kullanılması, hava hızının ve ısı transfer katsayısının arttırılmasını sağlayan
sistemlere örnek olarak verilebilir. Bu sistemlerin temel prensibi proseste kullanılacak akıĢkanın
hızının arttırılarak ürün yüzeyine yönlendirilip ısı transfer katsayısının arttırılmasına dayanmaktadır. Bu
çalıĢmada soğutma amacıyla vurgulu hava jetlerinini kullanımı ve matematiksel modelleme temelinde
ürün - sıcaklık değiĢimi ve soğutma ortamı - akıĢ profili kapsamında bilgi verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Soğutma, Vurgulu hava jetleri, Optimizasyon.

ABSTRACT
Significant goal of cooling food products is to reduce temperature as quickly as possible to prevent
possible microorganism growth and preserve quality. To carry out a rapid cooling, heat transfer
coefficient for a cooling system is one parameter to increase. Higher coefficients might be obtained by
moving air at high velocities in air-impingement systems. Impingement is carried out by directing a jet
or jets of fluid at a solid surface to cause a change. This study will demonstrate cooling of food
products with impingement systems by focusing mathematical modeling to understand and identify
fluid flow in cooling medium with temperature changes inside the product.
Key Words: Cooling, Jet impingement, Optimization.

1. GİRİŞ
Hava hızı 10-100 m/s ve sıcaklığı -50-400 °C arasında değiĢen vurgulu hava jeti sistemleri kurutma,
fırınlama, soğutma, dondurma, çözdürme gibi proseslerde geniĢ kullanım alanı bulmaktadır [1,2]. Bu
sistemlerin kullanımı ile proses zamanı kısaltılabilmekte ve ürün kalitesini arttırma yönünde önemli
avantajlar sağlanmakta olup proses sırasında dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta ürün yüzeyine
etki eden ısı transfer katsayısı değerinin ürün yüzeyince olan değiĢimidir [3]. Vurgulu hava jeti
sistemleri farklı meme (nozzle) uçlarının kullanımına imkan sağlamakta olup, bu sistemlerde en fazla
kullanılan konfigürasyonlar dörtgen yivli (slot) ve silindirik olanlardır. Bu sistemlerde meme ucu
etkinliğinin belirlenmesinde genel olarak eĢ-değer boyut yöntemi kullanılmaktadır. Örneğin yivli bir
meme ucu için eĢ-değer boyut uzunluk/geniĢlik oranıdır. Bunun yanında meme ucu boyutları
uzunluk/çap oranları (L/D) ile de ifade edilebilirken hava jetinin üründen uzaklığı (H) H/D oranı ile
gösterilmektedir. Bu orandaki değiĢim ürün yüzeyindeki ısı transfer katsayısı dağılımı ile doğrudan
iliĢkilidir [4,5].
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu Bildirisi
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Isı transfer katsayındaki değiĢim akıĢ hız profilindeki değiĢimin bir sonucu olup ısı transfer katsayısının
belirlenmesi için öncelikle soğutma ortanı akıĢ profili değiĢimlerin bilinmesi gereklidir. AkıĢ profili
değiĢimi proses optimizasyonu amacıyla kullanılabileceğinden öncelikle proses sırasında oluĢan
(kompleks) akıĢ profilinin belirlenmesi gerekmektedir [6]. Görüntü hız analiz sistemleri (PIV) akıĢ
içerisinde önceden iĢaretlenmiĢ parçacıkların belli bir bölgede belli zaman aralıklarıyla görüntülerinin
alınması ve bu görüntülerin analiz edilmesi prensibine dayanmaktadır [7]. PIV sistemleri otokorelasyon ve çapraz-korelasyon yöntemleriyle kullanılmakta olup çapraz korelasyon metodu,
uygulamasının kolay olmasına bağlı olarak, daha fazla tercih edilmektedir. Bu yönteminin kullanıldığı
bir sistem, akıĢı nötral olan ve akıĢ içerisinde doğal olarak hareket etme özelliğinde olan parçacıklarla
beslendikten sonra kısa bir zaman aralığında akıĢ alanı içerisinde görüntülerinin alınması prensibine
göre çalıĢmaktadır [7].
Vurgulu hava jeti sistemlerinin gıda proseslerinde kullanımı önem kazanmakta olup [3,8] bu
sistemlerin etkili biçimde kullanımları ve proses tasarımı için proses sırasında ürün ve soğutma
ortamında meydana gelen sıcaklık ve akıĢ profili değiĢimlerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu kapsamda
bu çalıĢmada (piĢirilmiĢ tüketime hazır yumurta üretiminde) yumurtaların soğutulmasında
kullanılabilecek bir vurgulu hava jeti soğutma sisteminde sıcaklık değiĢimlerinin belirlenmesi amacıyla
bir matematiksel modelin geliĢtirilmesi örnek olarak sunulmuĢtur [9].

2. VURGULU HAVA JETLERİ UYGULANAN BİR GIDA SOĞUTMA PROSESİ ÖRNEĞİ
PiĢirilmiĢ tüketime hazır yumurtaların üretimi gıda endüstrisinde son yıllarda artan bir öneme sahiptir.
Bu amaçla kaynatılan yumurtalar su içerisinde bekletilerek ya da yüzeylerine su uygulaması ile
soğutulduktan sonra kabukları soyulmakta ve paketlenerek tüketime hazır hale getirilmektedirler.
Ancak bu proses sonucunda hem kullanılan suyun zamanla kirlenmesi hem de bu suyun sıcaklık
artıĢına bağlı olarak sürekli olarak yenilenmesi gerektiğinden bir atık su problemi ortaya çıkmaktadır.
Vurgulu hava jeti sistemlerinin bu endüstride kullanılmasının avantajları hem proses zamanının
kısaltılabilmesi hem de de alternatif bir soğutma sistemi tasarlanması olarak düĢünülmüĢtür [9]. Bu
çalıĢmada vurgulu bir hava jeti sistemi (ġekil-1a) ile yapılan soğutma iĢlemi sırasında yumurta
etrafında oluĢan akıĢ profili PIV yöntemi kullanılarak analiz edilmiĢ, soğutma prosesi sırasında
yumurta içi sıcaklık değiĢimleri belirlenmiĢ ve sıcaklık değiĢimleri sonuçları su soğutmalı sistemlerin
kullanılması sırasında elde edilen sonuçlarla karĢılaĢtırılmıĢtır [9]. Ayrıca, akıĢ profili değiĢimleri de
PIV sonuçları ile karĢılaĢtırılarak doğrulanmıĢtır.

(a)
(b)
Şekil 1. Deneyler sırasında yumurtaların soğutulması amacıyla kullanılan vurgulu hava jeti sistemi (a)
ve kullanılan olan PIV sisteminin çalıĢma prensibi (b) ([9] numaralı referanstan uyarlanmıĢtır).
Yumurta etrafında oluĢan akıĢ profilini belirlemek amacıyla kullanılan PIV sisteminin çalıĢma prensibi
ġekil-1b’de verilmiĢ olup bu sistem yüksek çözünürlükte dijital kamera; lazer kaynağı; eĢgüdümleyici;
görüntü analizi için paralel proses özelliklerine sahip bilgisayar ve görüntü analiz yazılımından
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu Bildirisi
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oluĢmaktadır. Yumurta etrafında oluĢan akıĢ profili ve yumurta sıcaklık değiĢiminin matematiksel
olarak belirlenmesi amacıyla çözülen diferansiyel denklikler Çizelge 1’de verilmiĢtir:
Çizelge 1. Çözülen diferansiyel eĢitlikler.
U j

Süreklilik denkliği

x j

0

Momentumun denkliği

Ui Ui U j
1 P
   Ui U j

 


 ui' u 'j
  
t
x j
 xi x j   x j xi

Enerjinin korunumu

  cv 


 
 


T
T
  T
   U j  cp 

   c p  u 'jT ' 
k 
t
x j x j  xi


Bu eĢitliklerde, U ortalama hızı (m/s), u' hızın turbulent bileĢenini (m/s), ui' u 'j

hızın ortalama salınan

bileĢenini, T ortalama sıcaklığı (K), T’, sıcaklığın salınan bileĢenini (K), P basıncı (Pa),  yoğunluğu
(kg/m³),  akıĢkanın kinematik viskositesini (m²/s), ve c p ve cv sabir basınç ve sıcaklıktaki ısı
kapsitese (J/kg-K) göstermektedir. AkıĢ profili değiĢiminin belirlenmesi amacıyla, süreklilik ve
momentum denkliklerinin çözümünde    turbulent modeli kullanılmıĢ ve yumurta ısısal ve fiziksel
özellikleri [10]’dan uyarlanmıĢtır.

SONUÇLAR
Deneysel olarak elde edilen yumurta içi sıcaklık değiĢimi ve akıĢ profil değiĢimleri kullanılarak
geliĢtirilen model doğrulanmıĢtır. ġekil 2’de yumurta etrafında oluĢan ve PIV sistemi ile alınan akıĢ
profili; ġekil 3a’da soğutma zamanının 20. dakikasında yumurta yüzeyindeki ısı transfer katsayısı
o
dağılımı ve ġekil 3b’de soğutma ortamı olarak olarak 0 C hava ve durağan su kullanılması
durumunda yumurta sarısı merkezinde meydana gelen sıcaklık değiĢimleri gösterilmektedir. Bu
kapsamda vurgulu hava jeti sistemlerinin de en az su ile soğutma kadar etkili olabileceği gösterilmiĢtir.
Bu çalıĢma vurgulu hava jeti sistemlerinin endüstriyel anlamda gıda soğutma iĢlemleri için uygun
olabileceğini ve etkin bir proses tasarımının yapılabilmesi için üründe olan sıcaklık değiĢimlerinin
yanında soğutma ortamı akıĢkan hareketinin de bilinmesi gerektiğini göstermektedir.

Şekil 2. Yumurta etrafında oluĢan akıĢ profili ([9] numaralı referanstan uyarlanmıĢtır).
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Şekil 3.(a) Soğutma sırasında (t=20 dk) yumurta yüzeyi ısı transfer katsayısı dağılımı; (b) soğutma
o
ortamı olarak 0 C hava ve su kullanıldığında yumurta sarısı merkezindeki sıcaklık değiĢimi ([9]
numaralı referanstan uyarlanmıĢtır).
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KRİYOJENİK VE MEKANİK DONDURMA SİSTEMLERİNDE
DONMA SÜRELERİNİN GIDA TÜRÜNE BAĞLI
KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ
Enver YALÇIN
Nazmi YILMAZ
M. Ziya SÖĞÜT

ÖZET
BaĢta gıda endüstrisi olmak üzere yaygınlığı hızla artan derin dondurma teknolojileri; ürünlerin
yapısına bağlı olarak ürünün uzun süreli muhafazası veya yapısal özelliklerinin korunması için hızlı
veya yavaĢ dondurma amacıyla kullanılan teknolojilerdir. Dondurma iĢleminin hızı hem gıda kalitesini
hem de sistem kapasitesini doğrudan etkilediği gibi dondurma süreçlerinde doğrudan enerji tüketimini
de etkiler. Ürünlerin dondurulma ve muhafaza süreçleri de dikkate alındığında geleneksel teknolojilere
göre kriyojenik soğutma uygulamaları enerji performansı yönüyle öne çıkmaktadır. Bu çalıĢmada
donma hızı referans alınarak; klasik ve kriyojenik dondurma yöntemlerinin soğutma yüküme bağlı
enerji performans değerlendirmeleri yapılmıĢtır. Hesaplamalarda dört farklı ürün kullanılmıĢ ve
ürünlerin geometrik Ģekilleri de göz önünde bulundurulmuĢtur. Ġncelenen dört ürün için; kriyojenik
dondurma yöntemi ile dondurma iĢleminin, geleneksek mekanik soğutma yöntemine göre %5 ile %15
gibi çok daha kısa sürelerde gerçekleĢtiği görülmüĢtür. Özellikle hava soğutmalı uygulamalarda
yüksek enerji tüketimi düĢünüldüğünde bu önemli bir sonuçtur. ÇalıĢmada kriyojenik soğutmanın ürün
üzerindeki etkileri de değerlendirilerek soğutma zinciri konusunda önerilerde bulunulmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Soğutma, donma hızı, kriyojenik soğutma, donmuĢ gıda, enerji verimliliği.

ABSTRACT
Deep-freezing technologies are becoming prevalent with great pace especially for food industry.
Deep-freezing technologies are used for long time conservation of products based on their structures
or protecting their structural specialties with both fast and slow freezing options. Rate (pace) of
freezing affects both the quality of food and system capacity and also have impacts on energy
consumption rates of freezing process. Cryogenic cooling systems have energy performance
advantages in freezing of products and in preservation processes when it‟s compared with traditional
technologies. In this study, energy performances of traditional and cryogenic cooling methods based
on cooling load are researched referencing freezing rates. Four different products were used in
calculations also considering geometrical shapes of products. It is proved that four different products
were frozen faster with a range of %5 and %15 with cryogenic cooling systems. This result shows
great importance when high energy consumption rates of air-cooling systems are considered.
Additionally, possible effects of cryogenic cooling methods were examined and some advices were
made about cooling chain.
Keywords: Cooling, freezing rate, cryogenic cooling, frozen food, energy efficiency.
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1. GİRİŞ
DonmuĢ gıda talebinin hızla geliĢtiği günümüzde, sürdürülebilir enerji yönetimi ve enerjinin verimli
kullanımı yönüyle üretimde enerji girdisinin maliyet etkilerini azaltmak önemlidir. Ayrıca günümüzde
yaygın kullanılan R404A, R134a gibi hidrokarbon özellikli soğutucu akıĢkanların özellikle yüksek
küresel ısınma etkileri (GWP) nedeniyle problemli akıĢkanlar olmaları, daha çevreci soğutucu akıĢkan
tercihlerini öne çıkartmıĢtır. Maliyet etkileri de değerlendirildiğinde soğuk zincir uygulamalarında klasik
yöntemle soğutma uygulamalarının neden olduğu etkiler de göz önüne alındığında, kriyojenik soğutma
uygulamaları gibi etkin çözümler üzerinde çalıĢmalar geliĢtirilmiĢtir.
Gıdalar soğutma uygulamalarında, özelliklerine ve muhafaza sürelerine göre soğuk veya donmuĢ
muhafaza olarak korunur. Ürünler -5 °C ile +15 °C aralığında soğuk muhafaza yapılırken, ürünün
özelliğine göre donmuĢ muhafaza -12 ile -25 °C aralığında yapılır. Ürünlerin muhafazasına iliĢkin
süreç ġekil 1‟de verilmiĢtir [1].
Toplanan
Ürün

Toplanan
Ürün

Ön
soğutma

Ön
soğutma

Soğuk
muhafaza

ġoklama veya
dondurma tüneli

DonmuĢ
muhafaza

Şekil 1. Soğuk ve donmuĢ muhafaza zinciri [1].
Dondurma iĢlemlerinde ürün tanımı sıcaklık değerlerine göre değiĢmektedir. Gıdaların -10 ve -12 °C
sıcaklıklarda bulunması dondurulmuĢ ürün tanımına girerken, -18 °C sıcaklık ve altındaki sıcaklık
derecelerinde bulundurulması derin dondurulmuĢ ürün tanımına girer. Dondurma iĢlemi prosesin
özelliğine göre soğuk hava ile dondurma, hava akımında dondurma, dolaylı temas yöntemiyle
dondurma, direkt daldırma yöntemiyle dondurma ve kriyojenik dondurma gibi çeĢitli yöntemlerle
yapılabilir. Dondurma yöntemleri arasında kriyojenik dondurma, özellikle kriyojenik gazların toksik
özellikte olmaması, dondurulmak istenen madde ile kriyojenik gazın bir reaksiyona girmemesi (inert
olması), ve süreçte havanın yerini alarak oluĢabilecek çok sayıda oksidatif reaksiyonları önlemesi
yönüyle önemlidir [2].Bu çalıĢmada özellikle gıdaların dondurulma süreçlerinde kriyojenik sistemlerin
kullanılması incelenmiĢtir. ÇalıĢmada klasik dondurma süreçleri ile kriyojenik dondurma süreçleri
arasında enerji verimliliği yönüyle bir değerlendirme yapılmıĢ ve sistem performansları referans alınan
ürünlere göre incelenmiĢtir.

2. DONMUŞ GIDA SEKTÖRÜ
Son on yıldır olduğu gibi dondurulmuĢ gıda için küresel talep, artarak büyümeye devam etmektedir. Bu
talep Marketline tarafından Eylül 2013‟de yayınlanan Küresel DondurulmuĢ Gıda Sanayi Profili
Raporuna göre 2017‟ye kadar yıllık % 3,7 oranında büyümeye devam edecektir. ġekil 2‟deki küresel
dondurulmuĢ gıda pazarı ürün kategorileri incelendiğinde; hazır yemekler kategorisinin % 24 ile toplam
dondurulmuĢ gıda pazarında en büyük paya sahip olduğu, dondurulmuĢ balık / deniz ürünleri
kategorisinin % 16,5‟lik oranla onu takip ettiği, dondurulmuĢ et ürünleri, pizza, meyve ve sebze, unlu
mamuller, patates ve diğer ürünlerin de büyümeyi desteklemeye devam ettiği görülmektedir. Rapora
göre küresel dondurulmuĢ gıdalar pazarı 2012 yılında 118 milyar $ gibi yüksek bir değerde
gerçekleĢmiĢtir [3].
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Şekil 2. Küresel dondurulmuĢ gıda pazarı ürün oranları [3].
Son yıllarda gıda endüstrisinde özellikle donmuĢ gıda talebinin artıĢı ile birlikte dondurulan gıdaların
kalitesi de önemli bir parametre haline gelmiĢtir. Gıdaların son tüketiciye bozulmadan, taze ve hijyenik
bir biçimde sunulabilmesi için öncelikle ürünün çok iyi bir Ģekilde muhafaza edilmesi gerekir. Gıdalarda
bu tür olumsuz durumların ortaya çıkmasının temel nedenleri su kaybı, kimyasal ve mikrobiyolojik
değiĢiklikler olarak ifade edilebilir. Ürünün su kaybetmesi; kurumasına ve Ģeklinin bozulmasına neden
olacağı gibi ürün içerisinde bulunan serbest su; mikroorganizma, maya ve küf gibi bozulmaya neden
olan oluĢumların ortaya çıkması ve aktivitelerinin devam etmesi için uygun ortamı yaratmaktadır. Bu
nedenle hem ürün içerisindeki suyun muhafaza edilmesi hem de zararlı oluĢumların ortaya çıkmasının
önüne geçilmesi gerekmektedir.
Çabuk ve kolay hazırlanıyor olması, dolapta fazla yer kaplamaması, besin değerini koruması, hijyenik
olması gibi etkenlerin yanında ev kadınlarının çalıĢma hayatına daha fazla dahil olması ve çalıĢma
sürelerinin uzun olması gibi etkenler dondurulmuĢ gıda tüketiminde önemli artıĢlar sağlayan
hususlardan bazılarıdır. Türkiye‟de dondurulmuĢ gıda tüketim miktarlarının, artma eğilimi göstermekle
beraber geliĢmiĢ dünya ülkeleri ile kıyaslandığında oldukça düĢük olduğu Tablo 1‟de görülmektedir [4].
Tablo 1. ÇeĢitli ülkelerin kiĢi baĢı dondurulmuĢ gıda tüketimi [4].
Ülkeler
ABD
Danimarka
Ġsveç
Norveç
Ġngiltere

DondurulmuĢ
Gıda
Tüketimi
(kg/yıl)
50
45
45
43
45

Ülkeler
Almanya
Ġspanya
Yunanistan
Ġtalya
Türkiye

DondurulmuĢ
Gıda
Tüketimi
(kg/yıl)
31
29
15
14
1

DondurulmuĢ gıda ürünlerine olan küresel ihtiyacın artmasına karĢılık olarak; daha güvenilir ve verimli
derin dondurma tedarik zinciri ihtiyacı, aĢılması gereken bir sorun haline gelmiĢtir. Derin dondurucu
tedarik zinciri, donmuĢ ürünleri 0˚C altında belirli bir düĢük sıcaklık aralığında tutan, aralıksız bir
depolama ve dağıtım faaliyetleri zinciridir.
Dondurma ve soğuk muhafaza koĢullarında ürünün merkezi için istenilen donmanın sağlanması bir
süreç alır. Bu her bir ürün için donma süresi olarak tanımlanır ve bu süre ürünün özelliğine göre
değiĢir. Sebze ve meyveler için ürünün soğutma süreci ve depolanması evresine kadar olan süreç
ġekil 3‟de verilmiĢtir.
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Dondurma
Prosesi
Meyveler

Sebzeler

Yıkama

Yıkama
Ayırma
Ön hazırlık
Hazırlama

Paketleme

Dondurma

DonmuĢ ürün
depolanması
(-18 C
sıcaklıkta)

·
·
·
·

Sap çıkarma (istenirse
Çekidek çıkarma (istenirse)
Kabuk soyma (istenirse)
Dilimleme (istenirse)

·
·

HaĢlama (istenirse)
Kimyasala daldırma (sitrik
asit, Askorbik asit, Sülfür
gibi)

·
·

Normal
ġurup içinde

·
·
·
·

Hava akımlı
Temas
AĢırı soğutmalı
Kriyojenik

Ayırma
Ön hazırlık

·
·

Kabuk soyma (istenirse)
Dilimleme (istenirse)

·
·

HaĢlama (istenirse)
Isıl iĢlem

·
·
·
·

Hava akımlı
Temas
AĢırı soğutmalı
Kriyojenik

·
·
·
·

Normal
Vakum
Vakum+Azot
IĢık geçirmeyen

Hazırlama

Dondurma

Paketleme

DonmuĢ ürün
depolanması
(-18 C
sıcaklıkta)

Şekil 3. Meyve ve sebze için soğuk zincir.

3. GIDALARIN DONDURULMASI
Sıcaklık mikroorganizmaların geliĢimini etkileyen en önemli parametrelerden biridir [3]. Gıdalarda
bozulmaya neden olan mikroorganizmalar -5 ile -8 ˚C‟ye kadar, mayalar -10 ile -12 ˚C‟ye kadar ve
küfler -12 ile -18 ˚C‟ye kadar biyolojik aktivitelerini sürdürebilirler. Bu sıcaklıklardan daha düĢük
sıcaklıklarda tüm kimyasal-biyokimyasal ve enzimatik reaksiyonlar ya tamamen durur ya da etkinlikleri
yok denecek kadar azalır. DüĢük sıcaklıklarda ve hızlı Ģekilde yapılan bir dondurma iĢlemi ile
gıdalardaki su aktivitesi azaltılarak hem zararlı oluĢumların üremesi önlenebilir hem de ürünün su
kaybetmesinin önüne geçilebilir [2].
Dondurma iĢlemlerinde en sık kullanılan soğuk hava ile dondurma yönteminde, sadece doğal hava
sirkülasyonu vardır ve bu nedenle de dondurma hızı yavaĢtır. Bu yöntemle genellikle dondurma
sıcaklığı -23 °C ile -29 °C arasında değiĢir. Hava akımında dondurma, indirekt temas yöntemiyle
dondurma, direkt daldırma yöntemiyle dondurma ve kriyojenik dondurma yöntemiyle gıdalar hızlı bir
Ģekilde dondurabilir. Hava akımında dondurmada -30 °C ile -45 °C deki hava 10-15 m/s hızla ürün
üzerine üflenir. Ġndirekt temas yöntemiyle dondurma da ise ambalajlanmıĢ gıdanın merkezindeki
sıcaklık; -45 °C‟ye soğutulmuĢ plakalar arasında -18 °C‟ye kadar düĢürülür. Direkt daldırma yöntemi
ambalajlanmıĢ veya ambalajsız ürünün soğutulmuĢ sıvı içersine daldırılması Ģeklinde uygulanır. Bu
amaçla soğutucu sıvılar olarak tuz çözeltisi, Ģeker Ģurubu veya gliserol kullanılabilir. Tuz ve Ģeker
çözeltileriyle en fazla -21 °C‟ye inilebilir. Kriyojenik dondurma yöntemiyle kaynama noktaları çok düĢük
olan sıvılaĢtırılmıĢ gazlarla gıdaların çok hızlı bir Ģekilde dondurulması mümkündür. Nitekim yapılan
araĢtırmalarda bu tip sistemler ile sağlanan soğutma hızları, mekanik soğutma sistemlerine göre
yaklaĢık %60 arttırılmıĢtır. ġekil 4‟de kriyojenik soğutma ile mekanik soğutma uygulamalarında ürün
soğutma hızlarındaki değiĢim verilmiĢtir.
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Şekil 4. Kriyojenik soğutma ve mekanik soğutmada donma hızları [5].
Kriyojenik soğutmada kullanılan gazların termodinamik özelliklerinin etkileri önemlidir. Kriyojenik gazlar
olarak; metan, oksijen, argon, hidrojen, helyum, sıvı azot ve karbondioksit sayılabilir. Kriyojenik
dondurmada; zehirleyici özelliğinin bulunmaması ve gıda maddesinin hiçbir öğesi ile reaksiyona
girmemesi (inert olması), aksine havanın yerini alarak birçok oksidatif reaksiyonların önüne
geçmesinden dolayı son yıllarda sıvı azot (LN 2) kullanımı öne çıkmaktadır. Literatürde de bu konuda
çalıĢmalar göze çarpmaktadır. Khadatkar, R. M. Ve arkadaĢları çalıĢmalarında kriyojenik
dondurucuların tarihini, ekonomikliğini, son geliĢmeleri ve gıda teknolojisindeki potansiyel
uygulamalarını incelemiĢlerdir [6]. Goswami yaptığı çalıĢmada LN 2„nin kriyojenik soğutucu ve gaz
olarak kullanımını incelemiĢ, LN2‟nin bireysel hızlı dondurma sistemlerinde soğutucu olarak
kullanılabileceğini, dondurma iĢlemini çok hızlı gerçekleĢtirmesi nedeniyle küçük buz kristalleri ile
dondurmayı sağladığını ve ürünün kalitesinin korunarak ağırlık kaybının önlenmesine yardımcı
olduğunu ortaya koymuĢtur [7]. LN2 ile birlikte; kullanılan diğer kriyojenik akıĢkanlar ve karakteristik
sıcaklıkları Tablo 2‟de verilmiĢtir.
Tablo 2. Kriyojenik akıĢkanların karakteristik sıcaklıkları (°C) [8].
Üçlü nokta

Normal kaynama
noktası

Kritik
nokta

Metan

-182,45

-161,55

-82,65

Oksijen

-218,75

-182,95

-118,55

Argon

-189,35

-185,85

-122,25

Azot

-210,05

-195,85

-146,95

Neon

-248,55

-246,05

-228,75

Hidrojen

-259,35

-252,75

-239,95

Helyum

-270,95

-268,95

-267,95

Karbondiıksit

-56,60

-78,50

31,10

Kriyojen

Dondurma iĢlemi ürünün sıvı azota daldırılması, ürün üzerine sıvı azot püskürtülmesi veya ürün
üzerinden sıvı azot geçirilmesi gibi çeĢitli yöntemler Ģeklinde uygulanabilir. Genel olarak piyasada
kullanılan kriyojenik dondurucular ġekil 5‟deki gibi sınıflandırılabilir.
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Kriyojenik dondurucu tipleri

Doğrudan temas

Dolaylı temas

Daldırma

Bantlı konveyör
sistemi

Düşey

Püskürtme

Spiral konveyör
sistemi

Tünel

Spiral

Düşey soğutma
kabini

Yatay soğutma
kabini

Yatay
Şekil 5. Kriyojenik dondurucuların sınıflandırılması [6].

4. DONDURMA HIZI
Dondurma hızı, donmuĢ gıda üretiminde sistem performansını etkileyen önemli bir parametredir.
Gıdaların dondurulmadan önceki kalitesi, donma hızı, ambalaj durumu, dondurma ve çözündürme
sayısı, uygunsuz dondurma ve çözündürme iĢlemleri, depolama sıcaklığı, sıcaklık dalgalanmaları ve
sürekliliği ürün kalitesini belirleyen temel niteliklerdir. Kalitenin korunmasında ana kural dondurma
iĢleminin mümkün olan en kısa sürede gerçekleĢtirilmesidir. Dondurma hızı; seçilen dondurma
yöntemi, sıcaklık, hava ve soğutucu sirkülasyon hızı, dondurulacak gıdanın çeĢidi, parça büyüklüğü
veya ambalajın Ģekli ve büyüklüğü gibi faktörlere bağlı olarak değiĢir.
Gıdalardaki mikroorganizmaların ölüm oranını, gıdanın fiziksel kalitesini ve sistem kapasitesini
etkileyen en önemli faktörlerden birisi dondurma hızıdır. Donma hızının çeĢitli tanımları yapılmakla
beraber genellikle kabul gören tanım gıdanın merkezinden (sıcak nokta veya arzu edilen donma
sıcaklığına en geç ulaĢan nokta) yüzeyine olan mesafenin, merkez sıcaklığının 0 °C„den -15 °C‟ye
düĢmesi için gerekli olan süreye oranıdır. Bu tanıma göre gerekli donma hızı 5 cm/h‟ten yüksekse çok
hızlı dondurma, 1-5 cm/h arasında ise hızlı dondurma, 0.2-1 cm/h ise yavaĢ dondurma ve 0.2 cm/h‟in
altında ise çok yavaĢ dondurma olarak kabul edilir. Donma hızı (V) aĢağıdaki basit eĢitlik yardımıyla
hesaplanabilir.
V = D / t (cm/h)

(1)

Burada; D (cm) dondurulan maddenin merkez noktasının, dondurmanın uygulandığı yüzeye olan en
kısa uzaklığı, t (h) ise dondurulan maddenin merkez noktasının 0 °C den -15 °C‟ye düĢmesi için geçen
süredir.
Örneğin ortalama -15 °C‟de çilek soğutma (çileğin çapı 3.8 cm ise) için 0 °C‟den itibaren 16 dakika
geçtiği tespit edilen bir proseste donma hızı;
V = 1.9 / 0,26 = 7.3 cm / h ile çok hızlı dondurma olarak bulunur. Ancak bu hesaplama yönteminde
ıraksama oldukça yüksektir ve sonuçlar yanıltıcı olabilir.
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Dondurma hızını temel alan pek çok çalıĢma yapılmıĢtır. Örneğin Bengtsson ve arkadaĢları 1 cm
kalınlığa sahip dilimlenmiĢ çiğ et ile deneyler yapmıĢtır. Örnekler 4 °C‟den -25 °C‟ye paketlenmeden
LN2 için -196 °C ve hava akımı ile dondurma için -35 °C çevre sıcaklığında 5-6 m/s‟lik bir hava hızında
dondurulmuĢtur. LN2 için 20 cm / h ve hava üflemeli sistem için ise 1,4 cm / h'lik bir donma hızı
gözlenmiĢtir. Donma süresi hava üflemeli dondurma için 50 dakika ve LN 2 püskürterek dondurma için
3,5 dakika olarak hesaplanmıĢtır [9].
Buz kristallerinin boyutu ve sayısı, dondurulmuĢ gıda maddesinin kalitesi üzerinde büyük bir etkiye
sahiptir [7]. Dondurma iĢleminde oluĢan buz kristallerinin büyüklüğü dondurma hızına bağlıdır.
Dondurma hızı yavaĢladıkça hücrede su kaybı ve dehidratasyon artar. Bu olay hücre sitoplazmasında
konsantrasyon artmasına sonuçta sitoplazmada geriye dönüĢü mümkün olmayan değiĢikliklere neden
olur. Bu olay mikroorganizmalar üzerinde letal etkinin artmasına neden olur. YavaĢ dondurmada daha
iri buz kristalleri oluĢurken hızlı dondurmada küçük buz kristalleri oluĢur. Taze ürünün hücre yapısı,
kriyojenik dondurma esnasında ve konvensiyonel dondurma esnasında buz kristallerinin oluĢumu
ġekil 6‟da gösterilmiĢtir. Ġri buz kristallerinin gerek mikrobiyal hücreler ve gerekse doku hücreleri
üzerinde yarattığı fiziksel zarar daha fazladır ve gıdanın tekstürel yapısının bozulmasına neden olur.
Bu nedenle de yavaĢ dondurmada daha fazla mikroorganizma ölür. Buna karĢın yavaĢ dondurulmuĢ
bir gıdada doku hücrelerinin daha fazla fiziksel zarar görmüĢ olmaları nedeniyle gıdanın çözünmesi
sırasında hücre öz suyu kaybı daha yüksek olur. Ancak dondurma iĢleminde asıl amaç
mikroorganizmaları öldürmek olmadığı için gıdanın kalitesi açısından hızlı dondurma tercih edilmelidir.
Hızlı dondurmanın diğer bir avantajı ise mikrobiyal aktivitenin durduğu sıcaklıklara daha kısa sürede
ulaĢıldığı için dondurmada iĢlemi sırasında mikrobiyal aktivite sonucu gıdanın kalitesinde meydana
gelebilecek olumsuzlukların önlenmesidir.

Şekil 6. Hızlı ve yavaĢ dondurma sürecinde buz kristali oluĢumu ve hücre üzerindeki etkisi [5].
KristalleĢtirme, çekirdek oluĢumu ve kristal büyümesi olarak ifade edilen iki aĢamalı bir süreçtir.
Çekirdek oluĢumu, buz kristallerinin oluĢturulması için ilk adımdır ve çekirdek büyümesi için kritik bir
boyuttan daha büyük olmalıdır. Çekirdek oluĢtuktan sonra sıcaklık azaldıkça kristal büyüme hızı artar.
Çekirdeklenme sürecinin buz kristallerinin boyutu üzerinde doğrudan bir etkisi vardır. Ürün sıcaklığı 0
°C'ye yakın ve ısı transfer hızı yavaĢ ise, çok az sayıda ve büyük boyutlarda çekirdek oluĢacaktır. Isı
transfer hızı yüksek ve soğutma sıcaklığı oldukça düĢük ise çok sayıda ve küçük boyutta çekirdek
oluĢacaktır [6].

5. KRİYOJENİK DONDURMA UYGULAMALARI
Gıda endüstrisinin en önemli zorluklarından biri bakteriyel faaliyetlerin önüne geçebilmektir. Bakterilere
karĢı en etkili yöntemlerden biri de dondurmadır. Geleneksel dondurma iĢlemlerinde dondurulacak
gıdaların hücre zarları parçalanır ve bu parçalanma sonucunda hücre zarı içerisindeki stoplazma
hücre dıĢına çıkarak ağırlık kaybına, besin değerinin azalmasına ve ürün kalitesinin bozulmasına yol
açar. Kriyojenik dondurmada ise hızlı dondurma özelliği sayesinde su kaybı en aza indirilirken ağırlık
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kaybı da önlenmiĢ olur. Gıdalarda enzim faaliyeti, oksidasyon ve vitamin değerleri korunurken gıdanın
görüntüsünde ve tadında bozulmalar olmaz.
Kriyojenik dondurma uygulamalarında proses akıĢı Ģöyle çalıĢır: kaynayan azot ya da sublimleĢen
karbondioksit doğrudan bir dondurucu içine püskürtülür. Gıda ürünleri bir kaç dakika içerisinde ısılarını
azot veya karbondioksite aktararak dondurulur. Üstün ısı transferi özellikleri sebebiyle kriyojenik
dondurmada genellikle sıvı azot veya sıvı karbondioksit kullanılır. Bu gazlar gıda sektöründe kırmızı ve
beyaz et, balık, unlu mamuller, sütlü gıdalar, sebze ve meyvelerin dondurulması ve soğutulmasına
iliĢkin tüm proses aĢamalarında kullanılmaktadırlar. ġekil 7‟de bir tünel tip kriyojenik soğutma
prosesinin akıĢ Ģeması görülmektedir.

Şekil 7. Tünel tip kriyojenik soğutma prosesi [10].
Sıcaklık donma noktasının altına düĢürüldüğünde, mikroorganizmaların büyümesi hızla azalır. Bu
sadece ürünün sıcaklığı azaldığı için değil, ayrıca serbest sıvı su faaliyetinin azalmasına da bağlı
olarak gerçekleĢir. Böylece mikroorganizmalar ihtiyaç duydukları sudan mahrum bırakılır.
Bir gıda ürününü soğutmak bakteriyel geliĢim riskini azaltırken ürünü çok çabuk soğutmak (flaĢ
dondurma veya kriyojenik dondurma) bu riski en aza indirir. Kriyojenik dondurma aynı zamanda
gıdanın doğal kalitesini de korur. Bir ürün dondurulduğunda buz kristalleri oluĢur. Kristaller ne kadar
küçük ve eĢit biçimde dağılmıĢ olursa ürünün kalite ve tadı da o kadar iyi olacaktır. Gıda ürününde
küçük kristallerin hem hücre içinde hem de dıĢında düzgün bir biçimde oluĢmasını sağlamanın tek
yolu gıdayı kriyojenik yöntemlerle çok çabuk dondurmaktır.
Kriyojenik dondurmanın geleneksel mekanik dondurmaya göre avantajları Ģunlardır:












Kriyojenik dondurma, kriyojenik gazların etkili dondurma özelliği sayesinde, mekanik dondurmaya
göre 2-4 kat daha hızlıdır.
Dondurma esnasında daha küçük ve homojen dağılmıĢ buz kristalleri oluĢur.
Gıda ürünlerindeki su kaybı dolayısıyla meydana gelen ağırlık kaybı en aza indirilir.
Kriyojenik ekipmanlar, geleneksel ekipmanların aksine yatırım maliyeti gerektirmez, yer
değiĢiklikleri kolaydır.
Su kayıpları konvansiyonel sistemlerde yüzde beĢ iken kriyojenik dondurma ile yüzde birden azdır.
Kriyojenik olarak dondurulan gıdalar defrost sonrası görsel olarak çekici ve iĢtah açıcıdır.
Kriyojenik dondurucuların yüksek dondurma hızı zaman ve yer kazandırır.
Kriyojenik derin dondurucu sistemleri genellikle sıvı azot yada sıvı karbondioksit ile iĢletilirler. Her
iki gaz da havanın doğal bileĢenleridir ve AB'de gıda gazları olarak kabul edilmiĢtir. Ayrıca
konvensiyonel sistemlerde kullanılan akıĢkanlar gibi atmosfere zararları yoktur.
Çoğu durumda, geleneksel dondurucu sistemlerinin dondurma kapasitesi sadece belli bir iĢlev için
tasarlanmıĢtır. Diğer yandan kriyojenik dondurma sistemlerinin geniĢ bir fonksiyon yelpazesi
bulunmaktadır.
Nispeten ucuzdurlar ve mevcut üretim hatlarında kullanımında esneklik sunarlar.
Aynı kapasitedeki konvansiyonel sistemlere göre çok daha küçüktürler. Özel yapısal tedbirler
gerekli değildir.
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6. BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER
Sebze ve meyvelerin klasik soğutma uygulamalarında tek çevrimli bir yapıyla istenilen soğutmanın
sağlanması oldukça zordur. Çoğunlukla çift kademeli sistemlerin tercih edildiği uygulamalarda yüksek
kapasiteli soğutucu akıĢkan tüketimleri dikkat çekmektedir. Bu yönüyle soğutma yapılması düĢünülen
ürünler için öncelikle bir soğutma yük analizi yapılmalıdır. Ancak soğutma yük analizleri öncelikle
ürünün özelliğine göre Ģekillendirilir. Özellikle dondurulmuĢ ürünlerde ürünün Ģekli donma süresini
doğrudan etkiler bu yönüyle öncelikle ürünün donma Ģekli ve buna bağlı donma süresi
değerlendirilmelidir.
Bu bölümde gıda ürünlerinin soğutma, dondurma ve muhafaza aĢamalarında, klasik uygulama ile
kriyojenik uygulama süreçlerinin soğutma süresi yönüyle incelenmeleri esas alınmıĢtır. Bu yönüyle
meyve (çilek), et (sığır eti), balık (somon) ve kutulu meyve suyu (portakal) için geometriler göz önüne
alınarak gerekli soğutma süreleri incelenmiĢ ve bunların klasik ve kriyojenik soğutma Ģartlarında
zaman farkları ortaya konmuĢtur. Hesaplamalarda “EĢdeğer ısı transferi boyutsallığı yöntemi”
kullanılmıĢtır [11]. Tüm ürünlerde dondurma iĢlemi sonu ürün çekirdek sıcaklığı -10 ºC alınmıĢtır.
Soğutma süresi (faz değiĢimi yok, ön soğutma);



3cL2
J
ln( )
2
 kE Y

(2)

Burada ρ yoğunluğu, c gıda maddesinin özgül ısısını, L ürün merkezi ile dıĢ kabuk arası mesafeyi, ω
transandantal fonksiyonun birinci kökünü, k ürünün ısı iletim katsayısını, E eĢdeğer ısı transferi
boyutsallığını, J kütlesel ortalama sıcaklık için gecikme faktörünü ve Y tamamlanmamıĢ sıcaklık farkını
ifade etmektedir.
Donma süresi (faz değiĢimi ve aĢırı soğutma var);
Plank eĢitliği;



H10
D
D2
(P  R
)
T
h
ks

(3)

Burada; ∆H10 ürünün ilk donma sıcaklığı ile -10 ºC çekirdek sıcaklıklarına karĢılık gelen entalpi farkını,
∆T ilk donma sıcaklığı ile soğutma havası sıcaklık farkını, P ve R geometrik parametreleri, D ürün et
kalınlığı ya da çapını, h yüzey taĢınım katsayısını ve k s tam donmuĢ ürünün ısı iletim katsayısını ifade
etmektedir. ÇalıĢmada dondurma sürecine sahip ürünlerde geometrik yapı donma süresini ve gerekli
enerji miktarını doğrudan etkiler. P ve R geometrik parametrelerin belirlenmesinde kullanılan eĢitlikler
Tablo 3‟de verilmiĢtir.
Biot sayısı;

(4)

Plank sayısı;

(5)

Stefan sayısı;

(6)
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Tablo 3. Geometrik parametreler [11].
Geome
tri

P ve R geometrik parametre eĢitlikleri

Sonsuz
yassı
dilim

0.0105


P  0.5072  0.2018Pk  Ste 0.3224 Pk 
 0.0681
Bi


R  0.1684  Ste0.2740 Pk  0.0135

Sonsuz
silindir

0.0710


P  0.3751  0.0999 Pk  Ste 0.4008Pk 
 0.5865 
Bi


R  0.0133  Ste0.0415Pk  0.3957 

Küre

0.3114


P  0.1084  0.0924 Pk  Ste 0.231Pk 
 0.6739 
Bi


R  0.0784  Ste0.0386 Pk  0.1694

P  P2  P1  0.1136  Ste5.766 P1  1.242 
R  R2  R1 0.7344  Ste49.89 R1  2.9 

Burada;


0.0182


P2  P1 1.026  0.5808 Pk  Ste 0.2296 Pk 
 0.1050 
Bi



R2  R1 1.202  Ste3.41Pk  0.7336 
P1 
R1 
Tuğla
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ÇalıĢmada referans alınan ürünlerin Ģekil yapılarına bağlı ön soğutma ve donma süreleri birim kütle
için adyabatik Ģartlar göz önüne alınarak kriyojenik soğutma ve klasik soğutma için ayrı ayrı bulunmuĢ
ve sonuçlar Tablo 4‟de verilmiĢtir.
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Görüldüğü gibi birim kg ağırlığındaki her bir ürün için hacim değerleri, ön soğutma ve donma süreleri
çok geniĢ bir aralıkta değiĢmektedir. Ürün merkez noktası ile dıĢ cidar arasındaki mesafe artıĢı donma
süresini olumsuz etkilemektedir. ÇalıĢmada referans alınan tüm ürünlerin donma süreçlerine bağlı
olarak hem mekanik hem de kriyojenik soğutma için soğutma süreleri ayrı ayrı hesaplanmıĢtır. Bu
süreçte her bir ürünün donma sonrası entalpi değeri, donma noktası sıcaklığı ve sahip olduğu kütle
önemlidir. ÇalıĢmada standart bir değer sağlamak için her bir ürün için birim kütle esas alınmıĢtır.

SONUÇ
DondurulmuĢ gıda maddelerinde her zaman dondurulamayan su bulunur. Gıda maddelerinin su fazı,
içinde çözünmüĢ katı maddelerin bulunduğu sulu çözelti olarak düĢünülürse, donma sırasında suyun
bir kısmı buz kristallerine dönüĢtüğü için kalan çözeltinin konsantrasyonu artar, su aktivitesi düĢer. -10
ºC çekirdek sıcaklığına ulaĢıldığı durumda bile çilek, sığır eti, balık ve meyve suyunda sırasıyla %0,
%11, %10 ve %15 oranında donmamıĢ su bulunur.
Dondurma iĢleminin hızı gıda maddesinin kalitesini ve kapasiteyi doğrudan etkiler. DondurulmuĢ
ürünlerde buz kristallerinin küçük olması ve buz kristallerinin, ürün dokusundaki hücreleri
parçalamaması önemlidir. Kristal iriliği ile soğutma hızı arasında bir iliĢki vardır. YavaĢ soğutma az
sayıda fakat iri buz kristalleri oluĢumuna neden olur. Bu da hücre parçalanmasına neden olur.
Çözülme durumunda da kararma ve yumuĢama sebebidir. Sıvı sızma oranı artar.
Hızlı soğutma çok sayıda küçük buz kristalleri oluĢumuna neden olur. Küçük buz kristalleri elde etmek
için ürünün çok hızlı bir Ģekilde dondurulması gerekir. Küçük buz kristali hücrelerin parçalanmasına
sebep olmadığından doku parçalanmaz ve orjinal yapısını muhafaza eder ve depolama süresi artar.
ġoklama iĢleminden sonra ürün donmuĢ muhafaza deposunda rejim değerine soğutulur. Dağıtım,
pazarlama ve tüketime kadar geçen sürede ürün -18°C‟nin altındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır.
Mekanik dondurma süresi ile kriyojenik dondurma süreleri arasında, ürün cinsine göre, 6.30 ile 6.96
kat arasında fark olduğu hesaplanmıĢtır. Kalitenin korunması ve uzun depolama süresinin çok önemli
bir parametre olduğu düĢünüldüğünde, kriyojenik dondurma iĢlemi öne çıkmaktadır. Yatırım ve iĢletme
maliyetleri ayrı bir çalıĢma konusudur.
Dondurma süreci belirlenirken, ürün bazlı çalıĢma yapılması çok önemlidir. Her bir ürün ayrı ayrı
değerlendirilerek prosesin belirlenmesi geri dönülmez hataların meydana gelmesini engelleyecektir.
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TĠCARĠ BĠR GECĠKTĠRMELĠ MAYALAMA KABĠNĠNĠN AKIġ
VE SICAKLIK ANALĠZĠ
Ali ÖZYURT
Deniz YILMAZ
BarıĢ YILMAZ

ÖZET
Mayalama kabinleri endüstriyel fırınlarda üretilen unlu mamullerin gerektiğinde mayalama iĢlemlerinin
yapıldığı gerektiğinde ise mayalamanın gecikmeli olarak yapılabilmesi için ürünlerin muhafaza
edilmesini sağlayan cihazlardır. Bu cihazların ürünlerin mayalanması için gerekli ortam Ģartlarını ve
cihaz içerisindeki bütün ürünlerin aynı değerlere sahip olmasını sağlayabilmesi hem ürünlerin kalitesi
hem de buna bağlı olarak insan sağlığıyla doğrudan ilgilidir.
Bu çalıĢmada; kaliteli bir mayalama ve mayalama öncesi bekletilme iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi için
kabin içerisinde olması gereken Ģartlar araĢtırılmıĢtır. Standart Ģartlar altında geciktirmeli mayalama
ve son mayalama iĢlemi gerçekleĢtirilen ürünler için belirlenmiĢ olan sıcaklık ve hava hızı
parametreleri kullanılarak Hesaplamalı AkıĢkanlar Dinamiği (HAD) ile sayısal analizi yapılmıĢtır.
Yapılan analiz ile kabin içerisindeki sıcaklık ve hız dağılımları çıkarılmıĢtır. Hamurların bulunduğu her
bir tepsideki ısı transferini homojen hale getirmek ve bunu yaparken hamurların istenilen Ģekilde
mayalanmasını sağlamak için tasarım üzerinde çalıĢılmıĢ, gerekli yerde yönlendirme sacı kullanılmıĢ,
uygun batarya kapasitesi ve fan hızları hesaplanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Mayalama, Soğutma Kabini, Hesaplamalı AkıĢkanlar Dinamiği (HAD).

ABSTRACT
Retarder proofer cabinets are the machines in which both retarding and proofing processes are
handled depending on customer need. Efficient heat and mass transfer and proper air flow
specifications are directly related with production quality of bakery goods which is also directly related
to human health. To analyze and investigate the performance of a retarder proofer cabinet is an
essential need.
In this study, necessary conditions are searched for the qualitative proofing and retarding processes.
A numerical analysis has been performed using CFD (Computational Fluid Dynamics) with specified
air velocity and temperature parameters for the bakery products that will proofed and retarded under
standard conditions. Velocity and temperature distributions are derived from the performed analyses.
For proper heat transfer rate and proper fermentation over the bakery goods on each tray, design
considerations are determined and a directive plate has been used. Also proper coil capacities and fan
velocities are calculated.
Key Words: Proofing, Refrigeration Cabinet, Computational Fluid Dynamics (CFD).
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1. GĠRĠġ
Hamurun piĢirilmeden önce türüne bağlı olarak farklı sıcaklık koĢullarında belirli bir süre bekletilmesi
iĢlemine mayalama denir. Özellikle önceden hamur olarak üretilmiĢ ve dondurulmuĢ hamurların bu
mayalama iĢleminden önce mayalamaya hazır hale gelmesi ve kalitesinin yükseltilmesi için
0
mayalanmanın minimum olduğu +5 C sıcaklıkta belirli bir süre bekletilmesine geciktirmeli mayalama
denir [1]. Canlı bir organizma olan maya; fermantasyonu sağlayan esas unsurdur. Fermantasyon
sırasında meydana gelen karbondioksit, hamur içerisinde birikerek unun kabarmasını meydana gelen
alkoller, aldehitler, ketonlar ve organik asitlerde ekmeğin iĢtah açıcı karakteristik tat ve aromayı
kazanmasını sağlar. Ayrıca, mayanın diğer bir rolü de hamurun fiziksel özelliklerini değiĢtirmesidir.
Böylece glütenin elastikiyeti artmakta ve hamur kütlesi içinde biriken karbondioksit gazı basıncına
daha iyi dayanan ve onu tutan bir yapı kazanmaktadır.
Gıda sektöründe ürünlerin iĢlenmesi için belirli yöntemler mevcuttur. Bunlardan biri Yığın Mayalama
Prosesi, bir diğeri de Chorleywood Ekmek Prosesi‟dir. Chorleywood Prosesi gıda sektöründe özellikle
daha hızlı ve kaliteli üretim imkânı sunduğu için daha çok tercih edilmektedir. Proses aĢamaları;
yoğurma, bölme, öncül mayalama, kalıplama, ayırma, son mayalama, piĢirme, paketleme ve dağıtım
aĢamalarından oluĢmaktadır. Eğer hamur dondurulmuĢ veya mayalamaya hazır haldeyse proses
geciktirmeli mayalama iĢlemi ile baĢlar ve daha sonra öncül mayalama iĢlemi gerçekleĢtirilerek proses
devam eder [2].
0

Hamurlar 0 C‟nin üzerindeki her sıcaklıkta mayalanma özelliğine sahiptir. Mayalamayı durdurmak için
hamurların dondurulması gerekmektedir. Ancak dondurma iĢlemi hamurun çözülme sırasında
yapısının bozulmasına neden olarak mayalama ve ürün kalitesinin düĢmesine neden olmaktadır. Bu
0
yüzden üreticiler hamurun içeriğinde bulunan suyun iĢlem sırasında donmasını engellemek için +4 C
ve üzerindeki sıcaklıklarda geciktirmeli mayalama iĢlemini gerçekleĢtirmektedir. Ortam sıcaklığı +4
0
C‟nin ne kadar üzerinde olursa mayalama hızı o kadar artacağından bu sıcaklığa mümkün olduğunca
yaklaĢılmalıdır [1].
Endüstriyel üretim açısından mayalanmanın en hızlı ve en kaliteli Ģekilde tamamlanması süreklilik
sorununun çözümü açısından oldukça önemlidir. Hızlı ve kaliteli bir son mayalama iĢlemi için tavsiye
0
0
edilen sıcaklık aralığı 32-36 C‟dir. Sıcaklığın her 10 C artıĢı mayalanma hızını %100 arttırmaktadır
0
[2-3]. Bu yüzden analizlerde son mayalama iĢlemi için 32 C sıcaklık değeri kullanılmıĢtır.
Bu çalıĢmada, geciktirmeli mayalama kabininin hem geciktirmeli mayalama hem de son mayalama
0
iĢlemlerinin akıĢ ve sıcaklık analizleri yapılmıĢtır. Analizlerde kullanılan cihaz +5/+45 C sıcaklık
değerlerini sağlayabilecek özelliklere sahiptir. Birinci adımda hamurların geciktirmeli mayalama
0
iĢlemine ait +5 C sıcaklık değerindeki dağılımların hesaplandığı analizler yapılmıĢtır. Ġkinci adımda
0
hamurun son mayalama iĢleminin gerçekleĢtiği +32 C sıcaklık değerindeki dağılımlarının
hesaplandığı analizler yapılmıĢtır.

2. PROBLEMĠN TANIMI
Bu çalıĢmada endüstriyel fırınlarda geciktirmeli mayalama ve son mayalama iĢlemlerinin yapıldığı
geciktirmeli mayalama kabininin (retarder/proofer) akıĢ ve sıcaklık analizleri yapılmıĢtır. Kabin tam
yalıtımlı olarak kabul edilmiĢtir. Kinematik viskozite ( ) ve Prandtl sayısı (Pr) gibi akıĢkan özellikleri
baĢlangıç Ģartları için sabit kabul edilmiĢtir. Ġdeal gaz olarak havanı yoğunluğu sıcaklığın fonksiyonu
olarak değiĢken kabul edilmiĢtir.

2.1 Fiziksel Model
Kabinin fiziksel boyutları; 2.04(Y)x1.24(D)x0.74(U) Ģeklindedir. Direkt hamurun üzerine üflemeyi
engellemek ve homojen dağılımı sağlamak için evaporatör fanları emiĢe çalıĢtırılmıĢ ve üfleme
tarafındaki etki de kullanılan delikli sac yüzeyle en aza indirilmiĢtir. Ġç kısımda ürünlerin yerleĢtirildiği
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tepsiler de kontrol hacmine eklenmiĢtir. Analizi yapılan geciktirmeli mayalama kabininin kesit
görüntüsü ġekil 2‟de verilmiĢtir.

ġekil 1. Havanın düzgün dağılmasını sağlayan yönlendirici sac levha.

ġekil 2. Geciktirmeli mayalama kabininin kesit görüntüsü.
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Gambit programı kullanılarak yapılan ve sayısal analiz için oluĢturulan ağ yapısı ġekil 3‟te verilmiĢtir.
Ağ yapısı olarak tetrahedrad/hybrid kullanılmıĢtır ve yaklaĢık olarak 2.822.479 adet hücre
oluĢturulmuĢtur. Havanın kabin içerisine düzgün dağılmasını sağlayan paslanmaz çelikten yapılmıĢ
olan delikli yüzeyin sayısal ağ iĢlemi genel hacime göre farklı ele alınmıĢtır. Bu yüzeyde hava
hızlarının daha hassas olarak çalıĢılması gerektiğinden dolayı „‟Size Function‟‟ modülü kullanılarak
sayısal ağ oluĢturulmuĢtur.

ġekil 3. Geciktirmeli mayalama kabininin ağ yapısı ve hücreleri.

2.2 Matematiksel Model
AkıĢın analiz edilmesi için aĢağıda belirtilen korunum denklemleri Fluent yazılımı kullanılarak
çözülmüĢtür. Türbülans modellemesi için k-ε türbülans modeli kullanılmıĢtır. Ortamın sıcaklık
dağılımının belirlenebilmesi için de enerji denklemi kullanılmıĢtır. Bu denklemlerin ayrıntıları kısaca
aĢağıda verilmiĢtir.
2.2.1 Genel Denklemler
AkıĢkan hareketinin Eulerian tanımı için korunum yasasının genel denklemi [4-6];
(2.1)
Genel korunum denklemi sırasıyla zamana bağlı terim, konveksiyon, difüzyon ve üretim terimlerinden
oluĢmaktadır.
Kütle Korunumu:


    U   0
t

(2.2)

Momentum Korunumu:



Dv
 div   f
Dt

(2.3)
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vk
xk
v
  p   divv  2 k
xk

 kk   p   divv  2

(2.4)

 kk

(2.5)

x-momentum:

  u 
p
 div  uu   
 div  u   SMx
t
x

(2.6)

y-momentum:

  v 
p
 div  vu     div  v   SMy
t
y

(2.7)

z-momentum:

  w 
p
 div  wu     div  w   SMz
t
z

(2.8)

Bu denklemlerdeki SMxyz terimleri kaynak terimlerini ifade etmektedir.
Enerji:

  i 
 div   iu    pdivu  div  kT     Si
t
  u 2  v 2  w 2   u v 2  u w 2  v w 2 2
2
   2                         divu 
  x   y   z    y x   z x   z y  3

(2.9)

(2.10)

2.2.2 Standard k- ε Türbülans Modeli
Prandtl formülü:

vt  C 

k2

(2.11)



Türbülans kinetik enerjisi:

k

1
ui2

2 i

(2.12)

Türbülans enerji yayılımı oluĢur ve ε yayılma oranıyla yayılır;

Dk
 D P 
D
Yayılım oranı denklemi:

(2.13)

D
 D  P   
D

(2.14)

2.3 Sınır KoĢulları
Gambit programında oluĢturulan geometri üzerindeki sınır koĢulları aĢağıda verilmiĢtir;






Kabin içerisinde havanın sirkülasyonunu sağlayan evaporatör fanı için “Fan” sınır koĢulu,
Kabin içerisindeki ısıtma ve soğutma bataryası için “Radiator” sınır koĢulu,
Mayalama iĢleminin gerçekleĢtiği hamur yüzeyleri için “Wall” sınır koĢulu,
Mayalanan ürünlerin yerleĢtirildiği tepsiler için “Wall” sınır koĢulu,
Ve kalan bütün yüzeyler “Wall” sınır koĢulu olarak tanımlanmıĢtır.
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3. BULGULAR VE TARTIġMA
Analizler; standart k-ε türbülans modeli kullanılarak zamana bağlı değiĢken çalıĢma koĢulları altında
gerçekleĢtirilmiĢtir. Enerji denklemi sıcaklık analizlerini gerçekleĢtirmek için kullanılmıĢtır. Atmosferik
-5
çalıĢma Ģartları kabul edilmiĢtir ve çözüm kriteri olarak 10 değeri kullanılmıĢtır. Her bir saniye için 10
iterasyon gerçekleĢtirilmiĢtir. ġekillerde verilen iterasyon sayıları geçen zamanın 10 katıdır. Gecikmeli
0
0
mayalama iĢlemi için; +5 C sıcaklık ve son mayalama iĢlemi için ise 32 C sıcaklık değerlerinde
analizler yapılmıĢtır. Yapılan analizlerin rejime girmesi için geçen süre yaklaĢık olarak; geciktirmeli
mayalama iĢlemi için 10 dakika, son mayalama iĢlemi için ise 15 dakikadır. Kabinin tam orta
kısmından alınan bir kesitten sıcaklık değiĢimleri de ayrıca incelenmiĢtir. Dağılımların sonuçları her
durum için ayrı olarak aĢağıda açıklanmıĢtır. Sıcaklık değerleri analiz edilen hamurların termo-fiziksel
3
özellikleri; ρ=1092.3 kg/m , cp=2000 J/kgK, k=0.3 W/m-K olarak alınmıĢtır [7].
3.1 Kabin Ġçi Hava Hızı Dağılımı
Mayalama kabinindeki havanın akıĢ hızı ve dağılımı özellikle içerideki ürünlerin kalitesinin korunması
açısından oldukça önemlidir. Ayrıca doğru seviyede ve homojen hava akıĢının sağlanması ürünlerin
ısı değiĢimlerinin de homojen olarak değiĢmesi açısından önemlidir. Evaporatör fanları emiĢ yönünde
çalıĢtığı için delikli sac yüzey, ürünlerin üzerinden geçen havanın hızını kontrol etmektedir. Uygun
büyüklükteki ve sayıdaki delikler hava hızını doğrudan etkilemektedir. Kabin içi, kesit yüzey ve delikli
sac yüzey üzerindeki hava hızı dağılımları ġekil 4-5 ve 6‟da verilmiĢtir.
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3.2 Geciktirmeli Mayalama ĠĢlemi
0

0

Bu çalıĢmada baĢlangıçta +25 C sıcaklıkta olan hamurların sıcaklığını +5 C‟ye indirilmesi iĢleminin
analizleri yapılmıĢtır. Evaporatör fanının üflediği havanın hızı 3.5 m/s olarak alınmıĢtır. Kabin içi, kesit
yüzey sıcaklık dağılımları ile ürünlerin zamana bağlı ortalama sıcaklık değiĢimleri ġekil 7-8 ve 9‟da
verilmiĢtir.
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ġekil 9. Ürünlerin Zamana Bağlı Sıcaklık DeğiĢimleri.
3.3 Son Mayalama ĠĢlemi Analizi
0

0

Bu çalıĢmada baĢlangıçta +5 C sıcaklıkta olan hamurların sıcaklığını +32 C‟ye çıkartılması iĢleminin
analizleri yapılmıĢtır. Evaporatör fanının üflediği havanın hızı 3.5 m/s olarak alınmıĢtır. Kabin içi, kesit
yüzey sıcaklık dağılımları ile ürünlerin zamana bağlı ortalama sıcaklık değiĢimleri ġekil 10-11 ve 12‟de
verilmiĢtir.
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ġekil 12. Ürünlerin Zamana Bağlı Sıcaklık DeğiĢimleri.

4. SONUÇ
Bu çalıĢmada; endüstriyel geciktirmeli mayalama kabininin Fluent paket programı kullanılarak sayısal
analizleri yapılmıĢtır. Her iki iĢlemin belirli Ģartlar altında istenilen değerleri ne kadar sürede ve
yeterlilikte karĢıladığı incelenmiĢtir. Elde edilen sonuçlardan görüldüğü üzere ürünlerin ortalama
sıcaklığı birbirine oldukça yakındır. Bu durum hava akıĢının doğru hız ve yoğunlukta kabin içerisine
dağıldığını göstermektedir. Uygun kabin tasarımı, doğru evaporatör ve ısıtıcı batarya seçimi, kabin
içerisine yerleĢtirilen delikli sac levha tüm tepsilere eĢit miktarda hava akıĢını sağlamıĢ ve böylece
ürünlerle hava arasındaki ısı transferi istenilen Ģekilde gerçekleĢmiĢtir. Yine yapılan analizler
göstermektedir ki geciktirmeli mayalama ve son mayalama iĢlemlerinde kısa süre içerisinde istenilen
sıcaklık seviyeleri sağlanabilmektedir. Ġstenilen sıcaklık seviyelerine mümkün olduğu kadar hızlı bir
Ģekilde ulaĢılması hem enerji tüketimini azaltmakta hem de kullanıcı için zamandan tasarruf
sağlamaktadır.
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SOĞUK DEPO ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ĠÇĠN KONTROL
SENARYOLARININ GELĠġTĠRĠLMESĠ
Hüseyin BULGURCU
Mustafa ASKER

ÖZET
Bilindiği gibi soğuk depolarda kompresör, kondenser ve evaporatör fanları, karter ve defrost ısıtıcıları,
kapı ısıtıcıları gibi enerji tüketen elemanlar bulunmaktadır. Temel soğutma elemanlarının seçiminde
genellikle pik yük değerleri kullanılmaktadır. Ancak bu pik yükler Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında
gerçekleĢmekte, diğer aylarda ısıl kazançlar azaldığı için sistemin soğutma etkinlik değeri de
azalmaktadır. ĠĢte bu kısmi yüklerde sistem etkinlik değerlerini yüksek tutabilmek, dolayısıyla enerji
verimliliğini arttırabilmek için mevsimlik enerji etkinlik değerlerinin (SEER) yüksek tutulabilmesi adına
iyi tasarlanmıĢ kontrol sistemlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu bağlamda kompresör ve fan hızlarının
kontrolü ile sistemde kapasite kontrolleri yapılabilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca defrost iĢlemlerinin
belli bir talebe bağlı olarak yapılabilmesi, soğuk depo aydınlatma sisteminde LED armatürlerin
kullanılması da iç ısı kazançlarını, dolayısıyla enerji verimliliğine katkıda bulunacaktır. Bu çalıĢmada
bir soğuk depoda enerji verimliliğini arttırmak için bazı kontrol senaryoları tanıtılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Soğuk depo, kontrol sistemi, enerji verimliliği, mevsimlik enerji etkinlik değeri
(SEER)

ABSTRACT
As it is well known that cold rooms contains energy consuming components such as compressors,
condenser and evaporator fans, sump and defrost heaters, door heaters. Usually, the peak load
values are used in the selection of the basic cooling elements. However, these peak loads, takes
place in June-July-August, while energy efficiency ratio of the system (EER) are reduced in other
months. In order to improve energy efficiency at part loads, the value of seasonal energy efficiency
ratio (SEER) should be kept at high level thus, well designed control system is needed.
In this context, the system capacity control is planned in this work by controlling the compressor and
fan speeds. In addition, the defrost operation in cold room can be made according to specific demand
and the use of LED lighting fixtures will also contribute to energy efficiency by reducing internal heat
gains. This study will introduce some control scenarios to improve energy efficiency in a cold room.
Key Words: Cold room, control system, energy efficiency, seasonal energy efficiency ratio (SEER)

1. GĠRĠġ
Soğuk odalar genellikle uygun sıcaklıkta gıda ve tarım ürünleri saklamak için kullanılır. Odayı istenilen
sıcaklıkta tutmak için önemli miktarda elektrik enerjisi gereklidir. Enerji, soğutma sistemlerini
çalıĢtırmak için elektrik maliyeti ile temsil edilir ve soğuk mağazaların iĢletmesinde önemli bir maliyet
olarak kabul edilebilir. Soğuk hava tesisleri içinde elektrik enerjisinin %60-70’i soğutma için
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu Bildirisi
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kullanılmıĢtır [1]. Ülkemizde soğuk hava depolarının toplam elektrik harcaması yaklaĢık 1 milyar Euro
civarındadır. Bu rakamın en az %25’i bazı önlemlerle tasarruf edilebilir ki bu da 250 milyon Euro’ya
karĢılık gelmektedir. Bu nedenle soğuk hava deposu kullanıcıları için enerji tüketimini azaltmak son
derece caziptir.
Simülasyon performans tahmini ve soğutma sistemlerinin optimum tasarımı için yaygın olarak kullanılır
olmuĢtur. Ayrıca birçok çalıĢma, soğuk odalarda önemli ölçüde enerji tasarrufu elde edilebileceğini
göstermiĢtir. Yol verme teknolojilerinin geliĢmesi ve akıllı motor kontrol stratejileri, iĢletme
performansının, kontrol yeteneğinin geliĢtirmesine ve enerji tasarrufuna yol açmaktadır.
Qureshi ve Tassou, soğutma sistemlerinin kontrolünde, değiĢken hızlı kapasite kontrol uygulaması
üzerine genel bir literatür çalıĢması yapmıĢlardır [2]. Ding tarafından yapılan çalıĢmada, buhar
sıkıĢtırmalı soğutma sistemleri için geliĢtirilen benzetim teknikleri üzerine bir literatür çalıĢması
yapmıĢtır. Evaporatör, kondenser, kompresör ve kılcal boru yapısı için modeller özetlemiĢtir. Soğutucu
akıĢkanın kütlesel debisi, giriĢ gücü ve kompresör çıkıĢındaki soğutucu akıĢkanın sıcaklığı soğutma
performansının doğru hesaplanması gerektiğini belirttirmiĢtir [3].
Syed ve Zubair, üç farklı kapasite kontrol Ģemaları için bir buhar sıkıĢtırmalı soğutma sisteminin
kapasitesi kontrolünü araĢtırmıĢlar. Isı değiĢtiriciler üzerinde sonlu sıcaklık farkı kabul ederek kapasite
ve dıĢ akıĢkan giriĢ sıcaklıkları ile ilgili kondenser ve evaporatör sıcaklıklarında varyasyonları
sağlamıĢlar. Tam yükteki sistem kapasitesinin yüzde fonksiyonu olarak performans (COP) katsayısı
açısından bu Ģemaları, çalıĢma sıcaklıkları ve soğutucu akıĢkan kütlesel oranı olarak karĢılaĢtırma
yapmıĢlardır [4].
Aprea ve Renno tarafından yapılan çalıĢmada soğuk depolama amaçlı kullanılan buhar sıkıĢtırmalı
soğutma ünitesinde deneysel olarak incelemiĢtir. Soğutucu akıĢkan R407C olarak kullanılmıĢtır.
Yapılan çalıĢmada kompresör soğutma kapasitesi değiĢtirilmiĢtir. Sonuçlar yoğuĢma sıcaklığı,
sıkıĢtırma oranı, yoğuĢma gücü ve Soğutma tesir katsayısı (COP) cinsinden elde edilmiĢtir. Buna ek
olarak kompresör hızı değiĢtiği zaman ekserji analizi de yapılmıĢtır [5]. Aprea ve arkadaĢları
tarafından yapılan bir baĢka çalıĢmada, soğuk depolarda hava sıcaklığının bir fonksiyonu olarak en
uygun kompresör hızını seçmek üzere bulanık mantığa dayalı bir kontrol algoritması sunmuĢlar.
ÇalıĢmanın temel amacı, soğutma kapasitesini kontrol etmek için klasik termostatik aç-kapat
kompresör kontrolü yerine inverter kompresör hızını bulanık algoritma ile sürekli düzenleyerek elde
edilen enerji tasarrufunu değerlendirmiĢler [6].
Aprea ve arkadaĢları farklı çalıĢma koĢulları için değiĢken hızlı soğutma sisteminde sarmal kompresör
hızını değiĢtirerek enerji tasarrufu potansiyelini araĢtırmıĢlardır. Yapılan deneysel çalıĢmada soğuk
depoya bağlı buhar sıkıĢtırmalı soğutma tesisinde %20 enerji tasarrufu elde etmiĢlerdir [7]. Bir baĢka
bir çalıĢmada ise Aprea ve arkadaĢları, değiĢken devirli kompresörün en uygun çalıĢma koĢullarını
araĢtırmıĢlar [8]. Yaptıkları çalıĢmanın amacı ekserji yıkımı oranlarını, geri ödeme süresini, enerji
tasarrufu açısından enerji, ekserji ve ekonomiyi optimize edecek Ģekilde kompresör akım frekansını
belirlemiĢler. Deney düzeneğinde iki farklı tip kompresör sarmal ve pistonlu kompresör kullanmıĢlar.
Elde edilen sonuçlara göre sarmal ve pistonlu kompresör kullandığında sistemlerden sırasıyla %15 ve
%25 enerji tasarrufu sağlanmıĢtır.
Li ve diğerleri soğutma sistemlerine PI kontrol algoritmasını uygulayarak sistem performansını enerji
verimliliğini incelemiĢlerdir. Sistem kapasitesini frekans dönüĢtürücü ile aĢırı kızgınlığı ise elektronik
genleĢme vanası ile kontrol etmiĢler. Bağımsız kontrol düzeneği kullanıldığı zaman sadece hassas bir
kontrol performansı değil, aynı zamanda yüksek bir soğutma tesir katsayısı sağlanmıĢtır [9].
Liang ve arkadaĢları hem normal hem de anormal çalıĢma koĢullarında değiĢken kapasiteli soğutma
sistemindeki geçici davranıĢları taklit eden değiĢken kapasiteli soğutma sistemi için bir dinamik toplu
parametre modeli geliĢtirdiler. Deneysel verilerle matematiksel modelini doğrulanmıĢtır. Kompresör
dönme hızı veya elektronik genleĢme vanasının açılma oranı ani olarak değiĢtiğinde, anormal çalıĢma
koĢullarında değiĢken kapasiteli soğutma sistemi geçici davranıĢlarını güvenilir bir Ģekilde
hesaplayabilen dinamik modeli geliĢtirdiler [10].
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Ekren ve arkadaĢları doğru akımlı soğutma kompresöründe farklı çalıĢma hızlarında enerji tüketim
oranındaki azalma ve çalıĢma iyileĢtirme potansiyeli araĢtırmıĢlar. Yapılan çalıĢmada dört farklı sabit
kompresör hızında gerçekleĢtirmiĢler. Deneysel verilerine bağlı olarak enerji ve ekserji verimlerini
analiz etmiĢler. Özellikle yüksek hızlarda, değiĢken hızlı doğru akımlı kompresörün sabit hızlı doğru
akımlı kompresörden daha verimli olduğunu göstermiĢler [11].
Evans ve Gigiel belli bir sayıda soğuk hava depolara detaylı enerji analizi uygulamıĢlar. Yapılan
incelemede soğuk depolarda mevcut ekipmanları tamir ederek ve yerlerine enerji verimli cihazlar
yerleĢtirerek %30-%40 arasında enerji tasarrufu yapılabileceğini göstermiĢtir [12, 13].
Stores ve arkadaĢları soğuk depolarda enerji tüketimini etkileyen önemli faktörleri belirlemek için
soğutulmuĢ, dondurulmuĢ ve karıĢık gıdalar için performans verilerini toplamıĢlardı. Tipik bir soğuk
depo konstrüksiyonu için enerji sarfiyatını tahmin edebilmek için, kullanım ve enerji verim senaryoları
kullanarak bir matematik model kullanmıĢlardır. Enerji kullanımı açısından deponun hacmi en etken
faktör olduğunu gösterilmiĢ ve soğuk depoların performansları çok değiĢkenlik arz etmektedir. Buna ek
olarak, soğuk depoların temel baĢlangıç enerji performans karĢılaĢtırılmaları yapılmıĢ ve gıda soğuk
odalarındaki önemli ölçüde enerji tasarrufu yapılabilecek alanlar gösterilmiĢtir [14].

2. SOĞUTMA SĠSTEMLERĠNDE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ
Enerjinin doğru ve yeterli miktarda kullanımı doğaya olan saygının ve geleceğe olan sorumluluğun bir
gereğidir.
Enerji verimliliği için en belirgin göstergelerden bir tanesi alınan / verilen enerji değeridir. Bir soğutma
kompresörünün yanı sıra kondenser ve evaporatör fanları, defrost ısıtıcıları, karter ısıtıcıları, solenoid
valfler, depo aydınlatma armatürleri de elektrik tüketen cihazlardır.
Bütünsel bir elektrik tüketimi hesabı için;
• Kompresör
• Kondenser fanları
• Evaporatör fanları
• Defrost ısıtıcıları
• Aydınlatma armatürleri birlikte ele alınmalıdır.
Soğutma sistemlerinde iki tip verim tanımı vardır:
1. Tam yüklemedeki verim
2. Kısmi yüklemedeki verim
1. Tam Yüklemedeki Verim
Temelde aynı mantık ile hesaplama yapılan iki tip verim tanımlaması vardır: COP ve EER
EER (Energy Efficiency Ratio): Enerji verimlilik oranı anlamına gelir. Soğutma ve ısıtma fonksiyonu
olan cihazlarda soğutma esnasında soğutma kapasitesinin harcanan enerjiye oranıdır. EER Ģu Ģekilde
ifade edilebilir;

EER 

QS
PW

(1)

Burada

QS = Soğutma kapasitesi (Watt)

PW = Harcanan enerji (Watt)
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COP (Coefficient of Performance): Performans katsayısı anlamına gelir. Soğutma ve ısıtma
fonksiyonu olan cihazlarda ısıtma esnasında ısıtma kapasitesinin harcanan enerjiye oranıdır. COP Ģu
Ģekilde ifade edilebilir;

COP 

Qh
PW

(2)

Qh = Isıtma kapasitesi (Watt)

PW = Harcanan elektrik miktarı (Watt)

2. Kısmi Yükteki Verim
• COP veya EER sadece tam yükte değil kısmi yüklerde de hesaplanmalıdır. Çünkü soğutma grupları
%100 tam yükte çok az bir süre çalıĢırlar. Bu amaçla soğutma gruplarının %75, %50 ve %25
kapasitelerdeki performans değerleri hesaplanmıĢtır.
Kısmi yük değerlerinde hesaplanan EER değerlerinin ağırlıklı ortalaması;
• Avrupa Eurovent standartlarına göre ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio);
Avrupa Mevsimsel Enerji Verimlilik Oranı olarak adlandırılır.
• Amerika ARI standartları göre ise IPLV (Integrated Part Load Value); Entegre Edilmiş Kısmi
Yük Değeri olarak adlandırılır.
Eurovent Standartlarına Göre:

ESEER  0.03EER  A  0.33EER  B  0.41EER  C  0.23EER  D
(3)
ARI Standartlarına Göre:

IPLV  0.01EER  A  0.42EER  B  0.45EER  C  0.12EER  D

(4)

Formülleriyle hesaplanır.
A= %100 Kapasitede EER değeri
B= % 75 Kapasitede EER değeri
C= % 50 Kapasitede EER değeri
D= % 25 Kapasitede EER değeri

3. SOĞUK DEPOLARDA ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ
Soğuk hava depolarında enerji verimliği; dıĢ ortam sıcaklığı, ürünün giriĢ sıcaklığı, odaların açıldığı
koridor sıcaklığı ve nemi, dıĢ duvar ve çatının rengi, soğuk odaların iç sıcaklığı ve binanın durumu gibi
değiĢkenlerden etkilenir. Yukarıda bahsedilen değiĢkenlerin birçoğunun sabit değer olduğu zannedilir.
Gerçekte böyle olmadığı daha önce yapılan çalıĢmalarda ifade edilmiĢtir [15]. Öte yandan, soğuk hava
depolarında enerji verimliliği açısından en etkili değiĢkenin yalıtım kalınlığı olduğu yapılan çalıĢmalarla
belirtilmektedir [15,16]. Soğuk hava depolarında kullanılan yalıtım malzemesi maliyetinin tesisin ilk
yatırım maliyetinin üçte biri kadar olması, yalıtım kalınlığının enerji tasarrufu ve verimliğindeki
öneminin bir göstergesidir [15].
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Soğuk hava depolarını iĢletenler de ve buralardan hizmet alanların da maliyetlerin azaltılması
yönündeki baskısı, özellikle müĢterilerden gelen baskılar her geçen gün artmaktadır. Bu amaçla
dünyada soğuk hava deposu iĢletmecileri maliyetlerini azalmak için pek çok alanda çaba sarf
etmektedir. Enerji gideri bir soğuk hava deposunun en önemli faaliyet gideri olması nedeniyle enerji
giderini azaltmak öncelikli hedef halindedir. 2010 IARW Productivity and Benchmarking raporuna göre;
ABD ve Kanada bölgesinde 268 soğuk hava deposuna ait verileri kapsamaktadır, bu depoların enerji
gideri; gelirin %8,7 ila %17,3 kadarını oluĢturmaktadır. Bu değer ortalamada %11,6’dır. Soğuk hava
depo iĢletmeciliğinde soğutma sistemi; yüksek elektrik fatura bedelinin soğuk Ģüphelisidir. Bu gideri
azaltmak için göz önüne alınması gereken pek çok parametre vardır. Bu parametreler; soğutma
sistemi, depo mimarisi, kullanılan ekipman ve çevre Ģartlarına bağlı olarak değiĢebilmektedir. AĢağıda
soğutma sistemiyle ilgili kullanılan bazı kontrol yöntemleri açıklanmıĢtır [17].
1. Mevcut Borulama Sistemi, Yeniden Borulama: Eski tip soğuk hava depolarında yapılması
gerekir, evaporatör ile kondenser sistemi arasında basınç düĢmesi 138 mbar ise mutlaka
yapılmalıdır. 69 mbar basınç düĢüĢü, emme basıncında iki derece düĢüĢe sebep olur, enerji
kullanımında %7-10 azalma olur. Kötü izole edilmiĢ borular diğer bir enerji kayıp noktasıdır. Bu
nedenle sık sık kontrol edilerek boru veya valflerde buzlanma veya karlanma yeniden yalıtım
yapmayı gerektirir. Yine emiĢ hatlarının mutlaka yalıtılması gereklidir.
2. Nem Yükünü Azaltma: SoğutulmuĢ fanlara yapıĢan nemli havanın yarattığı buzlanmadan
kurtulma ve nemli havanın kurutulması için harcanan enerji maliyet arttıran unsurdur. Bu
nedenle nemli havaya engel olunmalıdır. Bu amaçla çeĢitli sistemler kullanılmaktadır.
3. Evaporatör Performansını Arttırma: Evaporatör fanlarının beygir gücünü 1-3 HP arttırma
yoluyla evaporatör kapasitesinde % 22’lere varan artıĢ sağlanabilir. Fan motorlarına bir kW
ilave güç vermek sisteme 1,6 kW güç sağlamaktadır.
4. Soğutma Sistem Kontrolü: Soğutma sisteminin üç ana parçası; evaporatör, kompresör ve
kondanserdir. Evaporatörler; deponun uygun sıcaklığa eriĢmesinden sonra fanları otomatik
olarak kapanmalıdır. Bu yolla, motorların depo içinde yaydığı sıcaklıkta azalmıĢ olur.
Kompresörlerin bakımları düzenli yapılmalı, kondenserler özellikle sıcak yaz günlerinde
plakalara yapıĢmıĢ tozdan arındırılmak için yıkanmalıdır.
5. DeğiĢken Hızlı Kompresör Sürücülerin Kullanımı: DeğiĢken hızlı düzenleme tüm
kompresör tiplerine verimli olarak uygulanabilir ve kompresör hızını değiĢtirmek için çift hızlı
bir elektrik motoru veya bir frekans dönüĢtürücü kullanılabilir. Çift hızlı bir elektrik motoru,
soğutma yükü yüksek olduğunda tam hızda çalıĢarak (örnek olarak soğutma dönemi) ve yük
düĢük olduğunda düĢük devirde çalıĢarak (örnek olarak depolama dönemi) kompresör
kapasitesini düzenler. Frekans dönüĢtürücü devir sayısını gerçek talebi karĢılayacak Ģekilde
ayarlar. Frekans dönüĢtürücü maksimum ve minimum hızları, sıcaklık ve basınç kontrolüne
göre, kompresör motorunu olduğu kadar akım ve moment değerlerini de sınırlar. Frekans
dönüĢtürücüler düĢük bir kalkıĢ akımı oluĢturur [18]. DeğiĢken hızlı soğutma ile geleneksel
soğutma sistemleri arasındaki temel fark sistem kapasitesinin kısmi yüklerde kontrolüdür.
Soğutma sisteminin değiĢken hızlı soğutma kapasitesi kontrolünde, sistem kapasitesi
izlenerek farklı çalıĢma Ģartları için soğutma yükü ile kompresör motorunun hızı uyumlu hale
getirilir [2].
6. DeğiĢken Hızlı Evaporatör ve Kondenser Fanlarının Kontrolü: DeğiĢken hızlı bir frekans
sürücü birçok indüksiyon motorlarının düĢük hızlarda çalıĢmasını sağlar. Fanların hız, basınç
ve güç değiĢimleri fan kanunları olarak bilinen bağıntılarla gerçekleĢir. Hızdaki bir değiĢim ile
basınçtaki yükselme ve bu devir sayısı için gerekli güç miktarı hesaplanabilir. Frekans
sürücüler birçok yükler için enerji tasarrufu sağlamakla birlikte evaporatör ve kondenser fanları
için büyük bir enerji tasarruf potansiyeli sağlar. Sonuç olarak hızın ihtiyaca göre belirlenmesi
ile basınç ve güç gereksinimleri azalır [19].
7. Elektronik Kontrollü Fan Motorları: Evaporator fan motorları bir diğer önemli ısı kazanç
kaynağıdır. Yakın zamanda fan tasarımı ve motor verimi ile ilgili geliĢmeler eski kabin soğutma
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sistemleri ve soğuk depolar için önemli avantajlar sunmaktadır. Geleneksel gölge kutuplu
alternatif akım (AC) motorları ve kapasitör motorları elektronik sürücülü fırçasız doğru akım
motorları (DC) ile değiĢtirilmek suretiyle %65’e ulaĢan enerji tasarrufları sağlanmaktadır. Fan
motoru daha az enerji harcadığında daha az ısı üreteceğinden ortamdan uzaklaĢtırılması
gereken ısı kazancı da azalacaktır. Mevcut fan motorları kolaylıkla sökülerek aynı yuvaya
elektronik kontrollü (EC) fan motorları takılabilir. Genellikle EC motorlar çift çalıĢma hızına
sahiptir. Uygun bir kontrol ile birleĢtirildiğinde, kompresör çalıĢmadığında veya gece modunda
fan düĢük hızda çalıĢır. Fan motoru tam hızın yarısında çalıĢtırıldığında %87 daha az enerji
tüketecektir [20].
8. Kondenser Kapasite Kontrol Mekanizmaları: KıĢ mevsiminde yoğuĢma basıncının düĢük
olması soğutucu akıĢkanın sıvı deposunda yığılmasına ve sıvı hattı basıncının da düĢmesine
neden olur. Sıvı hattındaki bu basınç düĢmesi sistemde dolaĢan gazın debisini ve genleĢme
valfinin kapasitesini azaltır, çünkü bu valf giriĢ ve çıkıĢtaki basınç farkıyla çalıĢmaktadır.
GenleĢme valfından geçen düĢük soğutucu kütle debisi evaporatör kapasitesini düĢürür. Hava
soğutmalı kondensere sahip soğutma sistemlerindeki bu problem, sisteme ilave edilen "düĢük
çevre kontrolleri" ile önlenebilir.
DüĢük çevre kontrolleri ortam sıcaklığı düĢtüğünde kondenser kapasitesini azaltarak soğutucu
akıĢkan basıncının aĢırı düĢmesini önler. Kondenser kapasitesini azaltmak için hava taraflı ve
akıĢkan taraflı kontroller kullanılır [21].
9. Elektronik GenleĢme Valfı (EGV): Genellikle valf grubu otomatik, termostatik ve elektronik
valflerden oluĢur. Termostatik valflerde kısmi yüklerde kızgınlık oranı ayarlanamadığından valf
iğnesi kesintili olarak açıp kapatmaya baĢlar. Buna valf avlanması adı verilir. Elektronik
genleĢme valfi evaporatöre geçen soğutucu akıĢkan akıĢını, evaporatör çıkıĢındaki basınç ve
sıcaklık algılayıcı ile kontrol eder. Ġki sinyal zıt yönde çalıĢarak valf açıklığını gerçek zamanlı
olarak düzenler [22]. Elektronik genleĢme valfi, değiĢen soğutma yüklerine karĢı oransal ve
integral kontrol yardımıyla kızgınlığı sabitleyecek Ģekilde çalıĢır [23-24]. Elektronik genleĢme
valflerinin sürücü kısmı bazı modellerde adım motorlu, bazılarında ise solenoid valflidir. Adım
motorlu olanlarda tam kurs boyu 800 veya 1000 adımdan oluĢurken solenoid tipte olanlarda
zaman oransal kontrol ile açma kapanma aralıkları değiĢtirilir [25]. Elektronik valflerde
avlanma olayı arıza durumu haricinde pek görülmez.
10. Soğuk Depo Aydınlatma Sisteminde LED Armatürlerinin Kullanımı: Soğuk depolarda
etkinliği (lümen/W değeri) yüksek olan LED ampullerin kullanımı ile %60’lara varan enerji
tasarrufu sağlanırken ısı kazançları da azaltılmıĢ olur [26].
11. ÇalıĢanların Eğitimi: Soğuk hava deposunda çalıĢan tüm personelin operasyon giderleri
içinde en fazla yer tutan elektrik giderini azalma yönünde eğitilmelidir. Sadece ”Gereksiz
ışıkları söndürmek yetmez”. Soğuk hava depolarında elektrik enerjisini azaltmaya yönelik
operasyonlar sadece bu önlemlerle sınırlı olmayıp iĢ süreçlerinin değerlendirilmesiyle ortaya
çıkabilecek pek çok alan bulunabilir [17].

4. SOĞUK DEPOLARDA KONTROL SENARYOLARI
Günümüzde dünyada üretilen soğuk depolarda benzer verimlilikteki yalıtım malzemeleri ve cihazlar
kullanılmaktadır. Temel fark; soğutma sistemlerinin tasarımı, boru çaplarının seçimi ve kullanılan
kontrol algoritmaları ve kontrol cihazlarından ortaya çıkmaktadır.
4.1 Geleneksel Kontrol Yöntemleri
1. Soğuk depolarda kullanılan geleneksel aç-kapat (On-Off) kontrol sistemi kullanılır. Geleneksel
aç-kapat kontrol yöntemi de kendi içinde ikiye ayrılır: Doğrudan kontrol ve süpürmeli kontrol.
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Doğrudan kontrol sisteminde deponun büyüklüğüne bağlı olarak 2°C civarında sıcaklık farkı
(diferansiyel) oluĢturulur. Ġç sıcaklık ayar değerine düĢtüğünde soğutma sistemi durdurulur.
Sistem durdurulduğunda donmuĢ muhafaza yapan sistemlerde kondenser ve evaporatör
fanları da durdurulur. Soğuk muhafaza yapılan artı odalarda karlanmayı gidermek için
kompresör durduğunda evaporatör fanları karlanmayı gidermek için durdurulmaz, fanlar
sürekli çalıĢtırılır.
2. Çok sayıda odaya sahip merkezi dıĢ üniteli soğuk depolarda kompresörler emiĢ hattı
basıncına bağlı olarak kapasite kontrolü için sıralı olarak sürülür. Odalar ayar değerine
ulaĢtığında soğutucu akıĢkan giriĢi solenoid valf ile kapatılır.
3. Süpürmeli kontrollü sistemlerde termostat sıvı hattı solenoid valfini kapatır. Kompresör emme
tarafındaki soğutucu akıĢkanın tamamını süpürdükten sonra alçak taraf basınç anahtarı
yardımıyla durdurulur. Termostat tekrar çağırıncaya kadar sistem beklemeye geçer. Termostat
çağırınca sıvı hattı solenoid valfi açılır ve akıĢ baĢlar, emme hattı basıncı devreye girme (cutin) değerine ulaĢınca kompresör tekrar çalıĢtırılır. Bu yöntemin avantajları; ilk kalkıĢta emme
tarafında fazla akıĢkan yüklemesi olmayacağından aĢırı yüklenme olmaz ve bekleme anında
karter içine soğutucu akıĢkan göçü olmayacağından taĢmalı kalkıĢ olayı yaĢanmaz.
4.2 Modern Kontrol Yöntemleri
Soğuk depolarda maliyet etkin, modern soğutma kontrol çözümleri Ģunları optimize eder;
• Ürün kalitesi
• Enerji performansı
• Bakım çağrıları
• Tesis ömrü
• Karbon ayak izi
Kompresörler ve kondenserlerde enerji optimizasyonu [27]:
1. Oldukça kararlı evaporatör kontrolü ile kompresörün kararlı çalıĢma durumu sağlanabilir.
Kararlı çalıĢma paketi ile gereksiz kompresör çalıĢma ve durmalarının önüne geçilir, böylelikle
arızalar azalır, bakım maliyetleri düĢer ve tesis ömrü uzar.
2. Paket kapasite enerji optimizasyonu, kompresör kombinasyonları kullanılarak, supap yük
kaldırma ve değiĢken hızlı sürücüler yardımıyla baĢarılır.
3. Kompresörlerin optimize edilmiĢ emme hattı basınç ayar noktası kontrolü, aslında gerçekleĢen
evaporatör sıcaklığına bağlıdır.
4. Kararlı basma hattı basıncı, büyük ölçüde değiĢken hızlı kondenser fan kontrolü sonucunda ve
kararlı paket ile baĢarılır.
5. Kondenser kapasitesinin enerji optimizasyonu, fan kademelendirme ve/veya değiĢken hızlı
sürücü yardımıyla istenen basma hattı basıncı sağlanarak gerçekleĢtirilebilir.
6. Optimize edilmiĢ basma hattı basıncı ayar noktası, kondenser çevresindeki Ģartlara bağlıdır.
Enerji optimizasyon teknolojisinin faydaları:
1. ĠyileĢtirilmiĢ ürün sıcaklıkları, besin kalitesinin iyileĢtirilmesini sağlar ve besin hijyen
Ģartnamelerinin karĢılanmasını sağlar.
2. Enerji optimizasyonu tesis Ģartlarının otomatik hale gelmesini, uzmanlaĢmıĢ personele ihtiyaç
duyulmaksızın sağlar.
3. Tesis hizmeti azalır ve daha kararlı çalıĢma makinelerin daha az aĢınmasına ve bakım
zamanının azalmasına neden olur.
4. Tesis enerji tüketim profilinin ayarlanması en ucuz elektrik kullanımını sağlar ve iĢletme
maliyetlerini düĢürür.
5. Ölçülebilen düĢük bakım masrafları, güç faktörü iyileĢtirmeleri ve uzatılmıĢ tesis ömrü
baĢarılabilir.
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Kompresör Kontrol Senaryoları
1. Kompresör yükünün gerçek soğutma yüküne bağlı olarak çalıĢtırılabilmesi için en yaygın
kullanılan yöntem emme hattı basıncının izlenmesi ve buna göre hızın değiĢtirilmesidir. Emme
hattının normalden daha yüksek basınçta olması soğutma yükünün yüksek olduğu anlamına
gelir. Tersine emme hattının normalden daha düĢük olması soğutma yükünün yetersiz
olduğunu gösterecektir. Dolayısıyla emme hattına bir basınç dönüĢtürücü (transmitter)
bağlanması ve bu basınca bağlı olarak bir kontrol cihazının frekans dönüĢtürücüye komut
vermesi gereklidir. Basınç ayar değerleri, kullanılan soğutucu akıĢkanın cinsine, uygulama
tipine (soğuk muhafaza, donmuĢ muhafaza), iç sıcaklık ayar değerine bağlı olarak
değiĢebilmektedir.
2. Kompresör için uygulanabilecek bir diğer yöntem ayar (set) sıcaklığı ile iç sıcaklık arasındaki
farka göre kompresör hızının belirlenmesidir. Bu durumda sıcaklık farkı oransal kontrol
cihazında 5-7 K değerine ayarlanır. Sıcaklık farkı bu ayar değerini aĢtığında kompresör tam
devirde sürülür. Sıcaklık farkı bu ayar değerinin altına düĢtüğünde kompresör devri oransal
olarak düĢürülür.
Kondenser Fan Kontrol Senaryoları
1. Kondenser fanı için yaygın olarak kullanılan kapasite kontrol yöntemi sıvı hattı sıcaklığının
veya basma hattı basıncının izlenerek fan hızının bu değiĢkenlere bağlı olarak ayarlanmasıdır.
Basınç veya sıcaklık arttığında fan hızı arttırılır. Dolayısıyla kondenser fanı kompresörden
bağımsız olarak devreye sokularak Ģebekeden aynı anda aĢırı akım çekilmesi (demeraj)
önlenmiĢ olur. KıĢ aylarında fan daha düĢük devirde çalıĢtırılarak enerji tasarrufu sağlanır ve
basma hattı basıncının aĢırı düĢmesi engellenmiĢ olur.
2. Kondenser fanı için kullanılabilecek bir diğer kapasite kontrol yöntemi kondenser yüzey
sıcaklığı ile dıĢ hava sıcaklığı arasındaki farkın 14 K değerine göre ayarlanmasıdır.
Evaporatör Fan Kontrol Senaryoları
1. Evaporatör fanı için kullanılan en yaygın yöntem fanın evaporatör yüzey sıcaklığı ile ayar (set)
sıcaklığı arasındaki farka göre sürülmesidir. Bu fark 5-7 K civarında seçilebilir. Fan hızı,
sıcaklık farkı azaldığında oransal olarak hız sürücü yardımıyla yavaĢlatılır.
2. Evaporatör fanı için kullanılabilecek bir diğer yöntem fanın evaporatör giriĢ ve çıkıĢ sıcaklıkları
ortalamasının iç ortam sıcaklığı ile oluĢturduğu farka göre sürülmesidir.
Tablo 1. Kompresör, kondenser ve evaporatör fanları için kontrol senaryoları
Kontrollü Cihaz
KOMPRESÖR

Referans DeğiĢken-1
Referans değiĢken-2
Ġç sıcaklık (ti)
Ayar sıcaklığı (ts)
Emme hattı basıncı (P1)

yüzey

DeğiĢken Farkı
ti – ta = 5-7 K
Soğutucu akıĢkana ve
uygulamaya bağlı
Soğutucu akıĢkana ve
uygulamaya bağlı
Soğutucu akıĢkana ve
uygulamaya bağlı
td – tcy =14 K

KONDENSER
FANI

Sıvı hattı sıcaklığı (tsıvı)

yüzey

ti – tey = 5-7 K

Basma hattı basıncı (P2)
DıĢ hava sıcaklığı (td)
EVAPORATÖR
FANI

Ġç sıcaklık (ti)

Kondenser
sıcaklığı (tcy)
Evaporatör
sıcaklığı (tey)

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 853 _______

5. DENEYSEL ÇALIġMA
3

Deney düzeneği olarak 3,8x2x1,85 m iç ölçülerinde (14,06 m ) hacimli panel soğuk oda kullanılmıĢ
3
olup ġekil 1’de gösterilmiĢtir. Bu depoda yoğunluğu 40 kg/m olan 70 mm kalınlığında poliüretan
paneller kullanılmıĢtır. Depoda 3 farklı model sarmal (scroll) ve bir adet hermetik pistonlu kompresör,
fanlı-lamelli kondenser ve fanlı-lamelli evaporatör kullanılmıĢtır. Soğutucu akıĢkan olarak 7,2 kg R404A, genleĢme vanası olarak dıĢtan dengelemeli termostatik valf kullanılmıĢtır. Soğutma sistem
Ģeması ġekil 2’de malzeme listesi ise Tablo 2’de gösterilmiĢtir.
Deneysel ölçümler aç-kapat (on-off) ve oransal integral ve türevsel (PID) kontrol senaryolarına göre
yapılmıĢtır. Ġç ortamda 11,9 kW’lık fanlı ısıtıcı yerleĢtirilmiĢtir. Isıtıcı kontrolü PLC ve SSR röle ile
zaman oransal olarak ayarlanabilmektedir. Fanlı ısıtıcı deneylerde ayarlandığı yükte sürekli
çalıĢtırılmıĢtır.
Klasik aç-kapat kontrol senaryosunda depo iç ortam sıcaklığı (ti) termostat ayar değerine (ts)
düĢtüğünde kompresörü durduracak, sıcaklık 2 K arttığında tekrar çalıĢtıracak Ģekilde ayarlanmıĢtır.
Termostat kompresörü durdurduğunda onunla birlikte kondenser fan motoru da durdurulmuĢ, iç ünite
fan motorları ise sürekli olarak çalıĢtırılmıĢtır.

ġekil 1. Soğuk depo, dıĢ ünite ve kontrol panosunun görünümü
PID kontrol senaryosunda kompresör, iç sıcaklık ayar sıcaklığına ulaĢtırılacak Ģekilde PLC tarafından
inverter sürücü yardımıyla hızı değiĢtirilecek Ģekilde ayarlanmıĢtır. Kompresör için minimum devir
sayısı nominal devrin %25’i olarak ayarlanmıĢtır. Kondenser fanları ise kondenser yüzey sıcaklığı (t cy)
ile dıĢ ortam sıcaklığı (td) arasında 14 K fark oluĢturacak Ģekilde dimmer modülü yardımıyla oransal
olarak (PID) sürülmüĢtür. Evaporatör fanları ise evaporatör yüzey sıcaklığı (tey) ve iç sıcaklık (ti)
arasındaki fark 5 K olacak Ģekilde yine dimmer modülü ile oransal olarak sürülmüĢtür. Dimmer
modülleri evaporatör ve kondenser fanlarını100 V ile 220 V arasındaki gerilimlerde oransal olarak
çalıĢtırmıĢtır.
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ġekil 2. Soğuk depo soğutma sistem Ģeması
Her iki kontrol yönteminde (aç-kapat ve oransal) depo iç sıcaklıkları -5 °C, 0 °C ve +5 °C olarak
ayarlanmıĢtır. Ġç sıcaklıklar -5 °C ve 0 °C için fanlı ısıtıcı ile %5 ila %30 arasında %5’lik artıĢlarla
yüklenmiĢ, +5 °C iç sıcaklığında kapasite %5 ila %40 arasında %5’lik artıĢlarla yüklenmiĢtir. Deneyler
sırasında tüm fiziksel değiĢkenler 10 saniye aralıklarla Excel dosyası olarak flash belleğe
kaydedilmiĢtir. Daha sonra her sabit fanlı ısıtıcı yükü için bu ölçüm değerlerinin ortalamaları alınmıĢtır.
Fanlı ısıtıcıdan, evaporatör fanlarından oluĢan depo iç ısı kazançları ve transfer yoluyla panel
cidarlarından oluĢan kazançlar her yük durumu için ayrı ayrı hesaplanmıĢtır. Toplam ısı kazançları
aĢağıdaki bağıntı yardımıyla hesaplanmıĢtır:

Q  P

R

 PRf  Pef

(5)

Isıtıcı gücü

PR  3EI R

[W]

(6)

Fanlı ısıtıcı fan gücü ise

PRf  50

[W]

(7)

Evaporatör fanlarının gücü ise

Pef  EI cos 

[W]

(8)

Panel cidarlarından transfer yoluyla oluĢan ısı kazancı

QT  AK u T

[W]

(9)
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Tablo 2. Soğuk depo malzeme listesi ve özellikleri
Ekipman
Kompresör-1
Kompresör-2
Kompresör-3
Kompresör-4
Evaporatör
Kondenser
GenleĢme
valfleri
Basınç Ölçer
Sıcaklık ölçer
Güç Ölçer
Fanlı ısıtıcı
PLC
Veri toplayıcı
Filtre Kurutucu
Debimetre
Frekans
dönüĢ.

Özelliği
Dijital sarmal Model ZBD38KCE-TFD-551
Sarmal (Scroll) Model ZB38KCE-TFD-551
Sarmal CSBN 373.H8G
Pistonlu Model:CS27K6E-TFD-595
SPS-4, fan modeli 2x450 mm aksiyal tip fanlı
SPS-4D 2x400 mm aksiyal fanlı
Elektronik G.V. E2V-35B 16-16 ODF
Termostatik genleĢme valfi (Castel), kartuĢ no:03
Pressure Transducer SPKT0013R0, SPKT0033R0
-1.0 to 9,3 bar, 0-30 bar, hassasiyet %1,2
Termo dirençler: DIN/IEC PT 100
Güç analizörü, Akım, Cos, Gerilim, Frekans, Aktif ve Reaktif
Güç ölçümü
Yük ısıtıcı, 3x3 kW
3
Yük ısıtıcı fanı, radyal (500 m /h)
Programlanabilir ve Mantık denetleyici (Delta PLC ve
modülleri)
Çok nokta giriĢli (32 giriĢli)
ADKO56MMS
Türbin tipi ELK-50
ABB-5 kW

6. DENEY SONUÇLARI
Kaydedilen tüm parametrelerin ait olduğu iç sıcaklık ve yükleme yüzdelerindeki ortalamaları alınmıĢ,
hesaplamalar bu ortalama değerler üzerinden yapılmıĢtır. Aç-kapat kontroldeki hesaplamalara zaman
oranı çarpan olarak eklenmiĢtir.
Deneysel ölçümlerde öncelikle soğuk depo iç ısı kazançları her yük yüzdesi ve kontrol aç-kapat ve
oransal (PID) kontrol türü için hesaplanmıĢtır (ġekil 3). Bu sonuçlara göre iç yükler toplamda %4
civarında azalmıĢtır. Bunun nedeni evaporatör fanının soğutma yüküne bağlı olarak düĢük hızlarda
çalıĢtırılmasıdır.

ġekil 3. Kontrol türüne ve yükleme yüzdelerine göre farklı sıcaklıklarda soğuk depo iç ısı kazançları
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Kondenser fan yükleri her iki kontrol türü için hesaplandığında PID kontrol %42,8 oranında avantajlı
olmaktadır. ġekil 4 ve ġekil 5’te kondenser fanlarının çekmiĢ olduğu güç değiĢimleri gösterilmiĢtir.

ġekil 4. Kondenser fanının aç-kapat (ON-OFF) kontrol türünde iç yük yüzdesine ve sıcaklığa bağlı fan
gücü değiĢimi

ġekil 5. Kondenser fanının oransal (PID) kontrol türünde iç yük yüzdesine ve sıcaklığa bağlı fan gücü
değiĢimi
Evaporatör fan yükleri incelendiğinde oransal (PID) kontrol türünün aç-kapat (ON-OFF) kontrole
kıyasla toplamda %31 civarında tasarruflu olduğu görülmüĢtür (ġekil 6 ve ġekil 7).
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ġekil 6. Evaporatör fan gücünün, aç-kapat (ON-OFF) kontrolde farklı yüklerde ve farklı iç sıcaklıklarda
değiĢimi

ġekil 7. Evaporatör fan gücünün, oransal (PID) kontrolde farklı yüklerde ve farklı iç sıcaklıklarda
değiĢimi

7. SONUÇLAR VE TARTIġMA
Bu çalıĢma Tübitak 2218 Yurt Ġçi Doktora sonrası araĢtırma bursu kapsamında yapılmıĢ ve deney
düzeneği yeni devreye alınmıĢtır. ÇalıĢmada kullanılan PID parametreleri geliĢigüzel alınmıĢ olup bu
değerlerin optimize edilmeleri gereklidir. Buna rağmen iç ısı kazançlarında %4’lük bir azalma,
kondenser fan giriĢ gücünde %42,8, evaporatör fan giriĢ gücünde ise %31’lik bir enerji tasarruf ortaya
çıkmıĢtır. ġüphesiz PID algoritmalarının optimize edilmesi ile bu tasarruf oranları daha da
iyileĢtirilebilir.
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Bu çalıĢmada evaporatör ve kondenser fan motorları olarak PSC (daimi ayrık kapasitörlü) motorlar
kullanılmıĢ olup, bunları yerine daha sonraki çalıĢmalarda elektronik kontrollü (EC) fan motorları
kullanılacaktır. Ayrıca termostatik valf yerine elektronik genleĢme valfi kullanılarak verim iyileĢmeleri
gözlenecektir.
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CO2 AKIŞKANLI ISI POMPASI SİSTEMLERİNİN MAHAL
ISITMA AMAÇLI KULLANIMI
Arif Emre ÖZGÜR
Ahmet KABUL
Hilmi Cenk BAYRAKÇI

ÖZET
Günümüzde enerji verimliliğinin öneminin artıĢıyla, mahal ısıtma ve soğutmasında doğal kaynaklardan
faydalanılan ısı pompası sistemlerinin kullanımı yaygınlaĢmaktadır. Ayrıca çevre duyarlılığının da
artmasıyla, atmosfere ve ozon tabakasına zarar vermeyen, küresel ısınma potansiyeli düĢük, ozon
delme potansiyeli olmayan doğal akıĢkanların kullanıldığı sistemler kullanılmaktadır. Bu sistemlerde
kullanılan akıĢkanlardan biri de CO2’dir. CO2 atmosferde doğal olarak bulunan, küresel ısınma
potansiyeli 1 (bir) değerinde, ozon delme potansiyeli 0(sıfır) olan bir akıĢkan olup, özellikle ticari
soğutma sistemleri ve ısı pompalarında tercih edilmektedir. Bu çalıĢmada, iki kademeli transkritik
CO2akıĢkanlı bir ısı pompası sisteminin mahal ısıtma amacıyla kullanımı incelenmiĢtir. Sistem için
farklı çalıĢma Ģartları dikkate alınarak performans analizi yapılmıĢtır. Mahal ısıtması için iki bölgeli bir
gaz soğutucu seçilmiĢtir. Su ve hava kaynaklı olan bu gaz soğutucunun etkinlikleri ve kompresör
izentropik verimleri literatürden elde edilmiĢtir. EES (EngineeringEquationSolver) yazılımı ile sistemin
parametrik analizi gerçekleĢtirilmiĢtir. Elde edilen sonuçlar grafikler ile sunulmuĢtur. Sistemin mahal
ısıtma uygulamaları için uygunluğu tartıĢılmıĢtır. CO2 soğutkanlı ısı pompalarının ısıtma tesir
katsayılarının oldukça yüksek olabileceği görülmüĢtür. Ġki kademeli sıkıĢtırma ve kısma valfi öncesinde
CO2’nin sıcaklığının mahal ısıtıcısı ve iç ısı değiĢtirici bileĢenler ile oldukça düĢürülmesi ile rekabetçi
bir performansın elde edilebileceği görülmektedir.
Anahtar kelimeler: CO2, ısı pompası, performans, mahal ısıtma.

ABSTRACT
Today, use of heat pump systems, in which natural sources have been benefited by space heating
and cooling, has become widespread thanks to the enhancement of importance of energy productivity.
As a result of increasing environmental awareness, the natural fluid systems are being used
nowadays which are harmless to the atmosphere and ozone layer, have the low potential of global
warming and have not the Ozone depletion potential. One of the refrigerants used in these systems is
CO2. CO2 is a refrigerant especially preferred in commercial refrigeration systems and heat pumps ,
which naturally takes part in atmosphere, has a one (1) value global warming potential and has a zero
value of ozone depletion potential. In this study, use of a double-stage, transcritical CO2refrigerant
heat pump system was analyzed in order for space heating. The performance analysis was done for
the system by considering the different working conditions. For the space heating, a bi-zonal gas
cooler has been selected. The effectiveness of this gas cooler which has a source of water and air and
its isentropic efficiency of compressor were obtained from the literature. Via the EES
(EngineeringEquationSolver) software parametric analysis of the system was carried out. The
obtained results were presented with the graphics. In addition, the suitability of the system for the
space heating applications was discussed. Thus, it has been identified that heating influence
coefficient of CO2 refrigerant heat pumps might be able to be very high. Therefore, by reducing CO 2’s
temperature excessively in space heater and inner heat exchanger component before the phase of the
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 864 _______

double-stage compression and expansion valve, it was identified that a competitive performance might
be able to be attained.
Keywords: CO2, heat pump, performance, space heater.

1. GİRİŞ
Geleneksel binaların ısıtma, soğutma, aydınlatma ve elektrikli aletlerin çalıĢtırılması için harcanan
enerji genellikle fosil yakıt kaynakları olan petrol, kömür ve doğalgazdan sağlanırken, yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımı çok azdır. Mevcut binalarımızda ısıtma ve soğutmada kullanılan enerji
tüketimi oldukça yüksektir. Bu nedenle de enerji maliyetlerinin, ısıtma soğutma sistemlerinin seçimini
ve kullanımını etkileyen en önemli parametrelerden biri olduğu söylenebilir. Bu durumda alternatif
sistemler içerisinde, ısıtma ihtiyacını karĢılamada ısı pompasıyla çalıĢan sistemler ön plana
çıkmaktadır.
Türkiye’de ısı pompaları uygulamaları 1990’ların ortalarında baĢlamıĢtır. Kömür ve petrol gibi fosil
yakıtların gün geçtikçe azalıyor olması, enerji maliyetinin yükselmesi ve çevre bilincinin geliĢmesi
nedenleriyle ülkemizde ısı pompası sistemlerinin yaygınlaĢması hız kazanmıĢtır. Kullanılan ısı
pompalarının büyük bir kısmı ısı kaynağı olarak havayı kullanmaktadır. KıĢ aylarında hava sıcaklığının
çok değiĢken ve düĢük seviyelerde olması ısı pompasının, ısıtma etkinliğini düĢürmekte ve enerji
maliyetini yükseltmektedir. Ancak, yıl boyunca yer altının belirli derinliklerinde toprak ve su kaynak
sıcaklıkları fazla değiĢkenlik göstermemekle birlikte havaya göre yüksek sıcaklığa sahiptir. Toprağın
ısı kaynağı olarak kullanılması durumunda, ısı pompasının ısıtma etkinliğini arttıracak ve enerji
maliyetinde azalma sağlayacaktır.
Bilindiği üzere ısı pompaları hava, su ve toprak kaynaklı olarak çalıĢmaktadır. Müstakil konutlarda
toprak kaynaklı ısı pompaları, son yıllarda daha çok tercih edilir olmuĢtur. Genelde yüksek verimli ve
pahalı olması nedeniyle özel bir müĢteri profili olan bu sistem, son 15 yılda sağladığı enerji tasarrufu
nedeniyle, artan kullanım ve ucuzlayan fiyatlarla çok farklı bir kullanıma oturmuĢtur. Bugün Toprak
Kaynaklı Isı Pompaları Avrupa Amerika’da enerji amaçlı ve Amerika da tasarruf olarak Devlet ve
Çevre örgütlerince tavsiye edilen bir sistem niteliğine kavuĢmuĢtur. Ülkemizde de son zamanlarda villa
ve müstakil evlerde bu sistemin kullanımı yaygınlaĢmaktadır. Toprak kaynaklı ısı pompalarında, birçok
soğutucu akıĢkan kullanılmaktadır. Küresel ısınma nedeniyle, soğutma sistemleri ve ısı pompalarında
alternatif soğutucu akıĢkan kullanımı giderek yaygınlaĢmaktadır. Bu akıĢkanlardan biri de CO2 olup,
son yıllarda özellikle ticari tip soğutucularda kullanımı giderek yaygınlaĢmıĢtır.
Isı pompalarında ve soğutma uygulamalarında çeĢitli akıĢkanlar kullanılmaktadır. Bunlardan en yaygın
kullanılanları doğal akıĢkan CO2’dir. CO2 hacimsel ısı transfer kapasitesi yüksek bir akıĢkandır (0 °C
3
için 22.545 kJ/m ). Bu değer CFC, HCFC, HFC ve HC akıĢkanların volümetrik ısı transfer
kapasitelerine göre 3-10 kat daha yüksektir. Bu sebeple aynı kapasite değerleri için CO 2 akıĢkanlı
sistem boyutları, diğer konvansiyonel sistemlerin boyutlarına göre küçük olmaktadır. CO 2’in kritik nokta
sıcaklığı ve kritik nokta basıncı (T kr = 31,1 °C, Pkr=73,8bar) sistem tasarımını etkilemektedir.
Sistemden ısıtılması, kritik nokta üzerinde gerçekleĢmektedir veCO2 bu süreçte yoğuĢmamaktadır.
YoğuĢma, kısılma iĢlemi sonrasında olmaktadır. Bu sebeple konvansiyonel sistemlerdeki yoğuĢturucu
yerine, CO2 akıĢkanlı sistemlerde gaz soğutucu kullanılmaktadır [3,4,5,6].
Isı pompaları bir mahallin ısıtılması veya sıcak su üretimi amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bina ve iĢyeri
ısıtmalarında, yerden ısıtmada, sıcak havalı sistemlerde, iklimlendirme tesislerinde ve yüzme
havuzlarının ısıtılmasında kullanılırken; endüstriyel uygulamalarda, çeĢitli kurutma, buharlaĢtırma,
damıtma iĢlemlerinde ve süt pastörizasyon iĢlemlerinde kullanılabilir.
Bu çalıĢmada toprak kaynaklı bir ısı pompasında yaygın olarak kullanılan soğutucu akıĢkanlar yerine
alternatif olarak CO2’in kullanılarak çift kademeli ara soğutmalı ve sistem içinde iç ısı değiĢtiricinin
bulunduğu bir sistem teorik olarak incelenmiĢ, örnek bir hesaplama yapılarak sistem performansına
etkileri grafiklerle sunulmuĢtur
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2. PERFORMANS ANALİZİ
ġekilde teorik olarak modellenecek olan ısı pompası sistemi görülmektedir. Isı çekilen ortam toprak
olup, çekilen ısı suya ve ortama aktarılmaktadır. Sistemde iki kompresör bulunmakta olup, kademeli
sıkıĢtırma yapılmaktadır. 1. Kompresörden çıkan soğutucu akıĢkan ara soğutucuya gönderilerek su ile
soğutulmaktadır. 2. Kompresörde gaz soğutucu basıncına çıkarılan soğutucu akıĢkan gaz soğutucuda
belli bir miktar soğutulduktan sonra, ortam ısıtıcısından geçirilmekte ve soğutucu akıĢkanın ısısı
ortama bırakılarak, ısıtma yapılmaktadır. Buradan çıkan soğutucu akıĢkan iç ısı değiĢtiriciden
geçirilirken, ısısı evaporatörden çıkan soğutucu akıĢkana aktarılmaktadır. Bu iĢlem sayesinde
evaporatöre girecek olan soğutucu akıĢkanın sıcaklığının daha da düĢmesi sağlanarak, soğutma
kapasitesi arttırılmakta ve 1. kompresöre giren soğutucu akıĢkanın kızgınlık derecesi arttırılarak buhar
fazında girmesi sağlanmaktadır.
Th,ç

s3

Gaz Soğutucu

s4
5

6

Ortam Isıtıcısı

II. Kompresör
7

Th,g

4

2

s2
Ara soğutucu

Ġç
Isı
DeğiĢtirici

s1
3

8

I. Kompresör
1

9
s6

Evaporatör

s5

Şekil 1. CO2akıĢkanlı ısı pompası sisteminin Ģematik gösterimi
Analizler yapılırken sistem için aĢağıda belirtilen kabuller yapılmıĢtır:
•
Kompresördeki sıkıĢtırma adyabatik olarak gerçekleĢmektedir.
•
BuharlaĢtırıcıda toprak kaynağından çekilen ısının tamamı yoğuĢturucudan soğutma suyuna
atılmaktadır.
•
BuharlaĢtırıcı ve yoğuĢturucuya iç ve dıĢ ortamdan kaynaklanan ısı transferleri ihmal
edilmiĢtir.
•
Sistemdeki tüm eĢanjörler karĢıt akıĢlı ısı eĢanjörleridir.
•
Kompresör ve boru hatlarındaki basınç kayıpları ihmal edilmiĢtir.
2.1. Kütlenin Korunumu
Kütlenin korunumu ilkesi, bir hal değiĢimi esnasında sistemden net kütle geçiĢinin, aynı hal değiĢimi
için sistemde meydana gelen toplam kütle değiĢimine eĢit olduğunu ifade eder (Çengel ve Boles,
2008).
(1)
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Burada,
kütlesel debiyi temsil etmektedir. Sürekli akıĢlı açık sistem için,
Denklem 2 elde edilir.

olur ve

(2)

2.2. Enerjinin Korunumu
Termodinamiğin birinci yasası, enerjinin korunumu ilkesini ifade eder. Enerjinin korunumu ilkesine
göre bir sistemin herhangi bir çevrim esnasında toplam enerjisindeki net değiĢim, sisteme giren toplam
enerji ile sistemden çıkan toplam enerjinin farkına eĢittir. Sürekli akıĢlı açık sistemlerde, kontrol
hacmindeki toplam enerji sabittir. Böylece kontrol hacmindeki toplam enerji değiĢimi sıfır olur. Sürekli
akıĢlı açık sistemler için zamana bağlı enerjinin korunumu aĢağıdaki Ģekilde yazılabilir [1,2].
(3)
Burada, enerji,
sistemin birim zamandaki enerji değiĢimini ifade etmektedir. Yukarıdaki
denklem, yeniden düzenlenirse Denklem 4 elde edilir.
(4)
Isı pompalarında akıĢkanın kontrol hacminden geçerken kinetik ve potansiyel enerjilerindeki
değiĢimler ihmal edilebilir ve sürekli akıĢlı açık bir sistemde ısı, iĢ ve kütle ile aktarılan enerji için
termodinamiğin birinci kanununun uygulanması sistemin her bileĢeni için Çizelge 1’de verilmiĢtir.
Çizelge 1. Isı pompası sisteminin denge denklemleri
Sistem Elemanları

Kütle Denge Denklemleri

Enerji Denge Denklemleri

1.Kompresör
Ara soğutucu
2.Kompresör
Gaz soğutucu
Ortam ısıtıcı(eĢanjör)
Ġç ısı değiĢtirici
(eĢanjör)
GenleĢme valfi
Evaporatör
(BuharlaĢtırıcı)

ÇalıĢmada yer alan ara kademe ısı değiĢtiricisi, gaz soğutucu ve iç ısı değiĢtirici için tanımlanan
etkinlik değerleri sırasıyla 0,80, 0,85 ve 0,80olarak alınmıĢtır [7,8,9]. Hava ısı değiĢtiricisine ait etkinlik
değeri ise 0,40 ile 0,80 aralığında değiĢken olarak alınmıĢtır. Bu etkinliklere ait denklikler ise aĢağıdaki
gibi ifade edilmiĢtir.
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(5)
(6)
(7)
(8)

Bir ısı pompasının verimi, etkinlik katsayısı ile ifade edilir ve COP ile gösterilir ve ısı pompasının
etkinlik katsayısı,
(9)
(10)
olarak ifade edilir. Sistemin soğutma etkinliği aĢağıdaki gibi verilmiĢtir:
(11)

3.BULGULAR
Bir durum için çevrime ait basınç, sıcaklık, entalpi, entropi ve kütlesel debi değerleri Çizelge 2’de
o
verilmiĢtir. Çizelge 2 incelendiğinde, kısma valfi öncesinde CO2’in sıcaklığı yaklaĢık 12 C gibi oldukça
düĢük bir değere ulaĢtığı görülmektedir. Bunun sebebi gaz soğutucu, hava ısıtıcısı ve iç ısı
değiĢtiricisinde gerçekleĢtirilen ısı transferidir. Bu sıcaklığın düĢürülmesi CO 2soğutkanlı ısı pompaların
etkinliği açısından çok önemli etkisi vardır.
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Çizelge 2. Sistemin termodinamik özelikleri

Referans
noktası

P(kPa)

T( C)

o

h(kJ/kg)

s(kJ/kg.K)

(kg/s)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
s1
s2
s3
s4
s5
s6
0-R
0 - su
0-hava

3969
3969
7000
7000
10000
10000
10000
10000
3969
101
101
101
101
101
101
101
101
101

8
23,82
72,89
38,58
67,3
35,78
27,78
11,96
5
30
64,32
61,71
30
10
5,75
21
21
21

-73,23
-47,71
-15,59
-78,46
-62,32
-214,1
-242,2
-284,1
-284,1
125,7
269,2
258,3
125,7
41,99
24,17
-4,331
88,11
294,6

-0,901
-0,8125
-0,7939
-0,9862
-0,9767
-1,448
-1,54
-1,683
-1,659
0,4365
0,885
0,8526
0,4365
0,151
0,08756
-0,01305
0,3104
5,683

0,04031
0,04031
0,04031
0,04031
0,04031
0,04031
0,04031
0,04031
0,04031
0,01766
0,01766
0,04613
0,04613
0,1409
0,1409
-

ġekil 2’de verilen grafikteki ısı pompası etkinlik değerlerinin yüksek olmasının sebebi de bu sıcaklığın
oldukça düĢük değerlere indirilebilmiĢ olmasıdır. ġekil 2’de gaz soğutucu basıncı ile ısı pompası
etkinliğinin değiĢimi sunulmuĢtur. Bu grafikte iki farklı ara kademe basıncı için bu değiĢim sunulmuĢtur.
Artan gaz soğutucu basıncı ile ısı pompası etkinliğinin azaldığı görülmektedir. Fakat ara kademe
basıncının yükselmesinin, belirli bir gaz soğutucu basıncından sonra etkinlik için olumlu bir etkisi
görülmektedir.

6,5
Para = 6000 kPa

COPip

6

5,5 Para = 7000 kPa

5

4,5
7000

8000

9000

10000

11000

12000

Pgazsogutucu [kPa]
Şekil 2. Ġki farklı ara kademe basıncı için gaz soğutucu basıncı ile COPIP değerinin değiĢimi.
o
ġekil 3’de mahal ısıtıcısını terk eden CO2’nin sıcaklığının (T7) 27,78 C ve mahal ısıtıcısı etkinliğinin
0,45 olduğu durum için gaz soğutucu basıncı ile sistemin ısıtma tesir katsayısının değiĢimi
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görülmektedir. Bu grafikten görüldüğü gibi sistemin ısıtma tesir katsayısının maksimum olduğu bir
optimum ara kademe basıncı mevcuttur. Gaz soğutucu basıncının azalması ile sistemin ısıtma tesir
katsayısı artmıĢtır. Gaz soğutucu basıncının düĢmesi, optimum ara kademe basıncına daha düĢük
değerlerde ulaĢılmasına yol açmıĢtır.

6
5,9

Pgaz sogutucu = 8000 kPa

COPip

5,8
5,7
5,6
5,5

Pgaz sogutucu = 9000 kPa

5,4
5,3
5000

6000

7000

8000

Para [kPa]

Şekil 3. Ġki farklı gaz soğutucu basıncı için ara kademe basıncı ile COP IP değerinin değiĢimi (T7 =
o
27,78 C,
).
ġekil 4’de CO2’nin buharlaĢma sıcaklığı ile sistemin ısıtma tesir katsayısının değiĢimi, belirli gaz
soğutucu ve ara kademe basıncı için görülmektedir. Beklendiği gibi ısıtma tesir katsayısı artan
buharlaĢma sıcaklığı ile artıĢ göstermektedir.

7

COPip

6,5

6
Pgaz sogutucu = 8000 kPa
Para = 6000 kPa

5,5

5
0

2

4

6

8

10

o

Tb [ C]
Şekil 4. BuharlaĢma sıcaklığı ile COPIP değerinin değiĢimi.
ġekil 5’te ise mahal ısıtıcısı etkinliği ile sistemin ısıtma tesir katsayısının değiĢimi, belirli gaz soğutucu
ve ara kademe basıncı için verilmiĢtir. Yapılan parametrik analizde, hava ısıtıcısının etkinliğinin
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değiĢmesi, bu ısıtıcıyı terk eden CO2’in sıcaklığını değiĢtirmiĢtir. Isıtıcıya giren ve ısıtıcıdan çıkan hava
sıcaklığının sabit kaldığı durum dikkate alınarak ġekil 5 oluĢturulmuĢtur.

6,8
6,6

COPip

6,4

Pgaz sogutucu = 8000 kPa
Para = 6000 kPa

6,2
6
5,8
5,6
0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

hhava;id
Şekil 5. Hava ısı değiĢtiricinin etkinliği ile COPIP değerinin değiĢimi.

4.SONUÇLAR
CO2 soğutkanlı ısı pompalarının ısıtma tesir katsayılarının oldukça yüksek olabileceği görülmüĢtür. Ġki
kademeli sıkıĢtırma ve kısma valfi öncesinde CO 2’nin sıcaklığının mahal ısıtıcısı ve iç ısı değiĢtirici
bileĢenler ile oldukça düĢürülmesi ile rekabetçi bir performansın elde edilebileceği görülmektedir.
Ülkemizde ve Avrupa’da yakın gelecekte Florlu Gazlar Yönetmeliğinin, ısı pompası sistemlerinde R410A gibi soğutkanların kullanımına engel oluĢturacağı açık bir gerçektir. Dolayısıyla CO 2 gibi doğal
soğutkanlı sistemlere yönelik Ar-Ge projelerinin desteklenmesinin ülkemiz açısından çok önemli bir
strateji olacağı ifade edilebilir. Isı pompalarının yaz çalıĢma Ģartlarında ise iç ısı değiĢtiricisi ile
ulaĢabileceği soğutma tesir katsayısı değerleri de araĢtırılmalı ve sistemin tüm yıllık performansına
yönelik deneysel çalıĢmalar gerçekleĢtirilmelidir.
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ÖZET
Gelecek ve sürdürülebilir bir enerji sistemi, yenilenebilir enerji teknolojilerinin artan bir payını gerekli
kılmaktadır. Bu bağlamda, son yıllarda yenilenebilir enerji teknolojilerinin ayrı, hibrit (melez) veya
entegre kullanımı üzerine yapılan çalıĢmalar önemli ölçüde artmıĢtır. Isı pompaları, yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanıldığı çevre dostu teknolojilerin bir parçası olup geliĢmiĢ ülkelerde yıllardır
kullanılmaktadır. Atık su, ısı pompaları için yenilenebilir bir ısı kaynağı olarak görülmektedir. 1980`li
yılların baĢlarında, atık (kanalizasyon) su ısı pompaları Ġsveç ve Norveç gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde
yaygın olarak ve Çin’de kısmen uygulanmıĢtır. Son yirmi yılda, atık su kaynaklı ısı pompası, göreceli
daha yüksek enerji kullanım verimi ve çevre koruması yararları sebebiyle, artan bir Ģekilde popüler
olmuĢtur. Isı pompaları için diğer geleneksel enerji kaynaklarına (yeraltı suyu, jeotermal ısı, dıĢ hava)
kıyasla, yerel konut drenaj sistemlerinden çıkan atık su, ısıtma sezonu boyunca göreceli daha yüksek
o
o
sıcaklıklara sahip olup ortalama 9-14 C (Ġzmir`deki Çiğli ilçesinde yaklaĢık 14 C) aralığındadır.
Bundan dolayı atık su, ısının kullanımı için ideal bir temel oluĢturmaktadır. Yazın ise, atık su
o
sıcaklıkları 20°C`nin (Ġzmir’deki Çiğli ilçesinde 28-29 C arasında) üzerindedir. Bu, aynı zamanda
iklimlendirme için soğuğun üretilmesinde kullanımını mümkün kılmaktadır.
Bu çalıĢmada, öncelikle atık su ısı pompası prensibi ve iĢletme Ģekli açıklanacaktır. Daha sonra, atık
su ısı değiĢtiricisinin ve atık su ısı pompası cihazının tasarımına iliĢkin bazı esaslar sunulacaktır. Son
olarak, literatürdeki değiĢik sistemler kısaca tanıtılacaktır. Atık su ısı pompası sistemleriyle uğraĢan
tasarımcılara, uygulamacılara ve araĢtırmacılara katkı koymaya çalıĢılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Atık su, Kanalizasyon suyu, Atık su ısı değiĢtiricisi, Isı geri kazanımı, Atık su Isı
pompası, Enerji verimliliği.

ABSTRACT
A future and sustainable energy system makes it necessary that renewable energy technologies have
an increasing share. In this regard, the number of studies on hybrid and integrated use of energy
technologies have increased in recent years. Heat pumps are part of the environmentally friendly
technologies using renewable energy and have been utilized in the developed countries for years.
Wastewater is seen as a renewable heat source for HPs. At the beginning of the 1980s, waste
(sewage) water source heat pumps (WWSHPs) were widely applied in North European countries like
Sweden and Norway and partially applied in China. In the past two decades, the WWSHP has
become increasingly popular due to its advantages of relatively higher energy utilization efficiency and
environmental protection. Wastewater collected from the drainage systems of local buildings has
relatively higher temperatures during the heating season, being in average 9 to 14 °C, compared to
other conventional energy sources like geothermal heat, groundwater and outdoor air. On the other
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hand, the wastewater temperature in the cooling season is above 20 °C, which makes it possible to
use it for cooling through WWSHPs.
In this study, the WWSHP system and its operation principles will be described first. Some
fundamental issues on wastewater heat exchangers and WWSHP units will be then presented Fınally,
various WWSHP systems available in the literature will be briefly introduced. It is aimed at contributing
to designers, practitioners and investigators dealing with WWSHP systems.
Key Words: Wastewater, Sewage, Wastewater Heat Exchanger, Heat Recovery, Waste Water
Source Heat Pump, Energy Efficiency.

1. GĠRĠġ
Sanayide ve konutlarda tüketilen enerji miktarı arttıkça bu tüketime bağlı olarak çevre kirliliği oranı da
artmaktadır. Hem enerji maliyetlerinin yüksek olması hem de meydana gelen çevre sorunları nedeni
ile enerji geri dönüĢümü ve atık enerjiden yararlanma son yıllarda önem kazanmıĢtır. Verimli enerji
kullanımı çerçevesinde atık sudan yararlanan ısı pompası sistemi bu çalıĢma kapsamında ele
alınmıĢtır. Çevre dostu teknolojilerin baĢında gelen ısı pompaları, yüksek enerji verimlilikleri nedeniyle
uzun süredir geliĢmiĢ ülkelerde kullanılmaktadır. Bu çalıĢmada atık su, ısı pompası için yenilenebilir ısı
kaynağı olarak ele alınacaktır. Özellikle büyük kentlerde yoğun Ģekilde bulunan ve yüksek ısı
kapasitelerinde sabit sıcaklıklara sahip atık sular, yenilenebilir bir ısı kaynağı olarak ele alınabilir ve
binaların ısıtılması ve soğutulması için ısı pompalarında enerji kaynağı olarak kullanılabilir [1].
1980 yıllardan beri Almanya, Ġsviçre ve Ġskandinav ülkelerinin kanalizasyon sistemlerinde yer alan atık
sulardan yararlandıkları görülmektedir. Kullanılan atık sulara ait ısıl potansiyelin 10-20000 kW
aralığında olduğu söylenebilir [2]. Atık suların temel özellikleri aĢağıda verildiği gibi sıralanabilir:
(i) Atık sular büyük miktarlarda her yıl kentlerde üretilir, (ii) ısıtma ve soğutma sezonlarında atık su
sıcaklığındaki dalgalanmalar az miktarda oluĢur ve kıĢ aylarında dıĢ hava sıcaklığına göre daha
yüksek, yaz aylarında ise daha düĢük sıcaklıklara sahiptir, (iii) ısı pompalarında kullanılacak ısı
enerjisinin büyük bir kısmı atık sulardan sağlanabilir [3].
Atık su ısı pompalarının tasarımı üzerine dünyada birçok çalıĢmanın yapıldığı görülmektedir. Örneğin
Çin’in Xi Ģehrinde yer alan beĢ adet atık su arıtma tesisinin durumunun ve atık su karakteristik
parametrelerinin incelendiği çalıĢmada, merkezi ısıtma için geleneksel sistemlerin yerine atık su
kaynaklı ısı pompalarının kullanımı değerlendirilmiĢtir. Xi’de bir yerleĢim bölgesi ele alınarak atık su
kaynaklı ısı pompası teknolojisinin soğutma ve ısıtma amaçlı kullanımı durumunun fizibilite analizleri
gerçekleĢtirilmiĢtir [4]. Isı kaynağı olarak atık su kullanan bir ısı pompası sisteminin tasarımı ve
analizinin gerçekleĢtirildiği diğer bir çalıĢmada ise, bir otelin ele alındığı ve otelin anlık sıcak su
ihtiyacını karĢılamak için sauna ve banyolardan çıkan atık suların kaynak olarak alındığı görülmüĢtür.
Bu kapsamda atık su ısı pompası sisteminin fizibilitesi incelenmiĢtir. Enerji analizleri yapılarak ısı
pompasının yıllık ortalama etkinlik katsayısı (COP) 4,8 olarak hesaplanmıĢ ve kıĢ sezonu hafta sonları
haricinde sıcak su ihtiyacının %100’ünü karĢılayabileceği belirtilmiĢtir [5].
Türkiye’de yapılan bir çalıĢmada, Adana ili için Seyhan Nehri suyunun bir ısı pompası sistemin ısı
kaynağı olarak kullanımı incelenmiĢtir. Türkiye’de bu tip uygulamaların nadir görüldüğü belirtilen bu
çalıĢmada, öncelikle Seyhan Nehri’nin yıl boyunca olan sıcaklık değiĢimi incelenerek veri toplanmıĢ ve
Adana ili için hava sıcaklıkları ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Daha sonra, ısı kaynağı olarak hem sıvı hem de
havayı kullanabilen bir ısı pompasının kullanıldığı deney düzeneğinde analizler yapılmıĢtır. Bu
analizlerin sonunda Seyhan Nehri suyunun ısı kaynağı olarak kullanımının tüm ısıtma ve soğutma
sezonu boyunca daha avantajlı olduğu belirtilmiĢtir [6]. Diğer bir çalıĢmada ise, ısı kaynağı olarak atık
suyu kullanan bir ısı pompasının performansı incelenmiĢtir. Hazırlanan deney düzeneğinde 20°C,
30°C ve 40°C sıcaklık değerlerine sahip atık su simule edilerek, sistem üzerinden alınan ölçüm verileri
ile ısıtma tesir katsayıları hesaplanmıĢtır. Enerji depolama tankındaki maksimum sıcaklık 50,6°C
ölçülmüĢ ve 20°C, 30°C ve 40°C sıcaklıkları için ısıtma etki katsayıları sırasıyla 3,36, 3,43 ve 3,49
olarak bulunmuĢtur. Ancak sistemin çalıĢmaya baĢlamasından 6 dakika sonra yoğuĢturucu tankındaki
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sıcaklığın artması nedeniyle bu değerler 1,87, 1,83 ve 1.77’ye düĢmüĢtür. Tüm Ģartlardaki ortalama
ısıtma tesir katsayısı 2,6 olarak hesaplanmıĢtır. Bu değerin literatürde yer alan birçok çalıĢmayla
karĢılaĢtırılabilir olduğu ve bir ısı değiĢtirici kullanılması durumunda bu değerin daha da
yükselebileceği belirtilmiĢtir.
Bu çalıĢmada ise, atık su Isı pompalarının tasarımı üzerine temel bilgiler verilecek ve özellikle
enerjetik performansının değerlendirilmesi ayrıntılı olarak anlatılacaktır.

2. ATIK SU ISI POMPASI SĠSTEMĠN ÇALIġMA PRENSĠBĠ
Sistemin Ģematik gösterimi ġekil 1'de verilmiĢtir. Sistem atık su çevrimi, ısı pompası çevrimi ve
ısıtma/soğutma çevrimi olarak üç ana grupta incelenebilir.
Atık su çevriminde, genellikle özel olarak tasarlanmıĢ ve atık su kanallarının içine entegre edilmiĢ bir
atık su ısı değiĢtiricisi ve bu ısı değiĢtirici ile ASIP sisteminin buharlaĢtırıcısı/yoğuĢturucusu arasındaki
su sirkülasyonunu sağlayan bir pompa yer almaktadır. Atık su sıcaklıkları ise yaklaĢık olarak kıĢ
°
°
aylarında 9 ile 14 C, yaz aylarında ise 28 ile 29 C aralığındadır [8]. ASIP’nin ısıtma modunda atık
suyun ısısı atık su ısı değiĢtiricisi vasıtasıyla buharlaĢtırıcıda soğutucu akıĢkana aktarılmaktadır.
ASIP’nin yoğuĢturucu kısmına ise bir fan-coil vb. ekipman bağlanarak iç ortamda ısıtma
sağlanmaktadır. Soğutma modunda ise atık su ısı pompasının yoğuĢturucusundan ısı çekerek
soğutucu akıĢkanın yoğuĢmasını sağlamaktadır. Ġç ortamın soğutulması ise ASIP’nin buharlaĢtırıcı
kısmına bağlanan bir fan-coil ünitesi vasıtasıyla gerçekleĢmektedir.

I. Atık su kanalı, II. Atık su ısı değiĢtiricisi, III. Su soğutmalı ısı değiĢtirici
(BuharlaĢtırıcı/YoğuĢturucu), IV. Akümülatör, V. Kompresör, VI. Yağ ayırıcı, VII. 4 Yollu
Vana, VIII. Su soğutmalı ısı değiĢtirici (BuharlaĢtırıcı/YoğuĢturucu), IX. Fan-Coil ünitesi,
X. Gözetleme camı, XI. Dryer, XII. GenleĢme Vanası
ġekil 1. ASIP sistemi Ģeması
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Bu çalıĢmada, atık su kaynaklı ısı pompası kullanılarak atık suyun sahip olduğu enerjiden yararlanma
amaçlandığından öncelikle atık su karakteristikleri ortaya konmuĢ ve bu kaynağı kullanmanın
ekonomik değeri belirlenmiĢtir. Buna göre:
(i) Yaz ve kıĢ mevsimleri süresince Ģehirlerde çok büyük miktarlarda kanalizasyon suyu üretilmekte ve
yıl boyunca neredeyse hiç değiĢmeyen bir akıĢ bulunmaktadır.
(ii) Kanalizasyon suyu sıcaklığı yaz mevsiminde dıĢ hava sıcaklığından daha düĢük, kıĢ mevsiminde
ise daha yüksektir. Su sıcaklıklarında yıl boyunca çok küçük bir dalgalanma meydana gelmektedir.
Atık su kaynaklı ısı pompası sisteminin performans denemelerinin yapıldığı Ġzmir ilinde yer alan Çiğli
ilçesi için, kanalizasyon suyu sıcaklıklarının yaz mevsiminde 28-29 °C (Ağustos ayı) ve kıĢ
mevsiminde ise yaklaĢık 14 °C olduğu ve yağmurlu günlerde ise bunun 9 °C’ye düĢtüğü belirtilmiĢtir.
3
Ayrıca, günlük kanalizasyon suyu miktarının yaklaĢık 600.000 m belirtilmiĢtir [8,9].
2.1 Atık Su Isı Pompası Ekonomik Ve Verimlilik Değerlendirmesi
Isı pompasında ısıtma yapıldığı durumda buharlaĢtırıcıda atık sudan soğutucu akıĢkana ısı transferi
yapılarak soğutucu akıĢkanın buharlaĢması sağlanır. Atık su sıcaklığının 1°C düĢürülmesiyle, 600.000
3
m /gün debiye sahip atık sudaki enerji potansiyeli yaklaĢık 700 MWh/gün olduğu hesaplanmaktadır.
Benzer Ģekilde soğutma modunda ise yoğuĢturucuda soğutucu akıĢkandan atık suya ısı transferi
yapılarak soğutucu akıĢkan sıcaklığının azalması ve soğutucu akıĢkanın yoğuĢması sağlanmıĢ olur.
Bu durumda atık su sıcaklığı arttırılmıĢ olur.
Isı pompasında atık su kullanımının verimlilik ve ekonomik bakımdan değerlendirmesi:
Isı pompalarında ısının alınacağı ve atılacağı kaynak sıcaklığı soğutma çevrim verimini etkilemektedir.
Isıtma mevsimi için (kıĢ) atık su sıcaklığı 14°C, soğutma mevsimi için (yaz) ise 28-29°C olduğu
bilinmektedir. Tablo 1 de atık su ve hava kaynaklı bir ısı pompasının soğutma performansı
karĢılaĢtırılmalı olarak verilmiĢtir.
Tablo 1. Atık su ve hava kaynaklı ısı pompası soğutma modu karĢılaĢtırması
Paremetre
o

YoğuĢturucu atık su giriĢ sıcaklığı ( C)
o
YoğuĢturucu atık su çıkıĢ sıcaklığı ( C)
o
BuharlaĢtırıcı sıcaklığı ( C)
o
YoğuĢturucu sıcaklığı ( C)
YoğuĢturucu atık su hacimsel debisi
3
(m /h)
BuharlaĢtırıcı kapasitesi (kW)
YoğuĢturucu kapasitesi (kW)
Kompresör kapasitesi (kW)
COPsoğutma

Atık Su Kaynaklı Isı
Pompası
28-29
33-34
5
40-45

Hava Kaynaklı Isı
Pompası
35-40
40-45
5
50-55

1

3500

4,5
5,8
1,3
3,4

4,5
5,9
1,5
3

Hava kaynaklı ısı pompalarında soğutma sırasında yoğuĢturucudan geçen hava sıcaklığı arttıkça
soğutucu akıĢkanın yoğuĢması zorlaĢmakta ve sistem performansı düĢmektedir. Ġzmir ilinde soğutma
°
sezonunda (yaz) ortalama dıĢ hava sıcaklıkları 38 C’nin üzerinde olmaktadır. Bu durumda ısı
pompasının performansı düĢmektedir. Isıtma sırasında ise buharlaĢtırıcının ısı aldığı dıĢ ortam
sıcaklığı düĢtükçe buharlaĢma zorlaĢmakta ve ısıtma verimi düĢmektedir. Benzer Ģekilde ısıtma
sezonunda (kıĢ) dıĢ hava sıcaklıkları düĢtükçe ısı pompası ısıtma verimi düĢmektedir. Isıtma
°
sezonunda (kıĢ) ortalama dıĢ hava sıcaklıkları 0-5 C civarında olmaktadır. Bu sıcaklık değerlerinden
aĢağı inildiğinde ısı pompası ısıtma verimi düĢmektedir. Atık su kaynaklı ısı pompalarında ise yaz ve
kıĢ mevsimlerinde sabit atık su sıcaklığı nedeniyle ısıtma/soğutma performansı daha yüksektir. ġekil
2’de aynı soğutma kapasitesi ve buharlaĢma sıcaklığı için yoğuĢma sıcaklığının artması durumunda
ısı pompası çevriminin (soğutma) verimdeki düĢüĢ görülebilmektedir.
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ġekil 2. Hava kaynaklı ve atık su kaynaklı ısı pompası soğutma çevrimi karĢılaĢtırması
Atık su kaynaklı ısı pompasındaki COPsoğutma değeri 3,4 iken, hava kaynaklı ısı pompasında 3 olması
durumunda kompresördeki elektrik enerjisi kullanımı atık su kaynaklı ısı pompasında yaklaĢık %13
daha azdır. Hava kaynaklı ısı pompası yıllık (yıllık ısıtma ve soğutma için toplam 10 ay günlük 10 saat
kullanıldığı kabulü ile) elektrik enerjisi kullanım miktarı 1,5 kWh x 3000=4500 kWh. Atık su kaynaklı
olması durumunda elde edilen tasarruf (%13) sonucu yıllık elektrik enerjisi kullanımındaki tasarrufu
600 kWh olup 40 krs/kwh x 600 kWh= 77250 krs yaklasık yıllık 240 TL tasarruf sağlanmaktadır [10].

3. ATIK SU ISI POMPALARINDAN YARARLANMA OLANAKLARI
Atık suyun enerjisinden üç farklı Ģekilde yararlanmak mümkün olup söz konusu yöntemler ġekil 3’te
özetlenmiĢtir. Bunlardan ilki bina içinde atık sudan ısı geri kazanımıdır. Bu yöntemde mutfak, banyo
gibi kaynaklarda oluĢan atık su kanalizasyona aktarılmadan önce Ģebekeye bir ısı değiĢtirici entegre
edilerek atık sudan ısı geri kazanılmaktadır. Isı değiĢtiricinin konumu kaynağa çok yakın olduğu için
atık su sıcaklıkları yüksek, ancak debisi düĢüktür. Ġkinci seçenekte atık sudan faydalanma bina dıĢında
gerçekleĢmektedir. Bu durumda atık su kanallarına (kanalizasyona) özel tasarlanmıĢ ısı değiĢtiriciler
entegre edilmekte ve ısı geri kazanımı bu ısı değiĢtiricileri vasıtasıyla sağlanmaktadır. Atık su ısı
değiĢtiricisinde geri kazanılan ısı, ısı pompası sisteminin çalıĢma moduna (ısıtma/soğutma) bağlı
olarak buharlaĢtırıcısı veya yoğuĢturucusunda değerlendirilmektedir. Isı geri kazanımı bina dıĢında
gerçekleĢtiğinden, atık su hattının uzunluğuna bağlı olarak, daha düĢük atık su sıcaklıkları ancak daha
çok binadan atık su elde edildiği için atık su debisi göreceli olarak daha yüksek olmaktadır. Son
yöntemde ise atık su ısı pompası sistemi atık su arıtma tesisi civarına konumlandırılarak, arıtılmıĢ atık
sudan ısı geri kazanımı yapılmaktadır. Bu durumda atık su debisi oldukça yüksek olup, sıcaklığı ise
atık su hattının uzun olması nedeniyle daha düĢüktür [11]. Atık sudan faydalanılarak mekan ısıtması
ve soğutması yapılabileceği gibi aynı zamanda evsel sıcak su elde edilmesi de mümkündür. Bir
sonraki bölümde literatürde yer alan farklı atık su ısı pompası sistemleri incelenmiĢtir.

4. BAZI ATIK SU ISI POMPASI UYGULAMALARI
Bu bölümde, atık su ısı pompalarının bazı uygulamaları kısaca açıklanacaktır. Literatürde yer alan
farklı ısı pompası uygulamaları yazarların baĢka çalıĢmasında detaylı olarak verilmiĢtir [11].
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4.1 Uygulama 1
Liu vd. [12] tarafından yapılan çalıĢmada halka açık bir duĢ alma tesisinde bir atık su ısı pompası
sistemi kullanılmıĢtır. Söz konusu sistem ġekil 4’te gösterilmiĢ olup üç alt sistemden oluĢmaktadır:
güneĢ kolektörü sistemi, drenaj toplama sistemi ve ısı geri kazanım sistemi. GüneĢ kolektörü alt
sistemi; güneĢten elde edilen enerjinin depolanması için bir tank, bir kolektör, bir elektrikli rezistans ve
kolektör ile depo arasında sirkülasyonu sağlamak üzere bir pompadan oluĢmaktadır. Depo içerisindeki
su sıcaklığının istenilen değere getirilememesi durumunda elektrikli ısıtıcı devreye girerek, gerekli olan
ilave ısıyı sağlamaktadır. Drenaj alt sisteminde ise her biri 0,067 L/s debiye sahip olan 50 duĢtan alan
su atık su havuzunda depolanmaktadır. Daha sonra atık su bir filtreden geçirilerek sulu ısı değiĢtiriciye
gönderilere Ģebeke suyunun ön ısıtılması sağlanmaktadır. Buradan atık su ısı pompasının
buharlaĢtırıcı kısmına girerek, ısısını soğutucu akıĢkana aktarmakta ve böylece soğutucu akıĢkanın
tamamen buharlaĢmasını sağlamaktadır. Daha sonra ön ısıtılan Ģebeke suyu atık su ısı pompasının
yoğuĢturucu kısmında soğutucu akıĢkan tarafından ısıtılarak depoya gönderilmektedir. Tüm sistem
16.30 – 22.00 saatleri arasında çalıĢmakta olup, atık su ısı pompasının devreye girip çıkması ısıl depo
ve atık su havuzundaki su seviyelerine bağlı olarak çalıĢmaktadır.

ġekil 3. Atık sudan yararlanma olanakları a. Bina içinde b. Binanın dıĢında (atık su kanallarında)
c. ġehrin dıĢında (atık su arıtma tesislerinde) [11]

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

GüneĢ kolektörü
Sirkülasyon pompası
Isıl depo
Eletrikli ısıtıcı
Isı pompası
Sulu ısı değiĢtirici
Atık su ısı pompası
Filtre
Atık su pompası
T bağlantı vanası
DuĢ tesisi
Atık su havuzu
YoğuĢturucu
GenleĢme vanası
Kompresör
BuharlaĢtırıcı

ġekil 4. Su ısıtmasında kullanılan atık su ısı pompası sistemi ([12]’den uyarlandı)
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Söz konusu sistemin ısıl kapasitesi 210 kW olup, ısıtma tesir katsayısı değeri (ITK) ise 3,55 olarak
belirtilmiĢtir. ÇalıĢmanın ikinci aĢamasında ekonomik ve çevresel analizler yapılarak, ASIP sistemi
geleneksel sistemler ile (sadece güneĢ kolektörleri, kömürlü, gazlı, yağlı ve elektrikli kazanlar)
karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu sonuçlar Tablo 2’de özetlenmiĢtir [12]. Görüldüğü gibi ASIP sisteminin yatırım
maliyeti diğer geleneksel sistemlere göre (güneĢ kolektörleri dıĢındaki) daha yüksek olmasına rağmen
iĢletme maliyetleri ve neden olduğu CO2 emisyonları karĢılaĢtırıldığında oldukça avantajlıdır.
Tablo 2. ASIP sisteminin geleneksel sistemlerle ekonomik ve çevresel karĢılaĢtırılması [12]

Sistem tanımı

Yatırım
maliyeti*
(TL)
74370

ĠĢletme Maliyeti*
(TL)

Yıllık yakıt
tüketimi

Yıllık CO2
emisyonu
(t)
76,9

ASIP sistemi
60764 kWh
10115,8
Sadece güneĢ
109423 kWh
324453
18204
kolektörleri
Kömürlü kazan
177515 kg
19980
37259
3
Gazlı kazan
60268 m
21830
42365
Elektrikli kazan
500361 kWh
41440
55537
Yağlı kazan
50625 kg
21830
121767
*Orijinal makalede para birimleri Yuan olarak verilmiĢ olup, 1 Yuan = 0,37 TL alınmıĢtır.

138
488
125
652
155

4.2 Uygulama 2
Liu vd. [13] tarafından yapılan bir baĢka çalıĢmada, Çin’in Dalian Ģehrinde kurulmuĢ olan arıtılmamıĢ
atık su kaynaklı bir ısı pompası incelenmiĢtir. Sistem Ģeması ġekil 5’te verilmiĢ olup, atık su emme
sistemi, temiz su ile atık su arasında ısı transferinin gerçekleĢtiği sistem ve ısı pompası sistemi olmak
üzere üç alt sistemden oluĢmaktadır. Atık su emme sisteminde drenaj hattından gelen atık su ilk
olarak bir atık su havuzunda toplanarak, istenilen atık su debisinin elde edilmesi sağlanmaktadır. Daha
sonra atık su bir otomatik filtreleme sisteminden geçirilerek içinde bulunan katı maddelerden
arındırılarak atık su ısı değiĢtiricisine gönderilmektedir. Bu ısı değiĢtiricide filtrelenmiĢ atık su ile ara
çevrimde bulunan temiz su arasında ısı transferi gerçekleĢmektedir. KıĢ (ısıtma) modunda, 2,3,5 ve 8
numaralı vanalar açılmakta, temiz su atık sudan ısı absorbe ederek ASIP’nin buharlaĢtırıcısına
girmektedir. Burada ısısını soğutucu akıĢkana vererek buharlaĢmasını sağlamaktadır. Isı pompasının
yoğuĢturucu tarafında oluĢan ısıdan da son kullanıcıların faydalanması sağlanmaktadır. Yaz
(soğutma) modunda ise 1,4,6 ve 7 numaralı vanalar açılmakta, ısıtılmıĢ olan temiz su ASIP’nin
yoğuĢturucusuna gönderilmekte, böylece soğutucu akıĢkanın ısısı alınarak yoğuĢması
sağlanmaktadır. Son kullanıcılar ise buharlaĢtırıcıda oluĢan düĢük sıcaklıktan havalı veya sulu ısı
değiĢtiriciler vasıtasıyla yararlanabilmektedir. Söz konusu çalıĢmada ASIP sistemi, ısıtma modunda
çalıĢtırılmıĢtır. Elde edilen sonuçlara göre IP ünitesinin ve tüm ASIP sisteminin ITK değerleri sırasıyla
4,3 ve 3,6 olarak bulunmuĢtur. ÇalıĢmanın ikinci aĢamasında bir ekonomik analiz yapılarak, ASIP
sisteminden elde edilen sonuçlar geleneksel sistemler ile karĢılaĢtırılmıĢtır (Tablo 3).
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I. Kompressor, II. YoğuĢturucu, III. GenleĢme vanası, IV. BuharlaĢtırıcı, V. Atık su hattı, VI. Atık su
emme hattı, VII. Atık su havuzu, VIII. Atık su pompası, IX. Otomatik filtreleme ekipmanı,
X. Drenaj hattı, XI. Atık su pompası, XII. Sirkülasyon pompası, XIII. Atık su ısı değiĢtiricisi, XIV.
Sirkülasyon pompası, XV. Son kullanıcı
ġekil 5. ASIP’nin Ģematik gösterimi ([13]’ten uyarlandı)
Tablo 3. ASIP sisteminin geleneksel sistemlerle karĢılaĢtırılması [13]
Isıtma
sistemi

Yakıt tüketimi

Elektrik
tüketimi
(kWh)

Birim fiyatlar

*

ĠĢletme maliyeti
(TL)

*

Kömürlü
378569 kg
19800
Kömür: 0,37 TL /kg
145928
kazan
3
3
Gazlı kazan
169567 m
19800
Gaz: 1,036 TL/ m
181559
Yağlı kazan
141050 kg
19800
Yağ: 3,164 Yuan/kg
452066
ASIP
Elektrik:
0
547737
162134
sistemi
0,296Yuan/kWh
*Orijinal makalede para birimleri Yuan olarak verilmiĢ olup, 1 Yuan = 0,37 TL alınmıĢtır.

4.3 Uygulama 3
Bir baĢka çalıĢmada 2009 yılında Finlandiya’da kurulan bir ASIP tesisi hakkında bilgi verilmiĢtir. Söz
konusu sistemin soğutma ve ısıtma kapasiteleri sırasıyla 14,5 MW ve 21 MW olup, ITK değeri 3,3’tür.
ASIP sistemi ile bölgesel ısıtmada kullanılmak üzere 90 °C’ye kadar sıcak su üretmek mümkündür.
Yıllık toplam ısıtma kapasitesi ise 160 GWh (Ģehir ihtiyacının yaklaĢık %8’i) olup, 12000 kiĢinin ısınma
ihtiyacını karĢılayabilmektedir. ġekil 6’dan de görüldüğü gibi atık sudan ısı geri kazanımı atık su arıtma
tesisinden sonra gerçekleĢmektedir. ġehirde yer alan binalarda üretilen atık su (yaklaĢık 100000
3
m /gün) atık su arıtma tesisine gönderilerek arıtılmaktadır. Daha sonra ısı pompası sisteminin
buharlaĢtırıcısından geçirilerek ısısını soğutucu akıĢkana vermektedir. Bölgesel ısıtma iĢlemi için ısı
pompasının yoğuĢturucu kısmından su geçirilerek ısıtılmakta (90 °C’ye kadar ısıtılabilmekte) ve ısıtma
iĢlemi için son kullanıcılara ulaĢtırılmaktadır. Bölgesel soğutma için ise ısı pompasının buharlaĢtırıcı
3
kısmında soğutulmuĢ olan atık su bir soğuk su akümülatöründe (17000 m ’lük) depolanmakta,
buradan da ihtiyaca bağlı olarak bölgesel soğutma hattında yer alan ısı değiĢtiriciye
pompalanmaktadır. Bu ısı değiĢtiricinin diğer tarafından ise temiz su geçirilmekte ve soğuyan bu su
bölgesel soğutma iĢlemi için kullanılmaktadır. Bu tesisin iĢletmeye alınmasıyla birlikte CO 2
emisyonlarında 50000 ton/yıllık bir düĢüĢ sağlanmıĢtır [14].
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I. Atık su toplama sistemi, II. Atık su arıtma tesisi, III. Bölgesel ısıtma Ģebekesi, IV. Bölgesel ısıtma kullanıcısı, V. Bölgesel
soğutma kullanıcısı, VI. Bölgesel soğutma Ģebekesi, VII. Isı değiĢtiricileri, VIII. Soğuk su akümülatörü, IX. BuharlaĢtırıcı, X.
Kompresör, XI. GenleĢme vanası, XII.YoğuĢturucu

ġekil 6. Kakola ASIP tesisinin Ģematik gösterimi ([14]’ten uyarlandı)

5. ATIK SU ISI POMPALARINDA KULLANILAN BAZI ISI DEĞĠġTĠRĠCĠLERĠ
Atık su ısı pompası sistemlerinde bir taraftan ısıtma diğer taraftan soğutma gerekli enerjiyi sağlamak
amacıyla ısı değiĢtirici sistemlerinden faydalanılır. Ancak atık su çeĢitli katı parçacıklar vb. içerdiği için
bu sistemlerde kullanılacak ısı değiĢtiriciler dikkatlice tasarlanmalı ve seçilmelidir [2]. Bu sistemler için
teknolojiye ilgi arttıkça sınıflandırmalara girmeyen özel tasarım ısı değiĢtiricisi sistemleri gün geçtikçe
çoğalmaktadır. Isı değiĢtiricilerin çevrimde kullanımı daha önce verilmiĢ olan ġekil 3’te görüldüğü gibi
üç farklı konumda gerçekleĢtirilebilir.
Isı değiĢtiricisinin sistemde nasıl konumlandırılacağı sistemin uygulanacağı bölgedeki atık su sıcaklığı,
debisi, kimyasal özelliği, enerji ihtiyacı gibi fizibilitelerin yapılmasının ardından belirlenir. Genellikle
kullanım alanları evler, toplu konutlar, kamu binaları, oteller, hamamlar, yüzme havuzları ve sanayidir.
Özellikle oteller, hamamlar, saunalar, yüzme havuzları atık su sistemine evlere nazaran daha yüksek
sıcaklıkta atık gönderen binalardır. Bu sebeple bu binaların atık suyunun aktığı kanalizasyon sistemine
kurulan ısı değiĢtiricisi sistemi tekrardan bu binalarda kullanılacak sıcak su için daha yüksek miktarda
ısı transferi gerçekleĢtirebilmektedir.
Kısaca üç konumlandırmaya göre sistemlerin avantajlarına bakılacak olursa, ev tipi kullanımda mesafe
çok kısa olduğu için diğer sistemlere göre sıcaklık daha yüksektir ancak debinin ve rejimin düĢük
olmasından dolayı kullanılabilecek kapasite çok düĢüktür. Kanal tipi sistemlerde ev tipine göre biraz
daha uzun bir transfer mesafesi vardır ancak atık su debisi yüksektir ve rejimi daha düzenlidir. Atık su
arıtma tesisinden sonra konumlandırılan sistemlerde ise transfer mesafesi hepsine göre çok daha
uzundur ancak arıtma iĢleminden sonra atık su içerisindeki bir çok katı madde vb. arındırıldığı için ve
belli prosesler tamamlanarak tesisten ayrıldığı için hepsine göre daha stabil bir debisi ve rejimi vardır.
Diğer sistemlere göre çok daha fazla ısı kapasitesi vardır. [15] ġekil 7’de kanal tipi ısı geri-kazanımlı
kullanım için uygulanan bir tesisin Ģematik gösterimi verilmiĢtir [16].
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ġekil 7. Kanal tipi ısı-geri kazanımlı ısı değiĢtiricisi sisteminin kullanıldığı bir ısı pompası sisteminin
Ģematik gösterimi [16]
Isı değiĢtiricilerin atık su sisteminde konumlandırılmaları dıĢında ilgili konumda ısı transferi
yapabilmesi için uygun olan iki farklı montaj Ģekli vardır. Bunların ilki ısı değiĢtiricinin atık su kanalının
yatağına yerleĢtirilmesi, diğeri ise pompa ve filtre sistemi ile atık suyun bir üst seviyeye taĢınıp bir ısı
değiĢtiriciden geçirilip tekrar atık su kanalına verilmesidir [2].
Atık su ısı değiĢtiricisinin atık su kanalına yerleĢtirildiği sistem, ġekil 3 (a) ve (b)’de gösterilmiĢtir. Aynı
zamanda ġekil 7’de buna örnektir. Bu gösterimlere ek olarak gerçek hayat uygulamaları ġekil 8’de
verilen resimler ile gösterilmiĢtir [16,17-18]. Pompa filtre sisteminin olduğu harici sistemin çizimi ve
gerçek hayattaki uygulaması sırasıyla ġekil 9 ve ġekil 10’da verilmiĢtir [19].

ġekil 8. Kanal yatağına yerleĢtirilmiĢ ısı değiĢtirici uygulamaları [16,17-18]
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ġekil 9. Pompa-filtre sistemli harici ısı değiĢtiricisi sisteminin gösterimi [19]

ġekil 10. Pompa-filtre sistemli harici ısı değiĢtiricisi uygulaması [19]
Isı transferi konumları dıĢında ısı değiĢtiriciler dolaylı ve doğrudan olmak üzere ısı transfer ettikleri
ortama göre ġekil 11’deki gibi ikiye ayrılır [20].
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Boru-Gövde tipi ısı değiştiriciler
Plakalı ısı değiştiriciler

Taşmalı evaporatörler
Kuru buharlaştırıcılar

ġekil 11. Isı DeğiĢtiricilerin ısı transfer ettikleri ortama göre sınıflandırılması [20]
Atık su ısı pompası sistemlerinde kullanılacak ısı değiĢtiriciler için çeĢitli kaynaklarda yapılmıĢ olan bu
temel sınıflandırmalar dıĢında farklı sınıflandırmalar yapmak da mümkündür. Ġlgilenilen uygulama,
gerekli enerji miktarı, kanal boyutu ve Ģekli, atık su fiziksel özellikleri ve miktarı gibi koĢullara bağlı
olarak yeni tasarımlar ve modifikasyonlar sistemleri daha verimli hale getirmek için yapılmaktadır.

6. ISI POMPALARINDA KONTROL STRATEJĠLERĠ
Kontrol stratejileri bir sistemin kararlı çalıĢmasını, istenmeyen dıĢ etkilere karĢı gürbüz olmasını ve
aynı zamanda yüksek performans sergilemesini sağladıkları için sistem tasarımı sürecinde büyük
önem taĢımaktadırlar. Bu kısımda ısı pompası sistemlerinde kullanılan kontrol ve eniyileme
(optimizasyon) teknikleri sunulacaktır. Atık su ısı pompaları, kontrol sisteminin temel iĢleyiĢi açısından
diğer ısı pompası türleriyle oldukça benzerlik taĢımaktadır. Bu sebeple, bu kısımda sadece atık su ısı
pompalarına bağlı kalınmadan, genel ısı pompası sistemlerinde kullanılan kontrol stratejilerinden
bahsedilecektir.
Günümüzde yaygın olarak ısı pompası sistemleri tekil ekipmanlar / ünite üzerinden basit AÇ-KAPA,
mantık devreleri, PID, vb. yöntemler ile kontrol edilmekte, bütünsel bir sistem kontrolü tasarımı henüz
yaygın olarak kullanılmamaktadır. Bahsi geçen basit kontrol stratejileri reaktif olarak sınıflandırılır.
Sisteme beklenmeyen bir dıĢ etki geldiği zaman sistemin ayar noktalarından sapmalarını gözleyerek
reaksiyon gösterirler, ileriki zamanda gerçekleĢebilecek etkilerin tahminlerini bütünleĢik bir çerçevede
ele alamazlar.
Toprak kaynaklı ısı pompalarında giriĢteki akıĢkan sıcaklığı ile COP arasındaki iliĢki Xu [21] tarafından
yapılan çalıĢmada gösterilmiĢtir. Soğutma modunda giriĢteki akıĢkan sıcaklığının düĢük olması
durumunda ısı pompası yüksek performans sergilerken, ısıtma modunda giriĢteki akıĢkanda yüksek
sıcaklık tercih edilmektedir. Bu sebeple ısı pompası sisteminin kullanım amacına bağlı olarak etkili bir
sıcaklık kontrolünün sağlayacağı avantajlar vurgulanarak, ilave ısı atıcısının dıĢ hava ile sıcaklık
farkını girdi olarak kullanan bir mantık devresi ile kontrol edilmiĢtir. Yavuzturk vd. [22], benzer Ģekilde
toprak kaynaklı ısı pompalarında soğutma kulesinde sıcaklık ayar noktasını kontrol eden bir strateji
geliĢtirmiĢlerdir.
Lian [23] su döngüsü ısı pompaları üzerine çalıĢmasında (i) su döngüsü çevrim pompası kontrolü (ii)
su döngüsü sıcaklık kontrolü ve (iii) fan kontrolü tasarımları geliĢtirmiĢ ve Nebraska, ABD’de bir okulda
yaptığı testlerde ortalama %15 elektrik enerjisi tasarrufu sağlandığını göstermiĢtir. Bu çalıĢmada da
ayar noktaları belirli mantık akıĢ Ģeması çerçevesinde değiĢtirilmiĢ, herhangi bir dinamik model bazlı
kontrol uygulaması geliĢtirilmemiĢtir.
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Bir diğer çalıĢmada Ceylan [24] PID kontrol kullanarak kurulan bir ısı pompalı kurutma sisteminde
enerji analizi gerçekleĢtirmiĢtir. Bu çalıĢmadaki özgünlük, ısı pompası ile meyve kurutması uygulaması
geliĢtirilmesidir. PID kontrolün sağladığı ısı ve nem kontrolü standart teknikler kullanılarak
gerçekleĢtirilmiĢtir.
2

Özyaman [25] tarafından yapılan güneĢ enerji destekli ısı pompası ile ısıtma çalıĢması Ġzmir’de 120 m
bir mahalde uygulanmıĢ ve yıllık ortalamada % 22 güneĢ enerjisi desteği sağlanmıĢtır. Bu çalıĢmada
kolektör pompasının çalıĢma ve durması, kollektör ve sıcak su depolama tankı sıcaklıklarını mantık
devreleri ile kontrol eden otomatik kontrol cihazı ile sağlanmıĢ, kolektörlerdeki sıcaklık ile depo
sıcaklığı arasındaki fark 8°C'den fazla ise pompa çalıĢmaya baĢlamıĢ, bu fark 4°C'nin altına
düĢtüğünde pompa ile depodan kollektörlere ısı kaybı önlenmiĢtir. Sıcak su tankı su sıcaklığı,
radyatörlerden ısı pompasına dönen su sıcaklığından fazla ise otomatik kontrol cihazı üç yollu vanayı
kontrol ederek dönüĢ suyunu ısı pompası yerine sıcak su depolama tankına yönlendirmiĢtir.

Sistem eniyilemesi temelli eniyi denetim yaklaĢımı bir sistemin parçaları arasındaki dinamik iliĢkileri
modellemesi ve toplam sistem performansını eniyileyebilmesi açısından AÇ-KAPA, basit mantık
devreleri veya PID gibi tekil ekipman kontrolü uygulamalarına ve önceden belirlenmiĢ ayar noktaları
planlamasına göre çok daha avantajlıdır. Bu avantajları vurgulayan çalıĢmasında, Karlsson vd. [26],
değiĢken hızlı kompresör, pompa ve fan kullanarak ve sistem operasyonunu gerçek zamanda
eniyileyerek ısı pompalarında enerji verimliliğindeki artıĢı ortaya koymuĢtur. Standart AÇ-KAPA kontrol
yaklaĢımına göre Karlsson’un çalıĢmasında mevsimsel performans faktörü % 30’a kadar artıĢ
göstermiĢtir.
Eniyileme yönteminin kullanıldığı bir diğer çalıĢmada Kim vd. [27] proses endüstrisinde kullanılan atık
su ve ısı değiĢtiricisi ağlarının yapısını karma tamsayılı doğrusal olmayan programlama yöntemi
kullanarak tasarlamıĢlardır. Bu çalıĢmada amaç sistemin dinamiklerinin gerçek zamanda kontrolünden
ziyade en düĢük maliyet tahminine gore sistem tasarımıdır. Yazarlar çalıĢmalarını bir petrol rafinerisi
modeli örneğinde uygulamıĢlar ve herhangi bir atık su ısısı geri kazanımı olmayan duruma göre
yaklaĢık % 50, atık su ısısı geri kazanımı olan ancak tasarımında bütünleĢik bir sistem eniyilemesi
olmayan duruma göre ise %10 maliyet kazancı sağladıklarını belirtmiĢlerdir.

7. SONUÇ
Gelecek ve sürdürülebilir bir enerji sistemi, yenilenebilir enerji teknolojilerinin artan bir payını gerekli
kılmaktadır. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin ayrı, hibrit (melez) veya entegre kullanımı üzerine
yapılan çalıĢmalar son yılarda önemli ölçüde artmıĢtır. Isı pompaları, yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanıldığı çevre dostu teknolojilerin bir parçası olup, geliĢmiĢ ülkelerde yıllardır kullanılmaktadır.
Geleneksel sistemlere kıyasla, enerji kullanım verimlerinin yüksek olması nedeniyle, ülkemizde de,
kullanımı son yıllarda artmaktadır. Atık su, rejeneratif (yenileyici), çevre dostu, kıĢın dıĢ havadan daha
sıcak ve yazın ise, daha soğuk olan, ilginç, pratik olarak yararlanılabilecek, özellikle her yerde ve
gelecekte sürekli mevcut olacak enerji kaynağı olan atık suyun kullanıldığı ısı pompaları için,
yenilenebilir bir ısı kaynağı olarak görülmektedir.
AĢağıda, atık su ısı pompalarıyla ilgili bazı hususlar listelenmiĢtir:
a) 1980`li yılların baĢlarında, atık (kanalizasyon) su ısı pompaları, Ġsveç ve Norveç gibi Kuzey Avrupa
ülkelerinde yaygın olarak ve Çin`de kısmen uygulanmıĢtır. Son yirmi yılda, atık su kaynaklı ısı
pompası, göreceli daha yüksek enerji kullanım verimi ve çevre koruması yararları sebebiyle, artan
bir Ģekilde popüler olmuĢtur.
b) Atık sudan, bina içinde ısı geri kazanımı (ham atık sudan), atık su kanalı içinde ısı geri kazanımı
(ham atık sudan) ve arıtma tesisinde ısı geri kazanımı (arıtılmıĢ atık sudan) olmak üzere, esas
itibariyle üç Ģekilde yararlanmak mümkündür.
c) 2010 yılında anketle araĢtırılan 2950 belediye bazında, Türkiye Ġstatistik Kurumu tarafından yapılan
bir çalıĢmada, belediyelerde kiĢi baĢına çekilen su 217 L tutarken, kiĢi baĢına atık su miktarı 182 L
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idi [9,28]. Ülkemizdeki önemli miktarda atık su deĢarjı ve cazip atık su sıcaklıkları nedeniyle, atık
suyun içeriği yüksek olup, bu sudan bir ısı pompası için verimli bir kaynak olarak yararlanılabilir.
ġehirlerde çok büyük miktarlarda kanalizasyon suyu üretilmekte ve yıl boyunca neredeyse hiç
değiĢmeyen bir akıĢ bulunmaktadır. Kanalizasyon suyu sıcaklığı, yazın; dıĢ hava sıcaklığından
daha düĢük, kıĢın ise; daha yüksektir. Su sıcaklıklarında yıl boyunca çok küçük bir dalgalanma
meydana gelmektedir. Ġzmir ilinde yer alan Çiğli ilçesi için, kanalizasyon suyu sıcaklıklarının yazın
28-29 °C (Ağustos ayı) ve kıĢın ise, yaklaĢık 14 °C olduğu ve yağmurlu günlerde ise bunun 9 °C`ye
düĢtüğü belirtilmiĢtir [8].
Literatürde, ısı pompalarının güneĢ enerjisi destekli çalıĢtırılması ile ilgili çok fazla çalıĢma vardır.
Bu çalıĢmalarda güneĢ kolektörü evaporatör olarak kullanılmıĢ olup, güneĢ enerjisinden elektriksel
olarak yararlanan ısı pompası uygulamalarında ise alternatif akımlı kompresör kullanılmıĢ olup
arada bir invertör kullanılmıĢtır.
Atık su ısı değiĢtiricileri, atık su ısı pompası sisteminin en önemli bileĢenlerinden biridir. Açık
literatürde atık su ısı değiĢtiricilerinin analizi ve performansının değerlendirildiği sınırlı sayıda
çalıĢma olduğu görülmüĢtür. Atık su, temiz suya göre farklı özelikler içerdiğinden, kullanılacak
malzemeler, kirlilik, kabuklaĢma ve kirliliğin giderilmesi üzerine olan özel yayınlar yanında, teorik,
deneysel ve sayısal hesaplar üzerine de az sayıda özel yayınlar vardır.
Kontrol stratejileri, bir sistemin kararlı çalıĢmasını, istenmeyen dıĢ etkilere karĢı gürbüz olmasını ve
aynı zamanda yüksek performans sergilemesini sağladıkları için sistem tasarımı sürecinde büyük
önem taĢımaktadırlar. Atık su kaynaklı ısı pompalarında sistem dinamiklerini bütünsel olarak ele
alan, proses kontrolü ve enerjetik/ekserjetik parametreler arasındaki etkileĢimleri eniyileyen bir
kontrol stratejisi geliĢtirilmesi de büyük önem taĢımaktadır.

KAYNAKLAR
[1]

[2]
[3]
[4]

[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]

[12]
[13]

YAXIU, G., FANG, J., “Research on the Energy-saving and Heat Transfer Performance of
Wastewater Source Heat Pump”, APEC conference on low-carbon towns and physical energy
storage, 376–81, 2013.
SCHMID, F., “Sewage Water: Interesting Heat Source for Heat Pumps and Chillers”, Swiss
Energy Agency for Infrastructure Plants, Zürich, Switzerland.
ZHOU, WZ., LI, JX., “Sewage Heat Source Pump System’s Application Examples and Prospect
Analysis in China”, International refrigeration and air conditioning conference, 2004.
GU, Y., DENG, H., “The Feasibility Analysis of Wastewater Source Heat Pump Using the Urban
Wastewater Heat”, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 4,18,
3501-3504, 2012.
BAEK, NC., SHIN, UC., YOON, JH., “A Study on the Design and Analysis of a Heat Pump
Heating System using Wastewater as a Heat Source”, Solar Energy, 78, 3, 427–440, 2005.
BÜYÜKALACA, O., EKĠNCĠ, F., YILMAZ, T., “Experimental Investigation of Seyhan River and
Dam Lake as Heat Source-sink for a Heat Pump”, Energy, 29, 157-169, 2003.
KAHRAMAN, A., ÇELEBĠ, A., “Investigation of the Performance of a Heat Pump Using Waste
Water as a Heat Source”, Energies, 2, 697-713, 2009.
ĠġGENÇ, F., “Ġzmir`de Atık Su Miktarları”, Telefonla KiĢisel GörüĢme, (GörüĢme Tarihi:
25.2.2013).
TÜRKĠYE
ĠSTATĠSTĠK
KURUMU,
“Belediye
Atıksu
Ġstatistikleri
2010”,
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10753, (EriĢim Tarihi: 2 Mart 2013).
TÜRKĠYE
ĠSTATĠSTĠK
KURUMU,
“2014
Yılı
Konut
Elektrik
Birim
Fiyatları”,
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15922, (EriĢim Tarihi: 4 Ocak 2015).
HEPBASLI, A., BIYIK, E., EKREN, O., GUNERHAN, H., ARAZ, M., “A Key Review of Wastewater
Source Heat Pump (WWSHP) Systems”, Energy Conversion & Management 88:700-722 2014
(DOI: 10.1016/j.enconman.2014.08.065).
LIU, L., FU, L., JIANG, Y., “Application of an Exhaust Heat Recovery System for Domestic Hot
Water”, Energy, 35, 3, 1476-1481, 2010.
LIU, Z., MA, L., ZHANG, J., “Application of a Heat Pump System Using Untreated Urban Sewage
as a Heat Source”, Applied Thermal Engineering, 62, 747-757, 2014.
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 889 _______

[14] NIEMELA, M., SAARELA, R., “The Wastewater Utilization in Kakola Heat Pump Plant”,
http://www.districtenergyaward.org/wpcontent/uploads/2012/10/New_scheme_Finland_Turku.pdf, (EriĢim Tarihi: 2 Mayıs 2014).
[15] MÜLLER, K., “Erfassung des Abwasserwärmepotentials in Kommunen”, http://www.muenchnerfachforen.de/jdownloads/2013/2013_11_12_Fachveranstaltung_Abwasserwaerme/01_mueller_fi
w_aachen.pdf (EriĢim Tarihi: 06.01.2015).
[16] Fachzentrum Warme aus Abwasser Dresden GmbH, “Abwasser-zum Wegwerfen zu Schade?”,
http://www.waerme-aus-abwasser.de/cms/media/159_prospekt_abwassernutzung.pdf,
(EriĢim
Tarihi: 06.01.2015)
[17] Kasag Langnau AG, “Heat Exchanger Solutions to Recover Energy from Water, Sewage and
Process
Heat”,
http://www.kasag.ch/LinkClick.aspx?fileticket=-d4OomPEvQ%3D&tabid=152&language=en-US, (EriĢim Tarihi: 06.01.2015)
[18] BIESALSKI, M., Heizen und Kühlen mit Abwasser – Erfahrung, Technik und Wirtschhaftlichkeit
aus über 45 Projekten, http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/energieplanung/pdf/gespraechwaermepumpen3.pdf, (EriĢim Tarihi: 06.01.2015).
[19] POP, C., “Abwasser und Abfall als kommunale Ressource zur Innovativen Energiegewinnung”,
http://www.straubing-sand.de/fileserver/straubingsand/files/140.pdf, (EriĢim Tarihi: 06.01.2015)
[20] SHEN, C., JIANG, Y., YAO, Y., WANG, X., “An Experimental Comparison of Two Heat
Exchangers Used in Wastewater Source Heat Pump: A Novel Dry-expansion Shell-and-tube
Evaporator versus a Conventional Immersed Evaporator”, Energy, 47, 600–608, 2012
(doi:10.1016/j.energy.2012.09.043).
[21] XU, X., “Simulation and Optimal Control of Hybrid Ground Source Heat Pump Systems”, (Doktora
Tezi), Oklahoma State University, 2007.
[22] YAVUZTURK, C., SPITLER, J. D., “Comparative Study to Investigate Operating and Control
Strategies for Hybrid Ground Source Heat Pump Systems Using a Short Timestep Simulation
Model”, ASHRAE Transactions, 106, 2, 192-209, 2000.
[23] LIAN, X., “Optimized Control Strategies for a Typical Water Loop Heat Pump System (Yüksek
Lisans Tezi)”, University of Nebraska – USA, 2011.
[24] CEYLAN, Ġ., “Energy Analysis of PID Controlled Heat Pump Dryer. Engineering”, 1, 188-95, 2009.
[25] OZYAMAN, C., “GüneĢ Enerjisi Destekli Isı Pompası ile Mahal Isıtma Uygulaması”, Tesisat
Mühendisliği, 123, 68-75, 2011.
[26] KARLSSON, F., “Capacity Control of Residential Heat Pump Heating Systems (Doktora Tezi)”,
Chalmers University of Technology - Sweden, 2007.
[27] KIM, J., KIM, J., KIM, J., KIM, C., MOON, I., “A Simultaneous Optimization Approach for the
Design of Wastewater and Heat Exchange Networks Based on Cost Estimation”, Journal of
Cleaner Production, 17, 162-71, 2009.
[28] TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU., “Belediye Atık Su Ġstatistikleri 2010”,
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10752, EriĢim Tarihi: 2 Mart 2013.

TEġEKKÜR
Burada sunulan bildiri, “Özgün GüneĢ Fotovoltaik/Isıl (PV/T) Destekli Bir Atık su Isı Pompası
Sisteminin Tasarımı, Kurulumu ve Deneysel AraĢtırılması” isimli ve 113M532 no’lu proje kapsamında
gerçekleĢmiĢ olup, yazarlar, bu projeye verdikleri finansal destek nedeniyle, Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik AraĢtırma Kurumuna (TÜBITAK) teĢekkürü bir borç bilir.

ÖZGEÇMĠġ
Mustafa ARAZ
1986 yılında Karaman’da doğdu. Ġlk, orta ve lise öğrenimini Antalya’da tamamladı. 2010 yılında Ege
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. 2011 - 2013 yılları arasında
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 890 _______

Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik Anabilim Dalında
yüksek lisans eğitimini tamamlayarak Makine Yüksek Mühendisi unvanını aldı. Aynı bölümde doktora
eğitimine devam etmekte olup, aynı zamanda Ekim, 2012 itibariyle YaĢar Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nde araĢtırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.
ÇalıĢma konuları arasında termodinamik, soğutma ve ısı pompası sistemleri, alternatif soğutucu
akıĢkanlar, termal güneĢ sistemleri ve binaya entegre fotovoltaik sistemler (BIPV) yer almaktadır.
Oğuzhan ÇULHA
1990 Ġzmir doğumludur. 2008 yılında Alp Oğuz Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonar aynı sene
Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği bölümünde eğitime baĢlamıĢ ve 2013 yılında
mezun olmuĢtur. Yüksek lisans eğitimine 2014 yılında Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü
Termodinamik anabilim dalında baĢlamıĢ ve devam etmektedir. Ġlgi alanları ve çalıĢma konuları ısı
transferi, hesaplamalı akıĢkanlar dinamiği, ısıl sistemler ve yenilenebilir enerjidir.
Arif HEPBAġLI
1958 yılı Ġzmir doğumlu olup, YaĢar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Enerji Sistemleri
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesidir. Ġzmir Motor Teknik Lisesi ile baĢlayan ve Makina Mühendisi
olarak ilk adımını attığı, 34 yıllık meslek hayatının 10 yılı Ġzmir’deki değiĢik firmalarda farklı
pozisyonlarda çalıĢarak geçmiĢtir. Yurt içi ve dıĢında değiĢik üniversitelerde araĢtırmalarda bulunmuĢ
ve öğretim üyesi olarak yer almıĢtır. 550 adetten fazla bilimsel yayının (270 adetten fazlası SCI
bazında makale ve 129 adedi uluslararası bildiri olmak üzere; h-indeks: 35) yazarı/ortak yazarıdır.
HepbaĢlı’nın ilgi alanları; enerji/ekserji verimliliği ve yönetimi, ısıl sistemlerin enerji, ekserji,
eksergoekonomik ve eksergoçevresel analizleri ve değerlendirmeleri, düĢük ekserjili ısıtma ve
soğutma sistemleri, ısı pompaları, alternatif enerji kaynaklarının potansiyeli ve istatiksel
değerlendirilmesi, sürdürülebilir enerji teknolojileri, boru mühendisliği ve değiĢik ısı tekniği
uygulamalarıdır. Çok sayıda ulusal/uluslararası bilimsel etkinliklerin organizasyonunda yer
alan/almakta olan HepbaĢlı, prestijli sekiz derginin Uluslararası Yayın DanıĢma Kurulu Üyesi ve
Journal of Energy Engineering-ASCE’nin Yardımcı Editörü olup, ayrıca, enerjiyle ilgili çok sayıda
ulusal ve uluslararası dergilere ve projelere de hakemlik yapmaktadır. 2014 yılında, Horizon 2020
Programı Enerji Alanı Türkiye delegesi oldu. Bunun yanı sıra, ulusal ve uluslararası bazda, değiĢik
meslek kuruluĢları üyelikleri olup, ilgi alanları çerçevesinde sanayiye de uzun yıllardır danıĢmanlık
hizmeti vermektedir. Evli ve bir kız babası olan HepbaĢlı; Ġngilizce ve Almanca bilmektedir.
Orhan EKREN
1976 Ġzmir doğumludur. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünde
1999 yılında tamamlamıĢtır. 2003 yılında Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Enerji Mühendisliği’nden
yüksek lisans derecesi ile mezun olmuĢtur. Aynı bölümde, 2000-2003 yılları arasında araĢtırma
görevliliği yapmıĢtır. 2009 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünü
Termodinamik anabilimdalından doktor unvanını almıĢtır. 2011 yılında doktora sonrası araĢtırma için,
Southern Illinois University Makina Mühendisliği bölümünde bir yıl süreyle araĢtırmacı olarak görev
almıĢtır. 2003-2005 yılları arasında DSĠ 21.Bölge Müdürlüğünde kontrol mühendisi olarak görev
almıĢtır. 2005- yılından buyana Ege Üniversitesi'nde öğretim elemanı olarak çalıĢmaktadır. 2014 mart
ayından itibaren Ege GüneĢ Enerjisi Enstitüsü’nde Doç.Dr. unvanı ile çalıĢmalarını sürdürmektedir.
ÇalıĢma konuları arasında, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Hibrid Enerji Sistemleri Boyutlandırması,
Soğutma Sistem Kapasitesi Modulasyonu ve Enerji Verimliliği, Enerji Depolama, HVAC&R, Isı
Pompası Sistemleri, Alternatif Soğutma Yöntemleri yer almaktadır
Hüseyin GÜNERHAN
1983 yılında Ġzmir Atatürk Lisesini bitirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümünü 1990 yılında, Ege Üniversitesi GüneĢ Enerjisi Enstitüsü Enerji
Teknolojisi Anabilim Dalında yaptığı yüksek lisans öğrenimini 1992 yılında ve Ege Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü GüneĢ Enerjisi Anabilim Dalında yaptığı doktora öğrenimini 1999 yılında tamamladı.
1991-2001 yılları arasında, Ege Üniversitesi GüneĢ Enerjisi Enstitüsü Enerji Teknolojisi Anabilim
Dalında öğretim elemanı görevi ve araĢtırma görevlisi unvanı ile çalıĢtı. 2001-2012 yılları arasında ise,
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik Anabilim Dalında
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 891 _______

öğretim üyesi görevi ve yardımcı doçent doktor unvanı ile çalıĢtı. 2012 yılından itibaren aynı bölümde
doçent doktor olarak çalıĢmaya devam etmektedir. ÇalıĢma alanlarını, ısı transferi, termodinamik, ısıl
enerji depolama, ısı pompaları ve yeni enerji kaynakları oluĢturmaktadır.
Emrah BIYIK
Emrah Bıyık, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 2003 yılında lisans
derecesini aldıktan sonra, yüksek lisans eğitimine ABD’de devam etmiĢ ve New York Eyaleti’nde
bulunan Rensselaer Polytechnic Enstitüsü’nden 2004 yılında Elektrik Mühendisliği ve 2006 yılında
Uygulamalı Matematik Yüksek Lisans derecelerini almıĢtır. Aynı kurumda Elektrik Mühendisliği
alanında doktora çalıĢmalarını 2007 yılında tamamlamıĢtır. Sonrasında General Electric firmasının
ABD’deki AR-GE merkezinde araĢtırmacı olarak çalıĢmıĢ, elektrik Ģebekeleri ve güç santralleri ile ilgili
birçok proje yürütmüĢtür. Halen YaĢar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nde öğretim
üyesi olarak görevini sürdürmektedir. ÇalıĢma konuları arasında enerji sistemlerinde kontrol ve
optimizasyon, akıllı Ģebekeler, güç sistemleri ve binalarda enerji optimizasyonu bulunmaktadır.

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu Bildirisi

TESKON 2015 / SOĞUTMA TEKNOLOJĠLERĠ SEMPOZYUMU

Bu bir MMO
yayınıdır

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

ISI POMPALARINDA ISI GERĠ KAZANIMI,
SĠSTEM VE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠNE ETKĠLERĠ

BEKĠR CANSEVDĠ
ÜNTES

MAKĠNA MÜHENDĠSLERĠ ODASI

BĠLDĠRĠ

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 895 _______

ISI POMPALARINDA ISI GERĠ KAZANIMI, SĠSTEM VE
ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠNE ETKĠLERĠ
Bekir CANSEVDĠ

ÖZET
Enerji ihtiyacı gün geçtikçe bütün dünyada büyük bir hızla artmaya devam etmektedir. Giderek
büyüyen ekonomiler ve bu ekonomilerdeki birçok endüstriyel üretim alanlarında enerjiye duyulan
ihtiyaç artmaktadır. Enerji iĢletmeler için temel girdilerinden birisi durumundadır.
Günümüzde binalarda kullanılan enerjinin %70’i ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılmaktadır. Akdeniz
iklim kuĢağında soğutma ve ısıtma yükleri birbirlerine çok yakındır. Soğutma sistemlerinde ilk yatırım
ve iĢletme maliyetleri yüksektir. Soğutma sistemlerinde yapılacak verimlilik artıĢı çalıĢmalarının bize
geri kazanımı çok daha fazla olacaktır.
Günümüzde büyük binalarda yaz aylarında enerji tüketiminin önemli bir bölümü soğutma iĢleminde
kullanılmaktadır. Yaz aylarında az miktarda ısıtma iĢlemi yapılır iken (kulanım amaçlı sıcak su üretimi
v.b.), kıĢ aylarında binada ısıtma iĢlemi ile birlikte bir miktarda soğutma iĢlemi yapılmaktadır. Bu tür
yapılarda soğutma iĢlemi esnasında dıĢ ortama önemli miktarda enerji atılmaktadır. Diğer taraftan da
yakıt kullanılarak ısıtma iĢlemi yapılmaktadır. Son yılarda geliĢtirilen ısı geri kazanımlı ısı pompalı
cihazlarda toplam sistem EER değeri 8’in üzerine çıkabilmektedir. Bu cihazlar binanın ihtiyacına göre
soğutma iĢlemi yaparken atılacak olan enerjiyi öncelikli olarak ısıtma amaçlı kullanmakta (ortam
ısıtması veya kullanım sıcak suyu) ve fazlasını dıĢarı atmaktadır. Bu uygulamalarda kullanılan
ekipmanlar kompakt, kullanıcı dostu oluĢu, iĢletme olanakları ve mevcut sistemlere kolay
adaptasyonları nedeni ile yaygın olarak kullanılabilmektedir. Bu makalemizde bu sistemlerin yapıları,
kazanımları, enerji verimliliğine katkıları hakkında bilgiler sunulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Isı pompası, Isı geri kazanımı, Enerji verimliliği

ABSTRACT
Every day energy needs continues to grow dramatically in worldwide. Growing economies and the
need for energy in industrial productions of these economies is increasing. Energy is one of the basic
inputs for enterprises.
Today, 70% of the energy used in buildings is used for heating and cooling purposes. Cooling and
heating loads are very close to each other in Mediterranean climate zone. Initial investment and
operating costs in cooling systems are so high. By increasing efficiency of executed cooling systems
amount of recovery will be much more.
Nowadays, in large buildings, a significant proportion of the energy consumption during the summer is
used in the cooling process. In summer while carrying out a small amount of heating process
(domestic hot water and etc.), in winter also a small amount of cooling process is carrying out. In such
constructions during the cooling process considerable amount of energy is transferred to environment.
On the other hand, by using additional fuel heating process is carried out. In recent years, Total EER
value of heat pumps with heat recovery systems may exceed 8. These units while carrying out cooling
process according to the needs of building, use the heat should be removed from cooling system
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primarily in order to supply heating requests of building (space heating or domestic hot water) and
throw out the residual. The equipment used in these applications are compact, user-friendly and due
to easy adaptation to existing systems and operation facilities may be applied commonly. In this
article, some information about the structures of these systems, the achievements and contributions of
energy efficiency is presented.
Keywords: heat pump, heat recovery, energy efficiency,

GÜNÜMÜZ YAPILARINDA ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ
Günümüzde Ģehir yaĢamında büyük ve yüksek binaların kullanımı hızla yaygınlaĢmaktadır. ġekil1’de
Büyük ve yüksek binalarda yapının geometrisinden kaynaklanan durum nedeni ile yapının çeperinde
yazın soğutma kıĢın ısıtma gereği varken ortadaki çekirdek bölümde yaz kıĢ soğutma ihtiyacı ortaya
çıkmaktadır. Ayrıca teknolojik geliĢmeler ve üretim teknikleri endüstride de zaman zaman kıĢ aylarında
dahi soğutma gereği ortaya çıkarmaktadır. ĠletiĢim ve bilgi iĢleme tekniklerindeki gelinen noktada
küçük ve orta ölçekli yapılarda da artık yılın tamamında soğutma gereği veya önemli bir bölümünde
soğutma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

ġekil 1.
Geleneksel uygulamalarda ġekil2’de görüldüğü gibi sıtma ve soğutma birbirinden bağımsız olarak
üretilmektedir. Enerji verimliliği için soğutma kıĢ aylarında doğal soğutma olarak sağlanırken binanın
ısıtma ihtiyacı geleneksel yöntemlerle sağlanmaktadır. Yukarıdaki analizlerden de anlaĢılacağı üzere
günümüz yapılarında yılın tamamında veya çok önemli bir bölümünde zıt yükler dediğimiz ısıtma ve
soğutma yükleri bulunmaktadır. Bu yüklerin her birinde birinin atığı diğerinin ihtiyacı olmaktadır.
Bu yazıda ısı pompaları hakkında özet bilgi verildikten sonra ve ısı pompalarında ısı geri kazanımının
önemi anlatılacak, sonrada Milano (Ege Akdeniz iklim bandı) kentinde yapılan bir gerçek uygulama
sonuçları ile bu uygulamanın Stuttgart’ta (Ġç Anadolu-Kuzey Anadolu iklim bandı) olsaydı simülasyonu
paylaĢılacaktır.
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ġekil 2.

ISI POMPALARI
Sıcaklığı düĢük olan bir ortamdan ısıyı sıcaklığı yüksek olan bir ortama taĢıyan cihaza ısı pompası
denir. Tanımdan da anlaĢılacağı üzere Ģekil 3’de görüldüğü gibi ısı pompası tanımlamasında
 Isı alınan kaynak,
 Isı verilen ortam,
olarak iki bölüm vardır.

ġekil 3.
Isı pompaları tanımlanırken Tablo1’de görüldüğü gibi bu bölümler üzerinden tanımlanır. Isı pompası
verimlilikleri de bu bölümlere bağlı olarak değiĢir.
Tablo 1.

Isı pompalarında verimlilik
havadan- havaya
havadan-suya
sudan -havaya
sudan-suya
topraktan- havaya(suya)

+
++
+++
++++
+++++
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Toprak kaynaklı ısı pompalarında COP değerleri maksimum 7’lere kadar çıkabilmektedir. Isı pompası
uygulamalarında verimlilik arttıkça ilk yatırım maliyeti artmakta iĢletme maliyeti azalmaktadır.

ISI GERĠ KAZANIMLI ISI POMPALARININ ÇALIġMA PRENSĠBĠ
HVAC üreticilerinin en temel konularından binaların enerji performanslarının iyileĢtirilmesi (idealde 0
enerjiye yaklaĢılması) böylece bina değerine önemli katkılar koyabilmek.
Soğutma grupları ve HVAC sistemleri geleneksel ve ticari yapılarda en büyük elektrik kullanımına
sahip sistemlerdir.
Bu nedenle HVAC sisteminin iyileĢtirilmesi büyük ölçüde tüm yapının enerji performansının da
iyileĢtirilmesi anlamına gelmektedir.
Isı geri kazanım modunda eĢzamanlı soğuk ve sıcak su üretimi Ģekil4’de görüldüğü ve aĢağıdaki
formülde belirtildiği gibi cihazın genel (toplam) verimliliğini artırmaktadır, ısı geri kazanım esnasındaki
toplam verimliliğe
TER (Toplam Verimlilik Oranı) dersek
TER= [Q(soğ)+Q(ısıt)] / W (çekilen güç)
bu verimlilik 8 civarında olabilmektedir.

ġekil 4.
Bilindiği üzere soğutma cihazlarında verimlilik kısmi kapasitelerde daha yüksek olmaktadır. Isı geri
kazanımlı soğutma cihazlarında kısmi kapasitelerde TER değeri daha yüksek olmaktadır. Farklı ısıtma
ve soğutma yüklerinde TER değerinin nasıl değiĢtiği ġekil 5’de verilmiĢtir.
Soğuk ve sıcak suyun bağımsız olarak üretilmesi enerji verimliliği açısından her zaman en iyi çözüm
olmayabilir.
Bu durum özellikle eĢzamanlı ve zıt yüklerin mevcut olduğu yapılarda geçerlidir (örnek. çok
fonksiyonlu binalar)
Soğuk su (soğutma grupları) ve sıcak su (kazanlar, bölgesel ısıtma) kaynaklarının birbirleri ile
etkileĢimleri yoktur.
Çok yönlü bir ısı geri kazanım sistemi ile donatılmıĢ ısı pompaları aĢağıdaki fonksiyonları
sağlayabilecek özelliktedir:
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu Bildirisi
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Yalnız soğutma
Soğutma ve bedava ısıtma (free heating)
Yalnız ısıtma

ġekil 5.
Yıl boyunca eĢzamanlı veya bağımsız soğuk ve sıcak su üretimini sistem ihtiyaçlarına uygun
yapabilmektedir.
Bu cihazlar hava ve su soğutmalı kondenserli olarak üretilebilmektedir ve bu nedenle de kullanım
mahalinin özelliklerine göre verimleri değiĢebilmektedir. Bu cihazlar ile ilgili uygulama Ģemaları ġekil
6’da verilmiĢtir.

ġekil 6.

Isı geri kazanımlı ısı pompası sistemlerinin bu yeni teknolojisi, geleneksel kazan sistemlerine kıyasla
yıllık iĢletim maliyetlerinde %35’ten daha fazla tasarruf sağlamaya imkân verir.
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Uzun dönemde ekonomik sıcak su sağlanması gereken otel, hastane, büyük bina v.b.
uygulamalarında ve orta/büyük ölçekli klima sistemlerinde daha yüksek tasarruf sağlarken 4 borulu fan
coil uygulamalarında da ısıtma ve soğutmayı aynı zamanda yaparak yalnızca soğutma sisteminde
enerji harcanmasını sağlamaktadır.
Isı Geri Kazanımlı Isı Pompası ÇalıĢma Prensibi
Isı geri kazanımlı ısı pompalarında ġekil 7’de görüldüğü üzere ısıtma veya soğutma yapan ana
eĢanjöre ileve daima ısıtma yapan bir ısı geri kazanım eĢanjörü bulunmaktadır. Bu eĢanjörler tercihe
göre zarf-boru tipi veya plakalı tip olabilir. Bu cihazların dıĢ ortam eĢanjörleri sulu (zarf-boru tipi) veya
havalı (serpantin) olabilir. Bu tür cihazlarda kullanılan kompresörler kapasite ve tercihe göre Scroll
veya vidalı tip olabilir. Cihazların kumandaları genellikle otomatik çalıĢma veya seçimli çalıĢma
Ģeklindedir.

ġekil 7.
Otomatik ÇalıĢma
ġekil 8’de görüldüğü üzere binada soğutma ihtiyacı oluĢtuğunda ana eĢanjör soğuk su üretir. Binada
sıcak su ihtiyacı olmadığından atık ısı dıĢ taraf eĢanjörü yardımı ile dıĢ ortama atılır.

ġekil 8.
ġekil 9’da görüldüğü üzere binada soğutma iĢlemi devam ederken sıcak su ihtiyacı oluĢtuğunda dıĢ
taraf eĢanjörü devreden çıkar ana eĢanjör soğuk su üretimine devam ederken ısı geri kazanım
eĢanjörü kondenser olarak çalıĢarak sıcak su üretir. Bu çalıĢma en verimli ve en ekonomik çalıĢma
modudur. Yıl içinde en uzun süreli çalıĢma modu bu moddur.

ġekil 9.
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ġekil 10’da görüldüğü üzere binada soğuk su ihtiyacı ortadan kalktığında, sıcak su ihtiyacı devam
ediyor ise ısı geri kazanım eĢanjöründe sıcak su elde edilir iken dıĢ taraf eĢanjörü tekrar devreye girer
ve bu kez dıĢ ortamı soğutur

ġekil 10.
ġekil 11’de görülen prensip Ģeması, dört borulu fan-coil uygulamaları ile kullanım sıcak suyu
uygulamalarında tavsiye edilen sistem semalarından biridir.

Seçimli ÇalıĢma

ġekil 11.

Seçimli çalıĢma konumunda ana eĢanjör seçim yapılarak soğuk/sıcak su üretir. Soğuk su üretimi
esnasında binada sıcak su ihtiyacı yok ise atık ısı dıĢ taraf eĢanjörü yardımı ile dıĢ ortama atılır.
Binada soğuk su ihtiyacı ortadan kalktığında ise ana eĢanjör veya ısı geri kazanım eĢanjörü tercih
edilerek sıcak su elde edilir ve dıĢ taraf eĢanjörü devreye girerek dıĢ ortamı soğutur. Bu durumda ana
eĢanjörden sıcak su alma konumu ġekil 12’de detaylı olarak gösterilmiĢtir. Bu çalıĢma Ģekli 2 borulu
fan coil uygulamalarında ve kullanım sıcak suyu uygulamalarında tavsiye edilen durumdur.

ġekil 12.
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu Bildirisi
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ġekil 13’de iki borulu bir fan-coil uygulamasının örnek bir prensip Ģeması görülmektedir. Isı geri
kazanımlı ısı pompaları enerji verimliliğini en üst düzeyde tutarken ısı yükleri farklı bölümlerde
yaĢayanlara da konforlu ortamlar sunabilmektedirler.
Bu nedenle yoğun ısıtma (mekân ısıtması + kullanım sıcak suyu ihtiyacı) ve soğutmanın eĢ zamanlı
kullanımının olduğu
 Oteller

Hastaneler
 AlıĢveriĢ merkezleri

ĠĢ merkezleri

EĢzamanlı ve bağımsız sıcak ve soğuk su ihtiyacı olan tüm uygulamalarda
tercih edilmesi gereken enerji verimliliği en yüksek fakat ilk yatırım maliyeti emsallerine göre oldukça
düĢük bir uygulamadır.

ġekil 13.

4 BORULU FAN-COĠL VE ISI GERĠ KAZANIMLI ISI POMPASI ĠLE GERÇEK DURUM
UYGULAMASI
Milano’da (Ġtalya) bulunan 40 yıllık bir binanın tadilat projesi 2011 yılında tamamlandı . Binada Komple
yerleĢim düzeni yenilemesi ve 2 yeni kat ilavesi yapıldı.

ġekil 14.
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ġekil 14’de görülen bu bina, LEED BD+C V3/2009 değerlendirme kılavuzuna göre altın seviye LEED
Sertifikası almıĢtır.
Binada kullanılan HVAC ana ekipmanları aĢağıdaki gibidir.





7°C soğuk su ile 550 kW (156 TR) soğutma kapasitesi.
45°C ile 415 kW ısıtma kapasitesi.
Havadan suya, 2 bağımsız devreli, vidalı kompresörlü bir adet ısı geri kazanımlı ısı pompası.
EC fanlı Klima Santralleri 25.000 m³/h debide iki adettir.



EC Fan Coiller 263 adettir.

ġekil 15.
ġekil 15’de enerji modellemesine göre bina yük profili görülmektedir.
Yük profiline baktığımızda binada yaklaĢık yılda 7500 saat ısıtma/soğutma yükleri bulunmaktadır.
Soğutma yüklerinin ortalaması 300 kW, ısıtma yüklerinin ortalaması ise 150 kW civarındadır.
ġekil 16’da bulunan Milano Ģehrinin yıllık sıcaklık profiline bakıldığında tüm yıl ısı pompası uygulaması
yapılabileceği görülmektedir.

ġekil 16.
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Bu durumda binada ısı geri kazanımlı ısı pompası uygulaması yapmak avantajlı olabilir.
Bu binada, kazan+su soğutma gurubu (geleneksel sistem) yerine ısı geri kazanımlı ısı pompası
kullanılması durumunda sistemlerin ömür maliyetlerini analiz ettiğimizde Tablo 3’de verilen sonuçlara
ulaĢılmıĢtır.
Bu sonuçlar Tablo 2’de verilen kabuller ile hesaplanmıĢtır.
Tablo 2.
Faiz oranı
Enflasyon oranı
Sistem ömrü
Elektrik birim fiyatı
Doğalgaz birim fiyatı

%6
% 2,5
15 yıl
0,15 € / kWh
3
0,6 € / m

Tablo 3.
ÖMÜR MALĠYETĠ ANALĠZĠ

Geleneksel sistem

Isı geri kazanımlı ısı pompası

Kurulum maliyeti (€)

97.650,00

125.160,00

Elektrik tüketimi (kWh)

326.057,71

498.399,86

Doğal gaz tüketimi (m³)

79.945,96

-

Yıllık enerji maliyeti (€)

104.102,74

77.251,98 (-25%)

Geri ödeme süresi (yıl)
Yıllık bakım maliyeti (€)

2.250,00

1,03
1.500,00

15 yıllık zaman diliminde Ö.M. (€)

1.330.028,07

1.037.710,18 (-22%)

Yukarıdaki analiz tablosundan görüldüğü gibi klasik sistemde elektrik ve doğal gaz birlikte sırasıyla
soğutma ve ısıtma amaçlı kullanılmaktadır, ısı pompalı sistemde ise yalnızca klasik sitemden biraz
fazla elektrik enerjisi ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılmaktadır. ġekil 17’de iki sisteminin birincil enerji
tüketimi ve sera gazı emisyonu grafik halinde verilmiĢtir. Görüldüğü üzere ısı geri kazanımlı ısı
pompası sistemi her iki açıdan da üstün olmaktadır.

ġekil 17.
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Bu sistemin verimliliği daha soğuk bir iklimde nasıl olur sorusuna cevap verebilmek için aynı binanın
Stuttgart iklim koĢullarında sanal analizi yapılmıĢtır.
Stuttgart Ģehrinin yük profili ġekil 18’de verilmiĢtir. Grafikten görüldüğü üzere Stuttgart Ģehrinin ısıtma
yükü Milano Ģehrine göre bir miktar artmakta, soğutma yükü ise benzer bir miktarda olmaktadır.

ġekil 18.

ġekil 19.

Sistemde kullanılan ekipmanlar Milano Ģehrindeki sistemde kullanılan ekipmanlar ile aynıdır. Stuttgart
Ģehrinin iklim verileri ġekil 19’da verilmiĢtir. Buradan görüldüğü üzere -5ºC’nin altındaki sıcaklıklarda
yılda takriben 500~600 saat için kazan kullanma gereği vardır.
Stuttgart analizinde mevcut Milano Ģehrindeki sistemin kurulum maliyetine kazan maliyeti ilave
edilmiĢtir. Bu durumda ömür maliyeti analiz sonuçları Tablo 4’de verilmiĢtir. Ġlk yatırım değeri %20’ye
varan bir artıĢla 125.160 €’dan 150.160 €’ya çıkmıĢtır.
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Tablo 4
ÖMÜR MALĠYETĠ ANALĠZĠ

Geleneksel sistem

Isı geri kazanımlı ısı pompası

Kurulum maliyeti (€)
Elektrik tüketimi (kWh)

97.650,00
360.109,57

150.160,00
527.579,39

Doğal gaz tüketimi (Nmc)

91.256,40

14.449,88

Yıllık enerji maliyeti (€)

116.958,77

91.456,23 (-22%)

Geri ödeme süresi (yıl)

-

2,17

Yıllık bakım maliyeti (€)
15 yıllık zaman diliminde Ö.M. (€)

2.250,00
1.478.999,26

2.250,00
1.235.994,73 (-17%)

Ömür maliyeti analizi sonucunda, Milano’da %22 olan kazanım Stuttgart’ta %5 azalarak %17’ye
düĢmüĢtür. Bu uygulamada iki Ģehre ait enerji tüketim grafikleri ġekil 20’de verilmiĢtir.

ġekil 20.
Grafiklerden görüleceği üzere enerjinin önemli bir kısmı ısı geri kazanım ile temin edilmektedir. Bu
nedenle ilk yatırımda %25~50 arasında olan ilk yatırım maliyet artıĢları iĢletme maliyetinde yapılan
kazanımla 1~2 yılda geri dönüĢü sağlandığı için yatırımın tamamında enerji tasarrufu ile 15 yılda geri
kazanılabilmektedir.

SONUÇ





Isı geri kazanımlı ısı pompası teknolojisi, enerji verimli ve ekonomik olarak uygun olmak ve
binaların çevresel etkilerini artırmak için geliĢtirilmiĢtir.
Bu teknoloji binaların enerji seviyelerinin sertifikalandırılması için somut bir adımı temsil edebilir.
Bu teknoloji çok esnektir ve neredeyse ticari ve kurumsal yapıların bütününe uygulanabilir.
Eğer modern yapıların verimlilik, esneklik ve ömür maliyet ihtiyaçlarına yanıt verebilirse ısı geri
kazanımlı ısı pompalarının ilgi çekici bir büyüme potansiyeli olacaktır.
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ÖZET
Soğutma sistemleri ve uygulama alanları, teknolojinin geliĢimine paralel olarak geliĢmekte ve
yaygınlaĢmakta olduğundan, soğutma için harcanan enerji maliyeti de yükselmektedir. Bu nedenle
soğutma iĢleminde enerji tasarrufu sağlayabilecek uygulamaların geliĢtirilmesi ve az enerji ile daha
çok soğutma yapılabilmesi önem kazanmıĢtır.
Ejektörlü soğutma çevrimi ve özellikle de ejektör tasarımları ile ilgili çok sayıda araĢtırma
gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmada ejektörlü soğutma çevrimi ve ejektör tasarımı ile ilgili daha önceden
yapılmıĢ çalıĢmalar hakkında detaylı bir derleme sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Soğutma, Enerji tasarrufu, Ejektör, Tek fazlı ejektör, Ġki fazlı ejektör.

ABSTRACT
Since cooling systems and their applications develop and widespread in parallel with development of
technology, cost of energy spent for cooling increases. Therefore, the development of applications that
can provide energy saving in a cooling process and more cooling with less energy has gained
importance.
There are lots of studies about refrigeration cycle with an ejector in particular ejector designs. In this
work, a detailed review about refrigeration cycles with an ejector and ejector designs is presented.
Key Words: Cooling, Energy saving, Ejector, Single-phase ejector, Two-phase ejector.

1. GĠRĠġ
Bir maddenin veya ortamın sıcaklığını onu çevreleyen hacim sıcaklığının altına indirmek ve orada
muhafaza etmek üzere ısısının alınması iĢlemine soğutma denir[1].
Geleneksel soğutma çevrimleri ġekil 1„de de görüldüğü gibi temel olarak dört elemandan
oluĢmaktadır. Ġdeal buhar sıkıĢtırmalı soğutma çevriminde doymuĢ buhar fazında kompresöre giren
soğutucu akıĢkanın, kompresörde izantropik sıkıĢtırılarak, basıncı ve sıcaklığı arttırılır. Yüksek basınç
ve sıcaklıktaki soğutucu akıĢkan kondenserde sabit basınçta yoğuĢarak doymuĢ sıvı halinde
kondenseri terk eder. DoymuĢ sıvı halinde genleĢme elemanına giren soğutucu akıĢkanın basıncı ve
sıcaklığı izentalpik olarak düĢer ve doymuĢ sıvı-buhar karıĢımı olarak genleĢme elemanını terk eder.
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Sıvı-buhar karıĢımı fazında, düĢük sıcaklık ve basınçta evaporatöre giren soğutucu akıĢkan sabit
basınçta buharlaĢır ve doymuĢ buhar fazında kompresöre girmek üzere evaporatörü terk eder.

ġekil 1. Geleneksel soğutma çevrimi (a) Temel elemanları (b) P-h diyagramı
Enerji kaynaklarının giderek azalması nedeniyle son yıllarda yapılan çalıĢmalarda alternatif enerji
kaynakları bulmanın yanında enerjinin daha verimli kullanılması, enerji geri kazanımlarının
sağlanabilmesi ve daha az enerji ile daha çok iĢ elde etme yolları araĢtırılmıĢtır. Bu amaçla geleneksel
soğutma çevrimlerine alternatif olarak ejektörlü soğutma çevrimleri geliĢtirilmiĢtir.
Ejektör, hareketli birincil akıĢkanın basınç enerjisini düĢük bir basınç alanı oluĢturarak, kinetik enerjiye
çeviren, böylece ikincil akıĢkanı çeken ve emilen ikincil akıĢkan ile birincil akıĢkanı karıĢtırıp bu
karıĢmıĢ akıĢkanların hız enerjisini tekrar basınç enerjisine dönüĢtüren soğutma çevrimlerinde
kullanılmak üzere dizayn edilmiĢ basit ve iĢlevsel bir alettir[2].
Ejektörler “Sabit Alan Modeli” ve “Sabit Basınç Modeli” olarak adlandırılan iki modele göre
tasarlanmaktadır. Sabit alan modelinde ejektör, birincil lüle, emiĢ odası, sabit alanlı karıĢım odası ve
yayıcı olmak üzere dört kısımdan oluĢur ve karıĢım olayı sabit alanlı karıĢım odasında
gerçekleĢir(ġekil 2). Sabit basınç modelinde ise ejektör, birincil lüle, emiĢ odası, karıĢım odası, ejektör
boğazı ve yayıcıdan oluĢur. Sabit basınç modelinde karıĢım olayı sabit basınçta emiĢ odasında ya da
karıĢım odasında gerçekleĢir(ġekil 3)[3].

ġekil 2. Ejektör sabit alan modeli [3]
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ġekil 3. Ejektör sabit basınç modeli [3]
ġekil 4, sabit alan modeli ejektör içerisinde oluĢan basınç ve hız profilini göstermektedir. Yüksek
basınca sahip birincil akıĢkan birincil lüle boyunca hızlanır ve genleĢerek düĢük basınçta birincil lüleyi
terk eder (1-2). Birincil lüle çıkıĢındaki yüksek hıza ve düĢük basınca sahip birincil akıĢkan, ikincil
akıĢkanın emililip 3 durumundan 4 durumuna geçmesine sebep olur. Birincil ve ikincil akıĢkan karıĢım
odası giriĢinde karıĢır. KarıĢmıĢ haldeki soğutucu akıĢkan 5 durumunda karıĢım odasını terk eder.
KarıĢım odasından sonra yayıcıya giren soğutucu akıĢkan hızı düĢer ve basıncı artar. Böylelikle
soğutucu akıĢkan düĢük hız ve yüksek basınçta ejektörü terk eder.

ġekil 4. Ejektör içerisindeki hız ve basınç profili [3]
Ejektörlerin soğutma çevrimlerinde uygulama alanları incelendiğinde, temel olarak iki amaç için
kullanıldığı görülmektedir. Harici bir ısı kaynağının kullanıldığı ejektörlü soğutma çevrimlerinde ejektör,
kompresör yerine kullanılmaktadır. GenleĢme elemanı yerine ejektörün kullanıldığı soğutma
çevrimlerinde ise isminden de anlaĢılacağı üzere ejektör genleĢme elemanı yerine kullanılmaktadır.
Harici bir ısı kaynağının kullanıldığı soğutma çevrimlerinde ejektöre giren birincil ve ikincil akıĢkanların
her ikisi de aynı fazdadır ve bu sistemler genellikle iklimlendirme proseslerinde kullanılmaktadır.
Ejektörün genleĢme elemanı yerine kullanıldığı soğutma çevrimlerinde ejektöre giren birincil ve ikincil
akıĢkanlar farklı fazlardadır ve iklimlendirme prosesleri ve dondurma iĢlemlerinde kullanılmaktadır[3].
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Tablo 1. Ejektör içerisindeki soğutucu akıĢkanın sıcaklık oranları ve fazı [3]
Uygulama Alanı
Harici Isı Kaynaklı
0
ÇalıĢma sıcaklıkları ( C)
*Ġklimlendirme prosesleri
GenleĢme Elemanı Olarak
0
ÇalıĢma sıcaklıkları ( C)
*Ġklimlendirme prosesleri
*Dondurma iĢlemleri

Birincil
akıĢkan
Buhar

Ġkincil akıĢkan

Ejektör çıkıĢı

Amaç

Buhar

Buhar

>80°C
Sıvı

0-15 °C
Buhar

35-55 °C
Sıvı-buhar

<5°C
<(-5)°C

0-15°C
(-40)-(-5)°C

>0 ve <15°C
>(-40) ve
<(-5)°C

Ejektörü
kompresör yerine
kullanmak.
Kompresör
tarafından
tüketilen
enerji
miktarını azaltarak
COP ve soğutma
kapasitesini
artırmak

Soğutma çevrimlerinde ejektör kullanımı ile ilgili yapılmıĢ çalıĢmalar incelendiğinde çalıĢmaların
analitik, nümerik ve deneysel yöntemler kullanılarak yapıldığı görülmektedir.
Analitik çalıĢmalar bir boyutlu sıkıĢtırılabilir akıĢ kabulü ile birlikte, genellikle aĢağıda belirtilen kabuller
altında gerçekleĢtirilmiĢtir.






Birincil ve ikincil akıĢkan karıĢmadan önce izantropik olarak genleĢmektedir. Ayrıca karıĢmıĢ
haldeki soğutucu akıĢkan yayıcıdan geçerken izantropik olarak sıkıĢmaktadır.
Birincil ve ikincil akıĢkanların giriĢ hızları ve karıĢmıĢ halde ejektörü terk eden soğutucu
akıĢkanın hızı ihmal edilmiĢtir. (V1=V3=V6=0)
Duvarlardan olan ısı kayıpları ihmal edilmiĢtir.
Borulardaki, evaporatördeki ve kondenserdeki basınç düĢümleri ihmal edilmiĢtir.
Harici bir ısı kaynağının kullanıldığı soğutma çevrimlerinde birincil ve ikincil akıĢkanının her
ikisi de doymuĢ buhar fazında iken, genleĢme elemanı yerine ejektörün kullanıldığı soğutma
çevrimlerinde ise birincil akıĢkan doymuĢ sıvı ikincil akıĢkan doymuĢ buhar fazındadır.

Yukarıdaki kabuller altında birincil lüle veriminin(l) yayıcı veriminin (y), emiĢ veriminin (e) ve karıĢım
veriminin (ɳk) bilindiği kabul edilerek kütlenin korunumu, momentumun korunumu ve enerjinin
korunumu denklemleri ilgili ejektör kısımlarına (birincil lüle, emiĢ odası, karıĢım odası ve yayıcı)
uygulanmakta ve iteratif olarak çözülen eĢitlikler yardımıyla sistemin performansı belirlenmektedir.
Kütlenin korunumu :  ρ gVg Ag   ρçVç Aç

(1)

 gVg  Pç Aç   m
 çVç
Momentumun korunumu : Pg Ag   m

(2)



V g 2 
Vç 2 




m
h


m
h

Enerjinin korunumu :  g  g
 ç ç
2 
2 






Yukarıdaki eĢitliklerde “g” ve “ç” alt indisleri sırasıyla giriĢ ve çıkıĢ konumlarını ifade etmektedir.

(3)

Sayısal yöntemleri kullanarak yapılmıĢ birçok çalıĢma bulunmaktadır. Pianthong vd. [4] tarafından
yapılan çalıĢmada sabit basınç modeli kullanılarak tasarlanmıĢ ejektörün 2 boyutlu-eksenel simetrik ve
3 boyutlu modelleri analiz edilmiĢ ve bunların yakın sonuçlar verdiği görülmüĢtür. Bu sebepten dolayı
analizlerin 2 boyutlu-eksenel simetrik olarak yapılmasının yeterli olduğu kanısına varılmıĢtır. Chandra
vd. [5] tarafından yapılan çalıĢmada Hesaplamalı AkıĢkanlar Dinamiği (HAD) analizleri 2 boyutlueksenel simetrik olarak sıkıĢtırılabilir ideal gaz kabulü altında yapılmıĢtır. Analizler “”realizable k-ε”
türbülans modeli kullanılarak yapılmıĢtır. Duvar fonksiyonu olarak “standard wall function”, çözücü
olarak ise “Coupled” seçilmiĢtir. Sınır koĢulu olarak giriĢ ve çıkıĢta basınç (pressure inlet-pressure
outlet) tanımlanmıĢtır. Ağdan bağımsızlık kapsamında daha yoğun çözüm ağı oluĢturulmuĢ ve
sonuçların değiĢim göstermediği eleman sayılı çözüm ağı kullanılmıĢtır. Aynı Ģekilde Sriveerakul vd.
[6] tarafından yapılan çalıĢmada da ejektör 2 boyutlu-eksenel simetrik olarak modellenmiĢtir.
Türbülans modeli olarak “realizable k-ε” türbülans modeli, duvar fonksiyonu olarak ise “standard wall
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function” seçilmiĢtir. GiriĢ ve çıkıĢ sınır koĢulu olarak basınç tanımlanmıĢtır. ÇalıĢma akıĢkanı ideal
gaz kabul edilmiĢtir.
Yapılan deneysel çalıĢmalarda harici bir ısı kaynağının kullanıldığı soğutma çevrimleri ve genleĢme
elemanı yerine ejektörün kullanıldığı soğutma çevrimleri için farklı test düzenekleri kurulmuĢtur.
Yapıcı [7] tarafından harici bir ısı kaynağının kullanıldığı soğutma çevrimlerinin performansını
belirlemek amacıyla kurulan test düzeneği temel olarak sıcak su kazanı, buhar jeneratörü, ejektör,
kondenser, tank, genleĢme elemanı, evaporatör ve pompadan oluĢmaktadır. Sıcak su kazanı su
ısıtmak için üç adet 2 kW gücündeki elektrikli ısıtıcı ile donatılmıĢtır. Sıcak su kazanında ısıtılan su
sirkülasyon pompası yardımıyla buhar jeneratörüne gönderilerek buradaki soğutucu akıĢkanın ısınıp
basıncının artmasına neden olmaktadır. Evaporatordeki çalıĢma akıĢkanını buharlaĢtırmak için musluk
suyu kullanılmıĢ ve musluk suyuna evaporatöre girmeden önce ön ısıtma uygulanmıĢtır. Evaporatör
sıcaklığı bu musluk suyunun debi veya sıcaklığı değiĢtirilerek kontrol edilmiĢtir. Deneylerde kullanılan
kondenser su soğutmalı olup, kondenser basıncı bu soğutma suyunun debisinin değiĢtirilmesiyle
kontrol edilmiĢtir. Kondenserden çıkıp tanka giren soğutucu akıĢkanı kazana göndermek amacıyla
pompa kullanılmıĢtır. Sıcaklık, basınç ve debi ölçümleri sırasıyla sıcaklık, basınç sensörleri ve
debimetre ile yapılmıĢtır.

ġekil 5. Harici bir ısı kaynağının kullanıldığı soğutma çevrimi için kurulan test düzeneği [7]
Disawas ve Wongwises [8] tarafından genleĢme elemanı yerine ejektörün kullanıldığı soğutma
çevrimlerinin performansını belirlemek amacıyla kurulan test düzeneği soğutucu akıĢkan döngüsü,
soğuk su döngüsü ve sıcak su döngüsü olmak üzere üç döngüden oluĢmaktadır. Soğutucu akıĢkan
döngüsü geleneksel soğutma çevrimlerinde temel olarak kompresör, kondenser, genleĢme elemanı,
evaporatör, yağ ayırıcı, sıvı tankı, filtre ve akümülatörden oluĢur. Ġki fazlı ejektörlü soğutma
çevrimlerinde ise, genleĢme elemanının yerini ejektör almıĢ ve çevrime sıvı-buhar ayırıcı eklenmiĢtir.
Deneylerde tek kademeli pistonlu kompresör kullanılmıĢtır. Evaporatör ve kondenser olarak plakalı ısı
değiĢtirici kullanılmıĢtır. Soğutucu akıĢkan içerisindeki nem ve yabancı partikülleri tutması için sıvı
tankından sonra filtre konulmuĢtur. Yağ ayırıcı ise soğutucu akıĢkandaki yağ miktarının minimuma
indirilmesi amacıyla kullanılmıĢtır. Soğuk su döngüsünde kondenser soğuk su tankından gelen suya
(soğutma suyu) ısısını bırakmaktadır. Evaporatöre ısıtma yükü sıcak su döngüsü (ısıtma suyu) ile
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sağlanmaktadır. Birincil akıĢkan ve ikincil akıĢkan debileri filtreden ve sıvı-buhar ayırıcıdan sonraki
kısma yerleĢtirilen debimetreler kullanılarak ölçülmüĢtür. Sıcaklık ölçümleri ise ısıl çift yardımıyla
yapılmıĢtır.

ġekil 6. GenleĢme elemanı yerine ejektörün kullanıldığı soğutma çevrimi için kurulan test düzeneği [8]

2. EJEKTÖRÜN SOĞUTMA ÇEVRĠMLERĠNDE UYGULAMA ALANLARI
2.1. Harici Bir Isı Kaynağının Kullanıldığı Ejektörlü Soğutma Çevrimleri
Harici bir ısı kaynağının kullanıldığı ejektörlü soğutma çevrimleri, günümüzdeki enerji kaynaklarının
azlığı ve buna karĢın enerjiye duyulan ihtiyacın giderek artması sebebiyle geleneksel soğutma
çevrimlerine alternatif olarak geliĢtirilmiĢtir[6]. Bu soğutma çevrimlerinde ısı kaynağı olarak güneĢ
enerjisi, jeotermal enerji ve atık ısı enerjisi gibi düĢük sıcaklığa sahip enerji kaynakları
kullanılmaktadır[7]. Harici bir ısı kaynağının kullanıldığı soğutma çevrimlerinde çevre dostu
akıĢkanların (su gibi) soğutucu akıĢkan olarak kullanılmasına olanak sağlanması, düĢük kurulum
maliyetlerinin olması, çevrimde kompresör yerine kullanılan ejektörün hareketsiz bir parça olması ve
uzun süre kullanılabilmesi geleneksel soğutma çevrimlerine göre diğer avantajlardır[5,7,9,10]. Harici
bir ısı kaynağının kullanıldığı soğutma çevrimlerinin en büyük dezavantajlarından biri soğutma
kapasitesinin ve COP değerinin geleneksel soğutma çevrimlerine göre düĢük olmasıdır. Bu soğutma
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çevrimlerinde COP değeri 0.1-0.3 arasında değiĢmektedir[6,11,12,13,14,15]. Bu çevrimlerin bir diğer
dezavantajı ise çevrimde elektrik enerjisiyle çalıĢan pompanın kullanılmasıdır[14].
ġekil 7‟de harici bir ısı kaynağının kullanıldığı soğutma çevrimlerinin Ģematik gösterimi ve P-h
diyagramı verilmiĢtir. Soğutma çevrimi, buhar jeneratörü, ejektör, kondenser, sıvı pompası, genleĢme
elemanı ve evaporatör olmak üzere altı bileĢenden oluĢmaktadır. DüĢük sıcaklığa sahip enerji
kaynağından olan ısı transferi ile buhar jeneratöründe yüksek basınç ve sıcaklığa sahip doymuĢ buhar
fazında soğutucu akıĢkan elde edilir (1 durumu). Yüksek basınç ve sıcaklığa sahip bu akıĢkan birincil
akıĢkan olarak adlandırılmaktadır. Buhar jeneratörünü terk eden birincil akıĢkan ejektöre girerek
birincil lüleden geçer. Birincil lüle giriĢinde yüksek basınca sahip soğutucu akıĢkan birincil lüle
çıkıĢında ses üstü hızlara ulaĢır ve genleĢerek evaporatör basıncından daha düĢük bir basınç alanı
oluĢturur. Bu düĢük basınç alanı sayesinde evaporatördeki düĢük basınçlı doymuĢ buhar fazındaki
ikincil akıĢkan (2 durumu) ejektör içerisine çekilir. Ejektör içerisinde yayıcıdan geçen karıĢmıĢ haldeki
soğutucu akıĢkanın sıcaklığı ve basıncı artar (3 durumu). Kızgın buhar fazında ejektörü terk eden
karıĢmıĢ haldeki soğutucu akıĢkan kondensere girer ve sabit basınç altında hal değiĢtirerek doymuĢ
sıvı fazında kondenseri terk eder (4 durumu). DoymuĢ sıvı fazında kondenserden çıkan soğutucu
akıĢkanın bir kısmı sıvı pompasından geçerken izentalpik olarak sıkıĢtırılır ve basıncı artar (5 durumu).
Sıvı pompasından çıkan sıkıĢtırılmıĢ sıvı fazındaki soğutucu akıĢkan buhar jeneratörüne girer.
DoymuĢ sıvı fazında kondenserden çıkan soğutucu akıĢkanın diğer kısmı ise genleĢme elemanında
izentalpik olarak genleĢir ve düĢük evaporatör basıncında genleĢme elemanını terk eder (6 durumu).
DüĢük basınç ve sıcaklıkta evaporatöre giren soğutucu akıĢkan soğutulmak istenen ortamdan ısı
çekerek sabit basınçta hal değiĢtirir ve doymuĢ buhar fazında evaporatörü terk eder (2 durumu) [16].

ġekil 7. Harici bir ısı kaynağının kullanıldığı soğutma çevriminin Ģematik gösterimi ve P-h
diyagramı[16]
Geleneksel soğutma çevrimlerinde COP değeri ġekil 1‟de verilen P-h diyagramı dikkate alınarak
aĢağıdaki eĢitlik yardımıyla bulunmaktadır[3].
COPgel 

Qevap
m evap ( h1  h4 )

Qkomp m komp ( h2  h1 )

(4)

Evaporatörden ve kompresörden geçen soğutucu akıĢkan debileri eĢit olduğu için geleneksel soğutma
çevrimlerinde COP değeri aĢağıdaki eĢitlik yardımıyla belirlenmektedir.
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( h1  h4 )
( h2  h1 )

(5)

Harici bir ısı kaynağının kullanıldığı soğutma çevrimlerinde ise COP değeri ise ġekil 7‟de verilen P-h
diyagramı dikkate alınarak aĢağıdaki eĢitlik yardımıyla belirlenmektedir[16].
Qevap
m evap ( h2  h4 )
COP 

(6)
Qbuh. jen  W pom m buh. jen [( h1  h4 )   4 ( P1  P4 )]
Yukarıdaki eĢitlikte Qevap soğutulan ortamdan çekilen ısı miktarını, Qbuh.jen düĢük sıcaklığa sahip enerji
kaynağından olan ısı miktarını, W pom pompa tarafından tüketilen enerji miktarını ve 4 pompa
giriĢindeki özgül hacmi göstermektedir. Pompa tarafından tüketilen enerji miktarı buhar jeneratöründe
buhar üretmek için gerekli enerji miktarının (Qbuh.jen) %1‟inden daha düĢük olduğu için genellikle COP
değerinin hesaplanmasında dikkate alınmamaktadır[5].
Evaporatörden geçen soğutucu akıĢkan (ikincil akıĢkan) debisinin buhar jeneratöründen geçen
soğutucu akıĢkan (birincil akıĢkan) debisine oranı karıĢım oranı olarak tanımlanmaktadır[10].
m evap
KarıĢım oranı : Rm 
m buh. jen

(7)

Buhar jeneratöründeki entalpi değiĢimi ile evaporatördeki entalpi değiĢimi arasındaki fark çok fazla
olmadığından COP  Rm olarak kabul edilmektedir. Bundan dolayı harici bir ısı kaynağının kullanıldığı
ejektörlü soğutma çevrimlerinin performansı doğrudan doğruya karıĢım oranı ile iliĢkilidir[10].
Aphornratana [17] tarafından yapılan deneysel çalıĢmada buhar jeneratöründe soğutucu akıĢkanı
sıkıĢtırılmıĢ sıvı fazından doymuĢ buhar fazına getirmek için gerekli elektriksel güç ve evaporatördeki
doymuĢ sıvı-buhar fazındaki soğutucu akıĢkanı doymuĢ buhar fazına getirmek için gerekli elektriksel
güç ölçülmüĢ ve böylece elektriksel güç girdisine dayalı COP elek değerini belirlemiĢtir. Fakat bu
hesaplamalar buhar jeneratörü ve evaporatörde olan ısı kaybı ve kazançlarını da içerdiğinden belli bir
hata içermektedir.
COPel 

(VI ) evap

(8)

(VI ) buh. jen

Yukarıdaki eĢitlikte V voltaj (V) değerini, I ise akım (A) değerini göstermektedir.
Sankarlal ve Mani [18] ejektörlü soğutma sistemlerinin performansına sıkıĢtırma oranı (compression
ratio) ve genleĢme oranı (expansion ratio) gibi boyutsuz parametrelerin etkisini araĢtırmak amacıyla
deneyler gerçekleĢtirmiĢlerdir. SıkıĢtırma oranı kondenser basıncının evaporatör basıncına oranı,
genleĢme oranı ise buhar jeneratörü basıncının evaporatör basıncına oranı olarak tanımlanmıĢtır.
Yapılan deneyler sonucunda sabit genleĢme oranı için sıkıĢtırma oranının artmasıyla birlikte COP
değerinin azaldığı, sabit sıkıĢtırma oranı için genleĢme oranının arttıkça COP değerinin de arttığı
görülmüĢtür.
2.2. Ejektörün GenleĢme Elemanı Yerine Kullanıldığı Soğutma Çevrimleri
Geleneksel soğutma çevrimlerinde kondenser basıncındaki soğutucu akıĢkanı evaporatör basıncına
düĢürmek için genleĢme elemanı olarak kılcal boru, ısıl genleĢme elemanı veya diğer kısma
elemanları kullanılmaktadır. GenleĢme elemanlarındaki bu basınç düĢümü izentalpik (sabit entalpide)
olarak gerçekleĢmektedir. Ġzentalpik kısılma, kısma iĢlemi sırasındaki enerji kaybından dolayı
evaporatörün soğutma kapasitesinin düĢmesine neden olur. Kısma iĢleminin mümkün olduğunca
izantropik olarak gerçekleĢmesi kısma iĢlemi sırasındaki enerji kaybının en aza indirgenmesi, böylece
evaporatörün soğutma kapasitesinin artması anlamına gelmektedir. Kısma iĢleminin izantropik olarak
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gerçekleĢmesi amacıyla genleĢme elemanı yerine ejektör kullanılmaktadır. Ayrıca genleĢme elemanı
yerine ejektörün kullanıldığı soğutma çevrimlerinde kompresör giriĢ basıncı artmakta, böylelikle
kompresör tarafından tüketilen enerji miktarı azalmaktadır. Bu sebepten dolayı genleĢme elemanı
yerine ejektörün kullanıldığı soğutma çevrimlerinin performansı geleneksel soğutma çevrimlerine göre
daha yüksektir[3,8,19,20].
ġekil 8‟de genleĢme elemanı yerine ejektörün kullanıldığı soğutma çevrimlerinin Ģematik gösterimi ve
P-h diyagramı verilmiĢtir. Soğutma çevrimi temel olarak kompresör, kondenser, evaporatör, genleĢme
elemanı, sıvı-buhar ayırıcı ve ejektörden oluĢmaktadır. Kondenserden çıkan (1 durumu) doymuĢ sıvı
fazındaki soğutucu akıĢkan birincil lüleden geçer ve birincil lüle çıkıĢında evaporatör basıncından daha
düĢük bir basınç alanı oluĢturur (1b durumu). Bu düĢük basınç alanı sayesinde evaporatördeki düĢük
basınçlı (2 durumu) doymuĢ buhar fazındaki ikincil akıĢkan ejektör içerisine çekilir (2b durumu). Birincil
ve ikincil akıĢkan karıĢım odasında karıĢarak 3m durumunda karıĢım odasını terk eder. KarıĢmıĢ
haldeki soğutucu akıĢkan yayıcıdan geçerek ejektörü terk eder (3 durumu). Ejektörü terk eden sıvıbuhar fazındaki soğutucu akıĢkan sıvı-buhar ayırıcısına girer. Buradan soğutucu akıĢkanın bir kısmı
doymuĢ buhar halinde kompresöre (4 durumu), bir kısmı ise doymuĢ sıvı halinde genleĢme elemanına
(6 durumu) gider. Soğutucu akıĢkan genleĢme elemanından geçerek basıncı düĢer ve böylelikle
evaporatör basıncına (7 durumu) kısılır. Evaporatöre giren sıvı-buhar fazındaki soğutucu akıĢkan sabit
basınçta hal değiĢtirerek doymuĢ buhar halinde evaporatörü terk eder (2 durumu). Diğer taraftan
doymuĢ buhar halinde kompresöre giren soğutucu akıĢkan kompresörden kızgın buhar fazında ve
kondenser basıncında çıkar (5 durumu). Kondensere giren kızgın buhar fazındaki soğutucu akıĢkan
sabit basınçta hal değiĢtirerek doymuĢ sıvı halinde kondenseri terk eder (1 durumu)[21].

ġekil 8. Ejektörün genleĢme elemanı yerine kullanıldığı soğutma çevriminin Ģematik gösterimi ve P-h
diyagramı [20]
GenleĢme elemanı yerine ejektörün kullanıldığı soğutma çevrimlerinde COP değeri ġekil 8‟de verilen
P-h diyagramı dikkate alınarak aĢağıdaki eĢitlik yardımıyla belirlenmektedir.
COPej 

Qevap
m evap ( h2  h7 )

Wkomp m komp ( h5  h4 )

(9)

Evaporatörden geçen soğutucu akıĢkan (ikincil akıĢkan) debisinin kompresörden geçen soğutucu
akıĢkan (birincil akıĢkan) debisine oranı karıĢım oranı olarak tanımlanmaktadır.
KarıĢım oranı :  

m evap
m komp

(10)
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Kompresör emme basıncının evaporatör basıncına oranı basınç kaldırma oranı (pressure lifting ratio)
olarak tanımlanmaktadır.

P
PL  4
P2

(11)

ġekil 9‟da genleĢme elemanı yerine ejektörün kullanıldığı soğutma çevrimi ve geleneksel soğutma
çevrimi P-h diyagramı aynı diyagram üzerinde verilmiĢtir. 2,5b,1,8 ve 2 noktalarının oluĢturduğu
çevrim geleneksel soğutma çevrimini gösterirken, genleĢme elemanı yerine ejektörün kullanıldığı
soğutma çevriminde birincil ve ikincil akıĢ olmak üzere iki akıĢ vardır. ġekil 9‟dan da görüleceği üzere
geleneksel soğutma çevrimlerinde kompresör emme basıncı genleĢme elemanı yerine ejektörün
kullanıldığı soğutma çevrimlerine göre daha yüksektir. Bu da geleneksel soğutma çevrimlerinde
kompresöre verilmesi gereken enerji miktarının daha fazla olması gerektiği anlamına gelmektedir.
Yani genleĢme elemanı yerine ejektörün kullanıldığı soğutma çevrimlerinin performansı geleneksel
soğutma çevrimlerinin performansına göre daha yüksektir.

ġekil 9. Geleneksel soğutma çevrimi ve genleĢme elemanı yerine ejektörün kullanıldığı soğutma
çevrimi P-h diyagramı [3]
Yapılan bazı çalıĢmalarda genleĢme elemanı yerine ejektörün kullanıldığı soğutma çevrimlerinin aynı
koĢullarda çalıĢan geleneksel soğutma çevrimlerine göre performansının ne kadar değiĢtiğini
belirlemek amacıyla COP artma oranı (COPim) tanımlanmıĢtır[20,21,22,23].

COPim 

COPej  COPstd
COPstd

(12)

Nehdi [24] v.d. tarafından yapılan çalıĢmada ise genleĢme elemanı yerine ejektörün kullanıldığı
soğutma çevrimlerinin aynı koĢullarda çalıĢan geleneksel soğutma çevrimlerine göre performansının
ne kadar değiĢtiğini belirlemek amacıyla performans oranı (COPr) tanımlanmıĢtır.

COPr 

COPej
COPstd

(13)
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3. EJEKTÖR TASARIM PARAMETRELERĠNĠN PERFORMANSA ETKĠSĠ
3.1. Kondenser Basıncının-Sıcaklığının Performansa Etkisi
Kondenser basıncının performansa etkisi incelendiğinde performans eğrisinin boğulmuĢ akıĢ,
boğulmamıĢ akıĢ ve ters akıĢ olmak üzere üç bölgeden oluĢtuğu görülmektedir. BoğulmuĢ ve
boğulmamıĢ akıĢ bölgeleri birbirinden kritik kondenser basıncı ile ayrılmaktadır. DüĢük kondenser
basınçlarında ikinci boğulma(Ģok) konumu (karıĢmıĢ haldeki soğutucu akıĢkan hızının ses hızına
düĢtüğü konum) sabit alanlı karıĢma odasının çıkıĢına yakın bir konumdayken kondenser basıncı
arttıkça (A‟dan D‟ye doğru (ġekil10)) ikinci boğulma(Ģok) konumu geriye sabit boğaz alanlı karıĢma
odasının giriĢine doğru kaymaktadır. Kondenser basıncının kritik kondenser basıncının altında olması
durumunda ejektör performansı kondenser basıncından etkilenmemektedir (BoğulmuĢ AkıĢ Bölgesi).
Kondenser basıncının kritik kondenser basıncını aĢması durumunda ikinci boğulma konumu karıĢma
olayının gerçekleĢtiği konuma yaklaĢmakta ve karıĢma olayının gerçekleĢmesini engellemekte,
dolayısıyla ejektör içerisine çekilen ikincil akıĢkan debisinin hızla düĢmesine sebep
olmaktadır(BoğulmamıĢ AkıĢ Bölgesi). Kondenser basıncının daha da artması durumunda ise birincil
lüleden giren soğutucu akıĢkan kondensere girmek yerine ters akıĢa uğrayarak evaporatöre
girmektedir(Ters AkıĢ Bölgesi)[10].

ġekil 10. Harici bir ısı kaynağının kullanıldığı soğutma çevrimlerinde kondenser basıncının
performansa etkisi (Sabit buhar jeneratörü ve evaporatör sıcaklığında) [10]
Yapıcı [7] tarafından yapılan çalıĢmada ejektörlü soğutma sistemlerinin performansını en çok etkileyen
parametrelerden biri olan kondenser basıncının etkisi incelenmiĢtir. Bu amaçla buhar jeneratörü
sıcaklığının 98°C ve evaporatör sıcaklığının 10°C olduğu koĢulda deneyler gerçekleĢtirilmiĢtir.
Deneyler sonucunda belirli bir kondenser basıncına (kritik kondenser basıncı) kadar performansın
kondenser basıncından etkilenmediği, ancak kritik kondenser basıncından sonra sert bir düĢüĢ
gösterdiği görülmüĢtür.
Disawas ve Wongwises [8,22] genleĢme elemanı yerine ejektörün kullanıldığı soğutma çevrimlerinin
performansını belirlemek amacıyla gerçekleĢtirdikleri deneylerde çalıĢma akıĢkanı olarak R134a
kullanmıĢlardır. Deneyler soğutma suyu sıcaklığı 27-37°C ve ısıtma suyu sıcaklığı 8-16°C için
yapılmıĢtır. GenleĢme elemanı yerine ejektörün kullanıldığı soğutma çevrimiyle geleneksel soğutma
çevriminin aynı çalıĢma koĢulları için performans değerleri karĢılaĢtırıldığında genleĢme elemanı
yerine ejektörün kullanıldığı soğutma çevriminin COP değerinin daha yüksek olduğu görülmektedir.
Sabit ısıtma suyu sıcaklıklarında artan soğutma suyu sıcaklıklarıyla birlikte kompresör basınç oranı ve
kompresör çıkıĢ basıncı artarken COP değeri azalmaktadır.
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Eames vd. [15] tarafından evaporatör sıcaklığının 12°C ve buhar jeneratörü sıcaklığının 110°C olduğu
koĢulda birincil lüle boğaz çapının 2.2 mm olduğu ejektör için yapılan deneyler sonucunda COP
değerinin kritik kondenser basıncına kadar değiĢmediği görülmüĢtür. Kondenser basıncının kritik
kondenser basıncını aĢması durumunda ise COP değeri düĢmektedir.
Aphornratana [17] tarafından sistem performansına çalıĢma koĢullarının etkisini araĢtırmak amacıyla
yapılan deneylerde birincil lüle boğaz çapı ve birincil lüle çıkıĢ çapı sırasıyla 2.0 mm ve 8.0 mm olan
ejektör kullanılmıĢtır. Yapılan deneyler ile sabit buhar jeneratörü sıcaklıklarında (T buh.jen=120°C) ve
sabit evaporatör sıcaklıklarında(Tevap=5°C) artan kondenser basıncı ile COP değerinin değiĢmediği,
ancak kondenser basıncının kritik kondenser basıncını aĢması durumunda COP değerinin hızla
düĢtüğü görülmüĢtür.
Bilir ve Ersoy [20] genleĢme elemanı yerine ejektörün kullanıldığı soğutma sistemlerinin performansını
araĢtırmıĢlardır. ÇalıĢma akıĢkanı olarak R134a seçilmiĢtir. OluĢturulan 1-boyutlu modelde birincil lüle
verimi 0.9 ve yayıcı verimi 0.8 alınırken izantropik kompresör verimi 0.75 olarak alınmıĢtır. Sabit
evaporatör sıcaklığı için (Tevap=5°C) COP artma oranının ve karıĢım oranının kondenser basıncı ile
değiĢimi incelenmiĢtir. Geleneksel soğutma çevrimlerinde kondenser sıcaklığı arttıkça genleĢme
elemanındaki kayıplarda artmaktadır. GenleĢme elemanı yerine ejektörün kullanılmasıyla bu kayıplar
giderilmekte böylece kompresör tarafından tüketilen enerji miktarı azalmaktadır. Böylece artan
kondenser sıcaklığıyla birlikte COP artma oranı artmaktadır. Ayrıca kondenser sıcaklığı arttıkça birincil
akıĢkan debisi artmakta dolayısıyla karıĢım oranı azalmaktadır.
Varga vd. [25] tarafından buhar jeneratörü sıcaklığı 70-90°C, kondenser sıcaklığı 25-44°C ve
evaporatör sıcaklığı 10°C için yapılan HAD analizlerinde çalıĢma akıĢkanı olarak R152a ve R600a
kullanılmıĢtır. Yapılan analizler sonucunda her iki soğutucu akıĢkan içinde kondenserin kritik
kondenser basıncının altında çalıĢması durumunda COP değerinin kondenser basıncından
etkilenmediği ancak kondenser basıncının kritik kondenser basıncını aĢması durumunda COP
değerinin hızlı bir düĢüĢ gösterdiği görülmüĢtür. Ayrıca aynı çalıĢma koĢulları için R152a‟nın
kullanıldığı sistemin COP değeri ve kritik kondenser basıncı daha yüksek bulunmuĢtur.
Yapıcı ve YetiĢen [26] tarafından çalıĢma koĢullarının ejektörlü soğutma sistemlerinin performansına
olan etkisini araĢtırmak amacıyla yapılan deneysel çalıĢmada kullanılan ejektörün birincil lüle çapı 2.6
mm, karıĢım odası çapı 8.6 mm ve birincil lüle çıkıĢ konumu NXP=0 mm‟dir. ÇalıĢma akıĢkanı olarak
R11 kullanılmıĢtır. Buhar jeneratörü sıcaklığı 102°C ve evaporatör sıcaklığı 9.5°C için yapılan
deneysel incelemeler sonucunda kritik kondenser basıncı 135 kPa civarında bulunmuĢtur. Ayrıca
sistemin kritik kondenser basıncının altında çalıĢması durumunda COP değerinin 0.2, soğutma
kapasitesinin ise 710 W civarında olduğu görülmüĢtür.
3.2. Buhar Jeneratörü Basıncının-Sıcaklığının Performansa Etkisi
Ejektörün düĢük buhar jeneratörü basınçlarında çalıĢtırılması durumunda, birincil lüleden çıkan birincil
akıĢkanın hızı düĢüktür ve küçük bir geniĢleme açısıyla birincil lüleyi terk eder. Böylece ikincil
akıĢkanın ejektör içerisinde birincil akıĢkana karıĢmadığı sürüklenme kanalı (entrained duct) adı
verilen kanal uzun ve geniĢ olur. Bu da evaporatörden çekilen soğutucu akıĢkanın artmasına
dolayısıyla performansın artmasına sebep olur.
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ġekil 11. Sürüklenme kanalı, geniĢleme açısı ve etkin alan [27]
Birincil akıĢkana karıĢmadan sürüklenme kanalı boyunca akan ikincil akıĢkanın Ģoka uğradığı (hızının
ses hızına eĢit olduğu) konum etkin alan olarak tanımlanmıĢtır. KarıĢma olayı etkin alanın ötesinde
gerçekleĢmektedir ve azalan buhar jeneratörü sıcaklığıyla birlikte etkin alan akıĢ yönünde
kaymaktadır[10,27].
Pianthong vd. [4] tarafından sabit alan modeli ve sabit basınç modeli kullanılarak HAD analizleri
gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu amaçla çalıĢma akıĢkanı olarak su kullanılmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda her iki
ejektör modeli içinde artan buhar jeneratörü sıcaklığıyla birlikte kritik kondenser basıncının arttığı,
COP değerinin ise azaldığı görülmüĢtür. Aynı çalıĢma koĢulları için sabit alan modelinin performansı
daha yüksektir.
Ruangtrakoon vd. [10] tarafından buhar jeneratörü sıcaklığı 110-150°C ve evaporatör sıcaklığı 7.5°C
için yapılan HAD analizlerinde çalıĢma akıĢkanı olarak su seçilmiĢtir. Yapılan analizler sonucunda
buhar jeneratörü sıcaklığı arttıkça COP değerinin azaldığı buna karĢın kritik kondenser basıncının
arttığı görülmüĢtür.
Yapıcı ve Ersoy [16] sabit alan modelini kullanarak çeĢitli çalıĢma koĢulları için ejektörlü soğutma
sistemlerinin performansını belirlemiĢlerdir. ÇalıĢma akıĢkanı olarak R123 kullanılmıĢtır. Analitik
hesaplamalarda ilk olarak sabit kondenser, evaporatör ve buhar jeneratörü sıcaklıkları için optimum
COP değerini verecek ejektör geometrisi belirlenmiĢtir. Bu amaçla kondenser sıcaklığı 30°C,
evaporatör sıcaklığı 5°C ve buhar jeneratörü sıcaklığı sırasıyla 60,80 ve 100°C olarak alınmıĢtır.
Yapılan tüm analitik hesaplamalarda birincil lüle ve yayıcı verimleri birbirine eĢit ve 0.85 olarak
alınmıĢtır. Sabit kondenser (Tkon=30°C) ve evaporatör (Tevap=5°C) sıcaklıklarında optimum COP
değerinin farklı buhar jeneratörü sıcaklıkları için değiĢimi incelendiğinde buhar jeneratörü sıcaklığının
arttıkça optimum COP değerinin arttığı fakat bunun için daha büyük ejektör alan oranına ihtiyaç
duyulduğu görülmüĢtür.
Yen vd. [28] tarafından buhar jeneratörü sıcaklığı 90,100,110°C, kondenser sıcaklığı 35°C, evaporatör
sıcaklığı 15°C ve ejektör alan oranı 7.2,9.4 ve 12.0 için yapılan HAD analizlerinde artan buhar
jeneratörü sıcaklığıyla birlikte COP değerinin azaldığı görülmüĢtür. Fakat her bir ejektör alan oranı için
elde edilen optimum performans değerleri artan buhar jeneratörü sıcaklığıyla birlikte artıĢ
göstermektedir.
Chen vd. [29] buhar jeneratörü sıcaklığının optimum COP değerine ve bu optimum COP değerini
sağlamak için gerekli ejektör alan oranına etkisini araĢtırmak amacıyla evaporatör sıcaklığını 10°C ve
kondenser sıcaklığını 35°C alarak analitik hesaplamalar gerçekleĢtirmiĢlerdir. Buna göre artan buhar
jeneratörü sıcaklığıyla optimum COP değeri artmakta fakat bu optimum COP değerini sağlamak için
gerekli ejektör alan oranı da artmaktadır.
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3.3. Evaporatör Basıncının-Sıcaklığının Performansa Etkisi
Evaporatör basıncı arttıkça etkin alan akıĢ yönünde kaymaktadır. Bu da sürüklenme kanalının uzun ve
geniĢ olmasına dolayısıyla ejektör içine çekilen ikincil akıĢkan debisinin artmasına sebep olmaktadır.
Artan karıĢım oranıyla birlikte performansta artıĢ göstermektedir[27].
Chandra vd. [5] tarafından Yapılan çalıĢmada sabit alanlı ejektörlerin (constant area ejector) ve
değiĢken alanlı ejektörlerin (variable area ejector) performansı deneysel olarak belirlenmiĢtir. Yapılan
deneyler sonucunda sabit alanlı ejektörün kullanıldığı sistemin COP değerinin artan evaporatör
sıcaklığıyla birlikte arttığı, değiĢken alanlı ejektörün kullanıldığı sistemin COP değerinin ise evaporatör
sıcaklığının değiĢiminden çok fazla etkilenmediği görülmüĢtür.
Sriveerakul vd. [6] çalıĢma koĢullarının ve ejektör geometrisinin performansa etkisini araĢtırmak
amacıyla deneysel olarak ve HAD yöntemini kullanarak çalıĢmıĢlardır. Buhar jeneratörü sıcaklığının
130°C, kondenser basıncının 40 mbar ve evaporatör sıcaklıklarının 5°C ve 10°C olduğu koĢullar için
yapılan analiz sonuçları incelendiğinde artan evaporatör sıcaklığıyla birlikte performansında arttığı
görülmektedir. Ayrıca deneysel sonuçlarla HAD yöntemi kullanılarak elde edilen sonuçlar arasında da
iyi bir uyum olduğu gözlenmiĢtir.
Disawas ve Wongwises [8,22] genleĢme elemanı yerine ejektörün kullanıldığı soğutma çevrimlerinin
performansını belirlemek amacıyla gerçekleĢtirdikleri deneylerde çalıĢma akıĢkanı olarak R134a
kullanmıĢlardır. Deneyler soğutma suyu sıcaklığı 27-37°C ve ısıtma suyu sıcaklığı 8-16°C için
yapılmıĢtır. Sabit soğutma suyu sıcaklıklarında artan ısıtma suyu sıcaklıklarıyla birlikte kompresör
basınç oranı ve kompresör çıkıĢ basıncı azalırken COP değeri artmaktadır. Isıtma suyu sıcaklığıyla
evaporatör basıncının değiĢimi incelendiğinde ise sabit soğutma suyu sıcaklıklarında artan ısıtma
suyu sıcaklıklarıyla evaporatör basıncının arttığı görülmüĢtür.
Aphornratana vd. [13] tarafından hem karıĢım odası kesitinin değiĢmediği ejektörün kullanıldığı hem
de karıĢım odası kesitinin yakınsak lüle Ģeklinde olduğu ejektörün kullanıldığı buhar jeneratörü
sıcaklığının 110°C ve kondenser sıcaklığının 35°C olduğu koĢullarda gerçekleĢtirilen deneylerde
evaporatör sıcaklığının arttıkça COP değerinin arttığı fakat evaporatör sıcaklığının belli bir değerin
altına düĢmesinden sonra(kritik evaporatör basıncı) ejektörün evaporatördeki soğutucu akıĢkanı
çekememesinden dolayı COP değerinde sert bir düĢüĢün olduğu görülmüĢtür. Deneylerde çalıĢma
akıĢkanı olarak R11‟in kullanılmıĢtır.
Eames vd. [15] ejektörlü soğutma sistemlerinin performansını çeĢitli çalıĢma koĢulları için
belirlemiĢlerdir. Deneylerde çalıĢma akıĢkanı olarak R245fa kullanılmıĢtır. Buhar jeneratörü
sıcaklığının 110°C, kondenser sıcaklığının 32°C olduğu koĢulda birincil lüle boğaz çapı 2.2 mm olan
ejektör için yapılan deneylerden elde edilen sonuçlar incelendiğinde evaporatör sıcaklığının arttıkça
COP değerinin de arttığı görülmüĢtür.
Elgendy [21] geleneksel soğutma çevrimlerinde kullanılan genleĢme elemanı yerine iki fazlı ejektörün
kullanılması durumunda performanssın nasıl etkileneceğini incelemek amacıyla teorik çalıĢmalar
gerçekleĢtirmiĢtir. ÇalıĢma akıĢkanı olarak R134a tercih edilmiĢtir. OluĢturulan matematiksel model ile
buharlaĢma ve yoğunlaĢma sıcaklığının, aĢırı soğutma ve kızgınlık derecesinin, birincil lüle,emiĢ odası
ve yayıcı verimlerinin ve kompresörün izentropik veriminin bilinmesi durumunda iteratif olarak yapılan
hesaplamalar sonucunda iki fazlı ejektörlü soğutma çevrimlerinin COP değeri hesaplanmaktadır. Bu
modelde karıĢım oranı baĢlangıçta tahmini bir değer seçilmekte daha sonra yapılan iteratif
hesaplamalarla gerçek karıĢım oranı değeri belirlenmektedir. Teorik hesaplamalar yoğunlaĢma
sıcaklığı 35-50°C, buharlaĢma sıcaklığı -20-5°C, birincil lüle,emiĢ odası ve yayıcı verimleri 0.75-0.95
ve aĢırı soğutma ve kızgınlık derecesi 0-15 için yapılmıĢtır. BuharlaĢma sıcaklığının COP değerine
etkisi araĢtırıldığında buharlaĢma sıcaklığının arttıkça hem geleneksel soğutma çevrimlerinin hem de
iki fazlı ejektörlü soğutma çevrimlerinin COP değerlerinin arttığı görülmüĢtür. Tüm buharlaĢma
sıcaklıkları için iki fazlı ejektörlü soğutma çevrimlerinin COP değeri geleneksel soğutma çevrimlerinin
COP değerinden yüksektir. BuharlaĢma sıcaklığı arttıkça COP artma oranı azalma göstermektedir.
Yapıcı ve YetiĢen [26] tarafından yapılan deneylerde buhar jeneratörü sıcaklığı 99.5°C için üç farklı
kondenser basıncında (116,132 ve 136 kPa) COP değerinin evaporatör sıcaklığına bağlı değiĢimi
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incelenmiĢtir. Sabit buhar jeneratörü sıcaklığında ve kondenser basıncında artan evaporatör
sıcaklığıyla birlikte COP değeri artmaktadır. Ayrıca sabit evaporatör sıcaklığı için azalan kondenser
basıncı ile birlikte COP değeri artmakta ve düĢük kondenser basınçları için sistem düĢük evaporatör
sıcaklıklarında da çalıĢmaktadır.
Eames vd. [30] harici bir ısı kaynağının kullanıldığı ejektörlü soğutma çevrimlerinin performansını
analitik ve deneysel olarak belirlemiĢlerdir. Hem analitik olarak elde edilen hem de deneysel olarak
elde edilen sonuçlar incelendiğinde belirli bir buhar jeneratörü ve kondenser sıcaklığı için evaporatör
sıcaklığının arttıkça COP değerinin arttığı görülmüĢtür.
3.4. Ejektör Alan Oranının Performansa Etkisi
Ejektör boğaz alanının birincil lüle boğaz alanına oranı ejektör alan oranı olarak tanımlanmaktadır.
Yapılan deneysel çalıĢmalarda ejektör alan oranının performansa etkisini araĢtırmak amacıyla ejektör
boğaz alanı sabit tutulurken birincil lüle boğaz alanı eksenel doğrultuda hareket edebilen bir mil
(spindle) yardımıyla değiĢtirilmiĢtir[7,11,14,31].
Varga vd. [9] HAD yöntemini kullanarak buhar jeneratörü sıcaklığının 90°C ve evaporatör sıcaklığının
10°C olduğu koĢulda çeĢitli kondenser basınçları için analizler gerçekleĢtirmiĢlerdir. Analizlerde
çalıĢma akıĢkanı olarak su kullanılmıĢtır. Analizler sonucunda ejektör alan oranının arttıkça COP
değerinin arttığı buna karĢın kritik kondenser basıncının azaldığı görülmüĢtür.
Ruangtrakoon vd. [10] tarafından performansa birincil lüle boğaz çapının etkisini araĢtırmak amacıyla
birincil lüle boğaz çapları sırasıyla 1.4 mm, 1.7 mm ve 2.0 mm olan ejektörlerin HAD analizleri
gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan çalıĢmalar sonucunda birincil lüle boğaz çapının arttıkça performansın
azaldığı, fakat kritik kondenser basıncının arttığı görülmüĢtür.
Ma vd. [11] tarafından birincil lüle uzunluğu 97 mm ve 155 mm olan ejektörlerle buhar jeneratörü
sıcaklığı 87°C ve evaporatör sıcaklığı 10°C için yapılan deneysel çalıĢmalarda kısa boylu birincil lüle
için maksimum COP değeri mil 8 mm konumundayken, uzun boylu birincil lüle için ise maksimum COP
değeri mil 14 mm konumundayken elde edilmiĢtir.
Yapıcı vd. [14] harici bir ısı kaynağının kullanıldığı ejektörlü soğutma sistemlerinin performansına
ejektör alan oranının etkisini araĢtırmak amacıyla ejektör alan oranı farklı 6 adet ejektör ile deneysel
çalıĢmalar gerçekleĢtirmiĢ ve çalıĢma akıĢkanı olarak R123 kullanmıĢlardır. Bu amaçla evaporatör
sıcaklığının 10°C ve kondenser basıncının 125 kPa olduğu koĢulda çeĢitli buhar jeneratörü sıcaklıkları
için her bir ejektörün optimum performansı belirlenmiĢtir. Buna göre ejektör alan oranı arttıkça hem
optimum COP değeri hem de optimum buhar jeneratörü sıcaklığı artmaktadır.
Aphornratana [17] ejektör alan oranının performansa etkisini araĢtırmak amacıyla birincil lüle boğaz
çapı ve birincil lüle çıkıĢ çapı birbirinden farklı 2 adet ejektör kullanarak deneyler gerçekleĢtirmiĢtir. Bu
ejektörlerden ilkinin birincil lüle boğaz çapı 2.0 mm, birincil lüle çıkıĢ çapı 8.0 mm iken diğerinin ise
birincil lüle boğaz çapı 1.6 mm, birincil lüle çıkıĢ çapı 6.0 mm‟dir. Ġlk ejektörün ejektör alan oranı 81,
diğerinin 127‟dir. Buhar jeneratörü sıcaklığının 120°C ve evaporatör sıcaklığının 5°C olduğu koĢulda
çeĢitli kondenser sıcaklıkları için yapılan deneyler sonucunda ejektör alan oranının arttıkça COP
değerinin arttığı kritik kondenser basıncının azaldığı görülmüĢtür.
Chaiwongsa ve Wongwises [23] genleĢme elemanı yerine ejektörün kullanıldığı soğutma
çevrimlerinde, ortalama evaporatör basıncına, kompresör basınç oranına, kompresör çıkıĢ sıcaklığına
ve COP değerine birincil nozul boğaz çapının etkisini araĢtırmak amacıyla deneysel çalıĢmalar
gerçekleĢtirmiĢlerdir. Bu amaçla birincil lüle boğaz çapı 1.0,0.9 ve 0.8 mm olan üç farklı iki fazlı ejektör
kullanılmıĢtır. ÇalıĢma akıĢkanı olarak R134a tercih edilmiĢtir. Deneyler soğutma suyu sıcaklığı 26.538.5°C ve ısıtma suyu sıcaklığı 8-16°C olduğu koĢullar için gerçekleĢtirilmiĢtir. Deneyler sonucunda
birincil lüle boğaz çapı 1 mm için ortalama evaporatör basıncının en yüksek değerde olduğu, birincil
lüle boğaz çapı 1 mm için kompresör basınç oranının en düĢük değerde olduğu, birincil lüle boğaz
çapı 1 mm için kompresör çıkıĢ sıcaklığının en yüksek değerde olduğu ve birincil lüle boğaz çapı 0.8
mm için COP değerinin en yüksek değerde olduğu görülmüĢtür.
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 926 _______

Nehdi vd. [24] genleĢme elemanı yerine iki fazlı ejektörün kullanıldığı soğutma çevrimlerinin
performansına ejektör alan oranının etkisini araĢtırmıĢlardır. Kondenser sıcaklığının 30°C ve
evaporatör sıcaklığının -15°C olduğu koĢulda R134a, R141b, R142b ve R404a soğutucu akıĢkanları
için farklı ejektör alan oranlarında analitik çalıĢmalar yapılmıĢtır. Sonuçta ejektör alan oranının arttıkça
kompresör basınç oranının belli bir değere kadar azaldığı bu değerden sonra tekrardan artıĢ gösterdiği
görülmüĢtür. Ayrıca ejektör alan oranı arttıkça performans oranı (COPr) belli bir değere kadar artmakta
bu değerden sonra azalmaktadır. Aynı koĢullar altında performans oranı en yüksek olan soğutucu
akıĢkan R141b‟dir.
Varga vd. [25] tarafından buhar jeneratörü sıcaklığı 85°C, kondenser sıcaklığı 31°C ve evaporatör
sıcaklığı 10°C için yapılan HAD analizlerinde mil 1 mm konumundayken ejektörün ikincil akıĢkanı
çekmediği (ters akıĢ var), 2 mm konumundayken kondenser basıncının kritik kondenser basıncından
yüksek olduğu ve 8 mm konumundayken ejektörün düzgün bir Ģekilde çalıĢtığı görülmüĢtür.
Lin vd. [31] birden çok evaporatöre sahip soğutma sistemlerinde ayarlanabilir ejektörün performansını
belirlemek amacıyla deneyler gerçekleĢtirmiĢ ve çalıĢma akıĢkanı olarak R134a kullanmıĢlardır.
Birden çok evaporatörlü soğutma sistemlerinde bulunan evaporatörlerden her biri farklı amaçlar için
(iklimlendirme, soğutma, dondurma v.b) kullanılmaktadır. Ġklimlendirme sistemlerinde kullanılmak
üzere tasarlanmıĢ evaporatördeki soğutma yükü değiĢkenlik gösterebileceğinden bu değiĢken yüklere
uyum sağlayabilmek amacıyla bu evaporatöre bağlanmıĢ ejektör ayarlanabilir olarak tasarlanmıĢtır.
Yapılan çalıĢma da birincil lüle boğaz alanının değiĢimini göstermek amacıyla Blokaj Alan Oranı (BAR)
tanımlanmıĢtır. Blokaj alan oranı milin (spindle) birincil lüle boğazındayken sahip olduğu maksimum
kesit alanının birincil lüle boğaz alanına oranıdır. Blokaj alan oranı arttıkça (birincil lüle boğaz alanı
azalırken ejektör alan oranı artmakta) COP değeri de artıĢ göstermektedir.
Pounds vd. [32] harici bir ısı kaynağının kullanıldığı soğutma çevrimlerinin performansını belirlemek
amacıyla çalıĢmıĢlardır. ÇalıĢmalar iki farklı ejektör kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Bunlardan ilkinin
birincil lüle boğaz çapı 1.2 mm, ejektör alan oranı 251‟dir. Diğerinin ise birincil lüle boğaz çapı 1.6 mm,
ejektör alan oranı 141‟dir. Yapılan çalıĢmalar sonucunda yüksek evaporatör sıcaklıklarında
(Tevap=15°C ve Tevap=10°C) aynı buhar jeneratörü sıcaklıkları için ejektör alan oranının arttıkça COP
değerinin arttığı kritik kondenser basıncının azaldığı görülmüĢtür.
Selvaraju ve Mani [33] tarafından çalıĢma akıĢkanı olarak R134a‟nın kullanıldığı buhar jeneratörü
0
sıcaklığının 75 C, evaporatör sıcaklığının 5°C ve kondenser sıcaklığının 27°C olduğu koĢullar için
gerçekleĢtirilen deneyler sonucunda ejektör alan oranının artmasıyla birlikte COP değerinin de arttığını
görülmüĢtür.
3.5. Birincil Lüle ÇıkıĢ Konumunun (NXP) Performansa Etkisi
Birincil lüle çıkıĢ düzlemi ile karıĢım odası giriĢ düzlemi arasındaki uzaklık birincil lüle çıkıĢ konumu
olarak tanımlanmaktadır. Birincil lülenin NXP=0 konumundan ejektör içerisine doğru hareketi pozitif
yönde hareket, ejektör dıĢına doğru hareketi negatif yönde hareket olarak tanımlanmaktadır.
Pianthong vd. [4] tarafından sabit alan modeli ve sabit basınç modeli kullanılarak birincil lüle çıkıĢ
konumunun performansa etkisini araĢtırmak amacıyla yapılan HAD analizlerinde birincil lülenin ejektör
içerisine doğru hareket ettikçe COP değerinin artıĢ gösterdiği fakat bu artıĢın sürekli olmayıp belirli bir
birincil lüle çıkıĢ konumu için optimum değere ulaĢtığı görülmüĢtür.
Yapıcı [7] tarafından optimum birincil lüle çıkıĢ konumunun (emiĢ odası veya evaporatördeki basıncın
çeĢitli birincil lüle çıkıĢ konumları için minimum olduğu değer) belirlenmesi amacıyla kondenser
basıncının 125 kPa ve buhar jeneratörü basıncının 752.4 kPa (98°C) olduğu koĢulda çeĢitli birincil lüle
çıkıĢ konumları için yapılan deneysel çalıĢmalar sonucunda optimum birincil lüle çıkıĢ konumu NXP=-5
mm olarak bulunmuĢtur.
Aphornratana ve Chunnanond [27] tarafından buhar jeneratörü sıcaklığı 130°C ve evaporatör sıcaklığı
5°C için yapılan deneysel incelemede birincil lülenin baĢlangıç konumundan (NXP=0) ejektör dıĢına
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 927 _______

doğru(negatif yönde) hareket ettirilmesiyle COP değerinin arttığı kritik kondenser basıncının ise
azaldığı görülmüĢtür.
Pounds vd. [32] birincil lüle çıkıĢ konumunun performansa etkisini araĢtırmak amacıyla buhar
jeneratörü sıcaklığının 130°C, evaporatör sıcaklığının 15°C ve kondenser basıncının kritik kondenser
basıncına eĢit olduğu koĢulda deneyler gerçekleĢtirmiĢlerdir. Deneyler sonucunda birincil lüle çıkıĢ
konumunun ejektör içerisine doğru hareket ettikçe COP değerinin arttığı fakat optimum bir değerden
sonra tekrar azaldığı görülmüĢtür. Optimum birincil lüle çıkıĢ konumu buhar jeneratörü ve evaporatör
sıcaklığına bağlıdır. Fakat buhar jeneratörü sıcaklığı evaporatör sıcaklığına göre optimum birincil lüle
çıkıĢ konumunu daha çok etkilemektedir.
Scott vd. [34] tarafından yapılan HAD analizlerinde çalıĢma akıĢkanı olarak R141b ve R245fa
kullanılmıĢtır. Buhar jeneratörü sıcaklığı 80°C ve evaporatör sıcaklığı 10°C için yapılan analizlerde
ejektör performansına birincil lüle çıkıĢ konumunun etkisi incelendiğinde performansın çok az
değiĢkenlik gösterdiği sonucuna varılmıĢtır.

SONUÇ
Bu çalıĢmada soğutma çevrimlerinde ejektör kullanımıyla ilgili detaylı bir araĢtırma yapılmıĢtır. Harici
bir ısı kaynağının kullanıldığı ejektörlü soğutma çevrimleriyle ilgili yapılmıĢ bir çok çalıĢma bulmak
mümkünken, ejektörün genleĢme elemanı yerine kullanıldığı soğutma çevrimleriyle ilgili yapılmıĢ
çalıĢmaların az olması dikkat çekicidir.
Ejektörlü soğutma çevrimlerinde performansı belirleyen en önemli unsur çalıĢma koĢulları ve
kullanılan soğutucu akıĢkandır. ÇalıĢma koĢullarına ve soğutucu akıĢkana göre soğutma sisteminde
kullanılan ejektörün boyutlandırılması gerekmektedir.
Harici bir ısı kaynağının kullanıldığı ejektörlü soğutma çevrimlerinde,






Kondenserin kritik kondenser basıncının altında çalıĢması durumunda COP değeri kondenser
basıncından etkilenmemekte ancak kondenser basıncının kritik kondenser basıncını aĢması
durumunda COP değeri hızla düĢmektedir.
Buhar jeneratörü sıcaklığı arttıkça COP değeri azalmakta buna karĢın kritik kondenser basıncı
artmaktadır.
Evaporatör sıcaklığı arttıkça COP değeri artmaktadır.
Ejektör alan oranı arttıkça COP değeri artmakta iken kritik kondenser basıncı azalmaktadır.
Optimum birincil lüle çıkıĢ konumu buhar jeneratör ve evaporatör sıcaklığına göre değiĢkenlik
göstermektedir. Buhar jeneratörü sıcaklığını evaporatör sıcaklığına göre optimum birincil lüle
çıkıĢ konumunu daha çok etkilemektedir.

GenleĢme elemanı yerine ejektörün kullanıldığı soğutma çevrimlerinde,




Sabit ısıtma suyu sıcaklıklarında artan soğutma suyu sıcaklıklarıyla birlikte kompresör basınç
oranı ve kompresör çıkıĢ basıncı artarken COP değeri azalmaktadır.
Artan kondenser sıcaklıklarıyla birlikte COP artma oranı artmaktadır.
Sabit soğutma suyu sıcaklıklarında artan ısıtma suyu sıcaklıklarıyla birlikte kompresör basınç
oranı ve kompresör çıkıĢ basıncı azalırken COP değeri artmaktadır.
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ÖZET
Soğutma sistemlerinde enerji tüketimi azımsanmayacak bir seviyededir. Bu enerji tüketimini
azaltabilmek için araĢtırmacılar birçok çalıĢma yapmıĢtır ve yapılan çalıĢmalardan biri de soğutma
sistemlerinde genleĢme vanası yerine ejektör kullanılarak genleĢme vanasındaki kısılma kayıplarının
azaltılmasıdır. Buhar sıkıĢtırmalı ejektörlü soğutma sistemlerinin, klasik buhar sıkıĢtırmalı soğutma
sistemlerine göre daha az kompresör yükünün olması, daha küçük yoğuĢturucu ve buharlaĢtırıcı
boyutlarının olması gibi avantajları olduğundan dolayı araĢtırmacıların ilgi alanı olmuĢtur. Bu
çalıĢmada buhar sıkıĢtırmalı ejektörlü soğutma sisteminin yoğuĢturucu ve buharlaĢtırıcı boyutları
belirlenmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre yoğuĢturucu ısı transfer yüzey alanında % 3, buharlaĢtırıcı
ısı transfer yüzey alanında ise % 60 oranında bir düĢüĢ sağlanabileceği belirlenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Ejektör, BuharlaĢtırıcı, YoğuĢturucu, Isı Transfer Yüzey Alanı

ABSTRACT
Energy consumptions are high level in refrigeration systems. In order to decrease these consumptions
a lot of studies have been done by researchers and one of these studies is reducing expansion losses
by using ejector instead of expansion valve in refrigeration systems. Because of vapor compression
system with ejector has lower compressor work and smaller evaporator and condenser dimensions
than classical vapor compression system, it has been area of interest for researchers. In this study,
evaporator and condenser dimensions of a vapor compression refrigeration system with ejector were
determined. As a result of study, it has shown that heat transfer surface area reduction about 3% in
condenser and about 60% in evaporator can be provided.
Key Words: Ejector, Evaporator, Condenser, Heat Transfer Surface Area

1. GĠRĠġ
Günümüzde soğutma sistemleri, vazgeçilmez bir ihtiyaç haline gelmiĢtir. BaĢta yiyecek ve içeceklerin
korunması, konforlu yaĢam ve ürünlerin daha sağlıklı muhafaza edilmesi amacıyla soğutma ve
iklimlendirme alanlarında çalıĢmalar yapılmaktadır.
Dünyada mevcut elektrik enerjisinin önemli bir kısmı soğutma ve iklimlendirmeye harcanmaktadır.
Daha az enerji tüketen, performansı daha yüksek sistemler için çalıĢmalar yıllardır devam etmektedir.
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AraĢtırmacıların üzerinde durduğu geliĢtirme çalıĢmalarından biri de sistemde kullanılan genleĢme
valfindeki kısılma kayıplarının azaltılmasıdır. Bu amaçla, genleĢme valfi yerine ejektör kullanılması ön
görülmektedir. Böylece genleĢme valfinde kaybolan iĢin bir kısmının geri dönüĢümü sağlanacak ve bu
iĢ ile kompresörün harcayacağı iĢ azalacaktır. Böylelikle sistemin soğutma etkinliği (COP) artacaktır.
Ejektörlü soğutma sistemiyle ilgili çalıĢmalar çok eskilere dayanır. Ġlk Ejektörlü soğutma sistemi
Maurice Leblanc tarafından 1910 yılında sunulmuĢtur [1]. Çift fazlı ejektörler üzerine yapılan
çalıĢmalarda ise Kornhauser [2] çift fazlı ejektörün etkinlik katsayısı değerlerini bazı soğutucu
akıĢkanlar ile incelemiĢtir. Kompresöre giriĢ basıncını artırıp COP değerini artırmayı amaçlayan
çalıĢmalar göstermiĢtir ki, COP ejektör kullanmak suretiyle %10,5 - %30,8 arasında artırılabilmektedir
[3]. Lawrence ve Elbel [4] soğutucu akıĢkan olarak R134a ve R1234yf kullanarak deneysel çalıĢmalar
yapmıĢlar ve ejektörlü soğutma sisteminin klasik çevrime göre etkinlik katsayısının daha iyi olduğunu
göstermiĢlerdir. Yapıcı ve ark. [5] optimum performans için ejektör boyutlarını deneysel olarak
incelemiĢtir. Li ve Groll [6] transkritik karbondioksit çevrimini incelemiĢler ve ejektör kullanılması
durumunda etkinlik katsayısının %16 arttığını göstermiĢlerdir. Ejektör ile ilgili çalıĢmaların detaylı
incelemesini Sarkar [7] ve Sumeru ve ark. [8] yapmıĢlardır.
Bu çalıĢmada, soğutma kapasitesi 14 kW olan midibüs için, R134a kullanılan mevcut soğutma
sisteminin ve bu sistemin ejektörlü hale getirilmesi ile oluĢan yeni sistemin, yoğuĢturucu ve
buharlaĢtırıcı boyutları belirlenip karĢılaĢtırılmıĢtır. Buhar sıkıĢtırmalı ejektörlü soğutma sisteminin
yoğuĢturucu ve buharlaĢtırıcı boyutları Akdeniz iklim koĢulları dikkate alınarak EES (Engineering
Equation Solver) programı yardımı ile hesaplanmıĢtır.

2. KLASĠK SOĞUTMA SĠSTEMĠ
Klasik soğutma sistemi Ģematik olarak ġekil 1’de gösterilmiĢtir. Sisteme ait basınç-entalpi (P-h)
diyagramı da ġekil 2’de görüldüğü gibidir. Sistemde kullanılan temel elemanlar kompresör,
yoğuĢturucu, buharlaĢtırıcı, genleĢme valfi ve sıvı deposu olarak sıralanabilir.

ġekil 1. Klasik soğutma sistemi
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ġekil 2. R134a kullanılan klasik soğutma sistemi P-h diyagramı

3. EJEKTÖRLÜ ĠKĠ BUHARLAġTIRICILI SOĞUTMA SĠSTEMĠ
Bu çalıĢmada ele alınan ejektörlü buhar sıkıĢtırmalı soğutma sistemi ise Ģematik olarak ġekil 3’te
gösterilmiĢtir. Sisteme ait basınç-entalpi (P-h) diyagramı da ġekil 4’te görüldüğü gibidir. Sistemde
kullanılan temel elemanlar kompresör, yoğuĢturucu, buharlaĢtırıcı, ejektör, genleĢme valfi ve sıvı
deposu olarak sıralanabilir.

ġekil 3. Ejektörlü soğutma sistemi
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ġekil 4. Ejektörlü soğutma sistemi P-h diyagramı
Ejektölü soğutma sisteminde, yoğuĢturucudan gelen yüksek sıcaklık ve basınçtaki sıvı soğutucu
akıĢkanın bir kısmı birincil akıĢkan olarak ejektör lülesine girer, kalan akıĢkan ise ikincil akıĢkan olarak
genleĢme vanası ve ardından birinci buharlaĢtırıcıya girer. Birincil akıĢkanın lülede basıncı ve sıcaklığı
düĢerken hızı artar, ve ikinci buharlaĢtırıcıdan doymuĢ veya kızgın buhar olarak çıkan ikincil akıĢkanı
emer. Sabit basınçta iki akıĢkan karıĢır. (5) noktasındaki karıĢmıĢ akıĢkan ardından difüzöre girer ve
difüzörde hızı düĢerken basıncı artar ve ejektörü (6) noktasında terk eder. Böylece ejektör yüksek
basınçlı akıĢkanın enerjisini düĢük basınçtaki diğer akıĢkana aktararak onun basıncını arttırmıĢ olur.
(6) noktasından ejektörü terk eden akıĢkan buradan ikinci buharlaĢtırıcıya girer ve sonrasında
kompresöre girerek çevrim tamamlanmıĢ olur.
3.1 Ejektörlü Ġki BuharlaĢtırıcılı Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi
Buhar sıkıĢtırmalı, ejektörlü iki buharlaĢtırıcılı soğutma sisteminin matematiksel modeli aĢağıdaki
genel kabullere göre yapılacaktır.
a) YoğuĢturucu, buharlaĢtırıcı, aĢırı soğutma ve aĢırı kızdırma sıcaklıkları bilinmektedir.
b) Sistemdeki basınç kayıpları ihmal edilmektedir.
c) GenleĢme valfindeki basınç düĢümü sabit entalpide gerçekleĢmektedir.
d) Lüle ve difüzörün izentropik verimleri bilinmektedir.
e) Ejektör karıĢım bölgesi verimi bilinmektedir.
f) Ejektördeki karıĢım iĢlemi sabit basınç ve sabit kesit alanda gerçekleĢmektedir.
Ġkinci buharlaĢtırıcı sıcaklığı bilindiğinden (1) noktasına ait tüm termodinamik özellikler bilinmektedir.
Kompresör çıkıĢında (2) noktasındaki termodinamik özelliklerin hesaplanabilmesi için kompresör verim
ifadesinden faydalanılabilir.

c

h2s -h1
h2 -h1

(1)

Sistemde pistonlu kompresör kullanıldığı kabul edilmiĢtir. Pistonlu kompresörlerin izentropik verimi
için, deneysel sonuçlara göre elde edilen EĢitlik (2)’deki ampirik ifade kullanılabilir. Bu eĢitlikteki
P* P2 ⁄P1 Ģeklinde kompresör sıkıĢtırma oranını ifade etmektedir.
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(2)

EĢitlik (1)’de yer alan h2s entalpisi eĢitlik (3)’te ifade edildiği gibi bu noktadaki entropi ve basınç
değerleri kullanılarak bulunabilir. Burada (2s) noktasındaki entropinin (1) noktasındaki entropiye eĢit
olduğu dikkate alınmalıdır.
h2s F(s2s , P2s )

(3)

YoğuĢturucuya (2) noktasında giren soğutucu akıĢkan (3) noktasında doymuĢ sıvı olarak
yoğuĢturucudan çıkmaktadır. YoğuĢturucu sıcaklığı bilindiğinden (3) noktasına ait termodinamik
özellikler bilinmektedir. Sıvı tankından sonra soğutucu akıĢkanın bir kısmı ejektöre, geri kalanı da
genleĢme valfine girmektedir. bu durumda hem genleĢme valfi hem de ejektör giriĢindeki soğutucu
akıĢkanın termodinamik özellikleri (3) noktasındaki termodinamik özellikler ile aynı olacaktır.
ġekil 4’te verilen P-h diyagramında (4) noktası lüle çıkıĢı ve karıĢım bölgesi giriĢini, (5) noktası karıĢım
bölgesi çıkıĢı ve difüzör giriĢini, (6) noktası ise difüzör çıkıĢını ifade etmektedir. (3) ile (4) noktaları
arasında EĢitlik (4)’te verilen enerji denklemi ve EĢitlik (5)’te verilen lüle verim ifadesi kullanılarak (4)
noktasındaki termodinamik özellikler hesaplanabilir.
V24
2

(4)

h4 -h3
h4s -h3

(5)

h3 h4 +

L

Soğutucu akıĢkan genleĢme valfine (3) noktasında girmekte ve (7) noktasında çıkmaktadır.
GenleĢme valfindeki basınç düĢmesi iĢlemi sabit entalpide gerçekleĢtiği için (3) ve (7) noktalarındaki
entalpiler eĢittir.
(5) noktasındaki termodinamik özelliklerin hesaplanmasında ise enerji ve momentum denklemleri
kullanılarak EĢitlik (6) ve EĢitlik (7)’yi yazmak mümkündür.
(h4 +

V24
V28
V25
) + (h8 + ) (1+ ) (h5 + )
2
2
2

(1+ ) V25
m

V24 +

V28

(6)

(7)

Ejektöre giren birincil ve ikincil akıĢkanın kütle oranını ifade eden , EĢitlik (8)’de tanımlanmıĢtır.
Ayrıca difüzörden çıkan akıĢkanın termodinamik özelliklerini bulmak içinde EĢitlik (9) ve EĢitlik (10)’da
verilen ifadeler kullanılabilir.

h5 +

d

ṁ 8 ⁄ṁ 3

(8)

V25
V26
h6 +
2
2

(9)

h6, s -h5
h6 -h5

(10)
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4. YOĞUġTURUCU BOYUTLARININ BELĠRLENMESĠ
Mevcut durumda midibüslerde, yoğuĢturucu olarak hava soğutmalı ısı eĢanjörü kullanılmaktadır. Bu
çalıĢmada, hava soğutmalı yoğuĢturucu kullanılan midibüs klimasının, ejektörlü hale getirilmesi
sonucu, yoğuĢturucu boyutlarının belirlenmesi aĢağıda açıklanan yöntem ile hesaplanmıĢtır.
YoğuĢturucudan dıĢ ortama atılan ısı miktarı ġekil 4’te verilen P-h diyagramına göre:
Q̇ y ṁ T (h2 -h3 )

(11)

eĢitliğinden bulunabilir. Qy yoğuĢturucudan dıĢarıya atılan ısı miktarı, mT ise soğutucu akıĢkan toplam
kütlesel debisidir.
Deneysel verilerden elde edilen sonuçlara göre
çarpımı I, II, III nolu bölgelerde yaklaĢık aynı
olmaktadır. YoğuĢturucu sıcaklık değiĢimi yaklaĢık olarak aĢağıda ġekil 5’te gösterildiği gibi kabul
edilebilir.

ġekil 5. YoğuĢturucudaki sıcaklık değiĢimi
Buna göre soğutucu akıĢkandan dıĢ ortama transfer edilen ısı için
Q̇ y ṁ T (h2 -h3 ) ṁ h cph (Th,ç -Th,g )

(12)

eĢitliği yazılabilir. ṁ h hava debisidir.
Bu ısı transferini gerçekleĢtirecek olan yoğuĢturucunun yüzey alanı için ise aĢağıdaki eĢitlik
kullanılabilir.
Q̇ y U A Tm

(13)

Logaritmik ortalama sıcaklık farkı aĢağıdaki gibi hesaplanır:

Tm

Th,ç -Th,g
ln

Ty -Th,g

(14)

Ty -Th,ç
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Toplam ısı transfer katsayısı için ise:
1
1
X
1
Rf,o Rf,
+
+
+
+
UA [h(Af f +Ab )] kw Am [h(Af f +Ab )] Ao A

(15)

o

eĢitliği kullanılabilir.

Kanatçık verimi, X boru et kalınlığı,

DıĢ taraftaki kirlenme faktörü
dikkate alınmayabilir.
Ortalama boru yüzey alanı

boru ısı iletim katsayısıdır.

ihmal edilebilecek seviyede olduğundan bu terim hesaplamalarda

için

Ao -A

Am

ln

(16)

Ao
A

eĢitliği kullanılabilir. Sonuç olarak toplam ısı transfer katsayısı için aĢağıdaki eĢitlik elde edilir.
1

U
[

1

A

[h(Af f +Ab )]
o

r
r1

r (ln( o ))

+ .
A

kw

+

A
Ah

+

A
A1

(17)

Rf, ]

Buradaki A yüzey alanı
A Af +Ab

(18)

Ģeklinde kanatçık ve çıplak boru yüzey alanlarının toplamıdır.
Kanatçıklı borularda dıĢ taraftaki ısı transferi katsayısı hesabı için gerekli olan Nusselt sayısı EĢitlik
(19)’dan hesaplanabilir.
1

Nu 0,117 Re0,65 Pr3

(19)

Borunun iç tarafındaki ısı transfer katsayısı h ’nin hesaplanmasında ise (Akers, Dean ve Crosser)
yaklaĢımı kullanılabilir. Buna göre iç taraftaki Nusset sayısı:
1

3
Nu 0,0265 Re0,8
m Prf

(20)

eĢitliğinden hesaplanabilir. Burada Rem çift fazlı akıĢta karıĢımın Reynolds sayısıdır.
Ġç taraftaki kirlenme faktörü Rf , R134a için literatürde önerilen değere göre
Rf 0,0009

m2 K
W

olarak alınabilir.

Kanatçık verimi f de literatürde verilen değere göre sabit olarak alınabilir veya bu amaçla çıkarılmıĢ
olan eĢitliklerden hesaplanabilir. Bu çalıĢmada kanatçık verimi f 0,73 olarak alınmıĢtır.
YoğuĢturucudan dıĢarı atılan ısı miktarı için verilen EĢitlik (2)’ye göre toplam ısı transfer yüzey alanı
hesaplanır. Bunun için önce logaritmik ortalama sıcaklık farkı hesaplanmalıdır. Hava çıkıĢ sıcaklığı için
bir kabul yapılarak Tm hesaplanır ve daha sonra da buna göre ısı transfer yüzey alanı bulunur.
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YoğuĢturucudan geçen hava debisi de
ṁ h

h

Ay Vh,g

(21)

eĢitliğinden hesaplanır.
Qy ṁ h cp,h (Th,ç -Th,g )

(22)

eĢitliğinden de havanın çıkıĢ sıcaklığı bulunabilir. Kabul edilen ve hesaplanan hava sıcaklığı
arasındaki fark belirli bir değerden küçük oluncaya kadar iterasyona devam edilir ve bu Ģekilde
yoğuĢturucu yüzey alanı ve hava çıkıĢ sıcaklığı belirlenmiĢ olur.

5. BUHARLAġTIRICI BOYUTLARININ BELĠRLENMESĠ
ÇalıĢma kapsamında ele alınan ejektörlü soğutma sisteminde, klasik soğutma sisteminden farklı
olarak iki ayrı basınçta çalıĢan iki adet buharlaĢtırıcı vardır.
Birinci buharlaĢtırıcının soğutma kapasitesi ġekil 4’te verilen P-h diyagramına göre
Q̇ b1 ṁ T (h1 -h6 )

(23)

eĢitliğinden, ikinci buharlaĢtırıcının soğutma kapasitesi ise
Q̇ b2 ṁ 8 (h8 -h7 )

(24)

eĢitliğinden hesaplanır.
Her iki buharlaĢtırıcı da hava soğutmalı kanatçıklı ısı eĢanjörü olarak tasarlanacaktır. YoğuĢturucu
tasarımında olduğu gibi toplam ısı transferi katsayısı EĢitlik(7)
yardımıyla hesaplanabilir.
BuharlaĢtırıcıdaki toplam ısı transferi katsayısının hesabında, buharlaĢtırıcının iç tarafındaki
konveksiyonla ısı transferi katsayısı h ’nin, her iki buharlaĢtırıcıya göre ayrı ayrı hesaplanması
gerekmektedir. Bunun için boru içinde zorlanmıĢ konveksiyonla buharlaĢma problemlerinin
çözümünde kullanılan eĢitliklerden faydalanılabilir.
Bu çalıĢmada h ’nin hesaplanmasında (Güngör ve Wintersan) tarafından verilen eĢitlikler kullanılmıĢtır.
hb E h1 +S hb

(25)

Burada h1 ,tek fazlı akıĢtaki ısı transferi katsayısı olup aĢağıda verilen eĢitlik yardımıyla hesaplanabilir.
2 0,5

h1

1
kl
0,8
[42+ (0,023*Rel Pr3l ) ]
d

(26)

ise durgun kaptaki buharlaĢma problemlerinden hesaplanır. Burada
kullanılmıĢtır.
2

hb 55*

q̇ 3 p*

için aĢağıda verilen eĢitlik

0,12

(27)

0,55
0,5 (-logP* )

semboller kısmında olacak Buradaki P* aĢağıdaki gibi tanımlanmıĢtır.
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PyoğuĢturucu
Pkr

(28)

semboller kısmında olacak
E ve S katsayıları için de deneysel verilere dayanılarak elde edilen aĢağıdaki eĢitlikler kullanılabilir.
E 1+24000 Bo1,16 +1,1 [

S

X 0,74 ql
]
* +
1-X
qb

0,41

(29)

1

(30)

1+1,15 10 *E2 Re1,17

Bo
Re

-6

q̇

(31)

ṁ h
ṁ d

(32)

Böylece buharlaĢtırıcı için toplam ısı transfer katsayısı için gerekli veriler elde edilmiĢ olur.
BuharlaĢtırıcıda transfer edilen ısı için
Q̇ b U A Tm ṁ h cph (Th,g -Th,ç )

(33)

eĢitliği yazılabilir. Burada Tm logaritmik ortalama sıcaklık farkı olup, yoğuĢturucudakine benzer
Ģekilde aĢağıda verilen ġekil 10’a göre
Tm

Th,g -Th,ç
ln

(34)

Th,g -Tb
Th,ç -Tb

eĢitliğinden hesaplanabilir.

T
Hava

Soğutucu Akışkan
L
ġekil 6. BuharlaĢtırıcıdaki sıcaklık değiĢimi
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Tm için önce hava çıkıĢ sıcaklığı tahmin edilerek toplam ısı transfer yüzey alanı bulunur ve
Q̇ b ṁ h cPh (Th,g -Th,ç )

(35)

eĢitliğinden hava çıkıĢ sıcaklığı tekrar hesaplanır. Hesaplanan ve kabul edilen hava çıkıĢ sıcaklığı
arasındaki fark belirli bir değerden küçük oluncaya kadar iterasyona devam edilir. Böylece
buharlaĢtırıcı için gerekli yüzey alanı ve buharlaĢtırıcıdan çıkan havanın sıcaklığı belirlenmiĢ olur. Her
iki buharlaĢtırıcının boyutları da yukarıda açıklandığı gibi yapılabilir.

6. SONUÇ
Bu çalıĢmada buhar sıkıĢtırmalı ejektörlü soğutma sisteminin yoğuĢturucu ve buharlaĢtırıcı boyutları,
pratikte kullanılan değerlere göre belirlenmiĢtir.

2

Isı Transferi Yüzey Alanı [m ]

Alandaki azalma oranı [%]

EES’de yapılan hesaplamaların ıĢığında yoğuĢma sıcaklığının değiĢimi ile yoğuĢturucunun ısı transferi
yüzey alanındaki değiĢmeler ve ejektörlü sistem ile klasik sistemdeki yoğuĢturucu yüzey alanları
karĢılaĢtırılmıĢ ve ġekil 7’de gösterilmiĢtir. Burada yoğuĢturucu ısı transferi yüzey alanı % 3,8
civarında azalmıĢtır. Hava giriĢ sıcaklığının 35 olması durumunda ise hava çıkıĢ sıcaklıklarının
yoğuĢturucu sıcaklığı ile değiĢimleri ġekil 8’de gösterilmiĢtir. BuharlaĢtırıcı ısı transfer yüzey alanının
yoğuĢturucu sıcaklığıyla değiĢimi ġekil 9’da gösterilmiĢtir. Burada ejektörlü soğutma çevrimi
kullanılarak buharlaĢtırıcı yüzey alanın %60 oranında azalabileceği görülmektedir.

Yoğuşma Sıcaklığı [ ]

ġekil 7. YoğuĢturucu boyutlarının yoğuĢma sıcaklığı ile değiĢimi.
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Hava Çıkış Sıcaklığı [ ]
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Yoğuşma Sıcaklığı [ ]

Alandaki azalma oranı [%]

2

Buharlaştırıcı Yüzey Alanı [m ]

ġekil 8. Hava çıkıĢ sıcaklığının yoğuĢma sıcaklığı ile değiĢimi.

Yoğuşma Sıcaklığı [ ]

ġekil 9. BuharlaĢtırıcı boyutlarının yoğuĢma sıcaklığı ile değiĢimi.

Ejektörlü sistemdeki birinci ve ikinci buharlaĢtırıcı boyutlarının ikinci buharlaĢtırıcı sıcaklığı ile değiĢimi
ġekil 10’da verilmiĢtir. Burada buharlaĢma sıcaklığı arttıkça birinci buharlaĢtırıcı yüzey alanı
azalmakta, ikinci buharlaĢtırıcı yüzey alanı ise artmaktadır.
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Isı Transferi Yüzey Alanı [m ]
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Buharlaşma sıcaklığı [ ]

ġekil 10. Ejektörlü sistemde buharlaĢtırıcı boyutlarının buharlaĢma sıcaklığı ile değiĢimi.

2

Isı Transferi Yüzey Alanı [m ]

Alandaki azalma oranı [%]

ġekil 11 ve ġekil 12’de de buharlaĢma sıcaklığının buharlaĢtırıcı ve yoğuĢturucu ısı transfer yüzey
alanına etkisi gösterilmiĢ olup, bu durumda hem buharlaĢtırıcı hem de yoğuĢturucu ısı transfer yüzey
alanının önemli miktarda azaldığı görülmüĢtür. Burada sisteme ejektör eklenmesiyle toplam
buharlaĢtırıcı boyutlarında %60 civarında bir azalma sağlanabileceği görülmektedir.

Buharlaşma sıcaklığı [ ]

ġekil 11. BuharlaĢtırıcı boyutlarının buharlaĢma sıcaklığı ile değiĢimi.
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2

Yoğuşturucu Yüzey Alanı [m ]

Alandaki azalma oranı [%]
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Buharlaşma sıcaklığı [ ]

ġekil 12. YoğuĢturcu boyutlarının buharlaĢma sıcaklığı ile değiĢimi.
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BUHAR SIKIġTIRMALI SOĞUTMA ÇEVRĠMLERĠNĠN
ADSORPSĠYONLU ISI POMPASI KULLANILARAK
VERĠMĠNĠN ARTTIRILMASI
Gizem ARSLAN
Gamze GEDIZ ILIS
Moghtada MOBEDI
Semra ÜLKÜ

ÖZET
Son yıllarda mekanik ısı pompalarının daha yüksek COP değerlerine ulaĢması için hibrit sistemlerin
geliĢtirilmesi üzerine araĢtırmalar yapılmaktadır. Bu makalede buhar sıkıĢtırmalı ısı pompalarının
adsorpsiyonlu ısı pompası veya komponentleri ile nasıl kombine edilebileceği literaturdeki verileri
çerçevesinde kıyaslanmıĢtır. Önerilen sistemler tek çevrimli ve çift çevrimli hibrit sistemler olarak
sınıflandırılmıĢtır. Tek çevrimli sistemlerdeki, buhar sıkıĢtırmalı ve adsorpsiyonlu çevrimlerde aynı
soğutucu akıĢkan dolaĢmaktadır. Çift çevrimli hibrit sistemlerde ise, iki ayrı çevrim mevcuttur. Bu
çevrimler arasında sadece ısı alıĢveriĢi gerçekleĢmektedir. Önerilen hibrit sistemlerin eldeki veriler
ıĢığında etkinlik katsayısı ve verim artıĢ oranı incelenmiĢ, aralarında mukayese edilmiĢ, avantaj ve
dezavantajları tartıĢılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyonlu ısı pompası, Mekanik Isı Pompası, Hibrit sistem.

ABSTRACT
Recently considerable researches on the development of hybrid systems are carried out for the
improvement of heat pumps by increasing their COP values. In this paper, a review study on
combination of an adsorption heat pump or its components with a vapor compression heat pump is
performed. The studies reported in the literature are reviewed and the proposed systems are classified
as single-cycle and double-cycle hybrid systems. In a single-loop cycle hybrid system, the same
refrigerant is circulated in both cycles of vapor compression and adsorption heat pumps. The doublecycle hybrid system has two separate cycles and heat exchange is taken place between these cycles.
The enhancement of performance of suggested hybrid systems has been examined in the light of
performed literature research and the advantages and disadvantages of the proposed hybrid systems
were compared and discussed.
Key Words: Adsorption, Adsorption heat pump, Mechanical Heat Pump, Hybrid system.

1. GĠRĠġ
Günümüzde gerek endüstriyel geliĢmeler gerekse yaĢam alanında konfor Ģartlarının sağlanabilmesi
için enerji tüketimi giderek artmaktadır. Isıtma ve soğutma sistemlerinin enerji ihtiyacını karĢılamak,
fosil yakıtların rezervlerinin azalmasıyla aynı paralellikte maliyetli hale gelmektedir. Bu durum, ısıtma
ve soğutma sistemlerinde yenilenebilir enerji kaynakları veya atık ısı kullanımına yöneltmekte ve ısı
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pompalı sistemlerinin tercih edilmesine neden olmaktadır. Bilindiği gibi ısı pompaları mekanik ve
termal ısı pompaları olarak ikiye gruba ayrılmaktadır. Mekanik ısı pompaları, ısı taĢıyan soğutucu
akıĢkanı mekanik yöntemler ile sıkıĢtırarak ortam sıcaklığını arttırmak yada azaltmak için
kullanılmaktadır. Genelde mekanik iĢ giriĢi, birincil enerji kaynaklarından (kömür, fuel oil,)
yararlanılarak üretilen elektrik enerjisinin mekanik güce dönüĢtürülmesiyle sağlanmaktadır. Mekanik
ısı pompalarının yüksek COP değerlerine sahip olmaları tercih sebebidir ancak mekanik ısı
pompalarında kullanılan soğutucu akıĢkan doğaya zarar vermektedir. Bu zarar ve birincil enerji
kaynaklarına olan ihtiyacın azaltılması isteği sektörde alternatif ısı pompaları arayıĢı baĢlatmıĢtır. Bu
nedenle çevre dostu ve birincil enerji kaynaklarından daha az enerji tüketen inovatif teknolojilere
dayalı yüksek performanslı ısı pompalarının geliĢtirilmesi üzerine çalıĢılmaya baĢlanmıĢtır. Termal ısı
pompaları, atık ısı kaynakları, güneĢ enerjisi, jeotermal enerji veya herhangi bir ısı kaynağını doğrudan
kullanarak soğutma etkisi yaratabilmeleri ve çevre dostu olmaları nedeni ile araĢtırmacı ve
sanayicilerin dikkatini çekmektedir. Termal enerji ile çalıĢan ısı pompaları da kendi aralarında
adsorpsiyonlu, absorpsiyonlu ve kimyasal ısı pompaları olmak üzere üçe ayrılabilir. Enerji krizleri
sebebiyle adsorpsiyonlu ısı pompaları üzerine araĢtırmaların son yıllarda giderek yoğunlaĢması ileride
yaygın olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Bu tip sistemler, enerjiyi depolayabilme ve daha
sonra kesikli olarak kullanabilme imkanı yaratmasından dolayı da uygulama avantajı sağlamaktadır.
Adsorpsiyonlu ısı pompası çevrimleri ilk defa Faraday tarafından tanımlanmıĢ, ticari amaçlı soğutucu
(veya ısı pompası) giriĢimi ise 1920'de baĢlamıĢtır [1-2]. Türkiye’ de ise Ülkü ve grubu tarafından silika
jel/su ve doğal zeolit/su çiftlerinin kullanıldığı teorik ve deneysel çalıĢmalar yapılmıĢtır [1-5]. Son
yıllarda ise, aynı grup adsorpsiyonlu ısı pompaları üzerine çalıĢmalarına devam etmekte ve adsorbent
yataklardaki ısı ve kütle transferinin simülasyonunu yaparak, verimli ve kompakt adsorbent yatak
tasarımları üzerinde çalıĢmaktadırlar [6-9].
Adsorpsiyonlu ısı pompasının çalıĢma prensibi tamamen adsorpsiyon ve desorpsiyon olayına
dayanmaktadır. Adsorpsiyonlu ısı pompalarında sisteme verilen enerji desorpsiyon iĢlemini
sağlamaktadır. Bu nedenle adsorpsiyonlu ısı pompaları çevriminde desorpsiyon iĢlemini sağlayabilen
her türlü ısı kaynağı ile çalıĢılabilmektedir. Adsorpsiyonlu ısı pompaları, adsorbent, adsorbent yatağı,
kondenser, evaporatör, genleĢme vanası ve adsorbattan oluĢmaktadır. Soğutma periyodunda
buharlaĢtırıcıda bulunan adsorbat çevreden ısı çekerek buharlaĢmakta, adsorbent yatağında kuru
durumda bulunan adsorbent tarafından adsorplanmaktadır. YoğuĢma sırasında ise, adsorbent
yatağına transfer edilen ısı ile adsorbat desorbe edilip, adsorbent yatağını terk etmekte ve
yoğuĢturucuda çevreye ısı bırakarak yoğuĢmaktadır. YoğuĢturucuda yoğuĢan adsorbat daha sonra
genleĢme vanasından geçirilerek basıncı düĢürülmekte ve buharlaĢtırıcıya aktarılmaktadır [3].
Adsorpsiyonlu ısı pompaları basit bir çalıĢma prensibine sahip olmalarına rağmen yüksek etkinlik
katsayılarında çalıĢabilmesi için özel tasarımlar gerektirmekte ve bu uygun tasarımlar üzerinde çeĢitli
ülkelerde değiĢik adsorbent-adsorbat çiftleriyle çalıĢılmaktadır. Ancak, diğer bir düĢünce ise
adsorpsiyonlu ısı sistemlerini veya komponentlerini mekanik ısı pompalarında kullanarak mevcut
sistemlerin etkinlik katsayısını arttırmaktır. Bu düĢünce, son zamanlarda araĢtırmacıların ilgisini
çekmiĢ ve bu konuda bilimsel ve teknik yayınların yanısıra patentlerin baĢvurusunda önemli ölçüde
artıĢ olmuĢtur. Bu çalıĢmada adsorpsiyonlu ısı pompalarının buhar sıkıĢtırmalı ısı pompası ile kombine
edilmesi sonucunda oluĢan hibrit sistem tasarımları araĢtırılmıĢtır.
Hibrit sistemlerde adsorpsiyonlu ısı pompası tercih edilmesinin sebebi düĢük sıcaklıklardaki ısı
kaynaklarının değerlendirilmesine olanak sağlayarak ek soğutma etkisi getirmesidir. Çevreye zararlı
soğutucu akıĢkanlar ile çalıĢmayan, sadece atık ısı ile çalıĢıp mekanik enerjiye gereksinim duymayan
adsorpsiyonlu ısı pompaları sayesinde, enerji etkinliği daha yüksek soğutma ve ısıtma sistemlerinin
geliĢtirilmesi mümkün olabilecektir. Kullanım alanı bu kadar geniĢ olan ısıtma ve soğutma
sistemlerinde hibrit sistemlerinin kullanımı enerji tüketiminde ciddi tasarruflara neden olabilecektir.
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2. HĠBRĠT SĠSTEMLERĠN SINIFLANDIRILMASI
Hibrit sistemler, mevcut buhar sıkıĢtırmalı soğutucu sistemlerin teknolojisini değerlendirmekte ve
mevcut buhar sıkıĢtırmalı soğutucu üretimi yapan sistemlere adapte edilebilmektedir. Dolayısı ile
yüksek yatırımlar gerektirmeden mevcut soğutucu sistemlerde verim artıĢı sağlayabilirler. Buhar
sıkıĢtırmalı ve adsorpsiyonlu ısı pompalarının kombine edilmesi (hibrit sistem) üzerine yapılan
çalıĢmalar aĢağıda detaylı olarak verilmiĢtir.
Literatürde buhar sıkıĢtırmalı ısı pompalarının, adsorpsiyonlu ısı pompaları ile tek çevrimli ve çift
çevrimli olarak kombine edilebildiği görülmüĢtür. Her iki sistemde de amaç, buhar sıkıĢtırmalı ısı
pompasının mevcut COP değerini arttırmaktır. Buhar sıkıĢtırmalı ve adsorpsiyonlu sistem
elemanlarının içiçe yer aldığı tek çevrimli hibrit sistemlerde, buhar sıkıĢtırmalı çevrimin soğutucu
akıĢkanı adsorbent yatağı tarafından adsorplanmakta/desorplanmakta olup çevrimde ayrıca bir
adsorbat yer almamaktadır. ġekil 1’de gösterildiği gibi tek çevrimli hibrit sistemler tek bir soğutucu
akıĢkan ile çalıĢmaktadır.

ġekil 1. Tek çevrimli hibrit soğutma sitemlerine bir örnek.
Çift çevrimli hibrit sistemlerde, buhar sıkıĢtırmalı çevrim adsorpsiyonlu ısı pompası çevrimi ile sadece
ısı alıĢveriĢinde bulunmakta ve buhar sıkıĢtırmalı çevrimin soğutucu akıĢkanı ile adsorbent yatak
tarafından adsorplanan/desorplanan adsorbat karıĢmamaktadır (ġekil 2) .

ġekil 2. Örnek bir çift çevrimli hibrit soğutma sitemlerine bir örnek.
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Bu çalıĢmada, literatürde bulunan çalıĢmalar bu sınıflandırmaya göre gruplandırılmıĢ, hibrit sistemlerin
verimleri karĢılaĢtırılarak avantaj ve dezavantajları tartıĢılmıĢtır.
2.1. TEK ÇEVRĠMLĠ HĠBRĠT SOĞUTMA SĠSTEMLERĠ
Literatür taraması sonucu ulaĢabildiğimiz tek çevrimli hibrit soğutma sistemleri Tablo1.de orjinal
Ģekilleriyle verilmektedir. Tablo1.de 3 sütun yer almaktadır. Ġlk sutunda araĢtırmacıların isimleri ve
alınan referans numarası, 2.sütunda geliĢtirdikleri sistemin Ģeması ve 3.sütunda ise hibrit sistemlerden
elde edilen verim veya verim artıĢı yer almaktadır. Yaptığımız araĢtırmalar, adsorbent yatağının buhar
sıkıĢtırmalı soğutma çevrimine iki yöntem ile kombine edilebileceğinin göstermiĢtir. Bu yöntemler
aĢağıda ayrı ayrı anlatılmaktadır.
Birinci yöntem: Adsorbent yatağını mekanik kompresörden önce veya sonra yerleĢtirilerek mekanik
kompresörün iĢ gücünün bir kısmını karĢılamaktır. Bu sistemlerde, ilk olarak termal kompresör
(adsorbent yatak) ve daha sonra mekanik kompresör kullanılabilir. Bu durumda termal kompresör
soğutucu gazın basıncını evaporatör basıncından orta derece bir basınca getirmekte ve daha sonra
soğutucu akıĢkan mekanik kompresöre girerek basıncı kondenser basıncına yükseltilmektedir. Diğer
bir yöntem ise, termal kompresörün mekanik kompresörden sonra yerleĢtirilmesidir. Bu durumda
soğutucu akıĢkanın basıncı orta seviyeye mekanik kompresör tarafından yükseltilmekte, termal
kompresör ile kondenser basıncına getirilmektedir. DıĢarıdan adsorbent yatağa verilen ısı yardımıyla
soğutucu akıĢkanın desorpsiyonu gerçekleĢmekte ve adsorbent yatağın basıncı istenilen basınca
ulaĢmaktadır. Dikkat edilmesi gereken husus, bu çevrimlerde mekanik kompresörde sıkıĢtırılan ve
termal kompresörlerde adsorplanan/desorplanan soğutucu akıĢkan aynıdır. Bu yöntemin dezavantaji
ise, sistemde desorpsiyon iĢlemi için gerekli süre nedeni ile sistemin kesintili olarak çalıĢmasıdır. Bu
problemin giderilmesi için, bazı araĢtırmacılar tarafından iki veya daha fazla adsorbent yatak
kullanılmıĢtır. Bir adsorbent yatağında adsorpsiyon iĢlemi gerçekleĢirken, diğer adsorbent yatakta
desopsiyon iĢlemi gerçekleĢmektedir. Bu tip sistemlerin diğer bir dezavantaji ise ani yük değiĢimlerine
karĢı sistemin hızlı bir Ģekilde davranamamasıdır. Adsorpsiyon ve desorpsiyon iĢlemi büyük ölçüde
süreye bağlı olduğundan, bu tip hibrit sistemler hızlı davranıĢ gösterememektedir. Ayrıca, mekanik
kompresörlerde kullanılan yağ, termal kompresör için önemli bir sorun olabilir. Termal kompresörde
bulunan adsorbentin gözenekleri yağ buharı tarafından tıkanması durumunda adsorpsiyon kapasitesi
düĢebilmektedir. Bu nedenle, bu tip sistemlerde soğutucu akıĢkan adsorbent yatağında girmeden
önce yüksek perfromanslı yağ ayırıcı ünitelerden geçmelidir.
Birinci yöntem bazı araĢtırmacılar tarafından benimsenmiĢ ve bu doğrultuda çalıĢmalar yapılmıĢtır.
.
Örneğin Tablo1.de gösterildiği gibi Banker ve ark. bu tip bir sistem üzerine teorik bir çalıĢma
yapmıĢlardır [10]. Önerilen sistemlerde, HFC 134a soğutucu gazı ile çalıĢan bir hibrit sistem üzerine
çalıĢılmıĢtır. Termal kompresörde adsorbent olarak aktif karbon tercih edilmiĢtir. Banker ve ark. iki
sistem önermiĢlerdir, ilk önerilen sistemde termal kompresör, mekanik kompresörden önce
yerleĢtirilmiĢken, diğerinde termal kompresör mekanik kompresörden sonra yerleĢtirilmiĢ olup iki
kompresör arasında da intercooler kullanılmıĢtır. Sonuç olarak hibrit bir sistemin, tamamen mekanik
sıkıĢtırmalı kompresör ile çalıĢan bir sisteme göre %40 enerji tasarrufu sağladığı görülmüĢtür. Bu tip
hibrit sistemlerin düĢük rejenerasyon sıcaklıklarda bile kullanılabileceği belirtilmiĢtir. Michel van der
Pala ve ark. tarafından yapılan bir diğer araĢtırmada aynı yöntem tercih edilmiĢtir [11]. ÇalıĢma çifti
olarak silika-jel ve su çifti kullanılmıĢtır. ÇalıĢmanın amacı adsorpsiyonlu sistemin verimini mekanik
kompresör kullanarak arttırmaktır. Adsorpsiyonlu soğutucunun termal verimi, mekanik kompresör
kullanılarak %40’dan %60’a yükseltilmiĢtir. Aynı yöntemin kullanıldığı bir diğer araĢtırma Mitsui ve ark.
tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir[12]. Tablo1’de görüldüğü gibi, iki adsorbent yatağı kompresör iĢinin bir
kısmını karĢılamak için kullanılmıĢtır. Ġki adsorbent yatağın kullanılması soğutma çevriminde süreklilik
sağlamaktadır. Inoue ve Honda [12, 13] buhar sıkıĢtırmalı bir çevrime bir adsorbent yatak adapte
etmiĢtir. Kompresörden çıkan yüksek sıcaklıktaki soğutucu gaz adsorbent yatağındaki adsorbatın
rejenerasyonunu sağlamaktadır. Daha sonra, sistem durduğunda adsorbent yatağındaki adsorbent
soğutucu akıĢkanı adsorplamakta ve ek bir soğutma etkisi yaratmaktadır.
Tek çevrimli hibrit sistemlerin geliĢtirilmesinin ikinci yöntem ise; adsorbent yatağı soğutucu akıĢkanın
basıncını artırmak amacı ile kullanılmaması, onun yerine adsorbent yatakların evaporatör ve
kondenser olarak kullanılmasıdır. BaĢka bir deyiĢle, mevcut buhar sıkıĢtırmalı ısı pompasındaki
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yoğuĢturucu yerini adsorsiyon yatağına, buharlaĢtırıcı da desorpsiyon yatağına bırakarak hibrit sistem
oluĢturulabilmesi yöntemidir. BuharlaĢtırıcıda desorpsiyon ısısı, düĢük sıcaklıktaki ortamdan
çekilmekte, yoğuĢturucuda ise adsorbent tarafından adsorplanan soğutucu kaıĢkanın adsorpsiyon
ısısı yüksek sıcaklıktaki ısı kaynağına bırakılmatadır. Sward ve Levan [14] ikinci yöntem ile çalıĢan bir
hibrit sistem üzerinde çalıĢmıĢlardır. Bu araĢtırmacılar geliĢtirdikleri çift çevrimli hibrit sistemde
CO2/zeolit, CO2/aktif karbon, ve amonyak/silika jel olmak üzere üç farklı adsorbat/adsorbent ve iki
adsorbent yatağı kullanmıĢlardır. Bu çalıĢma sonucunda incelenen hibrit sistem en iyi sonuçları
amonyak ve silica jel için vermiĢtir.

Tablo 1. Tek çevrimli çalıĢma çiftleri geliĢtiren araĢtırmacıların geliĢtirdikleri sistem ve elde edilen
verim artıĢ oranları.

AraĢtırmacı

Banker ve ark.
(2008) [10].

Önerilen Sistem

Etkinlik Katsayısı
veya
Verim ArtıĢ Oranı

%40

Michel van der
Pala ve ark.

(2011) [11].

%60
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Mitsui ve ark.

(1999) [12].

Inoue ve Honda
(1999) [12, 13].

Sward ve Levan
(1999) [14].

BelirtilmemiĢ

BelirtilmemiĢ

%40

2.2 Çift Çevrimli Hibrit Soğutma Sistemleri
Çift çevrimli hibrit soğutma sistemleri, Tablo 2’de önerilen sistemlerin orjinal Ģekilleriyle verilmektedir.
Daha önce de belirtildiği gibi, çift çevrimli hibrit soğutma sistemlerinde buhar sıkıĢtırmalı ve
adsorpsiyon çevrimler birbirleri ile sadece ısı alıĢveriĢinde bulunmakta ve soğutucu akıĢkanları
karıĢmamaktadır. Athanansiou [15] tarafından önerilen çift çevrimli hibrit soğutma sistemi, bir
buzdolabına uygulanmıĢ ve sistemin Ģematik Ģekli Tablo 2’de verilmiĢtir. Bu hibrit soğutma çevriminde
iki soğutma sistemi mevcut olup evaporatör haznesi, hem mekanik hem adsorpsiyonlu sistem vasıtası
ile soğutulmaktadır. Görüldüğü gibi, iki çevrimin soğutucu akıĢkanları birbirleri ile karıĢmamaktadır. Bu
çalıĢmada kompresör ve kondenser ısısının nasıl desorplama iĢlemi sağlayabildiği anlatılmamıĢtır.
Diğer bir sistem ise, Sklenak [16] tarafından geliĢtirilmiĢtir. Hibrit çevrim bilgisayar odalarının
soğutulması için kullanılan bir soğutucu üzerinde uygulanmıĢtır. Mekanik soğutma sistemindeki
kompresör ve çevrim tarafından çevreye atılan ısı bir adsorpsiyonlu soğutucuya aktarılmakta ve
adsorpsiyonlu sistemi çalıĢtırmaktadır. Böylece ek bir soğutma gücü elde edilmekte ve soğutucu
sistemin performansı arttırılmıĢ olmaktadır. Sklenak tarafından önerilen buhar sıkıĢtırmalı çevrimdeki
ortama atılan ısısının nasıl adsorpsiyonlu ısı pompasında kullanılabileceği anlatılmamıĢtır.
A.Asselman ve Van Vensvoort [17] tarafından geliĢtirilmiĢ sistem bir ev tipi buzdolabı üzerinde
uygulanmıĢtır. Buzdolabı buzluk ve soğutucu olmak üzere iki bölümden oluĢmaktadır. Buhar
sıkıĢtırmalı çevrim sıcaklığı oldukça düĢük olması istenen buzluk bölümüne hizmet vermektedir.
Buzluk buharlaĢtıcı bölümünden çıkan soğutucu akıĢkan, bir ısı değiĢtirgeci vasıtası ile buhar fazında
bulunan adsorbatı yoğuĢturmakta ve düĢük sıcaklıkta sıvı haline gelen adsorbat soğutucu bölümünü
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soğutmaktadır. Ġkinci çevrimdeki adsorbat buhar miktarı, adsorbent yatağında bulunan adsorbent ve
bir elektrikli ısıtıcı tarafından ayarlanmaktadır. Silika jel veya zeolit tip adsorbentler bu sistem için
önerilmiĢtir. Diğer bir çalıĢma ise, Ilis, Mobedi ve Ülkü [18] tarafından geliĢtirilen bir çift çevrimli hibrit
soğutma sistemidir. Kompresörden çıkan gazın sıcaklığı yüksek olup ısısı bir ısı değiĢtirgeci
aracılığıyla bir adsorbent yatağına transfer edilmekte ve rejenerasyon iĢlemi gerçekleĢmektedir. Bu
transfer özel bir ısı değiĢtirgeci vasıtası ile yapılmaktadır. Yüksek basınç ve sıcaklıktaki soğutucu
akıĢkan adsorbent ile temas halinde bulunan borular içinden geçmekte ve ısısını adsorbente bırakarak
desorpsiyon iĢlemi gerçekleĢmektedir. Görüldüğü gibi sistem tek (veya çift) buharlaĢtırcı ve çift
yoğuĢturucudan oluĢmaktadır. Adsorpsiyonlu soğutma çevrimi sayesinde ek bir soğutma gücü elde
edilmekte ve sistemin toplam COP değerinin yükseltilebileceğini teorik olarak gösterilmektedir. Bu
sistem için adsorbent olarak silika jel, zeolit veya aktif karbon önerilmiĢtir.
Tablo 2. Çift çevrimli çalıĢma çiftleri geliĢtiren araĢtırmacıların geliĢtirdikleri sistem ve elde edilen
etkinlik katsayısı ve verim artıĢ oranları.
AraĢtırmacı

A. Athanansiou
(2010) [15].

Önerilen Sistem

Etkinlik
Katsayısı
veya
Verim ArtıĢ
Oranı

BelirtilmemiĢ

B. Sklenak
(2008) [16].

COP=6.7
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A.Asselman,
Van Vensvoort
(1983) [17].
BelirtilmemiĢ

Ilis, Mobedi,
Ulku
(2014) [18-20].

%30

Yukarıda yapılan literatür araĢtırması, hibrit sistemler üzerine çalıĢmaların daha çok özel firmalar
tarafından yapıldığını, bu nedenle geliĢtirilen sistemler ile ilgili araĢtırma makalelerinden daha fazla
patentin mevcut olduğunu göstermiĢtir. Patentlerde geliĢtirilen sistem ve teknoloji genel anlamda
korunmaya çalıĢıldığı için, önerilen sistemlerin detaylarına ulaĢılamamıĢtır.

SONUÇ
Son yıllarda adsorpsiyonlu ısı pompalarının kullanıldığı hibrit sistemler üzerine birçok araĢtırmageliĢtirme yapılmıĢtır. Bu makalede buhar sıkıĢtırmalı çevrimlerin adsorpsiyonlu çevrimlerle
birleĢtirildiği hibrit sistemlerle ilgili ulaĢılabilen araĢtırmalara yer verilmiĢtir. Bu çalıĢmaların bir kısmı
bilimsel makale olarak yayınlanmıĢ olup bir kısmı ise farklı firmaların patentleri olarak literatürde
bulunmaktadır. Önerilen sistemler incelenmiĢ, bunun sonucunda hibrit sistemler iki grupta; a)tek
çevrimli hibrit sistemler, b)çift çevrimli hibrit sistemler olmak üzere sınıflandırılabileceği gösterilmiĢtir.
Literatürde önerilen hibrit sistemler bu sınıflandırmaya göre açıklanmıĢtır. Tek çevrimli hibrit
sistemlerde tek çalıĢma akıĢkanı yer almaktadır. Önerilen hibrit sistemlerin orjinal Ģematik Ģekilleri iki
tablo halinde sunulmuĢtur. Sonuç olarak; gerek adsorpsiyonlu çevrim ve mekanik çevrim arasında ısı
alıĢveriĢi olduğunda gerekse adsorbent yataklar mekanik çevrime dahil edildiğinde hibrit sistemlerin
kullanılması, mevcut mekanik sisteme kıyasla verim artıĢına neden olmaktadır. Bu durum günümüzde
yaygın olarak kullanılan buhar sıkıĢtırmalı ısı pompalarının adsorpsiyonlu ısı pompaları ile
birleĢtirilerek daha yüksek COP değerlerinde çalıĢabileceğini göstermektedir.
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KARġILAġTIRMALI YENĠ YAKLAġIMLAR
Feyza ġAHĠN
Hayati CAN
Naci ġAHĠN

ÖZET
ÇeĢitli mahallerin soğutulmasında kullanılan evaporatörlerden, istenilen verimin alınması için önem arz
eden farklı tasarım kriterleri bulunmaktadır.
Evaporatörlerde uygulanan yeni malzeme ve konstrüksiyon yaklaĢımları ısı değiĢtiricilerin verimliliğine,
iĢletme ömrüne, kurulum ve iĢletme kolaylığı ile maliyetine etki etmektedir.
Eski yaklaĢımda karĢımıza çıkan düz boru uygulamaları yeni yaklaĢımda yerini türbülanslı borulara
bırakırken verimlilikte kayda değer artıĢlar gözlenmektedir. Aynı Ģekilde konstrüktif geliĢmeler yeni
yaklaĢımda farklı sevkiyat, kurulum ve iĢletme kolaylıkları sağlamaktadır.
Boruların türbülanslı veya düz oluĢu, düz veya kaburgalı lamel özelliği, ürün konstrüksiyonu gibi
tasarım kriterleri bu çalıĢmada irdelenecek ve birbirlerine göre avantajları tartıĢılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Evaporatör, Kanatlı Borulu Isı DeğiĢtiriciler, Evaporatör Tasarımı, Enerji Verimliliği

ABSTRACT
Evaporators are used for cooling of different spaces, and there are some important design criterions to
have a better performance.
The new material and construction approach for evaporators affects the efficiency, physical life, ease
of use, cost.
Evaporators with grooved tubes are using instead of smooth tubes by the new approach and
significant capacity increasing can be seen. Accordingly compact products achieve lower energy
consumption.
In addition, with the new approach constructive developments help to use the evaporators easier. In
this paper, effects of tube materials and forms, fin materials and forms, and constructive developments
are studied.
Key Words: Evaporator, Fin and Tube Heat Exchangers, Evaporator Design, Energy Efficiency
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1. GĠRĠġ
GeliĢen teknoloji ile birlikte ısı değiĢtiricilerde kullanılan malzemeler de çeĢitlilik kazanmıĢ ve kullanım
yerlerine göre farklı seçenekler sunulmasına imkan sağlamıĢtır. Soğutma sistemlerinde kullanılan
evaporatörlerin boru ve lamel (kanat) malzemelerinin ortam Ģartlarına uyumlu malzemelerden
seçilmesi gerekmektedir. Doğru malzeme seçimi evaporatörün iĢletme ömrünün artmasında önemli rol
oynamaktadır. Kullanılan boru ve lamel formları da ürün kapasitesini direkt olarak etkilemektedir.
Evaporatörlerdeki yeni yaklaĢımla kullanılmaya baĢlanan türbülanslı borular, farklı lamel formları da
evaporatör tasarım kriterlerinde önem arz etmektedir.
Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda yapılan inovatif konstrüktif geliĢmeler evaporatörlerde kullanım
kolaylığı sağlamaktadır.

2. EVAPORATÖRLERDE FARKLI MALZEME YAKLAġIMI
2.1. Evaporatörlerde Kullanılan Boru Malzemesi ve Özellikleri
2.1.1. Boru Malzeme Seçimi
Freonlu evaporatör borularında kullanılmak üzere sıkça tercih edilen malzemeler; bakır, paslanmaz
çelik ve aluminyum olarak sıralanmaktadır. Malzeme tercihi ısı değiĢtiricinin kullanılacağı ortama veya
iç akıĢkana göre değiĢmektedir.
Bakır boru, ısı iletkenliğinin yüksek olması nedeni ile tercih edilmekte ve havada agresif bileĢenlerin
olmadığı birçok uygulamada çözüm sunmaktadır.
Alüminyum borulu ürünler, özellikle ürün ağırlığının düĢürülmesinin istendiği ortamlarda (otobüs vb.)
yaygın kullanıma sahiptir. Bakır malzemeye göre ısı iletkenliği düĢük olsa da maliyet açısından da
avantaj sağlamaktadır.
Paslanmaz çelik borular ise iç akıĢkanın korozif etkilere sahip olduğu (amonyak) sistemlerde, yüksek
basınçlı (CO2) ürünlerde ve dıĢ ortamda yüksek korozif maddelerin dolaĢtığı (süt, yoğurt, peynir vb.
üretim tesislerinde) alanlarda kullanılmaktadır. Özellikle süt mamulleri tesislerinde karĢılaĢılan ve
çözümü çok zorlu olan bakır korozyonunun önüne geçilmesine olanak sağlamaktadır. Paslanmaz boru
agresif muhafaza Ģartlarına sahip süt mamulleri tesislerinde bakır boruyu korumak amacıyla kullanılan
epoksi kaplamaya ihtiyacı ortadan kaldırmaktadır.
2.1.2 Türbülanslı ve Düz Boru YaklaĢımı
Kanatlı borulu evaporatörlerde kullanılan boruların iç yüzeyi tasarıma ve maliyet optimizasyonuna göre
farklılık gösterebilmektedir. Düz borular ve türbülanslı borular evaporatör bataryalarında
kullanılabilmektedir. Kanatlı borulu evaporatörlerde türbülanslı boru kullanımı, daha kompakt, daha
verimli, ekonomik ürünler elde edilmesini sağlamaktadır.
ġekil 1.’de Türbülanslı boruların teknik özelliklerine konu olan ölçüler ve ġekil 2.’de farklı geometrik
yapıya sahip türbülanslı boruların kesit görünümleri verilmektedir.
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ġekil 1. Türbülanslı boruların teknik özelliklerine konu olan ölçüler [1]

ġekil 2. Farklı geometrik yapıya sahip türbülanslı boruların kesit görünümleri [1]
Freonlu sistemlerde türbülanslı bakır boru seçimi, verimi özel olarak artıran bir faktör olarak karĢımıza
çıkmaktadır. Fakat her yiv formu evaporatör için uygun değildir. Ayrıca, iĢlenmesi yönünden hassas bir
çalıĢma gerektirir. Yapılan deneysel çalıĢmalarda ürünlerin doğru tasarımı ile performansın aynı boru
boyunda %20 mertebelerinde arttığı görülmüĢtür.[2] Böylece maliyet fayda iliĢkisinde türbülanslı boru
pozitif etki yaratmaktadır. FrtCoils yazılım programı ile yapılan hesaplamalarla düz ve türbülanslı
boruların kapasiteye etkisi, standartlarda belirtilen Ģartlar [3] altında karĢılaĢtırmalı olarak verilmiĢtir.
2
KarĢılaĢtırma yapılan ürün yaklaĢık olarak 550 m ısı transfer yüzey alanına sahip 1195x 3750x 1315
mm ( En x boy x yükseklik) boyutlarında bir evaporatör olup R404A akıĢkanı ile belirtilen standart
Ģartlarda incelenmiĢtir. Yazılımdan elde edilen sonuçlar laboratuar testleri ile doğrulanmıĢtır.
AĢağıdaki tabloda kapasite ölçümlerinin yapıldığı standart Ģartlar verilmiĢtir. Burada; t A1 hava giriĢ
sıcaklığı (kuru termometre); tdP kalorimetrik oda içerisinde hava çiy noktası sıcaklığı; te buharlaĢma
sıcaklığı; Δtsup süper ısıtma; Dt1 giriş sıcaklık farkı; tR1 ikincil soğutulmuş soğutucu akışkan sıcaklığıdır.
Tablo 1. Standart ġartlar

Standart
Şart
SC1
SC2
SC3
SC4

tA1 (°C)
10
0
-18
-25

tdP (°C)
<-2
<-10
<-27
<-33

te (°C)
0
-8
-25
-31

Δtsup/ Dt1
0.65
0.65
0.65
0.65

tR1 (°C)
30
30
20
20
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Türbülanslı
Boru

Standart Şartlar
ġekil 3. Düz ve türbülanslı boruların kapasite karĢılaĢtırması
2.2 Evaporatörlerde Kullanılan Lamel Malzemesi ve Özellikleri
Kanatlı borulu evaporatörlerde, lamel boyutu ve lameller arası mesafe (hatve) dıĢında evaporatörün
performansı ve ömrünü etkileyen farklı özellikler bulunmaktadır. Bunlar lamel malzemesi, lamel
kalınlığı, lamel formu olarak sıralanabilir.
2.2.1. Lamel Malzeme Seçimi
Kullanılan lamel malzemesi seçimi, ortam havasına bağlı olarak değiĢiklik göstermektedir. Performans
ve ekonomiklik göz önüne alındığında, genel olarak kullanımı tercih edilen alüminyum malzemenin
yanı sıra, havada alüminyum ile korozyon yaratacak maddelerin olması durumunda bakır, kaplamalı
alüminyum veya alaĢımlı/kaplamalı alüminyum alternatifleri bulunmaktadır.
Ġlaç depoları, market reyon dolapları gibi belirli hijyen standartlarında ürünlerin kullanılması gerektiği
yerlerde ısı değiĢtiricilerin de özel anti bakteriyel özellikteki malzemelerle üretilerek kullanıcıya
sunulması gerekmektedir. Bu gibi ortamlarda kullanılan hidrofilik kaplamalı alüminyum kanatlar, kanat
yüzeyinde yoğuĢan suyun hızlıca yüzeyden uzaklaĢtırılmasını sağlamaktadır. Hidrofilik kaplama, kanat
yüzeyinde yoğuĢan suyu düĢük yüzey gerilimi sayesinde yüzeyden uzaklaĢtırarak, kanat yüzeyinde
mikroorganizmaların ve mantarların üremesini ve yoğuĢan suyun alüminyum kanat üzerindeki
aĢındırıcı etkisini azaltmaktadır.
Özellikle peynir, yoğurt üretim ve saklama tesislerinde, evaporatör lamel malzemesi kaplamalı veya
alaĢımlı olarak tercih edilebilir.
Lamel malzemesi kadar, lamel kalınlığının da performansa etkisi önem kazanmaktadır. Lamel
kalınlığının artması birim yüzeydeki kanat verimliliğini artırmakta ve dolayısıyla evaporatör verimini
etkilemektedir. [4]

(1)

(2)
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(1) ve (2) eĢitliklerinde;
n f ; Kanat ( Lamel) verimi

d 0 ; Boru dıĢ çapı (m)

 m ; Hava tarafı ısı taĢınım katsayısı (W/m 2K)
 f ; Lamelin ısı iletkenliği (W/mK)
 ; Lamel kalınlığı (m)
 ; Lamel boyutuna bağlı katsayı (EĢitlik (3))
b f ; Dörtgen lamel geniĢliği (m)
l f ; Dörtgen lamel yüksekliğini (m) ifade etmektedir.

(3)
2

Kapasite (kW)

YaklaĢık 135 m ısı transfer yüzey alanına sahip 605x3650x707 mm ( En x boy x yükseklik)
boyutlarında bir evaporatör R404A akıĢkanı ile SC2 standart Ģartında incelenmiĢ ve ġekil.4’ te lamel
malzemesi kalınlığının kapasiteye etkisi verilmiĢtir.

0,30 mm
0,20 mm

Hatve (mm)
ġekil 4. Lamel kalınlığının kapasiteye etkisi
2.2.2 Kaburgalı ve Düz Lamel YaklaĢımı
Evaporatörlerde kullanılan lamel formları düz veya kaburgalı olabilmektedir. Lamele verilen formlar
türbülans yaratıcı ve alan artırıcı etkileri nedeniyle düz formlara göre daha yüksek transfer katsayısı
sağlamaktadır. Fakat daha yüksek bir hava direncine ve buzlanma sorununun artmasına neden
oluĢturmaktadır. Bu nedenle buzlanma riskinin artması durumunda düz lamel, buzlanma riskinin az
olduğu durumlarda ise kaburgalı lamel kullanılmalıdır. Nihai karar iĢletme verimliliği dikkate alınarak
verilmelidir.
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Kaburgalı
Düz

Lamel Kalınlığı (mm)
ġekil 5. Lamel formunun kapasiteye ektisi

3. EVAPORATÖRLERDE KULLANIM KOLAYLIĞI ĠÇĠN KONSTRÜKTĠF YENĠ YAKLAġIMLAR
Maksimum kapasiteyi verecek Ģekilde iyi tasarlanmıĢ bir evaporatörün kullanım kolaylığı için
konstrüktif olarak da iyi tasarlanması gerekmektedir. Farklı kullanım alanlarında çalıĢtırılan
evaporatörlerin, montaj, bakım esnasında veya herhangi bir nedenle ürünlere müdahale edilmesi
gerektiğinde kullanıcıya maksimum kolaylığı sağlayacak Ģekilde üretilmiĢ olması önemlidir.
3.1. Kolay Montaj için Yapılabilecek ĠyileĢtirmeler
Evaporatörlerin sevkiyat ve montaj güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. Yeni yaklaĢımla hem iĢ
gücü tasarrufu hem de iĢ güvenliğinde avantaj sağlanmaktadır.

ġekil 6. Eski ve yeni tarz taĢıma ayakları
Eski tarzda olduğu gibi ürünlerin ters Ģekilde paletler üzerinde sevk edilmesi ürünlerde deformasyona
neden olabileceği gibi, montaj aĢamasında ürünün tavana asılacak Ģekilde döndürülmesi de fazladan
iĢ yüküne ve iĢçi sağlığı riskine neden olmaktadır. Yeni seri evaporatörlerde ürün boyutlarına bağlı
olarak tasarlanan taĢıma ayakları ile hem ürünlerin zarar görmemesi sağlanmakta hem de palet
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu Bildirisi
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üzerinde taĢındığı Ģekilde montajı yapılabilmektedir. Bu iyileĢtirme ile olası iĢ kazaları da minimize
edilmektedir.
3.2. Güvenli ve Kolay Servis için Yapılabilecek ĠyileĢtirmeler
Evaporatörlere servis ihtiyacı, ısıtıcıların elektrik bağlantılarının kontrolü, kolektör ve distribütörlerin
kontrolünü içermektedir.

ġekil 7. Eski ve yeni tarz yan kapak tasarımları
Eski tarz ürünlerde yan kapakların ve tavanın civatalı, sök/ çıkar sisteminde olması ürüne, özellikle
tavana asılı konumda iken müdahale edilmesini zorlaĢtırmakta ve zaman kaybı ve iĢ güvenliği sorunu
yaratmaktadır. Yeni yaklaĢım ile menteĢeli, aç/kapa sisteminde tasarım yapılması iĢ verimini
artırmakta ve iĢ güvenliğini maksimize etmektedir.
3.3. Soğuk Odalarda Su Damlamasının Önlenmesi ve Drenaj Hattı ĠyileĢtirmeler
Evaporatörlerde kullanım açısından en hassas konuların baĢında drenaj suyunun sistemden
uzaklaĢtırılması ve alt tava dıĢ yüzeyinde oluĢan terlemedir. Ġyi tasarlanamamıĢ bir drenaj tavası ve
drenaj hattı borusu alt tavada su birikmesine, suyun donmasına ve drenaj hattının tıkanmasına neden
olabilmektedir.

ġekil 8. Eski tarz evaporatörlerde drenaj tavası yapısı
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ġekil 9. Yeni tarz evaporatörlerde drenaj tavası yapısı
Yeni serilerde daha iyi tasarlanan alt tava yapısı drenaj hattından atılması gereken suyun en uygun
Ģekilde toplanarak, alt tavada birikme yapmadan ortamdan uzaklaĢtırılmasına olanak sağlamaktadır.
Bu sayede tava arızaları ve su damlama problemleri minimize edilmektedir.

4. SONUÇ
Bu çalıĢmada evaporatörler için ele alınan, yeni yaklaĢım ve eski yaklaĢım arasında görülen avantajlar
ve dezavantajlar irdelenmiĢtir. Yeni yaklaĢımda kullanılan farklı boru ve lamel formlarının performansa
etkisi, konstrüktif iyileĢtirmelerin kullanım kolaylığına etkisi incelenmiĢtir.
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KANATLI BORULU EVAPORATÖRLERDE DEVRE
TASARIMININ KAPASĠTEYE OLAN ETKĠSĠNĠN DENEYSEL
OLARAK ĠNCELENMESĠ
Ergin BAYRAK
Naci ġAHĠN

ÖZET
Literatür incelendiğinde, kanatlı borulu ısı değiĢtiricileri üzerine yapılan araĢtırmalarda iç akıĢkan ve
hava tarafındaki(dıĢ akıĢkan) düzensizliklere bağlı oluĢan kapasite kayıplarının uygun devreleme
yapılarak giderilmeye çalıĢıldığı görülmüĢtür. Bu kapsamda yapılan çalıĢmada havayı soğutan kanatlı
borulu evaporatörlerde devre düzeninin kapasiteye olan etkisi deneysel olarak incelenmiĢtir.
Ġlk olarak ürün özelliklerine bağlı olarak kullanılacak devre Ģekilleri belirlenmiĢ, buna bağlı prototipler
üretilmiĢ ve bu prototiplerin test iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢma sonucunda devre tasarımının
ısıl kapasiteye olan etkisi gösterilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Hava tarafı non-uniform dağılımı, Evaporatör, Devre Tasarımı

ABSTRACT
When we examine the litareture, the capacity losses depending on distribution on the fluid and air-side
were observed trying to suitable circuit in order to compansate this issue. In this contex, the effect of
circuit design on heat exchanger capacity was investigated experimentally.
Firstly, the designs of circuit were determined depending on the product properties, hence the
prototypes produced. The effect on circuit design on the thermal capacity were demonstrated and
obtained the most suitable circuitry.
Key Words: Air-side Maldistribution, Evaporator, Circuit Design

1. GĠRĠġ
Evaporatörler, buhar sıkıĢtırmalı sistemlerde değiĢik iĢletme Ģartları altında kullanılabilen, distribütör
yapısı ve devreleme Ģekline bağlı olarak boru içerisindeki akıĢkanın dengesiz dağılımı, fan
karakteristiği ve fanın lamel yüzeyine uzaklığına bağlı olarak havanın hızının her bölgede aynı
olmaması, aynı Ģekilde lamel yüzeyinde sıcaklık ve nemin dengesiz dağılımı, düĢük sıcaklıklarda
kanat ve boru yüzeyinde buzlanma büyümesi gibi problemler içerebilen soğutma elemanlarıdır.
Yukarı da bahsi geçen olumsuzluklar ısı değiĢtiricisinin performansını olumsuz yönde etkilemekte ve
tasarlanan kapasitenin alınamamasına sebep olmaktadır. Bu olumsuzlukları gidermek için birçok
çözüm üzerinde çalıĢılmaktadır. Bu çözümlerin genelde kapasitede en önemli rolü oynayan iç akıĢkan
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dağılımının dengesizliğine bağlı oluĢan olumsuzlukları gidermeye yönelik çalıĢmalar olduğu
gözlenmiĢtir.
Litaretür incelendiğinde; son yıllarda yapılan çalıĢmalarda ısı değiĢtiricisi giriĢ havası dengesizliğinin
performans üzerinde birinci dereceden öneme ve belirleyici bir etkiye sahip olduğu [1] , bunun nedeni
ise, hava tarafında olan olumsuzluğun, direk olarak akıĢkan iç sıcaklıklarındaki dengeyi değiĢtirmesine
dayandırılmıĢtır[2]. Kaern ise yaptığı çalıĢmada, hava tarafında olan dengesizliğin akıĢkan tarafında
da aynı duruma yol açtığı ve iki durumun birlikte soğutma kapasitesini ve performansı azalttığını
ortaya koymuĢtur[3].
Isı değiĢtiricisinin ön yüzeyindeki hava dağılımı ve sıcaklık uniform ise bu evaporatör yüzeyi kullanıma
uygundur. Fakat uniform değilse yüzeye gelen hava hızları dolayısıyla hava debisi ve sıcaklık
dağılımına bağlı olarak devreler arası farklar gözlenmektedir [4]. Böyle bir durumda iyi bir devreleme
yapmakta zorlaĢmaktadır [5]. Fagan yaptığı çalıĢmada bir boyutlu non-uniform hava akıĢının etkilerini
inceledi ve kapasiteyi etkilediğini ortaya koydu. En kötü durumda kapasite azalması %20
mertebelerindeydi [6]. Song ise non-uniform ve uniform hava dağılıma bağlı olarak kapasiteyi
karĢılaĢtırdığı çalıĢmasında, kötü dağılım durumunda ki kapasitenin normal duruma göre yaklaĢık
olarak %7,78 daha az olduğunu ortaya koydu.
Chwalowski dört farklı hava profili için evaporatörün performansını deneysel ve simülasyonla
incelediği çalıĢmasında, deney ve simülasyon sonuçları çok yakın değerler verdiğini ve %30‟lara varan
kapasite azalması olduğunu raporladı [7].
Choi, Payne ve Domanski, kanatlı borulu evaporatörlerde akıĢkan ve hava tarafı dengesizliğini ayrı
ayrı deneysel olarak incelediği çalıĢmalarında, akıĢkan tarafı dengesizliğinin kapasiteyi yaklaĢık olarak
%30 mertebelerinde, hava tarafında ise homojen olmayan hava dağılımının kapasiteyi maksimum
%8,7 azalttığını tespit etmiĢlerdir.
Isı değiĢtiricisi optimizasyon iĢlemi için yapılan çalıĢmalarda, belirlenen devre üzerinde ve verilen
Ģartlarda maksimum ısı transferi sağlayacak Ģekilde tasarıma odaklanmıĢ ve akıĢkan devre
tasarımının evaporatör kapasitesi üzerinde önemli etkilerinin olduğu gözlenmiĢtir (Wang 1999; Bigot
2000; Liang 2002) .
Domanski girilen hava ve akıĢkan Ģartları için hava dağılımına bağlı olarak eĢit veya daha iyi kapasite
veren devre dizaynı yapan ve aynı zamanda bunu yaparken yaptığı tasarımın imal edilebilirliğini de
düĢünen ve birçok devre seçeneği sunan bir yazılım geliĢtirdi (ISHED). Bu simülasyonun matematiksel
modeli yine aynı yazarın (EVSĠM) adlı bir yaklaĢımına dayanmaktadır[8].
Yapılacak olan çalıĢmada ise, Tablo 6‟da özellikleri verilen bir kanatlı borulu evaporatörün çok sayıda
noktasından bir anemometre ile hava ölçümü yapılacak buna bağlı olarak da lamel yüzeyinde bir hava
hız haritası çıkartılacaktır. Aynı zamanda bir engel yardımıyla ürünün alt ve üst devresi ayrı ayrı
kapatılıp, hava hızları tekrar ölçülecek ve dengesizlik doğrulanacaktır.
Bu aĢamadan sonra normal devreli ürünün her devresinin çıkıĢındaki termokupllar (ısıl çiftler)
sayesinde, hava akıĢına bağlı kızgınlık değerlerinin nasıl değiĢtiği gözlemlenecek ve elde edilen
verilere bağlı olarak optimum devreleme tasarımı yapılıp, kızgınlık (superheat) ve kapasite
değerlerinin ilk duruma göre değiĢimi gözlemlenecektir.

2. Kanatlı Borulu Evaporatörler
Kanatlı borulu ısı değiĢtiricileri kullanım alanlarının geniĢliği ve kompaktlığı bakımından ısı değiĢtiricisi
türleri içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. En sık uygulanmakta olan ve rastlanan bu tip soğutma
çevriminde akıĢkanı sıvı halden buhar hale geçiren evaporatör, alçak basınç tarafındaki evaporatörde
buharlaĢan soğutucu akıĢkanı emerek yüksek basınç tarafındaki kondensere basan kompresör,
soğutucu akıĢkandaki ısıyı alıp akıĢkanın yoğuĢmasını sağlayan kondenser ve soğutucu akıĢkanın
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adyabatik genleĢerek evaporatöre ölçülü ve gereken miktarda verilmesini sağlayan genleĢme
valfinden meydana gelmektedir.
Kanatlı borulu ısı değiĢtiricileri ısı geçiĢ alanını arttırmak amacıyla çok sayıda kanattan ve düzenli
dizilmiĢ bir boru demetinin bu kanatların içerisinden sıkı geçme ile geçirilmesiyle oluĢturulan yapılardır.
Bu ısı değiĢtiricilerinin çok sayıda kanat içermesi, dıĢ akıĢkan olan havanın ısı taĢınım katsayısının
düĢük olmasından dolayı istenen miktarda ısı geçiĢinin sağlanması amacıyladır.
ÇalıĢma prensipleri oldukça kolay olmakla beraber ısı geçiĢini etkileyen parametrelerin çokluğu
nedeniyle performans analizi yapmak bir o kadar zordur. Isı geçiĢi birbirine çapraz aralarındaki açı 90°
olan akıĢkanlar arasında olur. Ġç akıĢkan, kurveler yardımıyla ısı değiĢtiricisi içerisinde mümkün olduğu
kadar gezinir ve dıĢ akıĢkanla ısıl temasta olur. Fakat matematiksel çözüm yapılırken ısı değiĢtiricisi
zıt akıĢlı kabul edilerek çözüm yapılır. [9]
2.1. Hava Tarafı Homojen Olmayan Dağılımı
Evaporatörde istenilen kapasitenin elde edilebilmesi için gerekli debinin sağlanması ve bu sağlanan
debinin ürün içerisine eĢit olarak dağılması gerekmektedir. Bu doğrultuda kolektör çıkıĢındaki kızgınlık
(superheat) değerine bağlı debiyi ayarlamak ve akıĢkanı istenilen evaporatör basıncına düĢürmek için
genleĢme valfi ile distribütör kullanılmaktadır. Evaporatör optimum performansını, her bir devrenin
çıkıĢ sıcaklığı, kolektörün çıkıĢ sıcaklığıyla aynı olduğu müddetçe vermektedir.
Distribütörde akıĢkan dağılımı iyi ayarlanmıĢ ve hava tarafının tüm özellikleri lamel boyunca aynı ise
her bir devrenin çıkıĢ sıcaklıkları hemen hemen aynı ve kolektör çıkıĢ sıcaklığına yakın olması
beklenir. Fakat çıkıĢ her bir devrede farklı oluyorsa, dengesiz bir iç akıĢkan devrelemesinin
yapılmadığını var sayarsak bunun tek sebebi hava tarafındaki dengesizlikten kaynaklanmaktadır.
Çünkü bu dengesizlik direk olarak akıĢkan iç sıcaklık dağılımını etkilemektedir. Lee [1997] R22 ve
R407C gazları ile yaptığı çalıĢmada, homojen olmayan hava ve iç akıĢkan dağılımını incelemiĢ,
sonuçta hava tarafı dengesizliğinin evaporatör kapasitesine etkisinin, iç akıĢkan tarafı dengesizliğine
göre daha hassas olduğu raporlanmıĢtır.
Kanatlı borulu ısı değiĢtiricilerinde hava tarafı dengesizliği, havanın temas ettiği yüzey boyunca
sıcaklık, nem ve hava hızının tasarım değerinden farklı dağılması sonucunu doğurmaktadır. Bu
çalıĢmada test çalıĢmalarının kuru Ģartlarda yapılmasından dolayı nemin etkisini göz ardı edeceğiz ve
yüzey üzerindeki sıcaklık dağılımını ise Tablo 1‟de görüldüğü gibi, dağılımın hız dağılımı ile
kıyaslandığında çok belirgin olmamasından dolayı dikkate almayacağız. Bu nedenle yapılan
çalıĢmada sadece hava hızı dağılımına odaklanılacaktır.
Tablo 1. Lamel yüzeyi termal dağılımı

Lamel Yüzeyi Termal
Dağılımı
Ort. sıcaklık
Devre
değerleri
1
9,46
2
9,7
3
9,96
4
10,06
5
10,16
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2.2. Hava Hızı Ölçümü
Ürün lamel yüzeyi üzerindeki hava hız dağılımını çıkartmak amacıyla Testo 435 çok fonksiyonlu
anemometre ile 120 noktadan hava hızı, 15 noktadan ise sıcaklık ölçümü (Tablo 1) yapılmıĢtır.
Kullanılan fan karakteristiğine bakıldığında, standart hava debisinin 10153,91 m³/h olduğu
görülmektedir. Hava ölçümünün Eurovent Standartları‟nda olabilmesi için standart değer ile ölçülen
değer %10 oranında bir aralıkta kalması gerekmektedir ve ölçüm sonuçlarının verildiği Tablo 2‟de, her
bir devreden geçen hava debisinin toplam 9988,26 m³/h olduğu görülmektedir. Bu oran %1,6
mertebesinde farklı olduğu için cihazın ölçümü referans olarak alınabilir.
Daha rahat ölçüm yapılabilmesi amacıyla eĢit aralıklı ve anemometre ile eĢit çapta 120 noktadan
oluĢan saç plaka ġekil 1‟de görüldüğü ürün içerisine yerleĢtirilerek delikler boyanmıĢ ve saç plaka
çıkartılmıĢtır. Ölçüm sonucuna bağlı olarak ġekil 2 „de görüldüğü gibi her bir devrenin yatay hız
dağılımı ve 3 boyutlu olarak ürünün her bir noktasının hız dağılımı çıkartılmıĢtır.

ġekil 1. Kullanılacak ürün ve hava hızı ölçüm noktaları
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yatay hız dağılımı

3

ortalama hava hızı

2,8
2,6
2,4
2,2
2
1.devre 2.devre 3.devre 4.devre 5.devre
circuit

3 boyutlu hava hızı
dağılımı
3
2,5

2,5-3

2

2-2,5

1,5

1,5-2
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200

1

100

1-1,5

ġekil 2. Yatay ve 3 boyutlu hava hız ölçüm sonuçları
Tablo 2. Her bir devredeki ortalama hava hızı ve debisi
Hava Hızı Dağılımları
Devre Ort. hava hızı (m/s)

Ort. hava debisi (m³/h)

1

2,658

2067,12

2

2,704

2102,76

3

2,631

2046,38

4

2,485

1932,33

5

2,365

1839,67

2.3. Blokajlı Ölçüm
Fan tarafından oluĢturulan hava debisinin tüm yüzey üzerindeki dağılımını görmenin bir diğer yolu da
yüzeyin simetrik taraflarını kapatmak ve değiĢiklikleri gözlemlemektir. Bu doğrultuda 1200×200
ebatlarında bir karton parçası önce lamelin üst tarafına, daha sonra ise alt tarafına yerleĢtirilip hava
hızları ölçülmüĢ, sonuçlar Tablo 3 ve Tablo 4‟de görüldüğü gibi elde edilmiĢtir.
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Tablo 3. Alt blokaj hava hız dağılımları
Alt Blokaj Hava Hızı Dağılımları
Devre

Ort. hava hızı (m/s)

1

3,408

2

3,216

3

3,15

4

3,814

5
Tablo 4. Üst blokaj hava hız dağılımları
Üst Blokaj Hava Hızı Dağılımları
Devre

Ort. hava hızı (m/s)

1
2

3,824

3

3,13

4

2,9

5

3,104

Görüleceği üzere engele simetrik devrelerde örneğin alt blokajın 4. devresiyle üst blokajın 2. devresi
ve her iki durumun 3. devresi incelendiğinde dağılımın yakın değerlerde olduğu, diğer devrelerde hava
hızlarında ciddi farklar olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara bağlı olarak hava dağılımının homojen
olarak dağılmadığı bir kez daha doğrulanmıĢ olmaktadır.

3. Deney AĢaması
Test iĢlemleri ġekil 3‟de görülen Ortamla Dengeli Kalorimetrik Test Odasında EN 328 ve Eurovent RS
7/C/001 – 2010 standartlarına göre gerçekleĢtirilmiĢtir. Kalorimetrik oda “kasetli/fanlı” ürün test etmek
amacı ile kullanılmakta ve ürüne iklimlendirilmiĢ hava sağlamaktadır. Hava debisi ürün üstünde bulunan
fanlar aracılığıyla elde edilmekte ve odaya giren-çıkan tüm yükler ölçülmekte ve hesaplama esnasında
toplam enerji alıĢveriĢine bakılmaktadır.
Test bölümü üç ana bölümden oluĢmaktadır. (1) evaporatöre R404a gazı sağlamakla görevli olan ana
akıĢkan hattı, (2) bu hatta bulunan yardımcı kondenser ve yardımcı evaporatördeki sıcaklık ve basınç
dengesini ayarlamakla sorumlu olan su soğutma kulesi hattı ve (5) ġekil 1‟de 4 numaralı bölümde görülen
içerisindeki suyun chiller ünitesi ile Ģartlandırıldığı bir soğutucu, üzerinde otomatik kontrollü toplam 18 kW
gücünde ısıtıcı ve aynı güçte nemlendirici, en üst bölümünde ise Ģartlandırılan havayı ortama basmakla
görevli olan 3 adet santrifüj fandan oluĢan hava Ģartlandırma ünitesi.
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ġekil 3. Test Odası (1.Test Edilen Ürün, 2. KarıĢım Odası, 3. Hava Debisi Ölçüm Odası 4. Klima Santrali)
Test laboratuvarı PID kontrol sistemi ile donatılmıĢtır. Girilen set değerlerine bağlı olarak kolay bir
Ģekilde kontrol yapabilmektedir. Yapılacak test kapsamında Eurovent Standartları baz alınarak
belirtilen hava tarafı ve akıĢkan tarafı set değerleri yazılıma girilmektedir. Tablo 5‟te görüldüğü gibi
kontrol edilen bazı parametreler Ģunlardır; kondenzasyon basıncı, genleĢme valfi öncesinde bulunan
aĢırı soğutma değeri (subcooling) (evaporatör giriĢ entalpisi), evaporasyon basıncı, evaporatör
çıkıĢında ki aĢırı kızgınlık değeri (superheating), giriĢ havasının bağıl nemi.
Tablo 5. Test koĢulları
Evaporasyon
basıncı (MPa)

Hava giriĢ
sıcaklığı (˚C)

GiriĢ bağıl Hedeflenen
nemi (%) kızgınlık değeri (K)

0,600

10

42

6,5

Ġki kademeli sabit devirli kompresör yardımıyla akıĢkan hatta pompalanmakta, evaporasyon basıncı
elektronik genleĢme valfi, kondenzasyon basıncı ise yine yardımcı hat üzerinde bulunan yardımcı
kondenserden geçen suyun debisi kontrol edilerek, ayarlanmaktadır. Böylece sabitlenen basınçlar baz
alınarak evaporasyon ve kondenzasyon sıcaklıkları da yazılım içerisinde bulunan RefProp programı
vasıtasıyla ayarlanmıĢ olmaktadır. Daha sonra istenilen kızgınlık (superheat) değeri debinin manual
olarak kontrol edilmesiyle ayarlanmaya çalıĢılmakta ve bu süre ürünün kapasitesine bağlı olmakla
birlikte yaklaĢık olarak 5 saat sürmektedir.
Laboratuvarda kullanılan tüm hesaplamalar ASHRAE Standartları baz alınarak yapılmaktadır. Bu
hesaplamalara bağlı olarak akıĢkan tarafı kapasitesi hesaplanmakta, hava tarafı kapasitesi ise
ortamda ki enerji dengesi hesaba katılarak çekilen elektrik yüklerinden okunmakta ve iki kapasite %
4‟lük dilime girdiğinde test sonucu alınmaktadır.

ġekil 4. Test edilen ürün
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3.1. Ürün Özellikleri
ġekil 1‟de resmi görülen 630 mm fan çapına sahip evaporatörün geometrik özellikleri Tablo 6‟da
verildiği gibidir. Evaporatörün devreleri, akıĢkanın giriĢ ve çıkıĢı ġekil 5‟te temsili olarak görülmektedir.
Tablo 6. Evaporatör geometrik özellikleri

Geometrik Özellikler

Değerler

Sıra Sayısı
Her bir sıradaki boru
sayısı

5
20

Dik boru mesafesi

50

Yatay boru mesafesi

50

Devre boyu

1200

Boru çapı

15

Kanat kalınlığı

0,32

Hatve
Kanat tipi
Boru düzeni

10
Dalgalı
Düz

ġekil 5. Evaporatör devrelerinin temsili gösterimi
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3.2. Normal Devreli Ürün Testi
Evaporatör, Tablo 6‟da görülen özelliklere ve ġekil 5‟te görülen devreye uygun olarak imal ettirilmiĢ ve
test iĢlemine baĢlanmıĢtır. YaklaĢık 6 saat sonucunda test iĢlemi sonuçlanmıĢ ve sonuçlar Tablo 7 ve
8‟de test 1 sütununda görüldüğü gibi elde edilmiĢtir. Tablo 8‟de, hava debisinin yüksek olduğu
devrelerde kızgınlık (superheat) değerleri yüksek iken, hava debisinin düĢük olduğu devrelerde bu
değerin daha düĢük olduğu gözlenmiĢ ve bu durumda kapasite 12,097 kW ölçülmüĢtür.

ġekil 5. Normal devre teknik resmi
3.3. Yeni TasarlanmıĢ Devreli Ürün Testi
Literatür incelendiğinde, giriĢ bölümünde de bahsedildiği gibi birçok çalıĢma ile karĢılaĢılmaktadır.
Aganda [10] her bir devreyi genleĢme valfi ile kontrol ettiği ve böylece eĢit akıĢkan debisi sağladığı,
daha sonra farklı hava hızlarının devrelere ve dolayısıyla performansa etkilerini incelediği
çalıĢmasında, düĢük hava hızına sahip bir devrenin kızgınlık değerinin azaldığını ve bu devrede olan
dengesizliğin diğer tüm devreleri olumsuz yönde etkilediğini ve bunun önüne bu devrenin devre
boyunun uzatılması ile geçileceğini savunmaktadır. Park [11] ise, bu kapsamda yaptığı çalıĢmasında
problemli devreyi 15 pas ve 20 pas ile ayrı ayrı test ettiğinde kayda değer bir performans farkı ile
karĢılaĢmıĢtır.
Bu çalıĢmalar referans alınarak yapılan devre tasarımı ġekil 7‟deki görülmektedir. Tablo 2‟de
görüldüğü gibi hava hızının dolayısıyla hava debisinin düĢük olduğu son devre 2 pas uzatılarak köprü
yardımıyla hava hızının daha yüksek olduğu ve giriĢi üste alınarak iki pasının boĢaltıldığı ilk devreye
ulaĢtırılmıĢ, iki pas dolaĢtırılmıĢ ve tekrar bir köprü yardımıyla son devreye alınmıĢtır. Böylece daha
yüksek hava hızına sahip ilk devrenin pas sayısı 18‟e düĢürülürken, son devrenin 22‟ye çıkartılmıĢtır.
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ġekil 6. Yeni tasarlanan devre teknik resmi
Tasarımı tamamlanan ürün test iĢlemine alınmıĢ ve yaklaĢık 5 saat sonucunda test iĢlemi
sonuçlanmıĢ, test sonuçları ve kızgınlık değerleri sırasıyla Tablo 7 ve 8‟de test 2 sütununda görüldüğü
gibi görüldüğü gibi elde edilmiĢtir. Sonuçta, Tablo 8‟de görüleceği üzere kızgınlık (superheat) değerleri
her devre için daha stabil ve istenilen 6,5˚C sıcaklığına yaklaĢtığı görülmüĢ ve kapasite 12,447 kW
ölçülmüĢtür.
Tablo 7. Test sonuçları
Test Sonuçları

Test 1

Test 2

AkıĢkan cinsi

R404a

R404a

AkıĢkan kütlesel debisi (kg/h)

339,378

348,775

Evaporasyon basıncı (MPa)

0,600

0,600

Hava giriĢ sıcaklığı (˚C)

10,00

10,06

Bağıl nem

42,29

40,67

Kuruluk derecesi

0,27

0,27

Basınç kaybı (kPa)

278,444

284,833

Kapasite (kW)

12,097

12,447

Tablo 8. Kızgınlık değerleri
AkıĢkan Dağılımı
Uniform

Hava Dağılımı
Non-Uniform

Kızgınlık (˚C) (Superheat)

Test
Adı

1

2

3

4

5

7,8

7,3

7,5

7,1

4,7

Test 1

6,4

6,6

6,4

6,6

7,8

Test 2
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SONUÇ
ÇalıĢma kapsamında evaporatörün yüzeyinde hava hızı ölçümü 120 noktada yapılmıĢ ve bu ölçüm
kapsamında dağılımın homojen olmadığı tespit edilmiĢtir. Ġncelenen çalıĢmaların sonucunda, fan
tarafından kaynaklanan bu olumsuzluğun akıĢkan tarafı üzerinde yapılan bir takım tasarımlar
neticesinde dengelendiği görülmüĢ ve bu kapsamda yeni bir devre Ģekli tasarlanmıĢ, oluĢturulan devre
tasarımı ile standart dizayn karĢılaĢtırılmıĢtır.

Standart Devre
Yeni devre

ġekil 6. Hava tarafı dengesiz dağılımına bağlı yapılan devreleme sonucu kızgınlık değerlerinin
değiĢimi
Hava tarafı dengesiz dağılımının olumsuz etkisini görmek amacıyla her bir devre çıkıĢına ısıl çiftler
(thermocouple) yerleĢtirilmiĢ ve kızgınlık (superheat) değerleri karĢılaĢtırılmıĢtır. Yeni devre tasarımı
ile beklendiği gibi yüksek hava debisi ve 18 pas sayısına sahip birinci devrenin yüksek olan kızgınlık
(superheat) değerinin düĢtüğü, daha düĢük hava debisi ve 22 pas sayısına sahip son devrenin düĢük
olan kızgınlık (superheat) değerinin yükseldiği ve ġekil 8‟de görüldüğü gibi her bir devrenin çıkıĢ
sıcaklıklarının kolektör çıkıĢ sıcaklığı olan 6,5 ˚C‟ ye yaklaĢtığı görülmektedir. Son devrede çıkıĢın
biraz daha yüksek olmasının nedeni, uzatılan devre boyunun tam değerinin belirlenememesidir ve bu
konu ciddi çalıĢmalar gerektirmektedir. Bu duruma rağmen yeni devre tasarımı ile %2,89 değerinde
kayda değer bir kapasite artıĢı sağlanmıĢtır.
Bu tür değerlendirmelerin ancak ölçülerek doğrulaması yapılan standart ürünlerde yapılmasını tavsiye
etmekteyiz. Yapılan yeni iç akıĢkan devrelemesinin hava tarafı dengesizliği ile birleĢik
düĢünüldüğünde onu doğrultan bir etki yaptığından emin olunmalı ve iç akıĢkan tarafı eĢitsiz
geçiĢ(pas) sayıları ile yapılacak devrelemenin olumsuz etkilerini elimine etmelidir.
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OTOMOTĠV KLĠMA YOĞUġTURUCULARINDA KULLANILAN
MĠKRO KANALLI ALUMĠNYUM BORULARDA ISI GEÇĠġĠNĠN
ĠNCELENMESĠ
Kemal ERMĠġ
Ġsmail EKMEKÇĠ

ÖZET
Otomotiv klima kompresörü araç motorundan güç almaktadır. Bu sebeple otomotiv klima sistemleri
iĢlevinin ötesinde yakıt ekonomisinde önem arz etmektedir. Bu nedenle diğer alanlarda kullanılan
klimalardan teknoloji olarak daha ilerdedirler.
Bu çalıĢmada, iki adet düz ve iki adet mikro kanallı alüminyum borularda yoğuĢma ısı transfer
katsayıların deneysel çalıĢmalarının karĢılaĢtırılması yapılmaktadır. Bu deneysel çalıĢmada, küçük
0
hidrolik çaplı çok kanallı alüminyum borularda 40 C doyma sıcaklığında R-134a soğutucu akıĢkanla
tek ve iki-fazlı yoğuĢma ısı transfer katsayıları incelenmiĢtir. Kullanılan iki mikro kanallı boruların
hidrolik çapları; 0,611 mm ve 0,44 mm ve kanatçık yükseklikleri 0,116 mm ve 0,176 mm’dir. Düz
2
boruların hidrolik çapları; 1,26 mm ve 1,82 mm’dir. YoğuĢma gradyenleri, 300-600-1000 kg/m s
2
kütlesel akıĢ hızında, %20-%80 arasında değiĢen buhar kuruluk oranlarında ve 8 kW/m ısı akısında
alınmıĢtır. Elde edilen sonuçlarla, yoğuĢma ısı transfer katsayısının artan kütlesel akıĢ hızında ve
buhar oranı ile artmakta olduğu görülmüĢtür. Ayrıca, yoğuĢma ısı transfer katsayısı tüm borular için
azalan hidrolik çapla artmaktadır. Mikro kanallı alüminyum borularda, yoğuĢma ısı transfer katsayısı
sonuçlarının düz borulardan daha iyi olduğu görülmüĢtür.
Anahtar Kelimeler: Otomotiv klima yoğuĢturucusu, YoğuĢma, Isı transferi.

ABSTRACT
Automotive air conditioning compressor is powered by the vehicle engine. This reason, automotive air
conditioning systems beyond its main functions are important function in fuel economy. Therefore, the
technologies of air conditioning are better than other of air conditioning areas.
In this study, condensation heat transfer coefficients are compared with experimental investigated for
two plain and two micro-finned tubes in used automotive refrigerant condensers. In this experimental
study, In this study, one and two-phase fluid, condensation heat transfer coefficients are investigated
0
for small hydraulic diameter, multi-port aluminum tubes at 40 C refrigerant saturation temperature
using R-34a. The two micro-finned tubes have hydraulic diameter of 0.611 mm and 0.44 mm and they
have 0.116 mm and 0.176 mm fin height. Plain tubes have hydraulic diameter of 1.26 mm and 1.82
2
2
mm. Condensation gradients are taken at 8 kW/m heat flux for 300-600-1000 kg/m s mass velocity
and 20%-80% vapor qualities. As obtained results, condensation heat transfer coefficients increases
with increasing vapor qualities and mass velocities. Also, condensation heat transfer coefficients
increases with decreasing hydraulic diameter for all tubes. Condensation heat transfer coefficient
results in micro-finned tubes were found to be better than the plain tube results.
Key Words: Automotive air conditioning condenser, Condensation, Heat transfer.
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1. GĠRĠġ
Otomotiv teknolojisi geliĢtikçe, otomotiv sektöründe kullanılan klima tesisatları da buna paralel hatta
daha fazla geliĢmeler göstermektedir. Otomotiv sektöründe son yirmi yılda yakıt fiyatlarındaki aĢırı
artıĢla birlikte en ekonomik motoru üretmek amacıyla verimliliğin ön plana geldiği yeni teknolojiler
üretilmektedir. Klima kompresörü araç motorundan güç almaktadır. Bu sebeple otomotiv klima
sistemleri iĢlevinin ötesinde yakıt ekonomisinde önem arz etmektedirler. Bu nedenle diğer alanlarda
kullanılan klimalardan teknoloji olarak daha ilerdedirler. YoğuĢma otomotiv klimalarında önemlidir.
Otomotiv klima sisteminde kullanılan küçük hidrolik çapa sahip düz çok kanallı alüminyum boruların
klima sistemlerinde kullanımı hızla artmaktadır. YoğuĢturucu uygulamalarında dikdörtgen Ģekle sahip
küçük çaplı borularda ısı transferi çalıĢmaları yoğun Ģekilde gerçekleĢtirilmektedir. Bunun sebebi,
yoğuĢturucuda düz boruları küçük minör çapları nedeniyle hava tarafındaki basınç düĢümünün
yuvarlak borularla olandan önemli derecede daha düĢük olmasındandır.
Küçük hidrolik çapa sahip borularda, yoğuĢmayla ısı transfer katsayısının tahmini ilgi çekicidir. Bu
alanda bazı çalıĢmalar bulunmaktadır. Cavallini ve diğerleri farklı yüzeye sahip küçük kanallı
geometriler içerisinden adyabatik sıvı-gaz fazında akan R-134a için yoğuĢma boyunca sürtünme
basınç düĢümü gradyenlerinin hesaplanmaları için bir model sunmuĢlar ve elde ettikleri verileri
literatürdeki çeĢitli korelasyonlarla karĢılaĢtırmasını yapmıĢlardır [1]. Garimella ve diğerleri hidrolik
çapı 0,4-5 mm arasındaki silindirik olmayan ve silindirik kanallar için, yoğuĢma boyunca basınç
düĢümü için deneysel çalıĢmalar yapmıĢlar ve çalıĢmalarından elde ettikleri verilerle kendi modellerini
karĢılaĢtırmıĢlar ve sonuçlarını yayınlamıĢlardır [2]. Sakamatapan ve diğerleri zıt akıĢlı ısı değiĢtirici
olarak tasarladıkları 1,2 mm hidrolik çapa sahip 8 kanallı ve 1,1 mm hidrolik çapa sahip 14 kanallı
boruları test etmiĢlerdir. Onlar her iki makalede R-134a akıĢkanıyla hem yoğuĢma ısı transferini hem
de basınç düĢümü sonuçlarını sunmuĢlardır [3,4]. Derby ve diğerleri üç tarafı soğutulmuĢ 1 mm
hidrolik çapa sahip kare, üçgen ve yarı silindirik birçok paralel mini kanallarda R-134a için veriler
sunmuĢlardır. Onlar ısı akısı, doyma basıncı, ortalama buhar kuruluk derecesi ve kütle akıĢ hızı gibi
koĢullar aralığında parametrik bir çalıĢma gerçekleĢtirmiĢlerdir. Kütle akıĢ hızı ve buhar kuruluk
derecesinin yoğuĢma üzerinde etkilerini ortaya çıkarmıĢlar [5]. López-Belchí ve diğerleri 1,16 mm
hidrolik çapa sahip bir boru içinde R-1234yf, R-134a ve R-32 akıĢkanla iki fazlı yoğuĢma için basınç
düĢümü sonuçlarını yayınlamıĢlardır. Onlar elde ettikleri verileri var olan korelasyonlarla
karĢılaĢtırmıĢlar ve sonuçlarının tatmin edici olduğunu belirtmiĢlerdir [6]. Matkovic ve diğerleri 0,96 mm
çaplı bir boru içinde R-134a ve R-32’in yoğuĢma boyunca duvar doyma sıcaklığının direk ölçümü ve
yerel ısı akısının ölçümlerinden elde ettikleri sonuçlarla yerel ısı transfer katsayılarını elde ederek
yayınlamıĢlardır. DüĢük kütle akıĢ hızları hariç büyük ölçekli borularda görülen sonuç gradyenleri ile
küçük ölçekli sonuç gradyenlerinin eğimleri arasında kayda değer bir fark olmadığını belirtmiĢlerdir [7].
Wang ve diğerleri ısı transfer ve basınç gradyenleri için korelasyonları karĢılaĢtırmıĢlar ve ısı transfer
katsayısı için halkalı akıĢ teorisi ile korelasyonların R-134a için uyumlu olduğunu ortaya koymuĢlardır
[8]. Liu ve diğerleri 1,152 mm hidrolik çapa sahip silindirik ve 0,952 mm hidrolik çapa sahip kare mikro
kanallarda R-152a soğutucu akıĢkan için yoğuĢma boyunca basınç düĢümü ve ısı transfer deney
0
sonuçlarını 40-50 C’de ve 0,1-0,9 kuruluk derecelerinde yayınlamıĢlardır [9]. Ortalama %15,6 sapma
ile 10 farklı akıĢkan için 473 deneysel veriyle ortaya konan Shah [10] korelasyonu en yaygın kullanılan
korelasyondur. Daha sonra Shah modelini modifiye etmiĢ ve modeli üç farklı akıĢ rejimine göre
belirtmiĢtir [11]. Moser ve diğerleri borular için eĢdeğer Reynolds sayısı modeli adlı yeni bir yoğuĢma
modeli ortaya koymuĢlardır [12].
Bu çalıĢmada, iki adet düz ve iki adet mikro kanallı alüminyum boruda yoğuĢma ısı transfer
katsayıların deneysel (Deneyler Pennsylvania State Üniversitesi-Amerika’da gerçekleĢtirilmiĢtir)
çalıĢmalarının sonuçlarının karĢılaĢtırılması yapılmaktadır. Küçük hidrolik çaplı çok kanallı alüminyum
0
borularda 40 C doyma sıcaklığında R-134a soğutucu akıĢkanla tek ve iki-fazlı yoğuĢma ısı transfer
katsayıları incelenmiĢtir. Kullanılan iki mikro kanallı boruların hidrolik çapları; 0,611 mm ve 0,44 mm ve
kanatçık yükseklikleri 0,116 mm ve 0,176 mm’dir. Düz boruların hidrolik çapları; 1,26 mm ve 1,82
2
mm’dir. YoğuĢma gradyenleri tüm borular için, 300-600-1000 kg/m s kütlesel akıĢ hızında, %20-%80
2
arasında değiĢen buhar kuruluk oranlarında ve 8 kW/m ısı akısında alınmıĢtır. Elde edilen sonuçlarla,
yoğuĢma ısı transfer katsayısının artan kütlesel akıĢ hızında ve buhar oranı ile artmakta olduğu
görülmüĢtür. Ayrıca, yoğuĢma ısı transfer katsayısı tüm borular için azalan hidrolik çapla artmaktadır.
Mikro kanallı alüminyum borularda yoğuĢma ısı transfer katsayısı sonuçlarının düz borulardan daha iyi
olduğu görülmüĢtür.
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2. DENEYSEL ÇALIġMA
2.1 Deney Test Düzeneği
ġekil 1’de deney test düzeneği görülmektedir. Deney düzeneği; test, soğutucu akıĢkan ve su bölümü
olarak üç bölümden oluĢmaktadır.

ġekil 1. Deney test düzeneği
Deney düzeneğinde soğutucu akıĢkan R-134a boru içerisinden akarken boru dıĢından zıt yönde
yüksek hızlı soğutma suyu akmaktadır. Test borusunun uzunluğu 508 mm ve su kanalının tam
merkezine yerleĢtirilmiĢtir. Test bölümü, soğutucu su tarafının ısı transfer katsayısı soğutucu akıĢkan
kısmından daha büyük olacak Ģekilde tasarımı yapılmıĢtır. Soğutucu su 1 mm geniĢliğindeki kanaldan,
test borusunun dıĢ çevresinden akmaktadır. Bir elektrikli ön ısıtıcı test bölümünün önüne konarak, test
bölümüne giren buharın kuruluğunu ayarlamak için kullanılmaktadır. Soğutucu akıĢkan su kanalından
akan soğutma suyuyla yoğuĢur. Ġki-fazlı karıĢım test bölümünü terk eder ve son yoğuĢturucuya girer
ve yoğuĢan akıĢkan kurutucuya çekilir. Sıvı soğutucu akıĢkan kurutucudan geçtikten sonra diĢli
pompa yardımıyla tekrar sisteme gönderilir. Pompadan çıkan sıvı akıĢkan ön ısıtıcıya gönderilir. Bir
akıĢ debi ölçer soğutucu akıĢkanının akıĢ debisini ölçmek için diĢli pompa ve ön ısıtıcı arasında
yerleĢtirilmiĢtir. Soğutucu akıĢkanın akıĢ debisi bağımsız olarak ayarlanabilen diĢli pompa yardımıyla
değiĢtirilmektedir. Giren buhar kuruluk derecesi, ön ısıtıcıya ısı girilmesi yoluyla ayarlanmaktadır ve
böylece yoğuĢturucuya giren soğutma suyunun miktarının ayarlanmasıyla bağımsız olarak
ayarlanmaktadır. Isı transfer oranı soğutma suyunun akıĢ hızı ve sıcaklığıyla ayarlanmaktadır. Böylece
giren buhar kuruluk derecesi, bağımsız olarak akıĢ hızı ve ısı akısı yardımıyla kontrol edilebilmektedir.
Su bölümünde, soğutma suyu değiĢken debili santrifüj pompa yardımıyla hareket etmekte ve bilinen
sıcaklık ve akıĢ hızında test bölümünün su kanalına girmektedir. Test bölümünde, soğutucu akıĢkan
su yardımıyla yoğuĢmaktadır. Isınan su test bölümünü terk eder ve ısı değiĢtiriciye gider. SoğutulmuĢ
su içinde elektrik ısıtıcısı olan depoya gider. Su depoda istenilen sıcaklığa kadar ısıtılır. Türbin tipi bir
akıĢ ölçer pompa ile test bölümü arasına suyun akıĢ hızını ölçmek için yerleĢtirilmiĢtir [13].
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Test düzeneğinin Ģematiği ġekil 2’de görülmektedir. Ġlaveler ve su bloğu test borusunun etrafında 1
mm boĢluk olacak Ģekilde tasarlanmıĢtır.

ġekil 2. Test bölüm Ģematiği
2.2 Kullanılan Borular
ġekil 3’de deneysel çalıĢmada kullanılan boruların fotoğrafları bulunmaktadır ve bu boruların
geometrik ölçü boyutları Tablo 1’de gösterilmektedir. Boru geometrilerinde gösterilen rakamlar X-YYZZ Ģeklindeki kodlamada; Ġlk sayı (X) boru kalınlığını, ikinci sayılar (YY) boru geniĢliğini ve üçüncü
sayılar (ZZ) borunun sahip olduğu kanal sayısını göstermektedir. Kodlamada son rakam P düz boru,
M ise mikro kanallı boruyu simgelemektedir.

a) Düz boru A, 3-16-8P

b) Düz boru B, 3-16-12P

c) Mikro kanallı boru B, 1,7-18-11M

d) Mikro-kanallı boru C, 1,4-18-18M

ġekil 3. Deneysel çalıĢmada kullanılan borular
Tablo 1. Deneysel çalıĢmada kullanılan boruların geometrik boyutları

Sembol
Dikdörtgen kanal sayısı (Np)
GeniĢlik (w) (mm)
Kalınlık (b) (mm)
Et kalınlığı (t) (mm)
2
AkıĢ alanı (A c) (mm )
Hidrolik çap (Dh) (mm)
Islak yüzey (P) (mm)

Boru A
3-16-8P
8
16
3
0.40
26.79
1.82
58.92

Boru B
3-16-12P
12
16
3
0.4
23.46
1.26
74.32

Boru C
Boru D
1,7-18-11M 1,4-18-18M
11
18
18
18
1,7
1,4
0.34
0,33
8.64
6.94
0.611
0.44
56.53
63.11
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3. HESAPLAMALAR VE BELĠRSĠZLĠKLER
Farrell ve diğerleri tarafından sunulmuĢ olan modifiye edilmiĢ Wilson Plot metodu su kanalındaki ısı
transfer katsayısının kalibrasyonu için kullanılmıĢtır [14]. Test bölümündeki toplam ısı transferi su
kanalındaki suyun enerji denkleminden elde edilmiĢtir.

Q  m c (T
T
)
t
s ps s, ç
s, g

(1)

Burada; Qt= Boru tarafı ısı transfer oranı (W), m s= Su tarafı akıĢ hızı (kg/s), cps= Özgül ısı (J/kgK)
Ts,ç= Su çıkıĢ sıcaklığı (K), Ts,g= Su giriĢ sıcaklığı (K) ifade edilmektedir.
Test bölümüne giren buhar kuruluk derecesi (x giriĢ) ön ısıtıcıda enerji dengesinden hesaplanmıĢtır. Ön
ısıtıcıdan soğutucu akıĢkana ısı giriĢi (Qr) gizli ve hissedilen ısıların toplamına eĢittir.

Q Q
Q
r
hissedilen
gizli

(2)

Hissedilen ve gizli ısı ise;
 m c (T  T )
r pr d
p,g
hissedilen
Q
m h x
gizli
r fg p, ç
Q

(3)
(4)

Burada; mr= Soğutucu akıĢkan akıĢ hızı (kg/s), cpr= Soğutucu akıĢkan özgül ısısı (J/kgK)
Td= Doyma sıcaklığı (K), Tp,g= Ön ısıtıcı akıĢkan giriĢ sıcaklığı (K), hfg= Gizli ısı,(J/kg)
xp,ç= Ön ısıtıcıdan çıkan buhar kuruluk derecesi ifade edilmektedir.
Test bölümüne giren buhar kuruluk derecesi (x giriĢ) ki bu aynı zamanda ön ısıtıcıdan çıkan miktardır
(xp,ç) denklem (2), (3) ve (4)’ den

x

giriş



1
h
fg

q

 r  c (T  T )
p,g 
pr d
 mr



(5)

Test bölümünde buhar kuruluk derecesi değiĢimi
x 

q
t
mh
r fg

(6)

Test bölümündeki ortalama buhar kuruluk derecesi

x
 x / 2
ort
giriş
Burada, xort Ortalama buhar kuruluk derecesi miktarı ifade edilmektedir.
x

(7)

Soğutucu akıĢkan tarafındaki ısı transfer katsayısı, toplam ısı transfer katsayısından ve kalibre edilmiĢ
su kanalı ısı transfer katsayısından (ha) tanımlanmıĢtır. Toplam ısı transfer katsayısı aĢağıdaki gibi
tanımlanmıĢtır.

q

U

o



t
A T
a ln

(8)
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2

2

Burada; Uo= Toplam ısı transfer katsayısı (W/m K), Aa= Su kanalı ısı transfer alanı (m )
Tln= Ortalama logaritmik sıcaklık (K) ifade edilmektedir.
Su kanalında kirlenme direnci olmadığı göz önüne alınarak, soğutucu akıĢkan ısı transfer katsayısı
aĢağıdaki eĢitlikten tanımlanmıĢtır.
1
h 
i  1
tA

1  Ai

i


U
h A
kA
a a
 o
ort

(9)

2

2

Burada; ha= Su kanalı ısı transfer katsayısı (W/m K), Aa= Su kanalının alanı (m )
2
2
Aort= Borunun iç ve dıĢ alan ortalaması (m ), Ai= Borunun giriĢ alanı (m ), t= Boru et kalınlığı (m)
k= Borunun ısıl iletkenliği (W/mK) ifade edilmektedir.
2
hi= Soğutucu akıĢkan ısı transfer katsayısı (W/m K) ifade edilmektedir.
3.1. Deneysel Belirsizlikler
Data ölçümü için; 5 adet termistör, iki adet mutlak basınç ölçer, basınç düĢümünü ölçmek için bir adet
fark basınç ölçer, su ve soğutucu akıĢkan hızını (debisini) ölçmek için iki adet türbin tipi akıĢ ölçer
kullanılmıĢtır. Tüm veriler, bilgisayara monte edilmiĢ 14-bit veri toplama kartı yardımıyla toplandı. Ön
ısıtıcı gücü, kadran devir baĢına 21,6 Watt-saat özelliğe sahip kilovat-saat ölçer ile ölçülmüĢtür.
Deneysel belirsizlikler aĢağıda verilmektedir.
Tablo 2. Deneysel belirsizlikler
Sensorlar
o
Sıcaklık
± 0.05 C
Soğutucu akıĢkan akıĢ oranı
± 1.0 % (Maksimum değerin)
Su akıĢ oranı
± 0.5 % (Maksimum değerin)
Ön ısıtıcı
± 1.0 %
Statik basınç
± 8.3 kPa
Parametreler
Kütlesel akıĢ hızı, G
± 1~6 %
Kuruluk derecesi, x
± 4~9 %
Isı akısı, q"
± 6~9 %
Isı transfer katsayısı, h
± 4~10,5 %

4. DENEYSEL SONUÇLAR
YoğuĢma verileri R-134a için 40
verilmektedir.

0

C doyma sıcaklığında alınmıĢtır. Tablo 3’de deney koĢulları

Tablo 3. Deney koĢulları
3-16-8P
3-16-12P
1,7-18-11M
1,4-18-18M
Boru
Soğutucu AkıĢkan
R-134a
R-134a
R-134a
R-134a
0
Tdoyma ( C)
40
40
40
40
2
Kütlesel akıĢ hızı (kg/m s) 300,600,1000 300,600,1000 300,600,1000 300,600,1000
2
Isı akısı (kW/m )
8
8
8
8
4.1 Tek Faz (AĢırı SoğutulmuĢ) Sıvı Isı Transfer Sonuçları
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ġekil 4’de aĢırı soğutulmuĢ, tek faz R-134a soğutma akıĢkanının ısı transfer katsayısı sonuçları
0
borular için 40 C’de Reynolds sayısına göre gösterilmektedir. AĢırı soğutulmuĢ sıvı ısı transfer
katsayısı azalan hidrolik çapla artmaktadır. AĢırı soğutulmuĢ sıvı ısı transfer katsayısı, Reynolds sayısı
1/3
ile Nusselt sayısı (NuDhPr ) arasındaki iliĢki ġekil 5’de gösterilmektedir.
1000
3-16-12P T=40oC
1.4-18-18M T=40oC
3-16-8P T=40oC
1.7-18-11M T=40oC

2o
h (kW/m C)

100

10

1

0.1
2

3

4

5 6 7 8 9 10

ReDh x 10

20

-3

ġekil 4. AĢırı soğutulmuĢ sıvı R-134a akıĢkanının ısı transfer katsayısı
1000
1,7-18-11M, T=40 oC
o

3-16-8P, T=40 C
NuDhPr-1/3=5,8Re0,8
o

3-16-12P, T=40 C
o

NuDhPr-1/3

100

1,4-18-18M, T=40 C

10

1

0.1
2

3

4

5

6 7 8 9 10

ReDh x 10

20

-3

ġekil 5. AĢırı soğutulmuĢ sıvı R-134a akıĢkanının NuDhPr

-1/3

ve ReDh grafiği
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Reynolds sayısı, Dittus-Boelter eĢitliğinde olduğu gibi Reynolds üssü 0,8 olacak Ģekilde veri analizleri
yapılarak sonuçlar gösterilmiĢtir [15]. Petukhov eĢitliği ve Webb tarafından bu borular için tavsiye
-2
edilen sürtünme faktörü, f = (1.58 ln(ReDh) – 3.28) bu çalıĢma için kullanılmıĢtır [16]. Isı transfer
katsayısı Petukhov eĢitliği ile ortalama %17 oranında uyum sağlamıĢtır.
4.2 YoğuĢma (Ġki fazlı) Isı Transfer Sonuçları
R-134a soğutucu akıĢkanın borular için yoğuĢmayla ısı transfer katsayısı buhar kuruluk derecesine
0
2
2
göre, 40 C doyma sıcaklığında, G=300 kg/m s kütle akıĢ hızı için ġekil 6’da ve G=600 kg/m s kütle
akıĢ hızı için ġekil 7’de gösterilmektedir.

h (kW/m2 oC)

20
3-16-8P,
18

Dh=1.82 mm

3-16-12P,

Dh=1.26 mm

16

1.7-18-11M, Dh=0.611 mm
o

14

q"=8 kW, R-134a Tsat = 40 C

12

G=300 kg/m2s

10
8
6
4
2
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Buhar kuruluk derecesi x (%)
2

ġekil 6. Borularda G=300 kg/m s kütle akıĢ hızında yoğuĢmayla ısı transfer katsayısı
20
18

3-16-8P,

Dh=1.82 mm

3-16-12P,

Dh=1.26 mm

1.7-18-11M, Dh=0.611 mm

16

h (kW/m2 oC)

q"=8 kW, R-134a
14

o

Tsat = 40 C

G=600 kg/m2s

12
10
8
6
4
2
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Buhar kuruluk derecesi x (%)
2

ġekil 7. Borularda G=600 kg/m s kütle akıĢ hızında yoğuĢmayla ısı transfer katsayısı
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R-134a soğutucu akıĢkanın borular için yoğuĢmayla ısı transfer katsayısı buhar kuruluk derecesine
2
0
göre, G=1000 kg/m s kütle akıĢ hızları için 40 C doyma sıcaklığında sonuçlar ġekil 8’de
gösterilmektedir.
20
18

3-16-8P,

Dh=1.82 mm

3-16-12P,

Dh=1.26 mm

1.7-18-11M, Dh=0.61 mm

16

1.4-18-18M, Dh=0.44 mm
o

q"=8 kW, R-134a Tsat = 40 C

h (kW/m2 oC)

14

2

G=1000 kg/m s

12
10
8
6
4
2
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Buhar kuruluk derecesi x (%)
2

ġekil 8. Borularda G=1000 kg/m s kütle akıĢ hızında yoğuĢmayla ısı transfer katsayısı
ġekillerden görüldüğü gibi, yoğuĢmayla ısı transfer katsayısı azalan hidrolik çapla artmaktadır. Ayrıca
yoğuĢmayla ısı transfer katsayısı artan buhar kuruluk derecesi ve kütle akıĢıyla birlikte artmaktadır.
Mikro kanallı alüminyum borularda ısı transfer katsayıların düz borulara oranla daha yüksek olduğu
açıkça görülmektedir. Hidrolik çapın yoğuĢmayla ısı transferine etkilerinin detaylı bir çalıĢması Webb
ve ErmiĢ tarafından verilmektedir.

SONUÇ
0

R-134a için sıvı fazı ve iki fazlı yoğuĢmayla ısı transfer katsayıların, 40 C doyma sıcaklığında hidrolik
çapları iki mikro kanallı boruların; 0,611 mm ve 0,44 mm ve düz boruların hidrolik çapları; 1,26 mm ve
1,82 mm olan toplam dört adet çok kanallı alüminyum borular için gösterilmiĢtir.
Tek fazlı ısı transfer katsayıları türbülanslı konveksiyon akıĢ eĢitlikleriyle baĢarılı bir Ģekilde
sonuçlanabilir. Düz borularda ve mikro kanallı alüminyum borularda hidrolik çap azaldıkça ısı transfer
katsayısı artmaktadır. Mikro kanallı borular düz borularla karĢılaĢtırıldığında ısı transfer katsayısı daha
yüksek olduğu görülmektedir.
R-134a soğutucu akıĢkanın borular için yoğuĢmayla ısı transfer katsayısı, azalan hidrolik çapla
artmaktadır. YoğuĢmayla ısı transfer katsayısı artan buhar kalitesi ve kütle akıĢıyla birlikte artmaktadır.
Mikro kanallı alüminyum borularda ısı transfer katsayıları düz borulara oranla daha yüksektir. Özellikle
hidrolik çap düĢtükçe mikro kanallı alüminyum yoğuĢturucuda ısı transfer katsayılarında artıĢ eğiminin
daha da dik bir Ģekilde olduğu görülmektedir.
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ÇĠFT KADEMELĠ ABSORBSĠYONLU- BUHAR SIKIġTIRMALI
KASKAD SOĞUTMA ÇEVRĠMĠNĠN TERMODĠNAMĠK ANALĠZĠ
Canan CĠMġĠT
Ġlhan Tekin ÖZTÜRK

ÖZET
Buhar sıkıĢtırmalı çevrimlere alternatif olarak geliĢtirilen absorbsiyonlu soğutma çevrimleri düĢük
sıcaklıklara etkin soğutma yapamamaktadır. Absorbsiyonlu ve buhar sıkıĢtırmalı çevrimler kaskad
çalıĢtırılacak Ģekilde birleĢtirildiğinde kompresörde tüketilen iĢ yaklaĢık yarı yarıya azaltılabilmektedir
o
fakat bunun yanı sıra düĢük sıcaklıkta (80-150 C) ısı enerjisi kullanımı da gerektirmektedir. DüĢük
sıcaklıkta ısı kaynağı olarak güneĢ enerjisi, jeotermal enerji ve endüstriyel tesislerin atık ısıları
rahatlıkla kullanılabilmektedir. Çift kademeli absorbsiyonlu soğutma sistemlerinde iki adet
kaynatıcı(generatör) kullanımı ile soğutma gücü arttırılarak çevrimin soğutma tesir katsayısının (COP)
iyileĢmesi sağlanır. Bu çalıĢmada absorbsiyonlu–buhar sıkıĢtırmalı kaskad çevriminin performansını
iyileĢtirmek için absorbsiyonlu kısmının çift kademeli olarak çalıĢtırılması tasarlanmıĢtır. AkıĢkan
olarak absorbsiyonlu kısımda LiBr-H2O ve buhar sıkıĢtırmalı kısmında da NH3 ve R-134a soğutucu
akıĢkan çiftlerinin kullanılacağı iki ayrı kaskad çevrimin termodinamik analizi ve tek kademeli
absorbsiyonlu–buhar sıkıĢtırmalı kaskad çevrimi ile karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır. Analiz sonuçlarına
göre çift kademeli absorbsiyonlu-buhar sıkıĢtırmalı kaskad çevrimlerinin tek kademeli kaskad soğutma
çevrimine göre % 33 daha az ısıl enerjiye ve tek kademeli buhar sıkıĢtırmalı soğutma çevrimine göre
de % 57 daha az elektrik enerjisine ihtiyaç olduğu görülmüĢtür.
Anahtar kelimeler: Soğutma, absorbsiyon, kaskad.

ABSTRACT
Absorption refrigeration cycles, the developed as an alternative to vapour-compression refrigeration
cycle, are not effective at low temperatures. When the absorption and vapour compression cycles are
combined as cascade the consumed compressor work can be reduced considerably but it requires
o
the use of heat energy at low temperature (80-150 C). Solar energy, geothermal energy and industrial
waste heat can easily be used as the heat source at low temperature. The double generator is used in
the two-stage absorption cooling system because the coefficient performance of cycle (COP) is
achieved by increasing cooling capacity. In this study, the absorption part has been designed to
improve the performance of absorption-vapour compression cascade cycle as a two-stage. For the
two-stage absorption-vapour compression cascade cycle working fluid used NH3 and R-134a for
vapour compression section and NH3-H2O for absorption section. The new cycles have been
compared with single-stage absorption-vapour compression cascade cycle. The results show that the
thermal energy in the two-stage cascade cycle is 33 % lower than the single-stage cascade
refrigeration and the electrical energy consumption in the two-stage cascade cycle is 57 % lower than
classical one stage vapour compression refrigeration cycle.
Key words: Refrigeration, absorption, cascade.
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1.GĠRĠġ VE AMAÇ
Klasik buhar sıkıĢtırmalı soğutma sistemlerinde kullanılan soğutucu akıĢkanların ozon tabakasına
zararlı etkileri ve günümüzde yaĢanan enerji darboğazı nedeniyle özellikle absorbsiyonlu soğutma
sistemleri büyük önem kazanmıĢtır. Absorbsiyonlu soğutma sistemlerinde güneĢ enerjisi, jeotermal
enerji, atık ısı gibi temini ucuz olan enerji türlerini kullanabilmesi nedeniyle hem çevre koruması hem
de enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
Literatürde absorbsiyonlu soğutma çevrimlerinin performansını inceleyen bir dizi çalıĢma sunulmuĢtur.
Lee ve Sherif [1], ısıtma ve soğutma uygulamaları için LiBr-su akıĢkan çifti ile çalıĢan absorbsiyonlu
soğutma sistemine termodinamiğin birinci ve ikinci kanunun analizi yapmıĢlardır. Mehrabian ve
Shahbeik [2], LiBr-su ile çalıĢan tek etkili absorbsiyonlu soğutma sisteminin tasarım ve termodinamik
analizi için bilgisayar programı geliĢtirmiĢlerdir. Bu program bütün noktalardaki termodinamik
özellikleri, sistemdeki bütün ısı değiĢtiricilerin tasarım bilgilerini ve toplam çevrim performansının
hesaplanmasını sağlamaktadır. Kılıç ve Kaynaklı [3], tek etkili LiBr-su eriyiği ile çalıĢan absorbsiyonlu
soğutma sistemlerine termodinamiğin birinci ve ikinci kanun analizlerini uygulamıĢlardır. Sistemin
performansını, sistemi oluĢturan her bir elemanın ekserji kaybını ve sistemin toplam ekserji kaybını
hesaplamak için ekserji metodunu temel alan matematiksel model oluĢturmuĢlardır. Gomri [4], tek
etkili ve çift etkili absorbsiyonlu soğutma sistemlerini termodinamiğin birinci ve ikinci kanununa göre bir
karĢılaĢtırma çalıĢması yapmıĢtır. Çift etkili absorbsiyonlu soğutma sisteminin soğutma tesir
katsayısının (COP) tek etkili absorbsiyonlu soğutma sisteminin performans katsayısının yaklaĢık
olarak 2 katı olduğunu fakat ekserji veriminin tek etkili absorbsiyonlu soğutma sistemine göre biraz
yüksek olduğunu belirtmiĢlerdir. Solum vd. [5], LiBr-su akıĢkan çiftiyle çalıĢan bir çift etkili absorpsiyon
soğutma sisteminin termodinamiksel büyüklüklerinin sistem performansına etkileri incelenmiĢtir.
Sistem elemanlarının sıcaklık ve basınçları değiĢtirilerek, sistemin COP‟si ölçülmüĢtür. ÇalıĢmada,
çevrimin analizi için EES adlı bir mühendislik programı kullanılmıĢtır. Herold vd. [6], soğutucu akıĢkan
olarak LiBr-H2O çiftini kullanarak buhar sıkıĢtırmalı-absorbsiyonlu hybrid çevrimin analizini
incelemiĢlerdir. Absorbsiyonlu sisteminin performansını iyileĢtirmek için sistemde kompresör
kullanılmıĢtır. Kompresörün düĢük izontropik verimi ve yüksek maliyetinden dolayı bu analiz düĢük
ekonomik olarak sonuçlanmıĢtır.
Absorbsiyonlu soğutma sistemlerinin performanslarını artırmak amacıyla klasik buhar sıkıĢtırmalı
soğutma sistemlerle birlikte tasarlanması ile ilgili literatürde çeĢitli çalıĢmalar mevcuttur. Kairouani ve
Nehdi [7], absorbsiyonlu-buhar sıkıĢtırmalı kaskad soğutma sisteminin absorbsiyonlu kısmında NH 3H2O akıĢkan çifti, buhar sıkıĢtırmalı kısmında ise üç farklı akıĢkan (R717, R22, R-134a) kullanan
sistem için gerekli elektrik enerjisinin aynı çalıĢma koĢullarında R717, R22 ve R-134a soğutucu
akıĢkan kullanan buhar sıkıĢtırmalı sistemden %37-54 daha düĢük olduğunu belirtmiĢlerdir. CimĢit ve
Öztürk [8], kaskad soğutma sisteminin absorbsiyonlu kısmında daha önce çalıĢılan NH 3-H2O akıĢkan
çiftine alternatif olarak LiBr-H2O çiftinin kullanılması buhar sıkıĢtırmalı kısmında ise farklı soğutucu
akıĢkanlar (R-134a, R410A, NH3) kullanılması durumlarının termodinamik analizini yapmıĢtır. Kaskad
soğutma sistemleri aynı çalıĢma Ģartlardaki klasik buhar sıkıĢtırmalı sistemlerine göre aynı miktar
soğutma elde edebilmek için kaskad sistemlerde % 48 ile %52 arasında değiĢen daha az elektrik
enerjisine ihtiyaç duyulduğu görülmüĢtür. CimĢit vd. [9], kaskad soğutma sisteminin absorbsiyonlu
kısmında LiBr-H2O akıĢkan çiftinin buhar sıkıĢtırmalı kısmında ise NH 3, R-134a, R-410A ve CO2
soğutucu akıĢkanlar kullanılması durumlarında sistemin farklı çalıĢma sıcaklıklarına göre birinci ve
ikinci kanun analizleri yapılmıĢtır. Bu analizlere göre kaskad çevriminin yoğuĢturucu ve absorber
sıcaklığı arttıkça çevrimin soğutma tesir katsayısı azalmakta buna karĢılık kaynatıcı ve buharlaĢtırıcı
sıcaklığının artmasıyla da çevrimin soğutma tesir katsayısının artmakta olduğu tespit edilmiĢtir. Artan
absorber, kaynatıcı ve kondenser sıcaklıklarında sistemin toplam tersinmezliklerinin artmakta olduğu
bunun da ekserji verimlerini olumsuz yönde etkilediği görülmüĢtür.
CimĢit vd. [10], kaskad soğutma sisteminin termoekonomik yapılmıĢtır. Kaskad soğutma çevriminin en
iyi çalıĢma koĢullarının belirlenmesi için farklı sıcaklıklara göre optimizasyonu yapılmıĢtır. Bu
kapsamda absorbsiyonlu-buhar sıkıĢtırmalı kaskad soğutma sisteminin termoekonomik analizi için
sistemin ve sistem elemanlarının detaylı ekserji analizi, sistem elemanlarının yatırım maliyetinin
hesabı, elemanların termodinamik değiĢkenler cinsinden yatırım maliyetlerinin açıklanması,
ekserjiekonomi analizi ve enerjinin etkin kullanımı amacıyla sistemin optimizasyonu yapılmıĢtır.
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Bu çalıĢmada absorbsiyonlu-buhar sıkıĢtırmalı soğutma sisteminin verimini artırmak için absorbsiyonlu
kısmının çift kademeli olarak çalıĢtırılması tasarlanmıĢtır. Analizde çift kademeli absorbsiyonlu-buhar
sıkıĢtırmalı (kaskad) soğutma sisteminin absorbsiyonlu kısmında LiBr-H2O akıĢkan çifti kullanıldığı,
buhar sıkıĢtırmalı kısmında ise R-134a ve NH3 kullanıldığı kabul edilerek oluĢturulan çevrimlerin ve tek
kademeli absorbsiyonlu–buhar sıkıĢtırmalı kaskad çevrimlerinin termodinamiğin birinci kanununa göre
analizleri yapılmıĢ ve sonuçları karĢılaĢtırılmıĢtır.

2. ÇEVRĠMLERĠN ANALĠZĠ
Bu bölümde bu çalıĢmada analiz edilecek çevrimler tanıtılarak, analizlerde yapılan kabuller ile
kullanılan bağıntılar açıklanacaktır.
2.1. Tek Kademeli Absorbsiyonlu- Buhar SıkıĢtırmalı Kaskad Soğutma Çevrimi
Tek kademeli absorbsiyonlu-buhar sıkıĢtırmalı (kaskad) soğutma sistemi için absorbsiyonlu kısmında
akıĢkan çifti olarak LiBr-H2O buhar sıkıĢtırmalı kısmında ise R-134a kullanıldığı kabul edilerek
oluĢturulan çevrim ġekil 1‟de detaylı açıklanmıĢtır.
Qyoğ
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2
Kompresö
r

W ne

Qabs

4

BuharlaĢtırıcı 1
(Evaporatör 1)
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Qbuh
ġekil 1.Tek kademeli absorbsiyonlu-buhar sıkıĢtırmalı (kaskad) soğutma sistemi.
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Absorberden çıkan LiBr bakımından fakir olan eriyik bir pompa aracılığı ile ısı değiĢtiricisinden geçerek
kaynatıcıya(generatör) gelir. Sıcak ve yüksek basınçtaki soğutucu akıĢkan kaynatıcıdan kondensere
girer. Kaynatıcıda eriyikten soğutucu buharının ayrılmasıyla LiBr bakımından zenginleĢen eriyik ısı
değiĢtiricisinden geçerken fakir eriyiğe ısı vererek absorbere geri döner. Kondenserden doymuĢ sıvı
olarak çıkan soğutucu akıĢkan kısılma vanası aracılığıyla buharlaĢtırıcı basıncına kadar geniĢletilir.
BuharlaĢtırıcıda soğutucu akıĢkan buhar sıkıĢtırmalı soğutma sisteminin kondenserinden aldığı ısıyla
buharlaĢarak absorbere girer. Buhar sıkıĢtırmalı soğutma sisteminde ise soğutucu akıĢkan
kompresörde yüksek basınca kadar sıkıĢtırılarak kondensere gönderilir. Kondenserde absorbsiyonlu
soğutma sisteminin soğutucu akıĢkanına ısı vererek yoğuĢan soğutucu akıĢkan, kısılma vanasında
kısılarak buharlaĢtırıcıya girer. BuharlaĢtırıcıda soğutucu akıĢkan soğutulan ortamının ısısını çekerek
ortamı soğutur.
2.2. Çift Kademeli Absorbsiyonlu- Buhar SıkıĢtırmalı Kaskad Soğutma Çevrimi
Bu çalıĢma için tasarlanan çift kademeli absorbsiyonlu-buhar sıkıĢtırmalı (kaskad) soğutma çevrimi
için absorbsiyonlu kısmında akıĢkan çifti olarak LiBr-H2O kullanıldığı, buhar sıkıĢtırmalı kısmında ise
R-134a kullanıldığı kabul edilmiĢtir. Böyle bir çevrimin genel Ģeması ġekil 2‟de verilmiĢtir.
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Çift kademeli absorbsiyonlu-buhar sıkıĢtırmalı (kaskad) soğutma sisteminin absorbsiyon kısmında
LiBr-H2O ve buhar sıkıĢtırmalı kısımda R-134a kullanılması durumu ġekil 2‟de gösterilmiĢtir. Çift
kademeli kaskad soğutma sisteminin absorbsiyon kısmının çalıĢma prensibi tek kademeli
absorbsiyonlu soğutma sistemiyle aynı olmakla beraber sistemde iki adet kaynatıcı (generatör) ve ısı
değiĢtirgeci bulunmaktadır. Absorberden çıkan LiBr eriyiği sırasıyla ikinci eriyik ısı değiĢtirici, birinci ısı
değiĢtirici, birinci kaynatıcı (generatör), birinci ısı değiĢtirici, ikinci kaynatıcı (generatör), ikinci eriyik ısı
değiĢtiricisini dolaĢtıktan sonra tekrar absorbere girer. Ġkinci kaynatıcıdan ayrıĢan su kondensere
girerek diğer su buharıyla birleĢir. Kondenserden doymuĢ sıvı olarak çıkan soğutucu akıĢkan kısılma
vanası aracılığıyla buharlaĢtırıcı basıncına kadar geniĢletilerek evaporatöre gelir. Evaporatörde
soğutucu akıĢkan buhar sıkıĢtırmalı soğutma sisteminin kondenserinden aldığı ısıyla buharlaĢarak
absorbere girer. Buhar sıkıĢtırmalı soğutma sisteminin çalıĢması tek kademeli kaskad soğutma
sistemiyle aynı olup Bölüm 2.1.‟de bahsedilmiĢtir [5] ve [8].
Çevrimlerin termodinamik analizine temel oluĢturacak aĢağıda belirtilen birtakım kabuller yapılmıĢtır,
bunlar:
1.
Analiz sürekli rejim Ģartlarında yapılmıĢtır.
2.
Generatör çıkıĢındaki akıĢkan doymuĢ buhar olup sıcaklığı, generatör sıcaklığındadır.
3.
Kondenserden çıkan soğutucu akıĢkan, doymuĢ sıvı fazındadır.
4.
Evaporatörden çıkan soğutucu akıĢkan, doymuĢ buhar fazındadır.
5.
Absorberden çıkan eriyik, absorber basıncı ve sıcaklığında denge halindedir.
6.
Generatörden çıkan eriyik, generatör sıcaklığı ve basıncında denge halindedir.
7.
Sistemde bütün basınç kayıpları ihmal edilmiĢtir.
8.
Absorbsiyonlu sistemde pompanın tükettiği iĢ ihmal edilmiĢtir.
Ayrıca buhar sıkıĢtırmalı soğutma sistemindeki kompresörün izantropik ηis=0.80 alınmıĢtır.
Sistemde evaparatör, kondenser, absorber, iki jeneratör ve iki adet ısı değiĢtirgeci vardır. Sistem
elemanları yüksek, orta ve düĢük basınç seviyelerinde olmak üzere üç farklı basınç kategorisinde
çalıĢacak Ģekilde gruplandırılabilirler. Birinci jeneratör yüksek basınçta, ikinci jeneratör ve kondenser
orta basınçta, evaparatör ve absorber ise düĢük basınçta çalıĢır. Birinci jeneratördeki yüksek basınç
bir pompa vasıtayla sağlanmaktadır. Ġkinci jeneratör ve kondenser orta basıncı iki adet basınç
düĢürücü vana ile sağlanır. Absorberdeki düĢük basınç bir basınç düĢürücü vana ile evaparatör düĢük
basıncı ise bir kısılma vanası ile elde edilir [4].
Absorbsiyonlu soğutma sistemini oluĢturan her bir eleman Sürekli AkıĢlı Sürekli Açık Sistem (SASA)
olarak ele alınıp, her bir eleman için ayrı ayrı süreklilik denklemi ve Termodinamiğin I.Kanunu
yazılarak ısıl kapasiteleri bulunabilir [11] ve [12].
Genel kütle dengesi ve LiBr için kütle dengesi kararlı rejim Ģartlarında çalıĢma için aĢağıdaki
denklemlerle elde edilebilir.
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Termodinamiğin I.Kanunu; kinetik ve potansiyel enerjilerin ihmal edilmesi durumunda kararalı rejim
için

. .
.
.
Q W   H ç   Hg

(3)

Absorbsiyonlu soğutma sistemi cihaz kapasiteleri kondenser 2, absorber, kaynatıcı I, buharlaĢtırıcı 2
ve kaynatıcı II için aĢağıda verilmiĢtir.

 16.h16  m
 17.h17  m
 18.h18
Q kon.2  m

(4)
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 13.h13  m
 20.h20  m
 5.h5
Q abs  m
 14.h14  m
 9.h9  m
 8.h8
Q kayI  m

(5)
(6)

 2.h2  m
 3.h3
Q buh2  m
 21.h21  m
 16.h16  m
 11.h11
Q kayII  m

(7)
(8)

Buhar sıkıĢtırmalı soğutma sistemi cihazlarının kapasiteleri kompresör ve buharlaĢtırıcı 1 için aĢağıda
verilmiĢtir.

.
W komp  m 1.( h 2  h1)
 1.(h1  h4)
Q buh1  m

(9)
(10)

Kaskad sisteminin buhar sıkıĢtırmalı soğutma kısmının performans katsayısı (COPbuh.)

COPbuh  Q buh1 / W komp

(11)

Kaskad sisteminin absorbsiyonlu kısmının soğutma tesir katsayısı (COPabs):

COPabs  Q buh2 / Q kay1

(12)

Kaskad sisteminin genel performans katsayısı (COPçevg.)

COPçevg  Q buh1 /(W komp  Q kayI )

(13)

Soğutma çevrimlerinde kullanılan LiBr-H2O eriyiği ilgili termodinamik özellikler [13] referansında verilen
bağıntılar yardımıyla elde edilmiĢtir.
ġekil 2‟de verilen örnek çevrimin (absorbsiyonlu kısmında LiBr-H2O akıĢkan çifti kullanıldığı, buhar
sıkıĢtırmalı kısmında ise R-134a kullanıldığı kabul edilen) bütün noktalarındaki sıcaklık, entalpi,
kütlesel debi ve konsantrasyon değerleri Tablo 1‟de verilmiĢtir. Tüm analizlerde birinci ve ikinci eriyik
eĢanjörü ısı değiĢtirgeci etkenlikleri sırasıyla ε1= 0,70 ve ε2=0,80 olarak alınmıĢtır.
Analiz edilen çift kademeli absorbsiyonlu-buhar sıkıĢtırmalı (kaskad) soğutma çevriminin
absorbsiyonlu kısmında LiBr-H2O akıĢkan çifti kullanıldığı, buhar sıkıĢtırmalı kısmında ise R-134a ve
NH3 kullanıldığı kabul edilmiĢtir. OluĢturulan bu çift kademeli absorbsiyonlu-buhar sıkıĢtırmalı (kaskad)
o
o
soğutma çevrimlerinin aynı çalıĢma koĢullarındaki (T buh=-10 C ve Tkon=40 C, soğutma yükü 50 kW) tek
kademeli absorbsiyonlu–buhar sıkıĢtırmalı kaskad ve tek kademeli klasik buhar sıkıĢtırmalı soğutma
çevrimi ile karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır. Analiz sonuçlarına göre sistem elemanlarının ısıl kapasite ve
soğutma tesir katsayısı (STK) değerleri Tablo 2‟de gösterilmiĢtir.
Tablo 2‟den görüldüğü gibi çift kademeli absorbsiyonlu-buhar sıkıĢtırmalı (kaskad) soğutma
çevrimlerinden (LiBr-H2O/R-134a ve LiBr-H2O/NH3) buhar sıkıĢtırmalı kısmında R-134a kullanım
durumunda kompresör iĢi NH3 „a göre biraz daha az olmaktadır.
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Tablo 1. ġekil 2‟de açıklanan çevrimin çeĢitli noktalarındaki termodinamik özellikleri.
AkıĢ No

o

T( C)

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

P(kPa)

-10
22
14
-10
40
40
71
112
135
90.2
90.2
49
49
135
87
85
40
40
10
10
85

200.52
472,76
472,76
200.52
1.23
62.73
62.73
62.73
62.73
62.73
7.38
7.38
1.23
62.73
62.73
7.38
7.38
7.38
1.23
1.23
7.38

h (kj/kg)
391.32
413.18
218.92
218.92
97.64
97.64
160.95
246.61
298.65
208.32
208.32
136.32
136.32
2727.2
364.30
2651.40
364.30
167.5
167.5
2518.90
205.38

X(% LiBr)
55
55
55
55
58
58
58
60
60
60

m (kg/s)
0.290
0.290
0.290
0.290
0.288
0.288
0.288
0.288
0.273
0.273
0.273
0.264
0.264
0.015
0.015
0.009
0.015
0.024
0.024
0.024
0.264

Tablo 2. DüĢünülen çevrimlerin sistem elemanlarının ısıl kapasite ve soğutma tesir katsayıları
değerlerinin karĢılaĢtırılması.
Çift kademeli kaskad Çift kademeli kaskad
soğutma sistemi
soğutma sistemi
(LiBr-H2O/R-134a)
(LiBr-H2O/ NH3)

Qkay1 (kW)
Qkay2 (kW)
Qabs. (kW)
Qbuh2 (kW)
Qkon2 (kW)
Wkomp (kW)
Qbuh1 (kW)
COPbuh
COPabs
COPçevg

51.42
21.21
68.32
56.34
25.31
6.34
50
7.89
1.09
0.87

51.42
21.21
68.32
56.03
25.31
6.29
50
7.95
1.09
0.87

Tek kademeli kaskad Tek kademeli
soğutma sistemi
klasik buhar sıkıĢtırmalı
(LiBr-H2O/ NH3)
soğutma sistemi
(NH3)

76.59
73.36
56.02
59.61
6.29
50
7.95
0.73
0.60

64.55
14.55
50
3.44
-

Tablo 2‟den çift kademeli absorbsiyonlu-buhar sıkıĢtırmalı (kaskad) soğutma çevrimleri aynı Ģartlarda
aynı miktar soğutma elde edebilmek için gerekli olan kompresör iĢi tek kademeli buhar sıkıĢtırmalı
soğutma çevrimine göre % 57 daha az olduğu görülmektedir. Ancak çift kademeli kaskad soğutma
çevriminin 51.42 kW kadar ısıl enerji ile (güneĢ enerjisi, jeotermal veya atık ısı) beslenmesi
gerekmektedir.
Çift kademeli kaskad soğutma çevriminin (LiBr-H2O/NH3) absorbsiyon kısmının performans katsayısı
(COPabs) tek kademeli kaskad soğutma çevriminin (LiBr-H2O/NH3) performans katsayısından yaklaĢık
yaklaĢık % 33 daha fazladır. Ayrıca çift kademeli kaskad soğutma çevriminin (LiBr-H2O/NH3) COPçevg
değeri tek kademeli kaskad soğutma çevrimine (LiBr-H2O/NH3) göre % 31 daha fazla olduğu Tablo
2‟den görülmektedir. Çift kademeli kaskad soğutma çevrimi ile alternatif enerji kaynaklarının ve atık
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ısıların değerlendirilmesi sonucu klasik buhar sıkıĢtırmalı çevrimlere göre daha az elektrik enerjisi sarf
edilerek düĢük sıcaklıklara soğutma yapmak mümkün olabilmektedir.

3.SONUÇ VE ÖNERĠLER
Bu çalıĢmada absorbsiyonlu soğutma sistemlerinin performansını artırmak için absorbsiyonlu ve klasik
buhar sıkıĢtırmalı soğutma sistemleri birlikte düĢünülerek oluĢturulan çift kademeli absorbsiyonlubuhar sıkıĢtırmalı (kaskad) çevrimleri incelenmiĢtir. Çift kademeli absorbsiyonlu-buhar sıkıĢtırmalı
(kaskad) çevrimleri karĢılaĢtırma için esas alınan çevrim Ģartlarında tek kademeli kaskad soğutma
çevrimine göre % 33 daha az ısıl enerjiye ve tek kademeli buhar sıkıĢtırmalı soğutma çevrimine göre
de % 57 daha az elektrik enerjisi tüketimine ihtiyaç duyulmaktadır. Çift kademeli absorbsiyonlu-buhar
sıkıĢtırmalı (kaskad) soğutma çevrimleriyle güneĢ enerjisi, jeotermal enerji ve atık ısıların
değerlendirilmesi sonucu klasik buhar sıkıĢtırmalı çevrimlere göre daha az elektrik enerjisi tüketimi ve
kullanılan akıĢkan çiftlerinin ozon tabakasına zarar vermemesiyle düĢük sıcaklıklara daha etkin
soğutma yapma imkânı bulunmaktadır. Ayrıca bu sistemlerin optimum çalıĢma Ģartlarının elde
edilebilmesi için termoekonomik analizinin yapılması gerekmektedir.

4. SEMBOLLER
Semboller

EID
h

m
P

Q
COP
T
x

W

Eriyik Isı DeğiĢtiricisi
Entalpi [kJ/kg]
Kütlesel debi [kg/s]
Basınç [kPa]
Isıl güç [kW]
Soğutma tesir katsayısı
Sıcaklık [K]
Konsantrasyon
Kompresör gücü [kW]

Alt indisler

abs
buh
çevg
ç
g
kay
komp
kon

Absorber, absorbsiyon
BuharlaĢtırıcı
Çevrim genel
ÇıkıĢ
GiriĢ
Kaynatıcı
Kompresör
YoğuĢturucu
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ÖZET
Fosil yakıtların tükeneceği korkusu ve enerjinin gün geçtikçe artan maliyet artıĢları insanları yeni enerji
kaynaklarına yöneltmenin yanında, hem mevcut sistemlerin daha verimli hale getirilmesi hem de atık
ısıların değerlendirilmesi üzerine odaklanmaya zorlamaktadır. Atık ısıların değerlendirilmesinde
Absorpsiyonlu Soğutma (ABS) Sistemleri ön plana çıkmaktadır. Buhar SıkıĢtırmalı Mekanik Soğutma
Sistemine oldukça benzeyen ABS sistemleri, çalıĢabilmesi için dıĢardan fazla miktarda mekanik enerji
gerektiren kompresör yerine, ısı enerjisi ile çalıĢan bir grup ısı değiĢtiricisinden oluĢan termik
kompresör içermektedirler. Buharı sıkıĢtırmanın yüksek enerji maliyeti ve kompresörün sebep olduğu
maliyetler ve bakım masrafları ABS sistemlerinde yoktur. Küçük bir enerji gerektiren eriyik pompası
dıĢında ABS sistemlerinin çalıĢabilmesi için ısı enerjisi yeterlidir. Bu sebeple ABS sistemleri atık ısının
değerlendirilmesi, güneĢ ve jeotermal enerjilerin kullanılmasına imkan sağlayabilmektedir. Buhar
SıkıĢtırmalı Mekanik Soğutma Sisteminde tek bir soğutucu akıĢkan kullanılırken, ABS sistemlerinde bir
soğutucu akıĢkan ve bir de yutucu akıĢkanın oluĢturduğu eriyik kullanılır. Sistemde kullanılan
akıĢkanların sistemin soğutma tesir katsayısına etkisi büyüktür. Bu amaçla su-LiBr ve su-LiCl eriyikleri
analiz edilmiĢ ve performansları karĢılaĢtırma açısından grafikler halinde sunulmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Absorpsiyonlu Soğutma Sistemleri, Soğutma, Atık Isının değerlendirilmesi, suLiBr eriyiği, su-LiCl eriyiği.

ABSTRACT
The fear for the possibility of running out of fossil fuels and the ever-increasing cost of energy
increases force people to focus on both the improvment of the efficiency of the existing systems and
the utilisation of the waste heat, as well as searching for new energy sources. As far as the utilisation
of the waste heat is concerned, Absorption Refrigeration(AR) systems come front. The AR system,
which is quite similar to the Vapor Compression Refrigeration system, includes a thermal compressor
which consists of an absorber and a generator, instead of a conventional compressor which requires a
lot of mechanical energy input. There is no need for the compressor and its vapour compression and
maintanance costs in AR systems. Heat input is enough to operate AR systems except for the small
amount of mechanical energy input to the solution pump. This allows AR systems to be used in
utilizing the waste heat and also the solar and geothermal energy. Against Vapor Compression
Refrigeration systems, AR systems use the solution consisting refrigerant and absorbent, instead of
just refrigerant. The solution used in the AR system has a great effect on the Coefficient of
Performance (COP) of the system. For this purpose, water-LiBr and water-LiCl solutions were
analyzed and the performance comparisons are presented in terms of graphics.
Key Words: Absorption Refrigeration Systems, Refrigeration, Waste heat utilisation, water-LiBr
solution, water-LiCl solution.
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1. GİRİŞ
Absorpsiyonlu soğutma(ABS) sistemi, buhar sıkıĢtırmalı mekanik soğutma sistemine oldukça
benzerdir. Her iki sistemde de soğutma yükü, soğutucu akıĢkanın buharlaĢtırıcıda buharlaĢması ile
karĢılanır. Buhar sıkıĢtırmalı mekanik soğutma sistemindeki mekanik iĢlemlerin yerini, ABS siteminde
fiziko-kimyasal iĢlemler alır. Mekanik kompresör yerine ABS çevrimlerinde termik kompresör
kullanılmaktadır. Soğutma elde etmek için, buhar sıkıĢtırmalı mekanik soğutma sistemindeki mekanik
ve elektrik enerjisi yerine ABS sisteminde ısı enerjisi kullanılmaktadır. DıĢ enerji kaynağı olarak her
türlü ısıyı kullanabilen absorpsiyonlu sistemler doğrudan soğutma yapabilen en yaygın kullanılan
sistemlerdir. Sanayi iĢletmelerinde açığa çıkan atık ısıların, elektrik üretim santrallerinde meydana
gelen atık ısıların bulunması halinde ısı ile tahrik olan ABS sistemlerini kullanarak atık ısıyı
değerlendirmek mümkündür. Absorpsiyonlu sistemleri atık ısı ile tahrik ederek iĢletmelerde proses
soğutma, konfor soğutması yapılması durumunda, hem atık ısı değerlendirilebilecek hem de
iĢletmenin maliyetleri aĢağı çekilebilecektir. YerleĢim yerlerinde konfor amaçlı ABS sistemleri
kullanılırsa, Ģehir Ģebekesine gelen yükler azalacak ve bunun sonucu maliyetler büyük oranda
düĢecektir. Yine tükenmez bir enerji kaynağı olan güneĢ enerjisinin kullanılması yoluyla enerjinin
pahalı olduğu günümüzde ABS sistemleri daha ekonomik olur. ABS sistemlerinin, yeryüzüne ulaĢan
güneĢ enerjisinin yüksek olduğu yörelerde ve büyük tesislerde kullanılması oldukça uygundur[1].
Ayrıca ABS sistemlerinde kullanılan akıĢkanlar kompresörlü soğutma sisteminde kullanılan
akıĢkanlara göre daha çevreci ve daha zararsız akıĢkanlardır. Piyasada satılan ABS sistemlerinde en
çok kullanılan eriğin su-LiBr olduğu, su-LiCl eriyiği ile çalıĢmalar bulunduğu hatta bu eriyiği kullanan
kesikli absorpsiyonlu sistem özelliği taĢıyan bir ürün bulunduğu tespit edilmiĢtir [2,7].

2. ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİ
ġekil 1 de görüldüğü üzere ABS sistemi temelde dört ana elemandan oluĢur; kaynatıcı, absorber,
kondenser ve buharlaĢtırıcı. Kondenser ve buharlaĢtırıcının fonksiyonu buhar sıkıĢtırmalı soğutma
sisteminde olduğu gibidir.

Şekil 1. Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin ġematik Görünümü
ġekil 2 ve ġekil 3‟ te basit ABS sisteminin Basınç- Sıcaklık ve Basınç – Entalpi diyagramları verilmiĢtir.
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7

Şekil 2. Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Basınç-Sıcaklık Diyagramı

Pkon

Pbuh

Şekil 3. Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Basınç-Entalpi Diyagramı
ABS sistemi, çalıĢma akıĢkanı olarak tek soğutucu akıĢkan yerine soğutucu akıĢkan-absorbent çiftini
kullanır. Absorbent ikincil akıĢkan gibi davranır. Absorbentin amacı, birincil akıĢkan olan soğutucu
akıĢkanı absorbe etmektir.
Absorberden (abs) çıkan eriyik bir pompa vasıtasıyla yüksek basınçlı kaynatıcıya gönderilir.
Kaynatıcıda (kay) dıĢardan ısı alan eriyik içerisinde bulunan soğutucu akıĢkanın bir kısmı
buharlaĢarak kondensere ulaĢır. Soğutucu akıĢkanın buharlaĢmasından sonra geriye kalan eriyik bir
genleĢme vanasından geçerek absorbere geri döner.
Kaynatıcıdan çıkan kızgın soğutucu akıĢkan kondensere (kon) gider ve kondenserde yüksek basınçta
yoğuĢur. Kondenserden tamamen yoğuĢmuĢ olarak çıkan soğutucu akıĢkan, izafi olarak daha düĢük
basınçta çalıĢan buharlaĢtırıcıya (buh) girmeden önce bir kısılma vanasından geçirilir. BuharlaĢtırıcıya
kısılarak giren soğutucu akıĢkan burada buharlaĢarak, buharlaĢma için gerekli olan ısıyı soğutulan
ortamdan çeker. BuharlaĢtırıcıdan doymuĢ buhar olarak çıkan soğutucu akıĢkan absorbere gider ve
burada kaynatıcıdan dönen eriyik tarafından absorbe edilir ve çevrim tamamlanır.
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Soğutma Tesir Katsayısı(STK) çevrimin çeĢitli sıcaklık düzeylerindeki ısı transfer yeteneğinin bir
göstergesi olup sistem performansı hakkında bilgi verir. ABS sisteminin birincil kullanım amacı
soğutma olduğu için, soğutma tesir katsayısı Denklem (1)‟deki gibi tanımlanabilir;

.
Q buh
STK  .
Q kay

(1)

.
.
Burada; Q buh buharlaĢtırıcıda meydana gelen ısı transferini, Q kay ise kaynatıcıda meydana gelen ısı
transferini ifade etmektedir.

BuharlaĢtırıcı dengesinden buharlaĢtırıcıdaki ısı transferi denklem (2)‟deki gibi ifade edilir;

.
.
Q buh  m 4 (h4  h3 )

(2)

.

Burada m 4 soğutucu akıĢkan debisini, h3 ve h4 ise ġekil 1 de verilmiĢ olan ABS sistemindeki 3 ve 4
noktalarındaki entalpileri ifade eder.
Kaynatıcı dengesinden kaynatıcıdaki ısı transferi Denklem (3) „deki gibi ifade edilir.

.
.
.
.
Q kay  m1 h1  m 7 h7  m 6 h6
.

(3)
.

.

Burada m 1 soğutucu akıĢkan debisini m 7 ve m 6 ise ġekil 1 de verilmiĢ olan ABS sistemindeki 7 ve 6
noktalarındaki eriyik debilerini ifade eder. h1, h7, h6 ise sırasıyla 1, 7 ve 6 noktalarındaki entalpileri
ifade eder.
Absorpsiyonlu sistem için Carnot çevrim verimi;

CarnotSTK 

Tkay  Tabs
Tkay

.

Tbuh
Tkon  Tbuh

(4)

DolaĢım (DO) oranı[2];
.

DO 

m abs
.

mr



X kay

(5)

X kay  X abs
.

.

Burada X eriyiklerin konsantrasyonlarını, m r soğutucu akıĢkan debisini ve m abs ise absorberden
kaynatıcıya giden eriyik debisini ifade eder.
CarnotSTK böyle bir sistemden elde edilebilecek maksimum STK değerini gösterir. Bu çalıĢmada SuLiBr ve Su-LiCl eriyiklerinin, ABS sisteminde kullanılmasıyla ilgili karĢılaĢtırmalar yapılmıĢtır.

3. DÜŞÜK SICAKLIKTAKİ ISI KAYNAĞI İLE TAHRİK EDİLEN ABSORPSİYONLU SOĞUTMA
SİSTEMLERİNDE Su-LiBr ve Su-LiCl ERİYİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
ABS sisteminin çalıĢma performansının göstergesi Denklem (1)‟de verilen STK değeri olduğuna ve
„Denklem. (4)‟ de böyle bir sistemin verilen çalıĢma aralıklarında gösterebileceği maksimum
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performans değerini gösterdiğine göre, amacımız sistemin STK değerini CarnotSTK değerine mümkün
olduğu kadar yaklaĢtırabilmektir. „Denklem (1)‟deki STK değerini arttırabilmek için buharlaĢtırıcıdaki ısı
transferi arttırılmalı ve kaynatıcıdaki ısı transferi de azaltılmalıdır. BuharlaĢtırıcıdaki ısı transferinin
arttırılması demek soğutma yükünün arttırılması ve kaynatıcıdaki ısı transferinin azaltılması ise
sistemin çalıĢması için dıĢarıdan verilmesi gereken ısı giriĢinin azaltılması demektir. Yani kısaca, ABS
sistem performansının (sistemin STK değerinin) arttırılması demek, daha az ısı girdisiyle daha fazla
soğutma yapabilmektir. BuharlaĢtırıcının görevi ġekil 2‟den de görüleceği üzere kısılma vanası
çıkıĢındaki soğutucu akıĢkanı doymuĢ buhar fazına kadar buharlaĢtırmak ve bunun için gerekli ısıyı da
içinde bulunduğu ortamdan almak ve böylece soğutma olayını gerçekleĢtirmektir. BuharlaĢtırıcıda
sadece saf soğutucu akıĢkan olduğuna göre, buharlaĢma gizli ısısı yüksek olan bir soğutucu akıĢkan
kullanıldığı takdirde soğutma yükünün artacağı sonucuna varılabilir. Burada yapılacak olan
karĢılaĢtırmada soğutucu akıĢkan sudur ve bilindiği üzere suyun buharlaĢma gizli ısısı yüksektir. Fakat
soğutucu akıĢkan olarak kullanılan su 0ᵒC‟de katı hal aldığı için her iki eriyik de düĢük sıcaklıklı
soğutma uygulamaları için kullanılamaz, fakat konfor soğutma uygulamaları için kullanılabilir.

Kristalizasyon sıcaklığı (ᵒC)

Diğer bir önemli parametre ise „Denklem (2)‟de görüleceği üzere soğutucu akıĢkan debisidir.
BuharlaĢtırıcıdaki ısı transferi soğutucu akıĢkan debisi arttıkça artıĢ gösterir. Ama unutulmamalıdır ki,
ABS sisteminde devrede sadece soğutucu akıĢkan dolaĢmamaktadır ve soğutucu akıĢkanın
absorbentle birlikte oluĢturduğu eriyik de vardır. Soğutucu akıĢkanın absorbent ile absorber içinde çok
iyi ve kolay bir Ģekilde karıĢması ve kaynatıcıda dıĢarıdan verilen ısı ile absorbentten kolay bir Ģekilde
ayrılması gerekmektedir. „Denklem (1)‟, dıĢarıdan verilmesi gereken ısı miktarının düĢük seviyelerde
olmasının sistem performansını arttırdığını göstermiĢtir. Dolayısıyla soğutucu akıĢkanın absorbentten
daha az ısı girdisiyle ayrılması çok önemlidir. Bu konu kaynama sıcaklığı düĢük olan soğutucu
akıĢkanların tercih edilmesine yol açmıĢtır. Kaynama sıcaklığı düĢük olan soğutucu akıĢkanın,
kaynama sıcaklığı yüksek olan absorbentten rahatlıkla ayrılabilme özelliği farklı eriyiklerin
oluĢturulmasında önemli bir parametre olmuĢtur. Burada karĢılaĢtırılan her iki eriyikte de absorbent
katı fazdadır. Bu nedenle soğutucu akıĢkanın tamamının buharlaĢıp ayrılması istenmez. Bu durum
buharlaĢtırıcıya daha az soğutucu akıĢkan gitmesine sebep olurken, absorbentin tek baĢına kalıp katı
hale geçmesine engel teĢkil eder ve sistemin bloke olarak çalıĢmasını durdurmasını engeller. Bu
sebeple soğutucu akıĢkanın tamamının değil bir kısmının kaynatıcıda buharlaĢması istenir. Aslında bu
durum burada karĢılaĢtırılan her iki eriyiğinde en büyük sorunudur. Her iki akıĢkanda da kristalizsyon
problemi bulunmaktadır. ġekil 4 su-LiBr eriyiği konsantrasyonu ve kristalizasyon sıcaklığı değiĢimini
göstermektedir. ġekil 5 su-LiCl eriyiğinin konsantrasyonuna bağlı olarak eriyik sıcaklığı ile buhar
basıncının değiĢimi grafiğini göstermektedir.

300
200
100
0
-100

55

60

65

70

-200
-300
Lityum Bromür konsantrasyonu

Şekil 4. Kristalizasyon sıcaklığı ve LiBr konsantrasyon değiĢimi
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Buhar Basıncı(Bar)

Konsantrasyon(%)

Eriyik sıcaklığı (ᵒC)
Şekil 5. Eriyik sıcaklığı ve LiCl konsantrasyonun farklı basınçlardaki değiĢimi[3]
Diğer düĢünülmesi gereken konu ise eriyiklerin viskoziteleridir. Su-LiCl eriyiği, su-LiBr eriyiğine göre
daha büyük viskoziteye sahiptir. Bu nedenle oluĢacak sürtünmelere bağlı kayıplardan dolayı su-LiCl
eriyiği kullanan sistemdeki eriyik pompası daha fazla enerji harcayacaktır. Ayrıca viskoz akıĢkanların
ısı transfer katsayılarının daha düĢük olduğu bilinmektedir[2]. Bu da ABS sisteminin ana
elemanlarında ısı transfer alanlarının artıĢına yol açacak ve bu durumda maliyet artıĢını beraberinde
getirecektir.
Ayrıca her bir eriyiğin kullanıldığı ABS sistemi de oldukça düĢük basınçlarda çalıĢtığından sisteme
olabilecek hava sızmalarına karĢı gerekli önlemler alınmalıdır.

Tkay=75 ᵒC
Tkon=35 ᵒC
Şekil 6. BuharlaĢtırıcı sıcaklığı- STK- DO değiĢimi
ġekil 6‟da su-LiBr eriyiği ile su-LiCl eriyiğinin soğutma tesir katsayısının buharlaĢtırıcı sıcaklığı ile
değiĢimi gösterilmektedir. Bu karĢılaĢtırma yapılırken kaynatıcı sıcaklığı 75ᵒC, kondenser sıcaklığı ise
35ᵒC alınmıĢ ve buharlaĢtırıcı sıcaklığı 2ᵒC‟den 16ᵒC‟ye kadar 2‟Ģer derece artırılmıĢtır. Görüldüğü
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üzere buharlaĢtırıcı sıcaklığı arttıkça her iki akıĢkanın da soğutma tesir katsayısı artmaktadır. Su-LiCl
eriyiğinin su-LiBr eriyiğine göre düĢük sıcaklıklarda çok daha iyi performans gösterdiği, buharlaĢtırıcı
sıcaklığı arttıkça STK‟ların birbirine yaklaĢtığı fakat yine de su-LiCl eriyiğinin su-LiBr eriyiğine göre her
bir buharlaĢtırıcı sıcaklığında daha iyi performans gösterdiği görülmektedir. Ayrıca su-LiCl eriyiğinin
STK‟ sının genelde yatay bir seyir gösterdiği, su-LiBr eriyiğinin ise düĢük buharlaĢtırıcı sıcaklığından
daha büyük buharlaĢtırıcı sıcaklıklarına gidildikçe STK‟sının su-LiCl eriyiğine göre daha fazla artıĢ
gösterdiği görülmektedir. DolaĢım oranına bakıldığında, yüksek buharlaĢtırıcı sıcaklıklarında dolaĢım
oranının birbirlerine yaklaĢtığı fakat düĢük buharlaĢtırıcı sıcaklıklarında ise su-LiBr eriyiğinin dolaĢım
oranının su-LiCl eriyiğine oranla çok daha fazla artıĢ gösterdiği ve her bir sıcaklık değerinde su-LiCl
eriyiğinin su-LiBr eriyiğine göre daha az dolaĢım oranına sahip olduğu görülmektedir.
ġekil 7‟de su-LiBr eriyiği ile su-LiCl eriyiğinin soğutma tesir katsayısının kaynatıcı sıcaklığı ile değiĢimi
gösterilmektedir. Bu karĢılaĢtırma yapılırken buharlaĢtırıcı sıcaklığı 15ᵒC, kondenser sıcaklığı ise 40ᵒC
alınmıĢ ve kaynatıcı sıcaklığı 70ᵒC‟den 80ᵒC‟ye kadar 2‟Ģer derece artırılmıĢtır. Görüldüğü üzere
kaynatıcı sıcaklığı arttıkça her iki akıĢkanın da soğutma tesir katsayısı artmaktadır. Su-LiCl eriyiğinin
su-LiBr eriyiğine göre düĢük sıcaklıklarda çok daha iyi performans gösterdiği, kaynatıcı sıcaklığı
arttıkça STK‟ların birbirine yaklaĢtığı fakat yine de su-LiCl eriyiğinin su-LiBr eriyiğine göre her bir
kaynatıcı sıcaklığında daha iyi performans gösterdiği görülmektedir. Ayrıca su-LiCl eriyiğinin STK‟sının
genelde yatay bir seyir gösterdiği, su-LiBr eriyiğinin ise düĢük kaynatıcı sıcaklığından daha büyük
kaynatıcı sıcaklıklarına gidildikçe STK‟sının su-LiCl eriyiğine göre daha fazla artıĢ gösterdiği
görülmektedir. DolaĢım oranına bakıldığında, yüksek kaynatıcı sıcaklıklarında dolaĢım oranının
birbirlerine yaklaĢtığı fakat düĢük kaynatıcı sıcaklıklarında ise su-LiBr eriyiğinin dolaĢım oranının suLiCl eriyiğine oranla çok daha fazla artıĢ gösterdiği ve her bir sıcaklık değerinde su-LiCl eriyiğinin suLiBr eriyiğine göre daha az dolaĢım oranına sahip olduğu görülmektedir.
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Şekil 7. Kaynatıcı sıcaklığı- STK- DO değiĢimi
ġekil 8‟de su-LiBr eriyiği ile su-LiCl eriyiğinin soğutma tesir katsayısının kondenser sıcaklığı ile
değiĢimi gösterilmektedir. Bu karĢılaĢtırma yapılırken buharlaĢtırıcı sıcaklığı 15ᵒC, kaynatıcı sıcaklığı
ise 70ᵒC alınmıĢ ve kondenser sıcaklığı 30ᵒC‟den 40ᵒC‟ye kadar 2‟Ģer derece artırılmıĢtır. Görüldüğü
üzere kondenser sıcaklığı arttıkça her iki akıĢkanın da soğutma tesir katsayısı azalmaktadır. Su-LiCl
eriyiğinin su-LiBr eriyiğine göre yüksek sıcaklıklarda çok daha iyi performans gösterdiği, düĢük
kondenser sıcaklığında ise STK‟ların birbirine yaklaĢtığı fakat yine de su-LiCl eriyiğinin su-LiBr
eriyiğine göre her bir kondenser sıcaklığında daha iyi performans gösterdiği görülmektedir. Ayrıca suLiCl eriyiğinin STK‟ sının genelde yatay bir seyir gösterdiği, su-LiBr eriyiğinin ise düĢük kondenser
sıcaklığından daha büyük kondenser sıcaklıklarına gidildikçe STK‟sının su-LiCl eriyiğine göre daha
fazla azalıĢ gösterdiği görülmektedir. DolaĢım oranına bakıldığında, düĢük kondenser sıcaklıklarında
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dolaĢım oranlarının birbirlerine yaklaĢtığı, fakat yüksek kondenser sıcaklıklarında su-LiBr eriyiğinin
dolaĢım oranının su-LiCl eriyiğinin dolaĢım oranına göre çok daha fazla artıĢ gösterdiği ve her bir
sıcaklık değerinde su-LiCl eriyiğinin su-LiBr eriyiğine göre daha az dolaĢım oranına sahip olduğu
görülmektedir.
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Şekil 8. Kondenser sıcaklığı- STK - DO değiĢimi

SONUÇ
Bu çalıĢmada düĢük sıcaklıktaki ısı kaynağı ile tahrik olan ABS sistemlerinde su-LiCl ve su-LiBr
eriyikleri hakkında bilgiler verilmiĢ, karĢılaĢtırmalar yapılmıĢ, ısı kaynağı sıcaklık değiĢimlerine göre ve
ortam sıcaklıkları değiĢimlerine göre eriyiklerin performansları grafikler halinde sunulmuĢtur. Buna
göre su-LiCl eriyiğinin STK değerlerinin su-LiBr eriyiğine göre bütün sıcaklık değerlerinde daha iyi
performans gösterdiği, yine STK değerlerinin sıcaklık değiĢimlerinden daha az etkilendiği görülmüĢtür.
Ayrıca su-LiCl eriyiğinin DO değerlerinin su-LiBr eriyiğine göre daha her bir sıcaklık değerinde daha
düĢük olduğu görülmüĢtür. Su-LiCl eriyiğinin STK değerlerinin oldukça üstün olmasına rağmen eriyiğin
kristalizasyona yatkınlığı nedeniyle pek tercih edilmemektedir. Ayrıca bu eriyiğin yüksek kaynatıcı
sıcaklıklarında kullanılması kristalizasyon riski nedeniyle oldukça risklidir. Su-LiCl eriyiği güneĢ
enerjisi, jeotermal enerji gibi düĢük kaynak sıcaklıkları kullanılarak konfor soğutması yapılabilecek
durumlarda kullanımı oldukça uygundur. Fakat fabrika atık ısıları gibi yüksek sıcaklıklardaki atık ısı
kaynaklarında kullanılan ABS sistemlerinde kullanımı pek de mümkün görünmemektedir. Buna karĢılık
STK değeri su-LiCl eriyiğine göre düĢük fakat diğer kullanılan eriyiklere göre yüksek olan su-LiBr
eriyiği, su-LiCl eriyiğine göre oldukça geniĢ kullanım aralıklarına sahip olup, yüksek ve düĢük kaynak
sıcaklıklarına sahip ısı kaynaklarında kullanılabilmektedir. Sonuç olarak su-LiCl eriyiğinin düĢük
sıcaklıklarda kullanımı su-LiBr eriyiğine göre daha uygundur. Su-LiCl eriyiğinin kristalizasyon riski
çözülebilirse piyasa satılan sürekli ABS sistemlerde yaygın olarak kullanılan su-LiBr eriyiği yerini
alabilir.
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ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE SOĞUTMA
SUYU DÜZENLEMESİNİN ARAŞTIRILMASI
Nazım KURTULMUŞ
İlhami HORUZ

ÖZET
Fosil yakıtların tükeneceği korkusu ve enerjinin gün geçtikçe artan maliyet artıĢları insanları yeni enerji
kaynaklarına yöneltmenin yanında, hem mevcut sistemlerin daha verimli hale getirilmesi hem de atık
ısıların değerlendirilmesi üzerine odaklanmaya zorlamaktadır. Atık ısıların değerlendirilmesinde
Absorpsiyonlu Soğutma (ABS) Sistemleri ön plana çıkmaktadır. Buhar SıkıĢtırmalı Mekanik Soğutma
Sistemine oldukça benzeyen ABS sistemleri, çalıĢabilmesi için dıĢardan fazla miktarda mekanik enerji
gerektiren kompresör yerine, ısı enerjisi ile çalıĢan bir grup ısı değiĢtiricisinden oluĢan termik
kompresör içermektedirler. Buharı sıkıĢtırmanın yüksek enerji maliyeti ve kompresörün sebep olduğu
maliyetler ve bakım masrafları ABS sistemlerinde yoktur. Küçük bir enerji gerektiren eriyik pompası
dıĢında ABS sistemlerinin çalıĢabilmesi için ısı enerjisi yeterlidir. Bu sebeple ABS sistemleri atık ısının
değerlendirilmesi, güneĢ ve jeotermal enerjilerin kullanılmasına imkan sağlayabilmektedir. Buhar
SıkıĢtırmalı Mekanik Soğutma Sisteminde tek bir soğutucu akıĢkan kullanılırken, ABS sistemlerinde bir
soğutucu akıĢkan ve bir de yutucu akıĢkanın oluĢturduğu eriyik kullanılır. Sistemde kullanılan bazı
yutucu akıĢkanlar katılaĢabilme özelliğine sahip olduğu için, söz konusu eriyiğin belirli sıcaklık ve
konsantrasyonlarda tutulması gerekmektedir. Yutucu akıĢkanın katılaĢmasını önlemek ve ABS
sisteminin Soğutma Tesir Katsayısı’ nda artıĢ sağlayabilmek için, bu çalıĢmada, ABS sistemlerindeki
soğutma suyu düzenlemelerinin etkisi araĢtırılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Absorpsiyonlu soğutma sistemleri, Su-LiBr eriyiği,Soğutma

ABSTRACT
The fear for the possibility of running out of fossil fuels and the ever-increasing cost of energy
increases force people to focus on both the improvment of the efficiency of the existing systems and
the utilisation of the waste heat, as well as searching for new energy sources. As far as the utilisation
of the waste heat is concerned, Vapour Absorption Refrigeration(VAR) systems come front. The VAR
system, which is quite similar to the Vapor Compression Refrigeration system, includes a thermal
compressor which consists of an absorber and a generator, instead of a conventional compressor
which requires a lot of mechanical energy input. There is no need for the compressor and its vapour
compression and maintanance costs in VAR systems. Heat input is enough to operate VAR systems
except for the small amount of mechanical energy input to the solution pump. This allows VAR
systems to be used in utilizing the waste heat and also the solar and geothermal energy. Against
Vapor Compression Refrigeration systems, VAR systems use the solution consisting refrigerant and
absorbent, instead of just refrigerant. Since some absorbents used in the system are capable of
solidifying, the solution should be kept at determined temperature and concentrations. In order to
avoid absorbent solidifying and to obtain possible improvements on the Coefficient of Performance
(COP) of the VAR system, in this study, the effect of cooling water arrangements in VAR systems was
investigated.
Key Words: Absorption refrigeration system, Water-Libr solution, Refrigeration
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1. GİRİŞ
Absorpsiyonlu soğutma(ABS) sistemi, buhar sıkıĢtırmalı mekanik soğutma sistemine oldukça
benzerdir. Her iki sistemde de soğutma yükü, soğutucu akıĢkanın buharlaĢtırıcıda buharlaĢması ile
karĢılanır. Buhar sıkıĢtırmalı mekanik soğutma sistemindeki mekanik iĢlemlerin yerini, ABS siteminde
fiziko-kimyasal iĢlemler alır. Soğutma elde etmek için, buhar sıkıĢtırmalı mekanik soğutma
sistemindeki mekanik ve elektrik enerjisi yerine ABS sisteminde ısı enerjisi kullanılmaktadır. Bunun
sağlamıĢ olduğu avantajlarla çeĢitli endüstriyel tesislerdeki atık ısı enerjisinin değerlendirilmesi ve
tükenmez bir enerji kaynağı olan güneĢ enerjisinin kullanılması yoluyla enerjinin pahalı olduğu
günümüzde ABS sistemleri daha ekonomik olur. ABS sistemlerinin, yeryüzüne ulaĢan güneĢ
enerjisinin yüksek olduğu yörelerde ve büyük tesislerde kullanılması oldukça uygundur[1].
ABS sisteminde iki farklı akıĢkan dolaĢır. Bunlardan biri soğutucu akıĢkandır. Bu akıĢkan
buharlaĢtırıcıda buharlaĢarak soğutma yükünün ortamdan çekilmesini sağlar. Diğer akıĢkan, yutucu
akıĢkandır. Absorbent veya soğurucu olarak da adlandırılabilir. Bu akıĢkan çevrimin belli bir kısmında
soğutucu akıĢkanı taĢır[1].

2. ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİ
ġekil 1 de görüldüğü üzere ABS sistemi Ģu elemandan oluĢur; kaynatıcı (kay), absorber (abs),
kondenser (kon), buharlaĢtırıcı (buh) ve eriyik eĢanjörü. Kondenser ve buharlaĢtırıcının fonksiyonu
buhar sıkıĢtırmalı soğutma sisteminde olduğu gibidir.
1
Kaynatıcı

Kondenser

7

8

2
Eriyik
eşanjörü
9
Genleşme
vanası

6

Genleşme
vanası

Eriyik
pompası

10

3

5

4
Buharlaştırıcı

Absorber

Şekil 1. Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Ģematik görünümü
ġekil 2 ve ġekil 3’ te basit ABS sisteminin Basınç - Sıcaklık ve Basınç – Entalpi diyagramları
verilmiĢtir.
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5

8 Pkon

Pbuh

10

Eriyik Sıcaklığı

Basınç

Şekil 2. Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin basınç-sıcaklık diyagramı

1 Pkon

2

3

4

Pbuh

Entalpi

Şekil 3. Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin basınç-entalpi diyagramı
Son yıllarda ABS sistemlerinde kullanılan en yaygın akıĢkan çiftleri olarak su-LiBr ve amonyak-su
göze çarpmaktadır. Bu çalıĢmada su-LiBr çifti kullanan absorpsiyonlu soğutma sistemi analiz
edilecektir.
Su-LiBr çifti kullanan ABS sisteminin çalıĢma prensibi Ģu Ģekildedir. Absorberden çıkıp bir eriyik
pompası vasıtasıyla eriyik eĢanjörüne ulaĢan LiBr bakımından fakir olan eriyik (fakir eriyik) ısındıktan
sonra kaynatıcıya ulaĢır. Kaynatıcıda bir ısı kaynağı tarafından ısı sağlanması sonucu eriyikten bir
miktar soğutucu akıĢkan buharlaĢarak ayrılır. BuharlaĢarak kaynatıcıyı terk eden soğutucu akıĢkan
buharı kondensere ulaĢır. Kaynatıcıda eriyik içinden soğutucu akıĢkan buharının ayrılmasıyla LiBr
bakımından zenginleĢen (zengin eriyik) eriyik, eriyik eĢanjörüne gider. Burada fakir eriyiğe ısı vererek
absorbere döner. Kaynatıcıdan kondensere giden soğutucu akıĢkan ise burada yoğuĢarak ısı atar.
Buradan doymuĢ sıvı olarak çıkan soğutucu akıĢkan bir genleĢme vanasından geçerek
buharlaĢtırıcıya ulaĢır. Burada düĢük basınçta ortamdan ısı alarak buharlaĢır ve gerekli olan soğutma
yükünü karĢılar. BuharlaĢtırıcıdan doymuĢ buhar olarak çıkan soğutucu akıĢkan absorbere döner ve
zengin eriyik ile karıĢarak yeniden fakir eriyiği oluĢturur. Böylece çevrim tamamlanmıĢ olur.
Soğutma Tesir Katsayısı (STK) çevrimin çeĢitli sıcaklık düzeylerindeki ısı transfer yeteneğinin bir
göstergesi olup sistem performansı hakkında bilgi verir. ABS sisteminin birincil kullanım amacı
soğutma olduğu için, STK Denklem (1)’deki gibi tanımlanabilir;
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.

Qbuh

STK 

(1)

.

Q kay
ABS sistemin elemanlarının kapasitelerini kütlelerden bağımsız olarak hesaplayabilmek için Denklem
1’de formülize edilen dolaĢım oranı kavramından yararlanılacaktır.
.

f 

m8

(2)

.

m1
.

Burada m 8 zengin eriyik debisini ve m 1 ise soğutucu akıĢkan debisini ifade eder. f ise dolaĢım oranıdır.

.

qkay 

Qkay
.

 h1  fh8  ( f  1)h7

(3)

h2 h1

(4)

h 4 h3

(5)

 ( f  1)h5  h4  fh10

(6)

m1
.

qkon 

Q kon
.

m1
.

qbuh 

Qbuh
.

m1
.

qabs 

Q abs
.

m1
.

Burada q birim kütle için ısı transferini ifade eder. Soğutma yükü biliniyor ise Denklem 5 yardımıyla m
1 bulunur ve ardından her bir elemanda gerçekleĢen ısı transferi yukarıdaki denklemler kullanılarak
bulunabilir.

3. ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE SOĞUTMA SUYU DÜZENLEMESİNİN
ARAŞTIRILMASI
Bu çalıĢmada yapılacak olan araĢtırma için belli kapasitede bir ABS seçilerek soğutma suyu
düzenlemesinin soğutma suyunun kullanılacağı elemanlar üzerindeki etkisi araĢtırılmıĢtır. ABS
sisteminde dıĢardan ısı alan elemanlar buharlaĢtırıcı ve kaynatıcıdır, dıĢarıya ısı atan elemanlar ise
kondenser ve absorberdir. Kondenser ve absorberde açığa çıkan ısının sistemden uzaklaĢtırılması
gereklidir. Yapılan araĢtırmada ticarileĢen ABS sistemlerinin birçoğunun, özellikle su-LiBr eriyiği
kullananların, su soğutmalı sistemler olduğu fark edilmiĢtir. Bunun sebeplerinden birisi, eriyiğin negatif
özelliği olan eriyiğin belli Ģartlarda kristalize olmasıdır[2]. Bu çalıĢmada kristalizasyon konusuna
değinilmeyecektir fakat bu konuda yapılan çalıĢmalar literatürde mevcuttur. Kristalizasyon durumu
oluĢmaması için ısı atılan kaynak sıcaklıkları stabil tutulmalıdır. Bu nedenledir ki firmalar ABS
sistemlerinde ısı atma iĢlemini genelde su ile sağlamaktadır[4-6].
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu Bildirisi
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Üretici firmaların ürün katalogları incelenirken fark edilen bir diğer konu ise soğutma suyu
düzenlemesinin firmalara göre fark ettiğidir. Bazıları soğutma suyunu absorberden geçirdikten sonra
kondensere göndermekte, bazıları ise hem kondenser hem de absorbere aynı anda göndermektedir.
Bu çalıĢmada bu düzenlemelerin etkisi araĢtırılmak istenmiĢtir. Bunun için soğutma yükü 90 kW olan
bir ABS sistemi analiz edilmiĢ ve düzenlemenin etkisi incelenmiĢtir.
Ayrıca bilindiği üzere buhar sıkıĢtırmalı mekanik soğutma sistemine nazaran atık ısı kaynaklı ABS
sistemlerinde iĢletme maliyeti düĢük olmakta, fakat ilk yatırım maliyeti yüksek olmaktadır. Bu
çalıĢmada soğutma suyu düzenlemesinin ilk yatırım maliyetine etkisine de değinilmiĢtir.
Burada tasarımı düĢünülen ABS sisteminde,
Kaynatıcı yanma sonu gazları ile tahrik edilecektir. Burada düĢünülen kaynatıcı tasarımı olarak kanatlı
borulu eĢanjör kullanılmıĢtır. Boru içerisinde eriyik, dıĢ kısımda ise yanma sonu gazları bulunmaktadır.
Boruların içerisinde akıĢ kaynaması meydana gelecek ve soğutucu akıĢkan olan su buharlaĢarak
kondensere geçecektir.
Kondenser, kaynatıcıdan gelen kızgın buharın ısısını atarak yoğuĢtuğu elemandır. Tasarımı
düĢünülen ABS sisteminde kullanılan kondenser yatay boru demeti ve bu boru yığınını kaplayan
gövdeden oluĢmaktadır. Boruların içerisinden soğutma suyu geçerken, boruların dıĢ kısmında ise
kaynatıcıdan gelen kızgın buhar yoğuĢur. Ġki geçiĢli olarak tasarlanacaktır.
Absorber, kaynatıcıdan dönen zengin eriyiğin buharlaĢtırıcıdan gelen doymuĢ buhar ile karıĢtığı
elemandır. Absorber yatay boru demeti ve bu koruları kaplayan gövdeden oluĢmaktadır. Boruların
içerisinden soğutma suyu geçerken dıĢ kısmından ise kaynatıcıdan dönen zengin eriyik film Ģeklinde
akar. Film Ģeklinde akarken buharlaĢtırıcıdan gelen doymuĢ buharı absorbe eder. Açığa çıkan ısı ise
soğutma suyuna verilir. Ġki geçiĢli olarak tasarlanacaktır.
Absorber ve kondenserde kapasiteler hesaplanırken aĢağıdaki denklemlerden yararlanılmıĢtır[3]:

Q  UATm

(7)

1
  Riletim   Rkirlilik   Rkonveksiyon
UA

(8)

Tmax  Tmin
T 
m ln( Tmax / Tmin )

(9)

Burada R ısıl direnci, Tm ise ortalama logaritmik sıcaklık farkını, U ortalama ısı transfer katsayısını
ifade eder.
ġekil 1’ de görülmekte olan ABS sistemi analizi ve 90 kW kapasitesine sahip bir sistem analizi Tablo 1
ve Tablo 2’de gösterilmiĢtir.

Tablo 1. Absorpsiyonlu Soğutma Sistemi sıcaklık- entalpi değerleri
Durum
1
2
3
4
5

Sıcaklık (˚C)
90
40
40
4
40

Enthalpi (kJ/kg)
2662,34
167,59
167,59
2506,73
107,80
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40
61,8
90
65,5
65,5

107,80
150,87
221,21
175,43
175,43

Tablo 2. Absorpsiyonlu Soğutma Sistemi parametreleri
Tabs (absorber sıcaklığı)
Tkon (kondenser sıcaklığı)
Tkay (kaynatıcı sıcaklığı)
Tbuh (buharlaĢtırıcı sıcaklığı)
T7 (eriyik eĢanjörü çıkıĢ sıcaklığı)
T9 (eriyik eĢanjörü çıkıĢ sıcaklığı)
STKABS
mr (soğutucu akıĢkan debisi)
Qabs (absorber kapasitesi)
Qkon (kondenser kapasitesi)
Qkay (kaynatıcı kapasitesi)
Qbuh (buharlaĢtırıcı kapasitesi)
soğutma suyu debisi

Tsoğutma suyu giriĢ/çıkıĢ sıcaklıkları

Birim
(˚C)
(˚C)
(˚C)
(˚C)
(˚C)
(˚C)

Sistem
40
40
90
4
61,8
65,5
0,64
0,03847
134
96
140
90
7,46
29,7/37

kg/s
kW
kW
kW
kW
kg/s
(˚C)

DÜZENLEME I

Kaynatıcı
Kondenser

Soğutma suyu çıkışı

Eriyik eşanjörü

Soğuk su çıkış

Ilık su girişi

Soğutma suyu girişi
Buharlaştırıcı

Absorber

Absorber geri
besleme
pompası
Buharlaştıcı geri
besleme pompası
Eriyik pompası

Şekil 4. Absorpsiyonlu Soğutma Sistemi Ģematiği - Düzenleme I
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ġekil 4’te görülmekte olan ABS sisteminde soğutma kulesinden gelen soğutma suyu öncelikle
absorbere gitmekte, absorberden çıktığında sıcaklığı bir miktar artmıĢ vaziyette kondensere
girmektedir. Kondenser çıkıĢında ise soğutma kulesine ulaĢmaktadır.
DÜZENLEME II

Kaynatıcı
Kondenser

Soğutma suyu girişi

Eriyik eşanjörü

Soğuk su çıkış

Ilık su girişi
Absorber

Buharlaştırıcı

Soğutma suyu çıkışı

Absorber geri
besleme
pompası
Buharlaştıcı geri
besleme pompası
Eriyik pompası

Şekil 5. Absorpsiyonlu Soğutma Sistemi Ģematiği - Düzenleme II
ġekil 5’te görülmekte olan ABS sisteminde soğutma kulesinden gelen soğutma suyu önce kondensere
ve kondenserden sonra da absorbere gitmektedir. Absorber çıkıĢında ise tekrar soğutma kulesine
dönmektedir.
DÜZENLEME III
Soğutma suyu girişi

Kaynatıcı
Kondenser

Soğutma suyu çıkışı

Eriyik eşanjörü

Soğuk su çıkış

Ilık su girişi

Soğutma suyu çıkışı
Buharlaştırıcı

Absorber

Absorber geri
besleme
pompası
Buharlaştıcı geri
besleme pompası
Eriyik pompası

Şekil 6. Absorpsiyonlu Soğutma Sistemi Ģematiği - Düzenleme III
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ġekil 6’te görülmekte olan ABS sisteminde soğutma kulesinden gelen soğutma suyu absorber ve
kondensere aynı anda gitmektedir. Bu durumda araĢtırılan ise soğutma suyunun absorber ve
kondensere eĢit sıcaklıklarda girip çıktığı durumda elemanların bundan nasıl etkilendiğidir.
DÜZENLEME IV
Soğutma suyu girişi

Kaynatıcı
Kondenser

Soğutma suyu çıkışı

Eriyik eşanjörü

Soğuk su çıkış

Ilık su girişi

Soğutma suyu çıkışı
Buharlaştırıcı

Absorber

Absorber geri
besleme
pompası
Buharlaştıcı geri
besleme pompası
Eriyik pompası

Şekil 7. Absorpsiyonlu Soğutma Sistemi Ģematiği - Düzenleme IV
ġekil 7’te görülmekte olan ABS sisteminde soğutma kulesinden gelen soğutma suyu absorber ve
kondensere aynı anda gitmektedir. Bu durumda araĢtırılan ise soğutma suyu eĢit debide kondenser ve
absorbere gittiğinde elemanların bundan nasıl etkilendiğidir.
Tablo 3. Absorpsiyonlu Soğutma Sistemi elemanları

Kondenser
Q (Kapasite)(kW)
L (Boru boyu)(m)
2
U (W/m K)
2
A (m )
Tm (Cᵒ)
Tsoğutma suyu giriĢ/çıkıĢ sıcaklıkları (Cᵒ)
soğutma suyu debisi (kg/s)

Düzenleme I

Düzenleme II

Düzenleme III

Düzenleme IV

96
2,2
1622
13,68
4,32

96
2,2
2058
5,38
8,66

96
2,2
759,54
21,55
5,86

96
2,2
1144
12,39
6,76

34/37
7,4625

29,7/32,78
7,4625

29,7/37
3,1148

29,7/35,85
3,73

Tablo 3’e bakıldığında soğutma suyunun bölünmediği Düzenleme I ve Düzenleme II’ de kondenser
için ortalama ısı transfer katsayısının diğer iki düzenlemeye oranla daha fazla olduğu görülmektedir.
Düzenleme II’ de ise ortalama ısı transfer katsayısı Düzenleme I’ den daha fazladır. Soğutma suyunun
bölündüğü düzenlemelerde Düzenleme IV, Düzenleme III’ den daha fazla ısı transfer katsayısına
sahiptir. Düzenleme III’ de boru sayısı oldukça artmıĢ bu da iç taĢınım katsayısının oldukça düĢmesine
yol açmıĢtır.
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Kondenserde Tm en küçük Düzenleme I’de ortaya çıkmıĢtır. Bunun sebebi soğutma suyunun
absorberde ısındıktan sonra kondensere gelmesidir. Tm en büyük ise Düzenleme II’ de ortaya
çıkmıĢtır. Bunun sebebi ise soğutma suyunun soğutma kulesinden çıkarak direkt kondensere
gelmesidir. Düzenleme IV, Düzenleme III’ ten daha fazla Tm ’ye sahiptir.
Bu karĢılaĢtırmalar ıĢığında aynı kapasiteye sahip en az alan gereksinimi Düzenleme II’ de karĢımıza
çıkmaktadır.
Tablo 4. Absorpsiyonlu Soğutma Sistemi elemanları

Absorber
Q (Kapasite)(kW)
L (Boru boyu)(m)
2
U (W/m K)
2
A (m )
Tm (Cᵒ)
Tsoğutma suyu giriĢ/çıkıĢ sıcaklıkları (Cᵒ)
soğutma suyu debisi (kg/s)

Düzenleme I

Düzenleme II

Düzenleme III

Düzenleme IV

134
1,504
604,5
17,093
18,73

134
1,504
649,46
17,54
15,49

134
1,504
526
19,43
17,88

134
1,504
485,1
21,05
17,4

29,7/34
7,4625

32,78/37
7,4625

29,7/37
4,34

29,7/38,29
3,73

Tablo 4’e baktığımızda eĢit kapasitedeki absorberler için soğutma suyunun bölünmeden geldiği
Düzenleme I ve Düzenleme II’ de Düzenleme II’ in daha fazla ısı transfer katsayısına sahip olduğu,
soğutma suyunun bölündüğü Düzenleme III ve Düzenleme IV’ ten Düzenleme III’ ün daha fazla ısı
transfer katsayısına sahip olduğu görülmektedir.
Absorberde Tm en küçük Düzenleme II’ de olduğu, en büyük ise Düzenleme I’ de olduğu
görülmektedir. Düzenleme I’ de büyük olma sebebi soğutma suyunun soğutma kulesinden çıkarak
bölünmeden direkt absorbere girmesidir. Düzenleme II’ de küçük olma sebebi ise soğutma suyunun
kondenserin ısısını aldıktan sonra absorbere girmesidir. Soğutma suyunun soğutma kulesinden
çıktıktan sonra absorbere ve kondensere dağıldığı Düzenleme III ve Düzenleme IV’ te ise Düzenleme
IV’ ün Tm ’si Düzenleme III’ ün Tm ’sinden daha büyüktür.
Bu değerler ıĢığında aynı kapasiteye sahip absorberlerden en fazla alan gereksinimi Düzenleme IV’
de olduğu, en az alan gereksiniminin ise Düzenleme I’ de olduğu görülmektedir. Gerekli olan ısı
transfer alanı Tablo 4’ de görülen alandan daha azdır fakat absorber yatay boru dizilerinden
oluĢtuğundan yatay borulardaki tüm yüzey alanı ıslanmamaktadır. Bu yüzden gerekli alan ısı transfer
alanından fazla olmaktadır. Soğutma suyu düzenlemesinin ABS sisteminin ana elemanlarının ısı
transfer alanlarına ve dolayısıyla boyutlarına ve ilk yatırım maliyetine etki ettiği sonucuna varılmıĢtır.

SONUÇ
Bu çalıĢmada ABS sistemi hakkında genel bilgiler verilmiĢ ve soğutma suyu düzenlemesinin etkileri
üzerine araĢtırmalar yapılmıĢtır. Bu amaçla belli soğutma yükünde kullanılacak olan bir ABS sistemi
ele alınmıĢ, termodinamik analizi yapılmıĢ, her bir elemanın yükü belirlenmiĢtir. Soğutma suyunu
kullanacak olan elemanlar hakkında bilgiler verilmiĢtir.
Burada soğutma suyu düzenlemesi ile ilgili dört farklı düzenleme belirlenmiĢ ve bu düzenlemeler
incelenmiĢtir. Bu düzenlemeler içerisinden aynı kapasitedeki kondenser için gerekli olan alan en az
Düzenleme II’ de, absorber için ise en az Düzenleme I’de ortaya çıkmıĢtır. Bu düzenlemelerde ise
tercih durumu ortaya çıkmıĢtır. ABS sistemlerinde kondenserde saf soğutucu akıĢkan, absorberde ise
eriyik bulunmaktadır. Su- LiBr eriyiği ile çalıĢan sistemlerde eriyiğin korozyon etkisi söz konusudur. Bu
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korozyon etkisi yüzünden eriyiğin bulunduğu kısımlarda korozyona dayanıklı malzeme kullanmak
gerekir. Bu malzemeler ise hem zor temin edilen hem de nispeten pahalı malzemelerdir. Ayrıca
absorber vakum altında olduğundan kullanılacak boru et kalınlıkları uygun seçilmelidir. Bu da boru
ağırlığını dolaylı olarak da ilk yatırım maliyetini etkileyeceğinden absorberde daha az ısı transfer alanı
gereksinimi oldukça önemlidir. Herhalde bu sebepten dolayıdır ki, Düzenleme II’ nin Düzenleme I’ e
göre kondenser ısı transfer alanı bir hayli düĢük olmasına rağmen, absorberdeki ısı transfer alanı
daha az olan Düzenleme I, ticari olarak satılan ABS sistemlerinde çok yaygın bir kullanım alanı
bulmaktadır. Ancak bu çalıĢma, Düzenleme II üzerinde detaylı araĢtırma yapılması gereğini ve
sonucun gerek sistemin ana elemanlarının boyutlarına ve gerekse sistemin ilk yatırım maliyetine
etkisinin incelenmesi gereğini ortaya koymuĢtur.
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SOĞUK ODA EVAPORATÖRLERĠNDEKĠ DEFROST
ISITICILARI ĠÇĠN KARġILAġTIRMALI ÖMÜR TESTLERĠ
Ali Ġlker TUĞRU
Naci ġAHĠN

ÖZET
Soğuk oda evaporatörleri ve oda soğutucularda, soğutulan mahalin operasyon koĢullarına göre
değiĢen hızlar ve kalınlıklarda buzlanmalar oluĢmaktadır. Bu buzlanmalar kanatlı borulu ısı
değiĢtiriciler üzerindeki hava akıĢını engelleyerek ve ısı geçiĢini bloke ederek evaporatörün verimli
çalıĢmasını engellemektedirler.
Direkt genleĢmeli evaporatörlerde oluĢan buzlanmaları çözdürmenin birden fazla yöntemi vardır. Bu
yöntemlerden en yaygın olanı elektrikli çubuk defrost ısıtıcılardır. Bu ısıtıcıların dezavantajı, zamanla
elektrik bağlantılarındaki yalıtım malzemesinin iĢlevini yitirmesi sebebiyle nemli ortama elektrik kaçağı
vermeleridir.
Bu çalıĢmada, soğuk oda evaporatörleri ve oda soğutucularında kullanılan defrost yöntemlerinden biri
olan elektrikli çubuk ısıtıcılarda ortaya çıkan elektrik akımı kaçaklarını tespit etmek yoluyla ısıtıcıların
kullanım ömürlerini gözlemleyip karĢılaĢtırma amaçlı olarak ölçme metodu geliĢtirilecektir.
Test için kurulacak düzenekle çubuk ısıtıcıların kullanımları yaklaĢık 16 kat hızlandırılarak ve 400 °C
gibi yüksek sıcaklıklara çıkmalarına izin verilerek, yalıtımları yıpratılacak ve su alarak bozulmaları
sağlanacaktır. Farklı yalıtım malzemelerine sahip elektrikli ısıtıcıların bozulma süreleri gözlenerek,
karĢılaĢtırmalı olarak ömür ölçümleri yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Elektrikli çubuk ısıtıcı, Elektrikli çubuk ısıtıcı ömrü, Test havuzu, Isıtıcı izolasyonu.

ABSTRACT
Frost layers may occur on the fins of cold room evaporators and blast freezers in different thicknesses
according to operation conditions. These frost layers block air side of the heat exchangers and
decreases heat transfer leading to low efficiency.
There are more than one solution for frost layers on direct expansion evaporators. The most common
method is electric defrost. Tubular heaters are used in this method, and these heaters have an
disadvantage that their insulation gets damage in time. They get water inside and this causes leakage
current.
Current leakages of tubular electric heaters will be identified and usage lifes of heaters will be
comperatively observed in this work.
Key Words: Tubular electric heater, Usage life of heaters, Isolation of defrost heaters.
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1. GĠRĠġ
Soğuk depolarda bulunan nem, mahalde kullanılan kanatlı borulu evaporatör ve oda soğutucuların
serpantinleri üzerinde yoğuĢarak buzlanmaya sebep olurlar. Bu buzlanma hava ve ısı geçiĢine engel
teĢkil eder. Dolayısıyla belirli periyotlarla bu buz kütlelerinin çözdürülerek serpantinden
uzaklaĢtırılmaları gerekir. Bu iĢleme “defrost iĢlemi” denir.
Elektrikli çubuk ısıtıcı ile defrost yöntemi en yaygın kullanılan yöntem çeĢididir. Serpantin içerisine
boru doğrultusunda yerleĢtirilen elektrikli ısıtıcılar belirli aralıklarla çalıĢtırılarak, oluĢan buz tabakası
çözdürülür. Bu yöntem uygulanırken ısıtıcının iki ucunda bulunan yalıtım malzemeleri sıcaklık ve
zaman etkisiyle aĢınır, yıpranır ve su sızdırmaya baĢlar. Ġçerisine su sızan ısıtıcı dıĢarıya akım kaçırır
ve kullanılamaz hale gelir.
Bu çalıĢmaya konu olan elektrikli ısıtıcı karĢılaĢtırmalı ömür ölçümü yöntemi, çubuk ısıtıcıların kaç kez
çalıĢıp durduğunda yalıtımlarının yıprandığını gözlemleyerek, evaporatörde kullanılan bu ısıtıcıların
yalıtımlarının dayanımlarını karĢılaĢtırmak amacıyla geliĢtirilmiĢtir.

2. EVAPORATÖR VE ODA SOĞUTUCU ISIL TRANSFER YÜZEYLERĠNDE BUZLANMA
BuharlaĢma sıcaklığı 0 °C’nin altında olan soğuk odalarda, evaporatör serpantinlerine giren havanın
çiğ nokta sıcaklığının, serpantin içerisindeki soğutkanın sıcaklığından fazla olduğu durumlarda,
serpantin yüzeyinde yoğunlaĢan su buharı donarak buz tabakaları oluĢturur. Buz tabakaları buz ve
havadan oluĢan gözenekli bir yapıya sahip olduğundan dolayı da, ilk katman oluĢtuktan sonra
buzlanma hızla bu temelin üzerinde ilerler.
Serpantin yüzeylerinde oluĢan buz tabakaları evaporatörlerin kapasiteleri ve verimliliklerini olumsuz
etkilemektedir. Bunun iki ana sebebi vardır. Kanatlı borulu ısı değiĢtiricilerin çalıĢma prensibi,
Ģartlandırılacak havanın serpantin kanatları arasından geçirilmesine dayandığı için, kanatlar üzerinde
hava akıĢı engellendiğinde ısı transferi de verimli gerçekleĢmemektedir. Serpantin yüzeylerindeki buz
tabakaları da hava tarafı basınç kayıplarını arttırarak ısı transferini olumsuz etkilemektedir. Buna ek
olarak buzun ısıl geçirgenlik katsayısı serpantin yüzeylerinden düĢük olduğu için, kanatlar üzerindeki
buzlanma, serpantin ile hava arasında yalıtım vazifesi görerek ısıl transfere engel olmaktadır.
Tüm bu sebeplere bağlı olarak evaporatörlerde belirli aralıklarla defrost yöntemleri uygulanarak
serpantin yüzeylerindeki buzlanmalar giderilmelidir.

3. ELEKTRĠK DEFROST YÖNTEMĠ
Elektrik defrost yöntemi evaporatör ve oda soğutucularda çok yaygın kullanılmaktadır. Isı değiĢtirici
serpantinler içerisine serpantin boruları doğrultusunca yerleĢtirilen çubuk Ģeklindeki elektrikli
ısıtıcılardan belirli aralıklarla akım geçirilerek ısıtıcılar kızdırılır ve serpantin yüzeylerindeki buzlanma
çözdürülerek ortamdan uzaklaĢtırılır.

ġekil 1. Defrost ısıtıcı
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Elektrikli çubuk ısıtıcılar, çelik malzemeden yapılmıĢ çubuk Ģeklindeki kılıf içerisinden rezistansların
geçirilmesi yoluyla yapılır. Çelik kılıfın her iki tarafındaki kablo çıkıĢları çeĢitli yalıtım malzemeleri ile
izole edilir. Yalıtım malzemeleri vulkanize edilerek sertleĢtirilir. Bu iĢlemin en önemli amacı nemli
ortamda çalıĢan elektrikli defrost ısıtıcıların kablo yalıtımlarının deforme olup su almalarını
geciktirmektir.
Elektrikli defrost ısıtıcılar, bulundukları ortam Ģartları ve kullanılma sıklığına bağlı olarak bir süre sonra
yalıtım malzemeleri ile çelik kılıfın birleĢme noktalarından deforme olurlar. Bu deformasyon vulkanize
edilmiĢ kauçuk yalıtımın iĢlevini görememesi ve ısıtıcı rezistansa su almasına yol açar. Bu durumun
gerçekleĢme süresi, elektrikli defrost ısıtıcının ömrünü temsil eder.
Ömrü dolan ısıtıcının değiĢtirilmesi Ģarttır, aksi takdirde nemli ortamda akım kaçağı veren elektrikli
ısıtıcı hem verimli olarak çalıĢamaz, hem de iĢ sağlığı güvenliği açısından riskli eleman sınıfına girer.
Elektrikli ısıtıcının ömrünün sağlıklı olarak hesap edilmesi bu açıdan önemlidir.

4. ÖMÜR ÖLÇÜM METODU
4.1. Test Düzeneği
ÇalıĢmada kullanılan test düzeneği; 25 litrelik test havuzu, 25 litrelik su deposu, testin uygulama
yönteminin tanımlandığı ve akım değerlerinin okunduğu elektrik panosu, tesisat bağlantı boruları, su
pompası, selenoid havuz giriĢ vanası ve pnömatik havuz çıkıĢ vanasından oluĢmaktadır.
25 litrelik havuz 5 m uzunluğunda, 20 cm geniĢliğindedir ve içerisinde 25 mm derinliğinde su
bulundurulmaktadır. Isıtıcı bu suyun içerisinde çalıĢtırılarak test edilmektedir. Isıtıcı kuru ortam testine
geçeceğinde bu su, 25 litrelik depoya alınmaktadır.
Havuzu depoya bağlayan hat üzerinde pnömatik vana bulunmaktadır ve elektrik panosundan gelen
sinyal ile açılıp su geçiĢine izin vermektedir. Suyun bu hareketi potansiyel enerji farkından
faydalanarak sağlanır.
Isıtıcı tekrar ıslak ortam testine alınacağında panodan gelen sinyal ile selenoid giriĢ vanası açılır ve
pompa yardımı ile depodaki su havuza basılır.
4.2. Ömür Ölçüm Yöntemi
Test yöntemi ısıtıcının normal kullanımından 16-20 kat daha sık aralıklarla çalıĢtırılmasına dayanır. Su
ile dolu havuz içerisine yerleĢtirilen çubuk ısıtıcı üzerinden 3 dakika akım geçirilerek kızdırılır, ardından
12 dakika soğumaya bırakılır. Bu süreler ısıtıcı yüzeyinin hava ortamında 400 °C’ye ısınıp, oda
sıcaklığına soğuması için yeterli olan süreler olarak ölçülüp belirlenmiĢtir.
Bu çevrim 2 saat boyunca tekrarlanır. Bu tekrarlar elektrik panosuna girilen bir program ile sağlanır. 2
saatlik sürenin sonunda panodan gelen sinyal ile pnömatik vana açılır ve su depoya alınır.
BoĢ havuz içerisindeki ısıtıcı 2 saat boyunca kuru ortamda aynı iĢleme tabi tutulur. Pano kontrolündeki
iĢlem tamamlanınca gönderilen sinyal ile selenoid vana açılır, pompa çalıĢır ve havuz doldurularak
ıslak ortam testi tekrarlanır.
Havuzun gerekli doluluğa veya boĢaldığına dair sinyaller, suyun kaldırma kuvveti ile çalıĢan problar ile
panoya iletilir. Suyun dolması ve boĢalması sırasında oluĢan dalgalanmalar bu probları etkilediğinden,
problar dalga kesiciler ile koruma altına alınır.
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Resim 1. Elektrik panosu-Kontrol ekranı
2’Ģer saatlik ıslak ve kuru ortam testleri ardı ardına aralıksız uygulanarak ısıtıcının kaç çevrimde
yıpranma ve deformasyona uğradığı gözlemlenir. Aynı teste tabi tutulan farklı yalıtım malzemesine
sahip ısıtıcıların yalıtım malzemelerinin dayanımı, deformasyona uğradıkları çevrim sayıları
karĢılaĢtırılarak kıyaslanır. Aynı ısıtıcıdan çoklu numune teste tabi tutulup, deformasyona uğradıkları
çevrim sayılarının ortalaması alınıp daha sağlıklı veriler elde edilebilir.
4.3. KarĢılaĢtırmalı Ömür Hesabı
Aynı firmaya ait, 1 ve 2 numaralı yalıtım malzemesi kullanılarak üretilen iki çubuk ısıtıcı teste tabi
tutulmuĢtur. Ġki ısıtıcı da aynı anda elektrik panosuna bağlanmıĢ ve paralel olarak test edilmiĢtir. Test
sonunda;



1 numaralı yalıtım malzemesine sahip ısıtıcı 2364 ıslak çevrim, 2032 kuru çevrim olmak üzere
toplam 4396 çevrim sonunda su alarak kullanılamaz hale gelmiĢtir.
2 numaralı yalıtım malzemesine sahip ısıtıcı 2520 ıslak çevrim, 2177 kuru çevrim olmak üzere
toplam 4697 çevrim sonunda su alarak kullanılamaz hale gelmiĢtir.

Resim 2. 1 Numaralı ısıtıcı
Bu sonuçlara bakarak 2 numaralı ısıtıcının yalıtım malzemesinin daha dayanıklı, ömrünün daha uzun
olduğu sonucuna varılabilir. Bu kıyaslamadan yola çıkarak kullanılan malzemeler de test edilebilmiĢtir.
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2 numaralı yalıtım malzemesinin 1 numaralı yalıtım malzemesine göre elektrikli ısıtıcının çalıĢtığı
Ģartlara daha dayanıklı olduğu sonucuna varılmıĢtır.

Resim 3. 2 Numaralı ısıtıcı
Bu çalıĢmada ısıtıcılar, yüzey sıcaklıkları 400 °C civarına ısıtılarak test edilmiĢtir. Bunun sebebi
çalıĢmayı en zor koĢullarda gerçekleĢtirmek ve ısıtıcı yalıtımlarını daha kısa sürede kıyaslamaya
olanak sağlamaktır. Kısacası bu çalıĢma ısıtıcıların hangisinin daha uzun ömürlü olduğunu test etmek
amacıyla yapılmıĢtır.
Bu test yöntemi sonucunda ortaya çıkan çevrim sayıları belirli bir katsayı ile çarpılarak ısıtıcılar için
gerçek ömür hesaplaması mümkün olabilecektir. Bu hesaplama yönteminde kullanılacak katsayının ne
olacağına dair çalıĢmalar devam etmektedir. Ancak bu bir ölçüm değil hesaplama yöntemi olacaktır.
Isıtıcıların gerçek ömürlerinin ölçülmesi için ise testin gerçek çalıĢma koĢullarında yapılması gerekir.
Evaporatörlerin sahadaki çalıĢma koĢullarında elektrikli çubuk ısıtıcılarının yüzey sıcaklıklarının en
fazla 50 °C’ye çıkmalarına izin verilir. Bu sebeple gerçek ömür ölçümü yapılırken, ısıtıcılar kuru
ortamda test edilmemeli, ıslak ortam testlerinde ısıtıcı yüzeyleri en fazla 50 °C’ye çıkacak Ģekilde test
edilmelidir. Bu Ģartlar sağlanarak ısıtıcıların iĢlev göremez hale geldikleri çevrim sayıları ölçülmeli, bu
çevrim sayısı sahada kullanılan bir evaporatör günde kaç kez defrost iĢlemine giriyorsa o sayıya
bölünerek ısıtıcının gerçek ömrü gün cinsinden hesaplanmalıdır.

5. SONUÇ
Bu çalıĢmada elektrikli çubuk ısıtıcıların çalıĢma ömürlerinin karĢılaĢtırmalı olarak ölçülmesine yönelik
geliĢtirilmekte olan metot tanıtılmıĢtır. Örnek uygulama yapılarak düzeneğin verdiği sonuçlar
incelenmiĢ, ısıtıcılar kıyaslamaya tabi tutulmuĢ, sonuçlar veri olarak saklanmıĢtır. Test koĢulları,
elektrikli defrost ısıtıcıların gerçek çalıĢma koĢullarına benzetilerek ısıtıcıların gerçek çalıĢma ömürleri
de hesaplanabilecektir. Bu konudaki geliĢtirme çalıĢmaları halen sürmektedir.
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ÖZET
Isı değiĢtirici ısıl kapasite hesaplarının en önemli adımını iç ve dıĢ bölgedeki ısı transfer katsayılarının
belirlenmesi oluĢturmaktadır. Bu katsayılar geometriye, akıĢ koĢullarına ve akıĢkan cinsine bağlı
olarak çıkarılan ampirik (deneye dayalı) bağıntılar ile hesaplanabilmektedir.
BuharlaĢtırıcı ve yoğuĢturucuda faz değiĢimi meydana geldiğinden boru içinde iki fazlı akıĢ meydana
gelir. Bu yüzden ısı transferi katsayısı hesabında iki fazlı akıĢ etkileri göz önüne alınmalıdır. Ġki fazlı
akıĢ çözümleri tek-faz akıĢlara göre daha karmaĢık ve deneysel incelemesi zor olaylardır. Literatürde
bu akıĢ koĢulu üstünde deneysel ve hesaplama modelleri çalıĢmaları yapan yayınlar bulunmaktadır.
Bu çalıĢmaların değerlendirildiği yayınlar her bir bağıntının çok farklı sonuçlar verdiğini göstermektedir.
Bu yüzden iki fazlı akıĢta genel bir ısı transferi bağıntısı elde etme sorunu güncelliğini koruyan bir
problemdir. Ġki fazlı akıĢ için basınç kaybı hesaplamalarında da aynı durum söz konusudur.
Bu çalıĢmada yatay içten yivli boru içindeki yoğuĢmada iki fazlı akıĢ mekanizması için literatürde yer
alan bağıntılar incelenecektir. Ayrıca testi yapılmıĢ kanatlı borulu bir yoğuĢturucu için farklı iki fazlı akıĢ
bağıntılarının ısıl kapasitesine olan etkileri gösterilecektir.
Anahtar Kelimeler: YoğuĢma, Ġki Fazlı AkıĢ, Isı Transferi, Basınç Kaybı, Ampirik Bağıntı, Isı Transfer
Katsayısı

ABSTRACT
The critical step of heat capacity calculation of heat exchanger is determination of both inside and
outside heat transfer coefficients. These coefficients can be calculated with using empirical
correlations that depend on geometrical properties, flow conditions and refrigerant type.
Inside tube, two-phase flow is occurred due to the phase change in evaporator and condenser. For
this reason, two-phase effects are considered to calculate heat transfer coefficient. Solutions of twophase problems are more complex and experimental studies are more difficult compared to singlephase problems. There are articles that are experimental and obtaining correlation studies for twophase flow in literature. The review studies show that each correlation of two-phase flow gives quite
different results. Thus, obtaining unique heat transfer correlation is up to date problem for two-phase
flow. The same situation is valid for pressure drop calculation of two-phase flow.
In this study, two-phase correlations that are in literature are investigated for condensation inside
horizontal grooved tube. In addition, effects of different two-phase correlations on heat capacity are
shown for fin and tube type condenser.
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1. GĠRĠġ
Soğutma sistemi uygulamalarında akıĢkanın çektiği ısının dıĢarı atılması sırasında yoğuĢma
mekanizmasından yararlanılır. Bu iĢlem soğutma çevriminin yoğuĢturucusunda meydana gelir.
YoğuĢturucu tasarımlarının düzgün bir Ģekilde yapılması için yoğuĢma sırasında meydana gelen ısı
transferi ve basınç kaybının doğru bir Ģekilde hesaplanması önemlidir.
Ayrıca yoğuĢturucu üreticilerinin beyan ettiği ısıl kapasite değerlerinin doğruluğu gün geçtikçe
müĢteriler tarafından daha çok sorgulanmaktadır. Bu yüzden üreticiler bağımsız kuruluĢlar tarafından
verilen ve kapasite doğruluğunu onaylayan sertifikaları almaya çalıĢmaktadır. Örneğin Avrupa’ da
Eurovent Sertifikasyon kuruluĢu sertifika için, hesaplanan (üretici tarafından belirtilen) ısıl kapasitenin
test sonuçları ortalamalarının en fazla % 5 sapmasına, tekil bir test için ise en fazla %8 sapmasına izin
vermektedir [1]. Ġzin verilen sapma oranları giderek daraltılmaktadır. Bu durum hassas bir hesaplama
yapılması gerektiğinin önemini göstermektedir.
YoğuĢma, iki fazlı akıĢ koĢullarına sahip fiziksel bir mekanizmadır. Ġki fazlı akıĢta fazlar arasında
bulunan fiziksel özelliklerin çok farklı olması (örneğin yoğunluk farkı büyüklüğü [2]) ısı transferinin ve
basınç düĢümünün doğru hesaplanmasını zorlaĢtırır. Aynı Ģart için, literatürde bulunan iki fazlı akıĢ
bağıntılarını inceleyen çalıĢmalar [3-6] sonuçların birbirinden çok farklı sonuçlar verdiğini
vurgulamıĢtır. Bu durum bağıntıların elde edilirken yapılan deney Ģartlarının sınırlı olmasından
kaynaklanmaktadır. Bu yüzden genel iki fazlı akıĢ bağıntısı elde etme yönündeki çalıĢmalar
güncelliğini korumaktadır.
Isı transfer katsayısı için genel iki fazlı akıĢ bağıntısı elde etme çalıĢması “Cavallini ve diğ.” [4]
tarafından literatürden elde edilen 3115 deney sonucunun toparlanmasıyla yapılmıĢ ve elde edilen
bağıntının ortalama mutlak sapmasının % 17 olduğu belirtilmiĢtir. Bu çalıĢmada ayrıca literatürde
bulunan diğer bağıntılar da incelemiĢ ve “Kedzierski & Goncalves” [7] tarafından elde edilen bağıntının
da tüm deney sonuçları ile oldukça iyi sonuçlar verdiğini vurgulamıĢtır.
“Garcia-Valladares” [3] yatay boru içinde meydana gelen yoğuĢma için ısı transfer katsayısı
bağıntılarını incelemiĢtir. Hem düz hem de içten yivli borular için bu çalıĢmayı yapmıĢtır. ÇalıĢma
sonucunda düz borular için “Dobson ve diğ” [8], “Dobson ve Chato” [9] ve “Cavallini ve diğ.” [10]
bağıntılarının farklı koĢullar için kullanılabilir olduğunu vurgulamıĢtır. Yivli borular için ise farklı
koĢullarda uygun sonuçlar veren bir bağıntı önerememiĢtir.
Son yıllarda akıĢkan Ģarj miktarını azaltmak ve ısı değiĢtirici hacmini küçültmek için, yüzey alanı
arttırılmıĢ yivli boru kullanımı soğutma sektöründe giderek artmıĢtır. Bu yüzden yivli boru için iki fazlı
akıĢ bağıntılarının hesaplama doğruluğu önemlidir. Yukarıda bahsedilen “Cavallini ve diğ.” [4]
çalıĢmasını yatay yivli borular için yapmıĢtır. Bir diğer yivli boru için ısı transfer bağıntı çalıĢması
“Wang & Honda” [5] tarafından yapılmıĢtır. Kendi çıkardığı teorik modelin deney sonuçları ile uyumlu
olduğunu belirtmiĢtir. Bunun yanında incelediği diğer bağıntıları, kendi deneylerine göre uyumluluk
açısından Ģu Ģekilde sıralamıĢtır: “Yu & Koyama” [11], “Kedzierski & Goncalves” [12], “Shikazono ve
diğ.” [13], “Cavallini ve diğ.” [14] ve “Lu & Bergles” [15]. Hem “Cavallini ve diğ.” [4] hem de “Wang &
Honda” [5] yivli borular için daha geniĢ kapsamlı deney sonuçlarına ihtiyaç duyulduğunu belirtmiĢtir.
YoğuĢmada iki fazlı akıĢ basınç kaybı bağıntıları yivli boru için “Cavallini ve diğ.” [6] tarafından
incelenmiĢtir. Bu incelemede literatürden elde edilen deney sonuçları ile karĢılaĢtırma yapılmıĢtır.
“Friedel” [16] ile “Cavallini ve diğ.” [17] bağıntılarının birleĢimden oluĢan yeni bir bağıntı önermiĢtir.
Yeni önerilen bağıntı ve “Kedzierski ve Goncalves” bağıntısı [7] ile sırasıyla deney sonuçlarına göre %
20 ve % 18 ortalama mutlak sapma değeri elde etmiĢtir. Bunun yanında “Haraguchi ve diğ.” [18] ve
“Nozu ve diğ.” [19] bağıntılarını göstermiĢ ancak herhangi bir deney sonucu ile karĢılaĢtırmamıĢtır.
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Mevcut çalıĢmada, içten yivli yatay boru içindeki yoğuĢma için çıkarılan ısı transfer katsayısı ve basınç
kaybı bağıntıları incelenmiĢtir. Yukarıda bahsedilen bağıntılardan sonuçların uyumlu olduğu belirtilen
bağıntılar incelenmek için seçilmiĢtir. Buna göre ısı transfer katsayısı hesabı için “Cavallini” [4],
“Kedzierski & Goncalves” [7], “Yu & Koyama” [11], “Shikazono” [13] ve “Cavallini” [6] tarafından
verilen bağıntılar dikkate alınmıĢtır. Basınç kaybı için ise “Cavallini” [6], “Kedzierski & Goncalves” [7],
“Haraguchi” [18] ve “Nozu” [19] tarafından önerilen bağıntılar kullanılmıĢtır.

2. TEST DÜZENEĞĠ
2.1. YoğuĢturucu Prototipleri
YoğuĢma iki fazlı akıĢ bağıntılarının uygunluğunun kontrolü için iki adet yoğuĢturucu prototipi
üretilmiĢtir. YoğuĢturucular kasetli-fanlı (ġekil 2) ürünler olup özellikleri Tablo 1.’ de belirtilmiĢtir. Ġki
prototipten biri 30 diğeri 20 pas sayısına sahiptir. Diğer bütün özellikleri aynıdır.
Kullanılan kanat malzemesi alüminyum olup dalgalı forma sahiptir ve 0,1mm kalınlığa sahiptir. Boru
malzemesi bakırdır olup içten yivli özelliğe sahiptir ve 0,35mm kalınlığa sahiptir.
Tablo 1. Test edilen yoğuĢturucu prototipinin özellikleri.
Prototip
No
1
2

XT [mm]

XL [mm]

Boru Sayısı

Sıra Sayısı

38,1

33

20

4

Pas
Sayısı
30
20

Lic [mm]

DdıĢ
[mm]

Fp [mm]

800

12

2,3

2.2. Test Odası ve KoĢulları
Test laboratuvarı, iklimlendirme ve kalorimetrik oda Ģeklinde tanımlanan iki odadan oluĢmaktadır (ġekil
1). YoğuĢturucu testleri kalorimetrik odada yapılmıĢtır. Kalorimetrik oda “kasetli/fanlı” ürün (ġekil 2) test
etmek amacı ile kullanılır ve ġekil 1’ de 4 nolu bölme ile ürüne ĢartlandırılmıĢ hava sağlar. Hava debisi
ürün üstünde bulunan fanlar aracılığıyla elde edilir. Kapasite hesabı “Oda Tipi Kalorimetrik Metot”
kullanılarak hesaplanır. Kalorimetrik odada test edilen bir ürüne ait uygulama ġekil 3’ de gösterilmiĢtir.

ġekil 1. Test Odası (1.Test Edilen Ürün, 2. Hava Alıcı Oda, 3. Hava Debisi Ölçüm Odası 4. Klima
Santrali, 5. Hava Numune Alma Cihazı)
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ġekil 2. Kasetli/fanlı ürün örneği

ġekil 3. Kalorimetrik oda örnek test görüntüsü (1.Test Edilen Ürün, 2. Hava Numune Alma Cihazı)
Hava giriĢ koĢulları “hava numune alma cihazı (air sampler)” (ġekil 1’ de 5 nolu ve ġekil 3’ de 2 nolu
cihaz) olarak isimlendirilen sistemle ölçülmüĢtür. Cihazın topladığı hava, ölçüm kutusuna gelmekte ve
burada kuru termometre sıcaklığı ve bağıl nem değerleri ölçülmektedir. Buradan elde edilen verilere
göre ġekil 1’ de gösterilen 4 nolu bölmedeki soğutucu ve ısıtıcılar otomatik olarak devreye girmektedir.
Bu sayede giriĢ havası istenilen sıcaklık ve bağıl nem değerine getirilmektedir. Bu çalıĢmada giriĢ
havası 25 C kuru termometre sıcaklığı ve % 50 bağıl nem değerine ayarlanmıĢtır. Hava giriĢ hacimsel
debisi prototip üstünde bulunan fan ile sağlanmaktadır. Fan düĢük ve yüksek devir olarak adlandırılan
iki adet devire sahiptir. Bu devirlerin ikisi için ayrı ayrı testler gerçekleĢtirilmiĢtir.
Testlerde soğutucu akıĢkan olarak R404-A kullanılmıĢtır. Laboratuvarda bulunan soğutucu akıĢkan
hazırlama ünitesi sayesinde istenilen yoğuĢma sıcaklığı ile kızgınlık ve aĢırı soğutma dereceleri
ayarlanmaktadır. Bu çalıĢmada “BS EN 327” [20] standardına göre yoğuĢma sıcaklığı 40 C, kızgınlık
derecesi 25 C ve aĢırı soğutma derecesi ise 1-3 C arasında ayarlanmıĢtır.
1 nolu Prototip ile yapılan testlerden yüksek fan devri ile yapılan “1” ve düĢük devir ile yapılan “2”
olarak numaralandırılmıĢtır. 2 nolu Prototip ile yapılan testlerden ise yüksek fan devri ile yapılan “3” ve
düĢük devir ile yapılan “4” olarak numaralandırılmıĢtır. Bu numaralar “Bölüm 3” de test sonuçlarının
değerlendirilmesinde kullanılmıĢtır.
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3. YOĞUġMA ĠKĠ FAZLI AKIġ BAĞINTILARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
3.1. Isı Transfer Katsayısı Bağıntıları
Literatür araĢtırması sonucu elde edilen bağıntılar laboratuvar testleri ile elde edilen ısıl kapasite
değerleri ile karĢılaĢtırılarak değerlendirilmiĢtir. Bu değerlendirilmenin yapılabilmesi için önce kanatlıborulu ısı değiĢtiricinin ısıl kapasite hesabı yapılmıĢtır. Isıl kapasite hesabında “Ortalama Logaritmik
Sıcaklık Farkı (LMTD)” yöntemi kullanılmıĢtır. Bu yöntemin ayrıntıları “Kocaman & Tosun” [21, 22]
tarafından açıklandığı için burada değinilmemiĢtir.
Isıl kapasite Denklem (1) ve (2) [11] kullanılarak hesaplanmıĢtır. Denklem (2)’ de yer alan hava ve sıvı
”
tarafı kirlilik dirençleri (Rf ) ihmal edilmiĢtir. Ayrıca boruların mekanik ĢiĢirilmesi sayesinde boru ve
kanat arasındaki ısıl temas direnci oluĢması önlendiği için bu direnç hesaplamaya katılmamıĢtır.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Denklem (2)’ de yer alan hava tarafı ısı taĢınım katsayısı (h dıĢ) kanat verimini içermektedir. Bu
katsayının hesaplanmasında “VDI Heat Atlas” [23] da açıklanan yöntem kullanılmıĢtır (Denklem 3-7).
Sıvı tarafı taĢınım katsayısı hesabında ise belirlenen bağıntılar ayrı ayrı kullanılmıĢtır ve her bir bağıntı
için ısıl kapasite hesaplanmıĢtır. Kullanılan bağıntılarda yer alan akıĢkan özellikleri Refprop 7.0 [24]
programı ile hesaplanmıĢtır.
Hava tarafı ısı taĢınım katsayısının hesaplamasında kullanılan yöntemin doğruluğunu kanıtlamak için
akıĢkanı su olan kanatlı-borulu ısı değiĢtirici testleri yapılmıĢtır. AkıĢkan olarak kullanılan su tek-fazlı
bir akıĢa sahiptir. Tek-faz sıvı taĢınım katsayısı bağıntıları daha güvenilir sonuçlar verdiği için bu
Ģekilde bir yöntem kullanılmıĢtır. Testlerde kullanılan ısı değiĢtiricinin özellikleri ve test koĢulları Ek-1
de verilmiĢtir. Tablo 2’ de ölçüm ve hesaplama sonucu elde edilen ısıl kapasite değerleri gösterilmiĢtir.
Hesaplama test sonuçlarına göre ortalama % 2,47 daha fazla kapasite vermiĢtir. Bu fark standarda [1]
belirtilen % 8 fark içinde olduğundan hava tarafı ısı taĢınım katsayısının hesaplama yönteminin uygun
olduğuna karar verilmiĢtir.
Tablo 2. Hava tarafı taĢınım katsayısı hesaplama yöntemi doğrulama test sonuçları
Test Numarası*
1

2

3

Kapasite - kW

31,44

10,07

48,35

Kapasite - kW

32,84

9,95

50,34

Fark - %
* Test koĢulları için Ek-1’ e bakınız.

4,45%

-1,16%

4,12%

Test
Hesaplama

Ortalama Fark %

2,47%
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YoğuĢma ısı transfer katsayısı bağıntıları ile elde edilen ısıl kapasite değerleri Tablo 3’ de
gösterilmiĢtir. Ayrıca Tablo 3’ de ve ġekil 4’ de hesaplama ve yoğuĢturucu test sonuçlarının
karĢılaĢtırılması verilmiĢtir. “Kedzierski & Goncalves” bağıntısı [7] ile elde edilen kapasitelerin
standarda göre belirlenen % ±8 limit içinde olduğu ġekil 4’ de açıkça görülmektedir. Diğer hesaplama
yöntemleri test sonucuna göre %15-20 arası fazla kapasite vermektedir (Tablo 3).
Tablo 3. Hesaplanan ısıl kapasite değerleri ve test sonuçları ile karĢılaĢtırılması.
Test Numarası
Yöntem
Test
Cavallini [4]

1

2

3

4

Ortalama Fark %

Kapasite - kW

17,31

15,22

17,71

15,72

Kapasite - kW

20,26

17,70

20,77

18,08

Fark - % 17,04% 16,26% 17,27% 15,04%
Yu & Koyama [11]

Kapasite - kW

20,71

17,98

21,20

18,29

Fark - % 19,68% 18,13% 19,70% 16,36%
Kedzierski & Goncalves [7]
Cavallini [6]

Kapasite - kW

18,54

16,16

18,50

16,16

Fark - % 7,14%

6,18%

4,47%

2,77%

18,06

21,55

18,60

Kapasite - kW

20,76

Fark - % 19,97% 18,64% 21,72% 18,30%
Shikazono [13]

Kapasite - kW

20,38

17,72

20,53

16,41%
18,47%
5,14%
19,66%

17,83

Fark - % 17,79% 16,45% 15,95% 13,41%

15,90%

Hesaplanan Kapasite [kW]

22
21
20

+%8

19
18

%0

17
16

- %8

15
15

15,5

16

16,5

17

17,5

18

Ölçülen Kapasitesi [kW]
Kedzierski & Goncalves [7]

Cavallini [4]

Shikazono [13]

Cavallini [6]

Yu & Koyama [11]

ġekil 4. YoğuĢma ısı transfer katsayısı hesaplama yöntemleri kullanılarak elde edilen kapasite
değerlerinin test sonuçları ile karĢılaĢtırılması.
Bağıntılar arasındaki kapasite farklılığına yol açan ısı taĢınım katsayısı değerleri 0,5 kuruluk derecesi
için incelenmiĢ ve ġekil 5’ de gösterilmiĢtir. Isıl kapasite açısından test sonuçları ile en kötü olan
Cavallini [6] bağıntısı, en uyumlu olan Kedzierski & Goncalves [7] bağıntısına göre ortalama 5,5 kat
2
2
(hKedzierski&Goncalves[11]=1621 W/m K, hCavallini[6]=8874 W/m K) daha büyük taĢınım katsayısı hesaplamıĢtır.
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Bu fark Cavallini [6] ile kapasitenin Kedzierski & Goncalves [7]’ ye göre ortalama %13,8 daha fazla
hesaplanmasına neden olmuĢtur. Cavallini [6] bağıntısı iyileĢtirme çalıĢmaları (Cavallini ve diğ. [4])
sonucunda ısı taĢınım katsayısını azaltıldığı ġekil 5’ den görülmektedir. Bu iyileĢtirmeye rağmen
2
Kedzierski & Goncalves [7]’ ye göre taĢınım katsayısı ortalama 3,7 kat (h Cavallini[4]=6048 W/m K) ve ısıl
kapasite ortalama % 10,7 daha büyüktür.

Isı Transfer Katsayısı [W/m2K]

Bunun dıĢında birbirine yakın kapasite değerlerinin hesaplandığı Cavallini [4] ile Shikazono [13]
arasındaki ısı taĢınım katsayıları da karĢılaĢtırılmıĢtır. Cavallini [4] bağıntısı ile Shikazono [13]
2
bağıntısına göre ortalama 1,84 kat (hShikazono[13]=3326 W/m K) fazla ısı taĢınım katsayı ve ortalama
%0,4 fazla ısıl kapasite değeri hesaplanmıĢtır.
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1

2

3

4

Test Numarası
Kedzierski & Goncalves [7]

Cavallini [4]

Shikazono [13]

Cavallini [6]

Yu & Koyama [11]

ġekil 5. Farklı yöntemlerle hesaplanan yoğuĢma ısı transfer katsayılarının karĢılaĢtırılması
Yukarıda yapılan karĢılaĢtırmalarda Kedzierski & Goncalves [7] bağıntısının test sonuçlarına göre en
uyumlu yöntem olduğu anlaĢılmıĢtır.
3.2. Basınç Kaybı Bağıntıları
Literatür araĢtırması sonucu belirlenen iki fazlı akıĢ basınç kaybı bağıntıları sonucu elde edilen
akıĢkan basınç kayıpları test sonuçları ile ġekil 6’ da karĢılaĢtırılmıĢtır. ġekilde görülen % ±20 limiti
standarda [1] göre belirlenmiĢtir. Cavallini [6] ve Kedzierski & Goncalves [7] bağıntılarının istenilen
limitler içinde kaldığı ġekil 6’ da görülmektedir. Bu bağıntılar ile test sonuçlarına göre sırasıyla
ortalama % -7 ve % -8,5 daha az basınç kaybı hesaplanmıĢtır. Ġki bağıntının da test sonuçları ile
uyumlu olduğu görülmektedir.
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Hesaplanan Akışkan Basınç Kaybı [kPa]
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Ölçülen Akışkan Basınç Kaybı [kPa]
Cavallini [6]

Kedzierski & Goncalves [7]

Haraguchi [18]

Nozu [19]

ġekil 6. Farklı yöntemlerle hesaplanan akıĢkan basınç kayıplarının test sonuçları ile karĢılaĢtırılması
3.2.1. Basınç Kaybının Isıl Kapasiteye Etkisi
Gerçek durumda basınç düĢüĢü akıĢkanın sıcaklığının düĢmesine neden olmaktadır. Bu durum tekfazlı akıĢlarda ihmal edilebilir seviyelerdedir. Aynı akıĢkan debisi için iki fazlı akıĢlarda gerçekleĢen
basınç düĢüĢü tek-fazlı akıĢlara oranla daha fazla olduğu için iki fazlı akıĢlarda bu etki göz önüne
alınmalıdır.
Faz değiĢimi sırasında akıĢkanın sıcaklığında meydana gelen bu azalma Denklem (1)’ de ısıl kapasite
hesabındaki LMTD değerini azaltacak yönde etkilemektedir. ġekil 7’ de Ģematik olarak bu durum
gösterilmiĢtir. AkıĢkanın yoğuĢturucu çıkıĢ sıcaklığı (T o) hava giriĢ sıcaklığına yaklaĢtığı için LMTD
değeri azalmaktadır. Bu da ısıl kapasite değerini düĢürmektedir. Bu etki ısı transfer katsayısı
bağıntılarının incelendiği bölüm 3.1’ de “Kedzierski ve Goncalves” basınç kaybı bağıntısı [7]
kullanılarak hesaba katılmıĢtır.

ġekil 7. Ġki fazlı akıĢta basınç kaybının sıcaklık düĢmesine etkisi
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Basınç kaybı hesaplamalarında kütlesel debi değeri kullanıldığı için burada ısıl kapasiteler yerine
kütlesel debiler karĢılaĢtırılmıĢtır. Basınç kaybının LMTD değerine olan etkisi nedeniyle, incelenen
basınç kaybı bağıntıları ile ısıl kapasiteler hesaplanmıĢtır. Isıl kapasite değerinden Denklem (8) ile
akıĢkan kütlesel debileri elde edilmiĢ ve Tablo 4’ de gösterilmiĢtir. Ayrıca Tablo 4’ de test sonuçları ile
karĢılaĢtırmalar da gösterilmiĢtir. Tablo 4 incelendiğinde basınç kaybı karĢılaĢtırmasında (ġekil 7) en
uygun sonuçları veren bağıntıların (Cavallini [6], Kedzierski & Goncalves [7]) kütlesel debi açısından
da test sonuçları ile uyumlu olduğu görülür. Kedzierski & Goncalves [7] bağıntısı Cavallini [6]
bağıntısına göre çok az da olsa test sonuçları ile daha uyumludur.
(8)
Tablo 4. Farklı Ġki fazlı akıĢ basınç kaybı bağıntıları ile hesaplanan kütlese debi değerleri ve test
sonuçları ile karĢılaĢtırılması.
Test Numarası
1
2
3
4
Ortalama Fark %
Yöntem
Test
Cavallini [6]

Debi - kg/h 383,18

345,11 392,94 361,08

Debi - kg/h 414,80

369,27 409,36 370,23

Fark - %
Kedzierski & Goncalves [7]

Debi - kg/h 410,27
Fark - %

Haraguchi [18]

8,25%
7,07%

Debi - kg/h 426,50

7,00%

Debi - kg/h 426,12

2,54%

5,49%

366,24 410,95 371,13
6,12%

4,58%

2,78%

5,14%

377,19 416,24 374,77

Fark - % 11,30% 9,30%
Nozu [19]

4,18%

5,93%

3,79%

7,58%

376,86 415,72 374,44

Fark - % 11,21% 9,20%

5,80%

3,70%

7,48%

Basınç kaybı açısından en büyük farka sahip Kedzierski & Goncalves [7] ile Haraguchi [18]
bağıntılarının basınç kaybına bağlı sıcaklık düĢme değerleri Tablo 5’ de verilmiĢtir. Basınç kaybını
Haraguchi [18] Kedzierski & Goncalves [7] bağıntısına göre ortalamada % -50,8 daha az
hesaplamıĢtır. Bu fark sıcaklık düĢmesinde ortalama 0,59 K değerinde sapma yaratmaktadır (Tablo 5).
0,59 K daha az gerçekleĢen sıcaklık düĢmesi LMTD değerini daha az etkilemektedir. Bu etki sonucu
debi değeri ve buna bağlı olarak ısıl kapasite değeri, Haraguchi [18] bağıntısı ile Kedzierski &
Goncalves [7] bağıntısına göre ortalama % 2,3 daha fazla hesaplanmıĢtır.
Tablo 5. Basınç kaybına bağlı sıcaklık düĢmesi değerleri.
Sıcaklık DüĢmesi - K
Test Numarası Kedzierski & Goncalves [7]
1,75
1

Haraguchi [18]
0,78

Fark
0,97

2

1,45

0,64

0,81

3

0,56

0,24

0,32

4

0,48

0,21

0,27
Ortalama

0,59

Sonuç olarak, Ġki fazlı akıĢ basınç kaybı bağıntılarının uygunluğunun ısıl kapasite değerinin hassas bir
Ģekilde hesaplanması açısından önemli olduğu anlaĢılmıĢtır.
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SONUÇ
Bu çalıĢmada ulaĢılabilen literatürden elde edilen, yatay içten yivli borularda gerçekleĢen yoğuĢmada
iki fazlı akıĢ ısı transfer katsayısı ve basınç kaybı bağıntılarının uygunluğu incelenmiĢtir. Hesaplanan
ısıl kapasite değerleri yoğuĢturucu test sonuçları ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Kanatlı-borulu yoğuĢturucunun
geometrik özellikleri ve test koĢullarına göre en uygun ısı transfer katsayısı ve basınç kaybı bağıntıları
Kedzierski ve Goncalves [7] tarafından önerilen bağıntılar olarak elde edilmiĢtir.
YoğuĢmada ısı transfer katsayısının belirlenmesi için Cavallini ve diğ. [4] literatürde yer alan deney
sonuçlarına göre daha geniĢ Ģartları kapsayan genel bir bağıntı çıkarmıĢtır ancak bu çalıĢmadaki test
sonuçları ile karĢılaĢtırıldığında ısıl kapasite açısından standartlara göre belirlenen % ±8 limitinin içine
girememiĢtir. Bunun yanında daha az kapsamlı Ģartlar için geçerli ve bu çalıĢmadaki testlerde
kullanılan akıĢkan olan R404-A için deney yapmamasına rağmen Kedzierski ve Goncalves [7]
bağıntısının en uygun bağıntı olduğu sonucuna varılmıĢtır.
2

2

Bu çalıĢmadaki koĢullar için ısı transfer katsayısının 1621 W/m K değerinden 6048 W/m K değerine
artması (ortalama 3,7 kat artıĢ) hesaplanan ısıl kapasite değerini %10 etkilemiĢtir. Buna karĢın 3326
2
2
W/m K değerinden 6048 W/m K değerine artıĢ ısıl kapasite değerini yok denecek kadar az etkilemiĢtir.
2
Buna göre, yaklaĢık olarak 3000-3500 W/m K değerinden daha büyük ısı transfer katsayısı elde etmek
için yapılacak tasarım iyileĢtirme çalıĢmalarının ısıl kapasiteye hiçbir etkisinin olmadığı sonucuna
varılmıĢtır.
Basınç kaybının iki fazlı akıĢ akıĢlarda ısıl kapasiteye etkili olduğu açıklanmıĢ ve gösterilmiĢtir. Basınç
kaybının % 50 daha az hesaplanmasının ısıl kapasiteyi yaklaĢık % 2,3 arttırdığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Bu etkiden dolayı iki fazlı akıĢ akıĢa sahip ısı değiĢtiricilerinde daha hassas ısıl kapasite hesaplarının
elde edilebilmesi için bu etkinin önemli olduğu ortaya konulmuĢtur.

KISALTMALAR
XT
XL
Lic
DdıĢ
Diç
Fp
U
A
Af
hiç
hdıĢ
Aiç
AdıĢ
”
R f, iç
”
R f, iç
k
L
ηf
h
X, φ, φ’
λf
δ
bf
lf
h”bağıntı ismi”

Borular arası dikey mesafe
Borular arası yatay mesafe
Bir borunun uzunluğu
Boru dıĢ çapı
Boru iç çapı
Kanatlar arası hatve
Toplam ısı transfer katsayısı
Isı transfer yüzey alanı
Kanat yüzey alanı
Boru iç taraf ısı taĢınım katsayısı
Isı değiĢtirici dıĢ taraf ısı taĢınım katsayısı
Boru içi yüzey alanı
Isı değiĢtirici dıĢ yüzey alanı
Boru içi kirlilik faktörü
DıĢ yüzey kirlilik faktörü
Boru malzemesi ısı iletim katsayısı
Boru et kalınlığı
Kanat verimi
Isı taĢınım katsayısı (kanatsız yüzey için)
Kanat verim hesaplama katsayıları
Kanat ısı iletim katsayısı
Kanat et kalınlığı
Kanat geniĢliği
Kanat uzunluğu
“Kullanılan bağıntı” ile elde edilen ısı taĢınım katsayısı
Kütlese debi
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EK-1 TEK-FAZ AKIġLI KANATLI BORULU ISI DEĞĠġTĠRĠCĠ ÖZELLĠKLERĠ VE TEST KOġULLARI
Hava tarafı ısı taĢınım katsayısı bağıntısının doğruluğun kanıtlamak için yapılan testte kullanılan ısı
değiĢtiricinin özellikleri aĢağıda verilmiĢtir.
XT
[mm]

XL
[mm]

Boru
Sayısı

Sıra
Sayısı

Pas
Sayısı

Lic
[mm]

DdıĢ
[mm]

Fp
[mm]

38,1

33

20

4

8

750

12

2,5

Kanat
Kalınlığı
[mm]
0,12

Boru
Kalınlığı
[mm]
0,32

Kanat ve boru malzemesi sırasıyla alüminyum ve bakırdır. Kanat dalgalı formda olup, boru tipi düzdür.

Yapılan test koĢulları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir.
Test
Numarası

Hava GiriĢ
Sıcaklığı [C]

Hava GiriĢ
Bağıl
Nemi [%]

1
2
3

20

50

Hava GiriĢ
Hacimsel
3
Debisi [m /h]
4629
1029
8230

AkıĢkan

AkıĢkan
GiriĢ
Sıcaklığı [C]

Su

50

AkıĢkan GiriĢ
Hacimsel Debisi
3
[m /h]
4
2
8
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EK-2 ĠKĠ-FAZLI AKIġ BAĞINTILARI
Terimler
2

Afa
Areal
b
Bo
cpl
D
Dh
Di_min

Gerçek serbest akıĢ kesit alanı, m
2
Gerçek ısı transfer yüzey alanı, m
Yiv ucunun geniĢliği, m
Bond sayısı,
Sıvı faz özgül ısı değeri, J/kgK
Ġç çap (diĢ dibi çapı), m
Hidrolik çap, m
Minimum iç çap (diĢ ucu çapı), m

Dmean

Ortalama çap,

e
f
fLO
fG
fGO
Fr
G
g

Pürüzlülük, m
Sürtünme faktörü
Sürtünme faktörü (Tüm akıĢın sıvı olduğu kabulü ile)
Gaz fazı sürtünme faktörü
Sürtünme faktörü (Tüm akıĢın buhar fazında olduğu kabulü ile)
Froude sayısı
2
Kütlese akı, kg/m s
2
Yer çekimi ivmesi, m/s

Ga

Galileo sayısı,

h
hfg
J*g
Jg

Boru yiv yüksekliği, m
Gizli ısı, J/kg
Yivli boru için boyutsuz buhar hızı
Düz boru için boyutsuz buhar fazı hızı,

Jal

Sıvı Jakob sayısı,

L
M
n
nopt
Nu
NuB
NuF
p
pred
P
Prl
Q
r0

Boru uzunluğu, m
Kütlesel debi, kg/s
Boru yiv sayısı
Optimum yiv sayısı
Nusselt sayısı
Kaynama yoğuĢması için Nusselt sayısı
ZorlanmıĢ yoğuĢma için Nusselt sayısı
Yiv hatvesi, m
ĠndirgenmiĢ basınç (basınç/kritik basınç)
Basınç
Sıvı Prandtl sayısı
Isı transferi, W
Yiv ucunun köĢe radyusu, m

Rel

Sıvı Reynolds sayısı,

Relh

Hidrolik ve sadece sıvı faz akıĢlı Reynolds sayısı,

S
Ts
Tw
ug
We
x0
xg

Boru kesit alanı, m^2
Doyma sıcaklığı
Boru yüzey sıcaklığı
Buhar hızı, m/s
Weber sayısı
Fin ucunun düz bölüm uzunluğu, m
Kuruluk derecesi

Xtt

Martinelli sayısı,

z

Eksenel koordinat, m

,m
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αA
αA,S
αD
αD,s
αe
αL,O
β
γ
Δz
εg
ηA
θ
λl
μg
μl
ρg
ρl
ρm
ζ
τl
2
φLO
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2

TaĢınım ısı transfer katsayısı, W/m K
Sıcaklık farkından (ΔT) etkilenmeyen akıĢ rejimindeki ısı taĢınım katsayısı, W/m^2K
Düz boruda sıcaklık farkından (ΔT) etkilenmeyen akıĢ rejimindeki ısı taĢınım katsayısı
W/m^2K
Sıcaklık farkından (ΔT) etkilenen akıĢ rejimindeki ısı taĢınım katsayısı, W/m^2K
Düz boruda sıcaklık farkından (ΔT) etkilenen akıĢ rejimindeki ısı taĢınım katsayısı, W/m^2K
Kabul edilen alana göre ısı taĢınım katsayısı, W/m^2K
AkıĢın tamamının sıvı olduğu düĢünülerek hesaplanan ısı taĢınım katsayısı, W/m^2K
Helis açısı, derece
Yiv tepe açısı derece
Hesaplamaya katılan boru bölme uzunluğu, m
BoĢluk oranı
Isı transfer yüzeyi artıĢ oranı Areal / Asmooth
Yiv tepe açısının yarısı, γ/2, derece
Sıvı faz ısı iletim katsayısı, W/mK
Buhar fazı dinamik vizkosite, kg/ms
Sıvı faz dinamik vizkosite, kg/ms
3
Buhar fazı yoğunluğu, kg/m
3
Sıvı fazı yoğunluğu, kg/m
3
KarıĢımın yoğunluğu, kg/ m
Yüzey gerilmesi, N/m
Sıvı-buhar arayüzeyi kayma gerilmesi, Pa
Sürtünme çarpanı (Tüm akıĢın sıvı olduğu kabulü ile)

a. ISI TAŞINIM KATSAYISI BAĞINTILARI
Cavallini [4]
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b. BASINÇ KAYBI BAĞINTILARI
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R-404A VE R-407C SOĞUTKANLARIYLA ÇALIŞAN
DENEYSEL BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMİNİN
EKSERJİ ANALİZİ
Gamze BAYRAM
Arzu ŞENCAN ŞAHİN
Samed ŞENTÜRK
Bülent KOPUZ

ÖZET
Bu çalıĢmada R-404A ve R-407C soğutucu akıĢkanlarıyla çalıĢan iki ayrı buhar sıkıĢtırmalı soğutma
sistemi tasarlanmıĢ ve deneysel olarak imal edilmiĢtir. Her iki sistemin buharlaĢtırıcısında plakalı ısı
eĢanjörü kullanılmıĢtır. Su soğutma amaçlı yapılan deneylerde suyun hacimsel debisi 1 L/dk ile 2,5
o
o
L/dk arasında, suyun sıcaklığı ise 20 C ile 25 C arasında değiĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢma aralıklarında
çalıĢan soğutma sistemlerinde yapılan ölçümler sonucu elde edilen değerler ile buhar sıkıĢtırmalı
soğutma sisteminin ve plakalı ısı eĢanjörlerinin ekserji analizi yapılarak ekserji verimleri ve
tersinmezlik değerleri belirlenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Plakalı ısı eĢanjörü, soğutma, R-404A ,R-407C, ekserji analizi.

ABSTRACT
In this study, two separate vapor compression refrigeration system were designed and constructed. R404A and R-407C were used as refrigerant in refrigerating systems. The plate exchanger as
evaporator in both systems was used. In experiments, flow rate of water was varied between 1 L/min
0
0
and 2,5 L/min. Temperature of water was varied between 20 C and 25 C. Exergy analysis of vapor
compression refrigeration systems and plate heat exchangers as a result of measurements in
refrigerating systems was carried out. The exergy efficiency and irreversibility values of vapor
compression refrigerating systems were determined.
Key Words: Plate heat exchanger, refrigerating, R-404A, R-407C, exergy analysis.

1. GİRİŞ
Farklı sıcaklıklardaki iki veya daha fazla akıĢkan arasındaki ısı değiĢimini sağlayan ısı eĢanjörleri
endüstrinin en önemli ısı tekniği cihazları olup; bunlar buharlaĢtırıcı, yoğuĢturucu, ısıtıcı, soğutucu vb.
değiĢik adlar altında kimya, petrokimya endüstrilerinin, termik santrallerin, soğutma, ısıtma ve
iklimlendirme tesislerinin hemen her kademesinde değiĢik tip ve kapasitelerde görülebilir. Çoğunlukla
ısı eĢanjörlerinde akıĢkanlar, birbiriyle karıĢtırılmadan ısı geçiĢinin doğrudan yapıldığı, genelde metal
malzeme olan katı bir yüzey ile birbirinden ayrılırlar.[1,2]
Isı eĢanjörlerinin kullanıldığı alanlardan biride soğutma sistemleridir. Soğutma sistemlerinde eĢanjörler
buharlaĢtırıcı ve yoğuĢturucu olarak kullanılabilir. Bu çalıĢmada lehimli plakalı ısı eĢanjörü, buhar
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sıkıĢtırmalı soğutma çevriminde evaporatör olarak kullanılmıĢtır. Su soğutma amaçlı tasarlanan bu
sistemde farklı soğutucu akıĢkanların eĢanjörün ısıl performansını ve tüm soğutma sisteminin
soğutma performansını nasıl değiĢtirdiği incelenmek istenmiĢtir. Bu sebeple iki ayrı soğutma sistemi
imal edilmiĢ ve soğutkan olarak birinde R-404A diğerinde ise R-407C kullanılmıĢtır. Plakalı ısı
eĢanjöründe dolaĢan sıcak akıĢkanın debileri ve sıcaklıkları değiĢtirilerek deneyler yapılmıĢtır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1.Deneysel Sistem Tasarımı ve İmali
Deneysel çalıĢmanın amacı, lehimli plakalı ısı eĢanjörü kullanılan soğutma sistemi imal etmek ve farklı
soğutucu akıĢkanların kullanılması ile buharlaĢtırıcı olarak kullanılan eĢanjörün performans
karakteristiklerini belirlemektir. Bu amaçla iki ayrı buhar sıkıĢtırmalı soğutma çevrimi tasarlanmıĢ ve
imal edilmiĢtir. Soğutma sistemlerinin birinde soğutkan olarak R-404A, diğerinde R-407C akıĢkanı
dolaĢmaktadır. ġekil 1‟de deneysel sistem görülmektedir.

Şekil 1. Deneysel Sistem
EĢanjörlerin çalıĢma prensibine göre sıcak ve soğuk akıĢkanlar aynı anda eĢanjörde dolaĢır ve sıcak
akıĢkandan soğuk akıĢkana ısı transferi gerçekleĢir. Deneysel sistem çalıĢtırıldığında, soğutucu
akıĢkan olan R-404A ve R-407C plakalı eĢanjöre (evaporatöre) gelir ve buradan doymuĢ buhar olarak
çıkar. DoymuĢ buhar halinde çıkan soğutucu akıĢkan bir kompresör yardımıyla basıncı arttırılarak
kondansere basılır. Yüksek basınçta kompresörden çıkan soğutucu akıĢkan kondansere girer ve
burada ısısını dıĢ ortama atarak sabit basınçta yoğuĢur. YoğuĢan akıĢkan genleĢme valfine girer.
GenleĢme valfinden geçen soğutucu akıĢkan sabit entalpide genleĢerek ıslak buhar haline gelir. Islak
buhar halinde eĢanjöre giren soğutucu akıĢkan sıcak akıĢkanın ısısını çekerek buharlaĢır [3,4]. Aynı
anda sıcak akıĢkan olan su, eĢanjörde ısısını vererek soğur ve eĢanjörden çıkıp tekrar su tankına
gelir.
Su soğutma amaçlı dizayn edilen bu sistemlerde deneyler dört farklı hacimsel debi ve dört farklı
sıcaklık için yapılmıĢtır. Tablo 1‟ de bu deneylerde kullanılan değiĢken parametreler ve aralıkları
verilmiĢtir.
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Tablo 1. Deneylerde kullanılan değiĢken parametreler
DeğiĢken Parametreler
o

Değer
o

Sıcaklık ( C)

20-35 C

Debi (L/dk)

1-2,5 L/dk

Yapılan deneyler sonucunda her iki buhar sıkıĢtırmalı soğutma sistemi için ölçüm verileri alınmıĢ ve bu
veriler doğrultusunda plakalı ısı eĢanjörünün ve soğutma sisteminin ekserji analizleri yapılmıĢtır.
Analiz sonuçları soğutma sisteminde kullanılan iki farklı soğutucu akıĢkan için karĢılaĢtırılmıĢtır.
ÇalıĢmayla ilgili ayrıntılı bilgi ve birinci yasa analizi [5] numaralı kaynakta verilmiĢtir.
2.2.İkinci yasa analizi
Ekserji ya da kullanılabilir enerji termodinamiğin ikinci yasasına dayanmaktadır. Ekserji belirli bir
enerjiye sahip akıĢkanın çevre Ģartlarına indirgenerek kendisinden maksimum iĢ elde edilmesine
denir. Plakalı ısı eĢanjörlü soğutma sisteminin ekserji analizi yapılırken ġekil 2‟de verilen deneysel
sistemin Ģematik görünümünden yararlanılmıĢtır.

Şekil 2. Deneysel Sistemin ġematik Görünümü
Çevresel parametreler referans durum olarak kabul edildiğinde, ikinci yasa yazılacak olursa, özgül
ekserji (Ψ) (sürekli akıĢlı sistemler için kullanılabilirlik), eĢitlik (1)‟ deki gibi ifade edilir [6].
(1)
Denklemde görülen “o” alt indisi çevre Ģartları (ölü hal) referans alınarak bulunmuĢ değerlerdir. Çevre
sıcaklığı ( ) ile gösterilmiĢ olup (h) özgül entalpi, (s) özgül entropidir. v akıskan hızı, g yercekimi
ivmesi ve z yüksekliktir. Birim zamanda kontrol hacmine giren ve çıkan soğutucu akıĢkanla birlikte
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gerçekleĢen entropi transferi (
) olarak ifade edilmiĢtir. AkıĢ ekserjisi denklemindeki, potansiyel
ve kinetik enerji miktarları çok küçük olduğu için ihmal edildiğinde denklem (2) elde edilir.
(2)
Toplam ekserji ise eĢitlik (3) ile bulunur.
(3)
Kompresörlü teorik soğutma sistemdeki tüm elemanların ekserji kayıplarının hesaplanmasında eĢitlik
(4) kullanılmıĢtır.
(4)
Buhar sıkıĢtırmalı soğutma sistem elemanlarından kompresörün ekserji balans denklemi eĢitlik (5) Ġle
hesaplanmaktadır. Buradan tersiznmezlik eĢitlik (6)‟daki gibi hesaplanabilir.
(5)
(6)
Kondanser için ekserji balans denklemi eĢitlik (7) „de tersinmezlik ise eĢitlik (8) „de verilmiĢtir.
(7)
(8)
Kısma valfinde ekserji balansı ve tersinmezlik formülü denklem (9) ve (10)‟da verilmiĢtir.
(9)
(10)
Plakalı ısı eĢanjörlü evaporatörde tersinmezlik eĢitlik (11)‟de verilmiĢtir. Evaporatördeki toplam
tersinmezliğin hesaplanabilmesi için sıcak akıĢkan ve soğuk akıĢkan taraflarındaki ekserji kayıpları
ayrı ayrı hesaplanır [7].
(11)
(12)
(13)
Buhar sıkıĢtırmalı soğutma sisteminin ikinci yasa verimi denklem (14)‟deki gibi ifade edilir [8].
(14)

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu Bildirisi

____________________ 1071 _______

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

3. ARAŞTIRMA BULGULARI
Bu çalıĢmada R-404A ve R-407C soğutucu akıĢkanlarıyla çalıĢan buhar sıkıĢtırmalı soğutma
sisteminin ikici yasa analizi yapılmıĢtır. Soğutma sisteminde oluĢan ekserji kayıpları (tersinmezlikler)
hesaplanarak, soğutma sisteminin toplam tersinmezlikleri bulunmuĢtur. Tablo 2 ve Tablo 3‟de R-404A
ve R407C soğutucu akıĢkanları ile çalıĢan soğutma sistemindeki her bir noktanın termodinamik
özellikleri verilmiĢtir. Tablo 4‟te ise her iki soğutma sistemi için sistem elemanlarının tersinmezlikleri ve
toplam tersinmezlik değeri verilmiĢtir.
Soğutma sisteminin her bir elemanı için yapılan tersinmezlik hesabında en yüksek tersinmezliğin her
iki soğutma sistemi için de evaporatörde olduğu görülmektedir. Ayrıca aralarında çok fark olmasada,
R-407C soğutkanı kullanılan soğutma sisteminin toplam tersinmezliği, R-404A soğutkanı kullanılan
soğutma sisteminden daha yüksektir.
Tablo 2. R-404A soğutucu akıĢkanıyla soğutma sistemi için termodinamik özellikler
o

Durum

T ( C)

(kg/s)

h (kJ/kg)

s (kJ/kgK)

(1)

-30

0,0026

349,61

1,62

(2)

42,53

0,0026

395,92

1,65

(3)

25,26

0,0026

237,16

1,12

(4)

-30

0,0026

237,16

1,16

(5)

20

0,016

83,06

0,29

(6)

15,5

0,016

62,94

0,21

Tablo 3. R-407C soğutucu akıĢkanıyla soğutma sistemi için termodinamik özellikler

Durum

T (0C)

(1)

-40

(2)

(kg/s)

h (kJ/kg)

s (kJ/kgK)

0,0013

387,90

1,84

67,95

0,0013

464,74

1,88

(3)

19,39

0,0013

228,39

1,09

(4)

-40

0,0013

228,39

1,14

(5)

20

0,016

83,06

0,29

(6)

16,8

0,016

62,94

0,24

Tablo 4. Buhar sıkıĢtırmalı soğutma çevrim elemanlarının tersinmezlikleri
Sistem Elemanları

Tersinmezlik (kW)

Tersinmezlik (kW)

(R-404A)

(R-407C)

Kompresör

0,0156

0,0086

Kondanser

0,0012

0,001

Kısma Valfi

0,019

0,038

Evaporatör

0,063

0,071

Toplam Tersinmezlik

0,10

0,12

Termodinamiğin ikinci yasa analizine göre buhar sıkıĢtırmalı soğutma sisteminin ekserji verimi
hesaplanmıĢtır. Sıcak akıĢkan ve soğuk akıĢkan debisinin artmasıyla sistemde oluĢan ekserji kayıpları
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artmaktadır. Buda ekserji veriminin düĢmesine neden olmaktadır. ġekil 3‟de ekserji veriminin hacimsel
debiye göre değiĢimi verilmiĢtir. R-407C soğutkanıyla çalıĢan soğutma sisteminin tersinmezlik değeri
daha yüksek olduğu için ekserji verimi, R-404A soğutkanıyla çalıĢan soğutma sisteminin ekserji
veriminden daha düĢüktür. Her iki soğutma sisteminde hacimsel debi 1,5 L/dk iken ekserji verimleri
eĢittir. Hacimsel debinin artmasıyla ekserji verimleri düĢüĢ göstermektedir.

Ekserji verimi

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

R-407C

0,2

R-404A

0,1
0
1

1,5

2

2,5

Hacimsel debi (L/dk)

Şekil 3. Ekserji veriminin hacimsel debiyle değiĢimi
ġekil 4‟te ekserji veriminin suyun eĢanjöre giriĢ sıcaklığına göre değiĢimi görülmektedir. Suyun
eĢanjöre giriĢ sıcaklığı arttıkça her iki akıĢkanında ekserji verimide artmaktadır.

Ekserji verimi

1
0,8
0,6
R-404A

0,4

R-407C

0,2
0
20

25

30

Suyun giriş sıcaklığı

35

(oC)

Şekil 4. Ekserji veriminin suyun giriĢ sıcaklığıyla değiĢimi
Soğutma yükü ve akıĢkan debileri sabit tutulup evaporatör sıcaklığı artırıldığı zaman kompresörün
yaptığı iĢ azalır ve sistemin birinci yasa ve ikinci yasa verimi artar. Kondanser sıcaklıkları artırıldığı
zaman kompresörün yaptığı iĢ artar ve sistemin birinci ve ikinci yasa verimleri düĢer. ġekil 5 ve ġekil
6‟ da ekserji veriminin kondanser ve evaporatör sıcaklıklarına bağlı değiĢimi gösterilmiĢtir.
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Ekserji verimi

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

R-407C

0,2

R-404A

0,1
0
-35

-30

-25

Evaporatör sıcaklığı

-20

(oC)

Şekil 5. Ekserji veriminin evaporatör sıcaklığı ile değiĢimi

Ekserji verimi

0,6
0,5
0,4
0,3

R-404A

0,2

R-407C

0,1
0
25

30

35

Kondanser Sıcaklığı

40

(oC)

Şekil 6. Ekserji veriminin kondanser sıcaklığı ile değiĢimi

SONUÇ
Bu çalıĢmada farklı soğutucu akıĢkanlar kullanılan plakalı ısı eĢanjörlü iki ayrı soğutma sistemi
tasarlanmıĢ ve imal edilmiĢtir. Plakalı ısı eĢanjörü buhar sıkıĢtırmalı soğutma çevriminde evaporatör
olarak kullanılmıĢtır. Buhar sıkıĢtırmalı soğutma sisteminde soğutucu akıĢkan olarak R-404A ve R407C soğutkanları kullanılmıĢtır. Su soğutma amaçlı dizayn edilen bu sistemlerde deneyler dört farklı
hacimsel debi ve dört farklı sıcaklık için yapılmıĢtır. Deneysel sonuçlar alınarak buhar sıkıĢtırmalı
soğutma çevriminin ve plakalı ısı eĢanjörlerinin ikinci yasa analizleri yapılmıĢtır. Yapılan ikinci yasa
analizine göre buhar sıkıĢtırmalı soğutma çevriminin ekserji verimi ve bütün sistem elemanları için
tersinmezlik değerleri hesaplanmıĢtır.
Yapılan hesaplar sonucu R-407C soğutucu akıĢkanıyla çalıĢan buhar sıkıĢtırmalı soğutma sisteminin
toplam tersinmezlik değerinin R-404A soğutkanıyla çalıĢan soğutma sistemine göre daha yüksek
olduğu görülmüĢtür. Dolayısıyla R-404A soğutkanı kullanılan soğutma sisteminin ekserji verimi, R407C kullanılan soğutma sistemine göre daha yüksektir.
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AKTİF MANYETİK REJENERASYONLU BUZDOLABI VE
TİCARİ BUZDOLABLARININ KARŞILAŞTIRMASI
Hadi GANJEHSARABI
Ali GUNGOR

ÖZET
Aktif manyetik rejenerasyonlu (AMR) soğutma sistemleri çevreye duyarlı sistemler oldukları için,
geleneksel (genleĢmeli-sıkıĢtırmalı) soğutma sistemlerine alternatif sistemlerdir. Bu çalıĢmada, AMR
soğutma sistemlerinin yönetici denklemleri sayısal metotla çözülerek sıcaklık dağılımı belirlenmiĢ ve
bu sistemlerin performansı değerlendirilmesi yapılmıĢtır. Daha sonra elde edilen sonuçları, buhar
sıkıĢtırmalı çevrimle karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Manyetik soğutma, Manyetokalorik etki, Manyetokalorik malzeme, Gadolinyum.

ABSTRACT
Active magnetic regenerative (AMR) refrigeration systems are an emerging and promising alternative
to vapor compression refrigeration systems due to being an environmentally benign technology. In this
study, the governing equations of AMR system which is solved numerically in order to obtain sufficient
data for the system performance analysis. Furthermore, the results are compared with a traditional
refrigeration system in the literature for the same cooling capacity and temperature span.
Key Words: Magnetic refrigeration, MCE, magnetocaloric materia, Gd.

1. GİRİŞ
Oda sıcaklığında manyetik soğutma ilk olarak Brown [1] tarafından yayınlanmıĢtır. Brown, oda
sıcaklığında sürekli çalıĢan bir cihaz ile söz konusu maddenin maksimum manyetokalorik etkisinden
çok daha büyük sıcaklık aralıkları elde etmiĢtir. Brown'ın oda sıcaklığında çalıĢan pistonlu manyetik
buzdolabının rejeneratör yatağı, 1 mm kalınlığında Gd plakalarından oluĢmuĢtur ve ısı transfer
akıĢkanı olarak %80 su ile %20 etil alkol çözeltisi kullanılmıĢtır. Cihaz, 7 T manyetik alanında bir süper
iletken mıknatıs kullanılarak üretilmiĢtir. Sıcak hava rezervi sıcaklığı, TH, 319 K, soğuk hava rezervi
sıcaklığı ise, TC, 272 K’dir. 50 döngüden sonra elde edilen maksimum sıcaklık aralığı 47 K’dir. Daha
sonra Brown [2] aynı cihazı kullanarak, 80 K sıcaklık aralığı (248 K-328 K) elde etmiĢtir. Bu AMR
çevrimi, Brayton benzeri bir döngüdür ve daha sonra Barclay ve Steyert [3] ile Barclay [4] tarafından
geliĢtirilmiĢtir. Barclay ve Steyert [3] ile Barclay [5] aynı anda hem ısı rejeneratörü hem de soğutma
aracı olarak kullanılabilen özel manyetik malzeme yatağı ile adyabatik sıcaklık değiĢiminden, (∆Tad),
çok daha büyük bir sıcaklık aralığı elde etmenin mümkün olduğunu göstermiĢtir. Zimm vd. [6]’nin daimi
mıknatıslar kullanarak tasarladığı cihaz, dünyanın ilk oda sıcaklığında çalıĢan gerçek manyetik
soğutucusu olarak, oda sıcaklığındaki manyetik soğutma araĢtırmalarda önemli bir dönüm noktası
olmuĢtur. Madison, Wisconsin’daki Astronautics ġirketi manyetik malzemeleri araĢtırmaktadır ve bu
alanda çeĢitli patentler yayınlanmıĢtır. Astronautics ġirketinde, AMR soğutma sistemi Gd küreleriyle
doldurulmuĢ çoklu rejeneratörlerden oluĢan diskin 1.5 T daimi mıknatıs boĢluğundan döndürülerek
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geçirilmesiyle yapılmıĢtır. Bu cihaz, oda sıcaklığında manyetik soğutma araĢtırmalarının önemli bir
dönüm noktası olmuĢtur. Gschneidner vd. [7], Austronautics laboratuvar prototipinde Gd küreler ile
1500 saat çalıĢmıĢ ve hiçbir korozyon belirtisi olmadığını belirtmiĢtir. Bu durumun, Engelbrecht
tarafından ısı transfer akıĢkanı olarak önerilen, NaOH ilavesiyle, ya da glikol içinde mevcut olan
ürünlerden kaynaklandığı düĢünülmektedir [8].
Bu çalıĢmada aĢağıda belirtildiği biçimde altı ana konuyu içermektedir:
 Kaskat AMR sisteminin bir boyutlu sayısal model kullanılarak analiz edilmesi


AMR sistemindeki COP değerinin ve ekserji veriminin seçilen tasarım parametreleri ile değiĢen
etkilerini değerlendirmek için parametrik çalıĢmalar yapılması



Buhar sıkıĢtırmalı ve aktif manyetik rejenerasyonlu soğutma çevrimlerinde kaynak sıcaklığının
etkisinin incelenmesi

2. AKTİF MANYETİK REJENERASYONLU ÇEVRİMİ
KarĢıt pistonlu AMR soğutma çevrimi ġekil 1’de Ģematik olarak gösterilmiĢtir. Manyetizma sürecinde
(a. durumu), manyetik alan Ģiddeti arttırılır, bunun sonucunda manyetokalorik maddenin sıcaklığı artar.
Manyetokalorik malzemenin sıcaklığı, kaynak sıcaklığının üstüne çıkar.
Isı atma süresinde (b.durumu), çalıĢma akıĢkanı soğuk ısı değiĢtiriciden sıcak ısı değiĢtiriciye doğru
rejeneratör yatağı boyunca itilir ve bunun sonucunda manyetokalorik maddenin sıcaklığı düĢer. Bu
süreçte kaynak sıcaklığının üzerine çıkan çalıĢma akıĢkanı, ısı değiĢtiricide ısısını rezervuar
sıcaklığına ulaĢana kadar çevreye verir. Bu sürecin sonunda manyetokalorik maddenin sıcaklığı
orijinal dağılımına geri döner.
Demanyetizma sürecinde (c. durumu), manyetik alan Ģiddeti kaldırılır bunun sonucunda
manyetokalorik maddenin sıcaklığı azalır. Isı çekme süresinde (d. durumu), ters yönde akıĢ ile yatak,
baĢlangıçtaki sıcaklığına geri döner ve çalıĢma akıĢkanı kuyu sıcaklığının, TC daha altında rejeneratör
yatağından çıkar. Soğuk ısı değiĢtiricide, çalıĢma akıĢkanı soğuk rezervuar sıcaklığına ulaĢana kadar
çevreden ısı alır ve çevreyi soğutur buda soğutma yükünü oluĢturur. Tekrar baĢlangıç Ģartlarına gelen
rejeneratör yatak ve çalıĢma akıĢkanı bu çevrimi tekrarlayarak çalıĢmasını sürdürür.
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Şekil 1. Aktif manyetik rejenerasyonlu soğutma çevrimi [9].
Geleneksel buhar sıkıĢtırmalı soğutma çevrimi ile AMR soğutma çevrimi ve arasındaki benzerlik ġekil
2’de verilmiĢtir.

Şekil 2. Aktif Geleneksel buhar sıkıĢtırmalı soğutma çevrimi ile AMR soğutma çevrimi arasındaki
benzerlik [10].
ġekil 2’de görüldüğü gibi, manyetik malzemenin, manyetizma sürecinde sıcaklığı artar; bu da
geleneksel soğutma sistemindeki sıkıĢtırma prosesine karĢılık gelir. Isı daha sonra çevreye atılır ve
sıcaklığı, manyetizma sürecinden, önceki sıcaklığına ulaĢır. Daha sonra, manyetik malzemenin
sıcaklığı demanyetizma sürecinde azalır; bu da geleneksel soğutma sistemindeki genleĢme prosesine
karĢılık gelmektedir. Böylece, sıcaklık, baĢlangıç sıcaklığın altındaki değere ulaĢır. Son olarak, bir
miktar ısı yükü emilir ve çevrim yeniden baĢlar.
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3. TEMEL YÖNETİCİ DENKLEMLER
ÇalıĢma akıĢkanı ve manyetokalorik malzeme için, gözenekli ortam boyunca makroskopik ölçekte,
akıĢ ve ısı transferine ait yönetici denklemler aĢağıda verilmektedir. Kartezyen koordinat sisteminde
gösterilen, uzunluğu ∆x, yüksekliği ∆y olan diferansiyel düzeyde bir eleman içinde hareket eden
çalıĢma akıĢkanının enerji akımları verilmektedir.
ÇalıĢma akıĢkanı için, küçük bir ∆t zaman aralığında, bu elemanın sınırları içindeki enerji dengesi
aĢağıdaki Ģekilde ifade edilebilir. ÇalıĢma akıĢkanın enerji dengesi, aĢağıdaki Ģekilde ifade edilir:

 f c f Ac

T f
t

  f c f uAc

T f

 k f Ac

x

 2T f
x 2

 hasf Ac (Ts  T f )

(1)
burada Ac, diferansiyel elemanın akıĢa dik yüzey kesit alanıdır. h ise taĢınım katsayısı ve özgül yüzey
alanı (asf) dır. Küre çaplarının tek biçimli olduğunu kabul ederek, özgül yüzey alanı (asf) aĢağıdaki
formülden hesaplanır:

asf  6

1 
dp

(2)

Isı transfer katsayısı, h ; Roshenow vd. [11] tarafından önerilen bir korelasyon kullanılarak elde
edilebilir.

Nu f  2  1.1 Re p 0.6 Prf

1

3

(3)

küresel dolgulu yataklar için Reynolds ve Prandtl sayıları aĢağıdaki gibi yazılabilir:

Re p 
Prf 

 f ud p
f

(4)

 f cf
kf

(5)
burada uçalıĢma akıĢkanının rejeneratör yatağın içindeki hızı, çalıĢma akıĢkanının viskozitesi, dp
parçacık çapı, k çalıĢma akıĢkanının ısıl iletkenlik katsayısıdır. Nusselt sayısı ise aĢağıdaki gibi
tanımlanmıĢtır.

Nu 

hd h
kf

(6)

burada dh aĢağıdaki bağıntıdan hesaplanabilir:

dh 

2 
dp
3 1 

(7)
Yukarıda çalıĢma akıĢkanı için temel yönetici denklemi elde edilmiĢtir. ġimdi de manyetokalorik
malzeme için temel yönetici denklemi çıkarılacaktır. ġekil 4.3’te manyetokalorik malzemenin
diferansiyel kesitindeki çeĢitli enerji akımları gösterilmektedir.
Manyetokalorik malzemenin enerji dengesi aĢağıdaki Ģekilde ifade edilir:

Ts
 2Ts
M
( 1   ) s cs Ac
 k s Ac
 ( 1   )Ac 0 H
 hAc asf ( T f  Ts )
2
t
t
x

(8)
burada f ve s indisleri, sırasıyla akıĢkan ve katıyı ifade etmektedir. Ayrıca M, rejeneratörün birim kütle
 H
baĢına manyetizması, 0 ise uygulanan manyetik alanıdır.
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4. ISI DEĞİŞTİRİCİLERDEKİ ISI TRANSFER HESAPLAMALARI
Isı değiĢtiricilerdeki çalıĢma akıĢkanının yönü zamana göre değiĢmektedir. Kaskat AMR sistemindeki
çalıĢma akıĢkanının profili ġekil 3’te verilmiĢtir.

t1

t2

t3

t4

m0

0

t

m 0

0
Şekil 3. Kaskat AMR sisteminin çalıĢma akıĢkanı profili.
Burada t1,t2,t3 ve t4 manyetizma, ısı atma, demanyetizma ve ısı çekme süreçlerinin süresidir. Isı
değiĢtiriciler ideal olarak kabul edilmiĢtir. Isı atma sırasında, çalıĢma akıĢkanı soğuk uçtan sıcak uca
akarken, ısı çekme sürecinde sıcak uçtan soğuk uca akmaktadır. Sıcak ısı değiĢtiricide, atılan ısı
aĢağıdaki ifade yardımıyla hesaplanabilir:

QH 

t1  t2



m( t )c f ( T f II ( t ,L )  TH )dt

(9)

t1

burada QH , sıcak ısı değiĢtiriciden atılan ısı kapasitesidir.
Isı çekme sürecinde, sıcak ısı değiĢtiriciden akan çalıĢma akıĢkanı, rejeneratör yatağından geçerek
soğutulur ve soğuk ısı değiĢtiricide ısıyı emer. Isı çekme iĢlemi sırasında elde edilen soğutma yükü
aĢağıdaki eĢitlik yardımıyla hesaplanabilir:

QC 

t  t2  t3  t4
1



t  t2  t3
1

burada

m( t )c f ( TC  T f I ( t , 0 ))dt

(10)

Qc , soğuk ısı değiĢtiriciden elde edilen soğutma yüküdür. Pompanın iĢi, rejeneratör içinde

basınç düĢümü yardımıyla belirlenecektir. Bu basınç düĢümü, gözenekli yataklar için geçerli olan
Ergün korelasyonu (Kaviany, 1995) yardımıyla hesaplanabilir:

dP
 1    f
 1    f 2
 180 
u  1.8 
u


dx
   dp
   dp
2

(11)

burada ε porozite ve μ çalıĢma akıĢkanının viskozitesidir.Rejeneratör boyunca çalıĢma akıĢkanını
hareket ettirmek için gerekli olan güç aĢağıdaki eĢitlikle ifade edilebilir:
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m( t )( Pt2  Pt4 )

p f

burada Pt2 ve

( t2  t4 )
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(12)

Pt4 sırasıyla ısı atma sürecindeki basınç düĢüĢü ve ısı çekme sürecindeki basınç

düĢüĢünü ifade etmektedir.ηppompanın mekanik ve elektriksel verimi olarak tanımlanmıĢtır. Soğutma
sistemin performans katsayısı (COP) aĢağıda verilen bağıntı ile hesaplanmaktadır:

COP 

QC
WP  WM

(13)

Ekserji verimi aĢağıdaki bağıntılardan hesaplanabilir:

ex 

 TH

QC
 1

WP  WM  TC


(14)

5. BULGULAR ve TARTIŞMA
Buhar sıkıĢtırmalı çevrimin COP değerleri Hepbasli [12] kaynağından faydalanarak hesaplanmıĢtır. Bu
kaynakta bir ticari buzdolabı için genel veriler sunulmuĢtur. Soğutucu akıĢkan olarak R134a
kullanılmıĢtır. Bu çalıĢmada, Hepbasli [12] kaynağında verilen çalıĢma noktaları ve EES yazılımı
kullanılarak TC=255 K iken farklı TH değerleri için COP değerleri ve buna karĢılık gelen ekserji verimleri
hesaplanmıĢtır. Ayrıca sayısal sonuçlardan faydalanarak Gd xDy1-x malzemesi için TC=255 K iken farklı
TH için COP değerleri eĢitlik (4.95) ile hesaplanmıĢtır. Buhar sıkıĢtırmalı ve aktif manyetik
rejenerasyonlu soğutma çevrimlerine ait COP değerleri ġekil 3’te kaynak sıcaklığına bağlı olarak
karĢılaĢtırılmıĢtır. ġekildende görüldüğü gibi, kaynak sıcaklığı, TH, arttıkça buhar sıkıĢtırmalı soğutma
çevriminin COP değeri 2.0’ den 1.8’e kadar düĢmektedir. Aktif manyetik rejenerasyonlu soğutma
çevriminin COP değeri kaynak sıcaklığı, TH, arttıkça 0.2’den 0.01’e kadar azalmaktadır. Bu azalmanın
nedeni, kaynak sıcaklığının artıĢı ile soğutma yükünde meydana gelen azalmadır. Genel olarak buhar
sıkıĢtırmalı çevrimlerin COP değerleri AMR sistemlerinden oldukça yüksektir. Bunun nedeni AMR
sistemlerinde manyetik iĢin sıkıĢtırmalı kompresörlerden oldukça yüksek olmasıdır.

Şekil 3. Buhar sıkıĢtırmalı ve aktif manyetik rejenerasyonlu soğutma çevrimlerin COP değeri kaynak
sıcaklığı ile değiĢimi.
ġekil 4’te ise buhar sıkıĢtırmalı ve aktif manyetik rejenerasyonlu soğutma çevrimlerinin ekserji verimleri
kaynak sıcaklığına bağlı olarak karĢılıĢtırılmaktadır. ġekilde görüldüğü gibi, kaynak sıcaklığı arttıkça
buhar sıkıĢtırmalı soğutma çevriminin ekserji verimi azalmaktadır. Ayrıca aktif manyetik rejenerasyonlu
soğutma çevriminin ekserji verimi kaynak sıcaklığı arttıkça azalmaktadır. Bu azalmanın nedeni,
kaynak sıcaklığının artıĢı ile soğutma yükünde meydana gelen azalmadır.

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu Bildirisi

____________________ 1083 _______

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

Şekil 4. Buhar sıkıĢtırmalı ve aktif manyetik rejenerasyonlu soğutma çevrimlerin ekserji verimi kaynak
sıcaklığı ile değiĢimi.
Kaynak sıcaklığının arttırılmasıyla, buhar sıkıĢtırmalı soğutma çevriminde ve aktif manyetik
rejenerasyonlu soğutma çevriminde ekserji veriminin düĢtüğü görülmektedir. Kaynak sıcaklık
değerlerindeki artıĢ, soğutma yükündeki düĢüĢ nedeniyle ekserji veriminde doğrusal olarak bir düĢüĢ
eğilimi göstermektedir.
Tablo 1’de, buzdolabı olarak çalıĢan bir AMR soğutma çevrimi ile buhar sıkıĢtırmalı soğutma çevrimi
kullanan ticari bir buzdolabının kaynak sıcaklığı, kuyu sıcaklığı, çalıĢma akıĢkanın cinsi ve kütlesel
debisi, elde edilen soğutma yükü, harcanan elektrik gücü, elde edilen COP ve ekserji verim değerleri
TC = 255 K ve TH = 293 K iken karĢılaĢtırmıĢtır.
KarĢılaĢtıran iki sistemin kaynak ve kuyu sıcaklıkları eĢittir. Sistem çift kademeli olup ve her
kademede farklı manyetokalorik malzeme (Gd0.85Dy0.15 ve Gd0.94Dy0.06) kullanılmıĢtır. Uygulanan
manyetik alan sabit olup 1.5 Tesladır. Bu Ģartlar altında elde edilen soğutma yükü değerleri kaskat
AMR buzdolabı için 116.39 W iken ticari buz dolabı için 118.98 W.’ tır. Toplam elektrik tüketimleri
incelendiğinde kaskat AMR buzdolabının harcadığı güç 447.41 W. ve buzdolabın harcadığı güç ise
49.32 W. olup, AMR sistemin ticari buzdolabından 398.09 W. daha fazla güç tükettiği görülmektedir.
COP değerlerini incelendiğinde kaskat AMR buzdolabının COP değeri 0.2 ve buzdolabın COP değeri
ise 2.41 dir. Bunun en önemli nedeni harcanan manyetik iĢin yüksek değerlerde olmasıdır.
Tablo 1. Kaskat AMR buzdolabı ve ticari buzdolabının karĢılaĢtırması
Özellik
Kaynak sıcaklığı, TH
DüĢük sıcaklığı, TL
Birinci kademenin manyetokalorik
malzemesi
Ġkinci kademenin
manyetokalorik malzemesi
Uygulanan manyetik alan
Isı transferi akıĢkanı
Kütlesel debi
Soğutma yükü
Birinci kademenin manyetokalorik
malzemenin kütlesi
Ġkinci kademenin manyetokalorik
Malzemenin kütlesi
Manyetik iĢ
Elektrik tüketimi
Toplam elektrik tüketimi
COP
Ekserji verim

Kaskat AMR
buzdolabı
293 K

Ticari buzdolabı

255 K
Gd0.85 Dy0.15

255 K
-

Gd0.94 Dy0.06

-

1.5 Tesla
glikol su
karıĢımı
0.15 kg/s
116.39 W
156 gr

R134a

155 gr

-

408 W

-

39.41 W
447.41
0.2
0.021

49.32
49.32
2.41
0.36

293 K

0.0009 kg/s
118.98 W
-
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SONUÇ
Aktif manyetik rejenerasyonlu soğutma sistemleri ozon tabakasına zarar vermeyen akıĢkanlar
kullanmadıkları çevreye duyarlı sistemler olarak geleneksel genleĢmeli-sıkıĢtırmalı soğutma
sistemlerine alternatif sistemlerdir. AMR soğutma sistemlerinin sayısal metotla sıcaklık dağılımı
belirlendikten sonra, bu sistemlerin performansını değerlendirmek için, enerji ve ekserji analizi
yapılmıĢtır. Daha sonra elde edilen sonüçları, buhar sıkıĢtırmalı çevrimle karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır.
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JEOTERMAL ENERJĠLĠ ÇĠFT ETKĠLĠ LĠTYUM BROMÜR - SU
AKIġKANLI ABSORPSĠYONLU SOĞUTMA SĠSTEMĠNĠN
EKSERJĠ ANALĠZĠ
Cafer SOLUM
Hasan HEPERKAN

ÖZET
Bu çalıĢmada, jeotermal enerjili çift etkili LiBr-Su akıĢkan çiftiyle çalıĢan absorbsiyonlu soğutma sisteminin
termodinamik büyüklükleri ve ekserji analizi yapılmıĢtır. Sistemde ısı kaynağı olarak jeotermal enerji
kullanılmıĢtır. Burada maksat, Türkiye‟de son yıllarda giderek artan jeotermal enerji kaynaklarından
soğutma amaçlı kullanımlara da dikkat çekmektir. Özellikle soğutma ihtiyacının yaz aylarında fazlasıyla
hissedildiği batı bölgeler jeotermal enerji kaynakları bakımından oldukça zengin olduğu görülmüĢtür.
Sisteminin analizi sonucu COP değerinin 1‟in üzerinde olduğu görülmüĢtür. Normalde absorpsiyonlu
sistemlerde bu değer tek kademeli sitemlerde 1‟in altında kalmaktadır. Sistemin ekserji verimliliği
incelenerek sonuç kısmında izah edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Absorpsiyonlu soğutma, Ekserji analizi, Lityum bromür - su, Jeotermal enerji.

ABSTRACT
This study examines the exergy analysis and the effect of thermodynamic quantities of a jeo-thermal
source, double-effect absorption system operating by means of the fluid pair, LiBr-Water on system
performance. The system utilizes a jeo-thermal heat source. The aim is to draw attention on the
exploitation of jeo-thermal energy for refrigeration which is gradually increasing in Turkey. The western
region of Turkey needs a lot of cooling and refrigeration in the summer and has rich jeo-thermal
potential. The analysis indicates that the COP of the system is above 1. Normally, the system
performance often cannot exceed 1 with a single-effect absorption cooling system. The exergy
efficiency of the system has been investigated and discussed in the results.
Key Words: Absorption refrigeration, Exergy analysising, Lithium Bromide-water, Joe-Thermal
energy.

1. GĠRĠġ
Dünya nüfusunun artması çeĢitli sorunlarla birlikte enerji ihtiyacının karĢılanması problemini de
gündeme getirmiĢtir. Günümüzde, sanayileĢme ve kalkınmanın en önemli girdileri arasında yer alan
enerji, bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de önemini ve güncelliğini sürdürmektedir.
Teknolojik geliĢmeler sonucu enerji gereksinimi hızla artmıĢ ve buna bağlı olarak da petrol bazlı
yakıtlar, doğal gaz, kömür rezervleri gibi birincil enerji kaynakları da hızla azalmıĢtır.
Ülkemiz enerji kaynakları açısından zengin bir ülke değildir ve bu kaynaklar yıllık birincil enerji
ihtiyacının karĢılanmasında yetersiz kalmaktadır. Enerji ihtiyacının artması, kaynakların yetersizliği,
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enerji maliyetinin yüksek oluĢu ve elektrik kalitesinin düĢük olması sonucunda, kojenerasyon
uygulamaları gündeme gelmiĢtir. Özellikle tekstil, kağıt, kimya, gıda gibi hem kaliteli elektrik hem de ısı
gereksinimi olan sektörler için bu uygulama daha karlı, daha zorunlu ve daha güncel olacağı
düĢünülmektedir
Soğutma sistemleri için alternatif enerji kullanımı artık gerekli ve Ģarttır. Ucuz enerji dönemi Ģartlarında
tasarlanmıĢ, soğutma sistemleri ve tesislerinin günümüzün pahalı enerji dönemi koĢullarına
uyarlanması kapsamlı ve çok yönlü çalıĢmaları gerektirmektedir. Bu çalıĢmalar arasında
absorpsiyonlu çevrimler geniĢ bir uygulama alanı ile cazip bir seçenek haline gelmiĢtir.
Absorpsiyon yöntemi ile çalıĢan soğutma çevrimlerinde birincil enerji olarak buhar veya sıcak su
kullanılmaktadır. Bu sistemler özellikle ısı kaynağının bol ve ucuz olduğu yerlerde verimli ve ekonomik
olmaktadır. Bu sistemlerde bir iĢletmenin atık ısısı kullanılabileceği gibi son dönemlerde Türkiye‟de
jeotermal enerjinin kullanılabilirliğinin artmıĢ olması sonucu bu enerjinin absorpsiyonlu soğutma için
kullanımı cazip hale gelmiĢ bulunmaktadır.
Termodinamiğin ikinci yasasına dayalı ekserji analizi, termodinamik süreçleri ve enerji sistemlerinin
verimsizliklerini değerlendirmek için güçlü bir araçtır. Yalnız ilk yasaya dayalı olan ve bizim için sadece
nicel ölçüm sağlamıĢ enerji analizi, enerji kaynak kullanımının bazı özelliklerini değerlendirmek için
yeterli değildir. Termodinamiğin ikinci yasası ile kullanılabilir enerji analizi ve termodinamik süreçte
meydana gelen kayıplar, kalite ve geri tersinmezlikleri değerlendirmek için bir uygulama Ģekli sağlanır.
Ayrıca mühendislere sistem operasyonları iyileĢtirilmesi için birçok olanak sağlar.
Son yıllarda absorpsiyonlu soğutma sistemlerinin alternatif enerji veya atık enerjiyle birlikte
kullanımının verimlilik açısından değerlendirilmesi Ģeklindeki bilimsel çalıĢmaların sayısı hatırı sayılır
Ģekilde artmıĢtır. Yarımdan üç etkiliye kadar su-lityum bromür akıĢkan çiftiyle çalıĢan absorpsiyonlu
soğutma sisteminin ekserji analizi[1], villa uygulamalarında her saat baĢı esaslı bir güneĢ enerjili
absorpsiyon soğutma sisteminin ekserji analizi[2], bir birleĢik soğutma sonrası buharlaĢtırıcı ve kanal
soğutmalı absorpsiyon ile ısı ve güç santralinin enerjitik ve ekserjetik performans analizleri[3], bir
absorpsiyon güç çevriminin enerji ve ekserji analizi[4], bir birleĢtirilmiĢ yeniden ısıtmalı yenilemeli
termal güç fabrikası ve su - lityum bromür buhar absorpsiyon soğutma sisteminin ekserji temelli
parametrik analizi[5] bu çalıĢmalardan bazılarıdır.
Bu çalıĢmada, jeotermal enerji kullanan çift etkili lityum bromür-su akıĢkanlı absorpsiyonlu soğutma
sisteminin ekserji analizi yapılmıĢtır. Son yıllarda Türkiye‟de jeotermal enerji üzerinde yoğun
çalıĢmalar yapılmaktadır. Bu çalıĢmaların soğutma sistemleri üzerinde de yaygınlaĢtırılması gerektiği
sonucuna varılmıĢtır. Absorpsiyonlu soğutma sistemlerinde de ucuz enerji mevcut olduğu takdirde
daha ekonomik olacağı aĢikardır.

2. JEOTERMAL ENERJĠLĠ ÇĠFT ETKĠLĠ LĠTYUM BROMÜR - SU AKIġKANLI ABSORPSĠYONLU
SOĞUTMA SĠSTEMĠNĠN EKSERJĠ ANALĠZĠ
Bu çalıĢmanın asıl amacı olan jeotermal enerjili absorpsiyonlu soğutma sistemlerinin performans
iyileĢtirme yöntemlerinden biri olan çift etkili sistemin ekserji analizi yapılacaktır. Genel olarak basit
absorpsiyon soğutma sistemlerinde COP düĢük değerde (1‟in altında) kalır. Fakat bu tür sistemlerle
COP‟de kayda değer iyileĢmeler sağlanmaktadır.
2.1. Türkiye’de Jeotermal Enerji Kaynakları
Jeotermal enerji, yerli, yenilenebilir, çevre dostu, yerinde değerlendirilebilen yerel ekonomiye istihdam
ve katkı sağlayan sürekli ve sürdürülebilir bir enerji kaynağıdır. 1990 yılından bu yana durma
noktasına gelen jeotermal enerji arama çalıĢmaları; 2005 yılından itibaren hızlandırılarak, sondajlı
aramalar 2.000 m‟lerden 25.000 m‟ye çıkarılmıĢtır (ġekil 1)[6].
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Türkiye jeolojik yapısı gereği jeotermal kaynaklar bakımından zengin bir ülkedir. Türkiye‟de ilk
jeotermal arama çalıĢmaları 1962 yılında MTA Genel Müdürlüğü tarafından baĢlatılmıĢtır. Türkiye‟nin
teorik jeotermal ısı potansiyeli 31.500 Mwt olarak kabul edilmektedir. Elektrik potansiyeli ise görünür
teknik kapasite olarak 720 Mwe olup, tüm sahaların ilave geliĢtirme çalıĢmaları neticesinde 1.000
Mwe‟e ulaĢılabilecektir. Teorik elektrik potansiyeli ise 2.000 Mwe civarındadır (ġekil 2)[7].

ġekil 1. MTA tarafından yapılan sondajların yıllara göre dağılımı.

ġekil 2. Türkiye jeotermal kaynakları dağılımı ve uygulama alanları.
ġekil 2 incelendiğinde jeotermal yönünden verimli alanların batı bölgelerinde olduğu görülmektedir. Bu
bölgelerde yaz aylarında ihtiyaç duyulan soğutma ihtiyacının bir kısmı bu enerjiden karĢılanabilir.
Türkiye‟de diğer enerjilerin pahalı olduğu göz önüne alındığında jeotermal enerji kullanılarak
absorpsiyonlu soğutma sistemleri daha ucuza iĢletilebilir.
2.2. Absorpsiyonlu Çevrimin Sitem Tanıtımı
Çift etkili LiBr-su akıĢkanlı absorpsiyon soğutma sistemi ġekil 3‟de verilmiĢtir. Sistem LiBr-su akıĢkan
çiftini kullanmaktadır. Jeneratör ısı kaynağı, sürekliliği olan bir jeotermal sıcak suyudur. Kondenser ve
absorber sulu soğutmalı olup, ayrıca soğutma kulesi kullanılmaktadır.
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Çift etkili sistemlerde iki adet jeneratör kullanımı ile soğutma gücü arttırılarak COP iyileĢmesi sağlanır.
Fakat bu tür sistemler basit sistemlere göre daha karmaĢık ve düzgün olarak çalıĢtırılması daha
zordur. Her bir eleman için hassas basınç ve sıcaklık ayarı gerekir. Aksi halde sistemdeki soğutucu ve
absorber akıĢkanlarının kimyasal özeliklerinden dolayı sorunlar oluĢacaktır. Lityum bromür–su akıĢkan
çifti için bu durum, kristalleĢme ve suyun donması Ģeklinde kendini gösterir.
Sistemde evaparatör, kondenser, absorber, iki jeneratör ve iki adet ısı değiĢtirgeci vardır. Sistem
elemanları üç farklı basınç katagorisinde çalıĢmaktadırlar: Yüksek basınç, orta basınç ve düĢük
basınç.
Birinci jeneratör yüksek basınçta, ikinci jeneratör ve kondenser orta basınçta, evaparatör ve absorber
ise düĢük basınçta çalıĢır. Birinci jeneratördeki yüksek basınç bir pompa vasıtayla sağlanmaktadır.
Ġkinci jeneratör ve kondenser orta basıncı iki adet basınç düĢürücü vana ile sağlanır. Absorberdeki
düĢük basınç bir basınç düĢürücü vana ile evaparatör düĢük basıncı ise bir kısılma vanası ile elde
edilir.

ġekil 3. Çift etkili LiBr-su akıĢkanlı absorpsiyonlu soğutma sistemi akıĢ Ģeması.
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2.2. Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Termodinamik ve Ekserji Analizi
Termodinamiğin birinci kanunundan yola çıkarak, sistem elemanlarının ısı kütle miktarları, ısı ve kütle
korunumu ilkesinden bulunur. Sistemin ekserji analizi ikinci yoluyla bulunur. AĢağıda verilmiĢ olan
denklemler oluĢturulurken farklı kaynaklardan yararlanılmıĢtır [8-15].
Birinci jeneratöre giren kütle miktarı;

 x 17 

m s  m r 
 x 17  x 1 

(1)

Birinci jeneratörden çıkan su buharı kütlesi;

 x5 

m s  m r1 
x

x
5
1



(2)

Birinci jeneratörden çıkan su buharı kütlesini bulmak için, (1) ve (2) no‟lu denklemler düzenlenirse:

 x 17  x 5  x 1 


m r1  m r 
 x 17  x 1  x 5 

(3)

Birinci jeneratörden çıkan çözelti kütlesi;

 x1 

m s1  m r1 
 x 5  x1 

(4)

Ġkinci jeneratörden çıkan su buharı kütlesi;

 x 1  x 17  x 5 


m r2  m r1 
 x 5  x 1  x 17 

(5)

Ġkinci jeneratörden çıkan çözelti kütlesi;

 x5 
ms2  mr2 

 x17 -x 5 

(6)

Evaparatör soğutma kapasitesi;

Qe  mr  h16 -h15 

(7)

Pompa gücü;

H p  v1  p j1 -p1 

(8)

Wp  m s  H p

(9)

Birinci jeneratör ısı kapasitesi;

Q j1  m s1  h 5  m r1  h 10  m s  h 4

(10)

Ġkinci jeneratör ısı kapasitesi;

Q j2  m s2  h 17  m r2  h 12  m s1  h 7

(11)

Kondenser ısı dengesi;
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Q k  m r1  h 13  h 14   m r2  h 12  h 14 

(12)

Absorber ısı dengesi;

Qa  ms2  h 9  mr  h16  ms  h1

(13)

Soğutma sistemlerinin performansını gösteren COP değeri harcanan birim iĢ baĢına yapılan soğutma
miktarı olup;

COP=

Qe
Q j1 +Wp

(14)

ġeklinde tanımlanır. Burada pompa iĢi (W p) küçük değerde olduğu için ihmal edilebilir. Eğer
evaparatör, kondenser, absorber ve jeneratör sıcaklıkları bilinirse yukarıda verilen denklemler
yardımıyla sistemlerin performans eğrileri elde edilir.
Sistemin termodinamik analizinde yapılan kabuller aĢağıda verilmiĢtir.
 Sistem sürekli rejim Ģartlarında çalıĢmaktadır.
 Jeneratör çıkıĢındaki su buharı, kızgın buhar olup, sıcaklığı jeneratör sıcaklığına yakındır.
 Kondenserden çıkan soğutucu akıĢkan, doymuĢ sıvı Ģartlarında sudur ve kondenser
sıcaklığındadır. (x = 0)
 Evaparatörden çıkan soğutucu su buharı, doymuĢ buhar Ģartlarında ve evaparatör
sıcaklığındadır. (x =1)
 Absorberden çıkan eriyik, absorber basıncı ve sıcaklığında olup denge halindedir.





Jeneratörden çıkan eriyik, jeneratör sıcaklığı ve basıncında denge halindedir.
Sistemde bütün basınç kayıpları ihmal edilmiĢtir.
Sistemin çevreyle olan ısı etkileĢimi ihmal edilmiĢtir.
Sisteme iĢ giriĢi ihmal edilmiĢtir.



Aynı sıcaklık ve konsantrasyon için, denge halindeki entalpi ile dengesiz haldeki entalpi eĢit
alınmıĢtır.

Referans noktalarındaki sıcaklık, basınç, LiBr kütle deriĢim konsantrasyonu, kütle ve entalpi değerleri
tablo 1‟de verilmiĢtir. Verilen değerler ideale yakın seçilmiĢ yani, kısmen optimizasyon yapılmıĢ
değerlerdir. Sistemde 6,5 kg/s soğutucu akıĢkan (su) sabit olarak dolaĢtığı kabul edilmiĢtir. Birinci ısı
eĢanjörü verimi, E1 = 0,7; ikinci ısı eĢanjörü verimi, E2 = 0,7 alınmıĢtır. Bu verilerden sonra
hesaplamalar yapılarak, tablo 2‟deki sistem elemanlarının ısı kapasiteleri bulunmuĢtur.
Isı kayıplarını ihmal ederek her bir kompenentin enerji ve entropi denklemleri termodinamiğin birinci ve
ikinci kanunundan elde edilir.
.

.

.

0   mg  h g   mç  h ç  W
.

.

(15)

.

0   mg  sg   mç  sç  Sür

(16)

.

S ür , kompenentlerdeki entropi üretimini göstermektedir. Ekserji tahribat miktarı aĢağıdaki gibi
gösterilir.
.

.

E T  T0 Sür

(17)
.

.

Bir çevrimin ekserjetik verimi Ψ, yararlı ekserji çıktısı E ç „nin ekserji giriĢi
tanımlanır.

E g ‟ye bölünmesiyle
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.



Eç

(18)

.

Eg
Suyun özgül fiziksel ekserjisi denklem 19 ile elde edilir.

e f  h  h 0  T0 ( s  s0 )

(19)

Yukarıdaki hesaplamalardan sonra denklem 14‟den sistemin soğutma performans katsayısı (COP)
bulunabilir. Pompa gücü (W p) çok küçük değerde olduğundan ihmal edilebilir.

COP 

Qe
Q
 e
Q ji  Wp Q ji

COP 

15366
 1.14
13456.78

Burada görüldüğü gibi, COP değeri 1‟in üzerinde bir değerdir. Halbuki tek kademeli absorpsiyonlu
soğutma sistemlerinde COP değeri 1‟in altında kalmaktadır. Sistemde çift jeneratör kullanılmakla bu
değer elde edilmiĢtir.
Tablo 1. Referans noktalarındaki sıcaklık, basınç, kütle, çözelti deriĢiklik oranı ve entalpi değerleri.
Referans
Noktaları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

T

P

X

M

H

S

( C)

(kPa)

(%)

(kg/s)

(kJ/kg)

(kJ/kg.K)

30
30
72
126
150
95.4
94.5
54
54
130
115
103
52
35
5,1
5
110

0,87
76
76
76
76
76
13
13
0,87
76
76
13
13
13
0,87
0,87
13

52.5
52.5
52.5
52.5
61.5
61.5
61.5
65,25
65,25
0
0
0
0
0
0
0
65,25

33.2647
33.2647
33.2647
33.2647
28.3967
28.3967
28.3967
26.7647
26.7647
4.868
4.868
1.632
4.868
6.5
6.5
6.5
26.7647

65.2
65.3
152.88
277
332
235
235
172.4
172,4
2720.5
1695.7
2680
1695.7
146
146
2510
272,3

0,21
0,21
0,45
0,79
0,91
0,62
0,61
0,36
0,36
7,03
7,18
8,47
8,01
0,47
0,49
8,98
0,68

0

Tablo 2. Çevrimdeki her bir elemanın birim soğutucu kütlesi için kapasiteleri.
Çevrim Elemanları
Birinci Jeneratör ( Qj1 )
Ġkinci Jeneratör ( Qj2 )
Evaparatör ( Qe )
Kondenser ( Qk )
Absorber ( Qa )
Pompa Gücü ( W p )

Kapasite ( kJ/s )
13456.78
4988.56
15366
11679.4
18749.6
1.52
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Bu çalıĢmada COP değerinin 1,14 çıkması iyi bir sonuç olsa da literatürlerde[1] çift etkili absorpsiyonlu
sistemlerde bu değer genelde biraz daha iyidir (1,65). Bu çalıĢmadaki sistemin birinci jeneratör
kapasitesinde yapılacak ayarlamayla bu durum iyileĢtirilebilir. Yine de tek etkili sistemlere göre daha
iyi durumdadır.
COP hesaplamasına benzer Ģekilde sistemin ekserji verimi verilen denklemlerle elde edilebilir. Bu
sistemin ekserji verimi 0,62 çıkmıĢtır. Literatürlerdeki[1] değerlerle kıyaslandığında, orada bulunan
0,473 değerine karĢılık oldukça iyi bir değer çıkmıĢtır. Bunun sebebi sistemdeki kayıpların ihmal
edilmiĢ olmasıdır. Bu kayıplar ekserji hesabına dahil edildiğinde sistemin ekserji verimi literatürdeki
değerlere yakın çıkacağı tahmin edilmektedir. Sistemin ikinci kanun analizinde en önemli
kompenentleri jeneratör ve absorberdir. Diğer kompenentler ekserji verimini önemli mertebede
etkilemezler. Bu nedenle jeneratör ve absorber üzerinde yapılacak iyileĢtirmeler sistemin keserji
verimini de iyileĢtirecektir.

3. SONUÇLAR VE TARTIġMA
ġekil 3‟de akıĢ Ģeması verilen lityum bromür-su akıĢkan çiftini kullanan çift etkili absorpsiyonlu
soğutma sisteminin, soğutma performans katsayısının incelenmesi için termodinamik analiz kısmında
verilen ifadelerden yararlanarak, temel enerji ve kütle dengesi denklemleri bilgisayar ortamına
aktarılmıĢtır. Çevrimin simülasyonu oluĢturularak, farklı jeneratör, evaparatör, kondenser, absorber
sıcaklıkları, jeneratör basınçları ve ısı eĢanjör verimlerinde sistemin COP‟si incelenmiĢtir. Normal
Ģartlarda tek kademeli absorpsiyonlu sistemlerde COP değeri 1‟in üzerine çıkamaz. Bu sistemde çift
jeneratör kullanılarak bu değer 1‟in üzerine çıktığı görülmüĢtür.
Absorpsiyonlu soğutma sistemlerinde COP değerinin 1‟in daha fazla üzerine çıkarılması için ikiden
fazla kademeli sistemler kullanılabilir. Fakat bu durumda her ne kadar sistem performansı artırılmıĢ
olsa da bu defa da sistemin aĢırı karmaĢık olması sağlanmıĢ olur ki bu da beraberinde
komplikasyonların ve istenmeyen kontrol sorunlarının oluĢmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle,
tasarımcıların ve mühendislerin sistemin performansının iyileĢtirilmesi yanında iĢletme masraflarının
da göz önünde bulundurularak sistemin tasarlanması yoluna gitmeleri son derece önemlidir.
Çift etkili bu sistemde ekserji verimi açısından değerlendirildiğinde; evaparatör ve kondenser
birbirinden farklılık göstermemekte ve sıcaklığa bağlı olarak ekserji tahribat miktarlarında fazla bir
değiĢiklik meydana gelmemektedir. Isı değiĢtirgeçlerinde meydana gelen ekserji tahribat miktarları
yüksek sıcaklık farklılıklarından meydana gelir ki bu da ısı kapasite oranı uyuĢmazlığından
kaynaklanmaktadır. Jeneratör ve absorberde sıcaklığa bağlı olarak ekserji tahribat miktarı artmaktadır
ki bu da yüksek miktardaki çözelti konsantrasyonundan kaynaklanmaktadır.
Bu çalıĢmada, çift etkili absorpsiyonlu soğutma sisteminin termodinamik büyüklükleri ve ekserji
yönünden incelemesi yapılmıĢ ve sonuçlar değerlendirilmiĢtir. Sitemin ekserji yönünden iyileĢtirilmesi
için tüm kompenentlere uygulanması gereken optimizasyon yöntemidir. Bu yönde yapılan çalıĢmalar
mevcut olsa da bu sistem için ayrı bir çalıĢma gerektirecektir.
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ÖZET
Soğutma sistemlerinde kullanılan kloro-floro hidrokarbonların çevreye ve ozona zararlı olmalarından
dolayı daha çevreci ve doğal soğutucuların bu bileĢiklerle değiĢtirilmesi zorunlu hale gelmiĢtir. Doğal
soğutkanlar çeĢitli yollarla soğutma sistemlerinde kullanılabilmektedir. Bunlardan biri tek soğutucu
olarak trans-kritik soğutma çevriminin kullanıldığı sistemlerdir. Bir diğer çözüm ise düĢük ve yüksek
0
sıcaklık çevriminden oluĢan kaskat soğutma çevriminin uygulandığı sistemlerdir. Amonyak -35 C’nin
altında buhar basıncı atmosfer basıncının altında kalarak sistemde kaçaklara sebep olmaktadır. Bu
yüzden amonyak kaskat soğutma sistemlerinin düĢük sıcaklık çevriminde kullanılamamaktadır. Ayrıca
amonyağın zehirleyici ve yanıcı bir bileĢik olması kaçak durumunda büyük riskleri de beraberinde
0
getirmektedir. Diğer yandan karbondioksitin zehirleyici ya da yanıcı özellikleri yoktur. Ayrıca -35 C’nin
altındaki sıcaklıklarda buhar basıncı atmosfer basıncından yüksek olması özelliği onu düĢük sıcaklık
çevrimi için ideal hale getirmektedir.
Bu çalıĢmada, yüksek sıcaklık çevriminde R717(Amonyak), düĢük sıcaklık çevriminde
R744(Karbondioksit) akıĢkanlarının kullanıldığı iki kademeli ve kritik altı koĢullarda çalıĢan soğutma
sisteminin termodinamik analizleri yapılmıĢtır. Soğutma sistemine ve her bir ekipmana ait; kaskat
kondenserdeki optimum çalıĢma Ģartlarının, performans katsayısının iyileĢtirilebilmesi ve ikinci kanun
verimliliğinin hesaplanabilmesi için enerji ve ekserji analizleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Kaskat soğutma
sistemine ait kütle, enerji ve ekserji denklemleri çıkarılarak optimum kaskat kondenser sıcaklığı
hesaplanmıĢtır. Ayrıca yüksek ve düĢük sıcaklık çevrimlerinin yoğuĢma sıcaklıklarına göre bağıntılar
oluĢturularak maksimum performans katsayısına ulaĢılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Karbon dioksit, Amonyak, Kaskat Sistem, Soğutma

ABSTRACT
Environmental problems and harmful effects of chlorofluorocarbons on ozone depletion have led the
manufacturers to replace them with natural refrigerants such as ammonia and carbon dioxide. These
refrigerants can be utilized in several ways. One method may be using CO 2 as a refrigerant of a single
cycle that works under trans-critical conditions. Another solution is to use CO 2 as a refrigerant of the
low temperature cycle of a cascade system and ammonia will be the working fluid of the high
temperature cycle. Ammonia cannot be used in low temperature cycle, because below -35 ˚C, it has a
vapour pressure lower than atmosphere pressure which may cause air leakage into the system
besides it is toxic and flammable gas. However carbon dioxide is neither toxic nor flammable. Having
a positive vapour pressure at temperatures below -35 ˚C, it is a suitable choice for low temperature
cascade cycle applications.
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In this study thermodynamic analysis of a two stage sub-critical cascade refrigeration system using
CO2 (R744) and Ammonia (R717) refrigerants in low temperature and high temperature cycles is
presented. The energy and exergy analysis of the system and its components are performed to
determine optimum operating conditions for condensing temperature of the cascade condenser and to
maximize the coefficient of performance (COP) and second law efficiency of the system. The required
equations are the mass, energy and exergy balances for the cascade refrigeration system. The
optimum condensing temperature of the cascade condenser is computed at the first phase of the
study. Then correlations are developed to maximize COP of the system according to condensing
temperatures of both high and low temperature cycles.
Keywords: Carbon dioxide, Ammonia, Cascade System, Refrigeration

1. GĠRĠġ
Avrupa Birliği ve BirleĢmiĢ Milletlerin ortak olarak aldığı kararlar sonucu Florlu gazların kullanımına
getirilen kısıtlamanın oranı her geçen yıl artmaktadır. Buna paralel olarak florlu gazlara alternatif
olacak soğutucu akıĢkanların kullanıldığı sistemlere duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.
Özellikle ozon delme ve küresel ısınma potansiyelleri karĢılaĢtırıldığında hidrokarbonlar, amonyak,
glikol ve karbon dioksit florlu gazlara en iyi alternatif oluĢturacak soğutucu akıĢkanlardır.
Türkiye’nin orta kuĢak iklim bölgesinde yer almasından dolayı yıllık ortalama sıcaklıkları yüksektir.
0
Karbondioksit gazının üç faz noktasının düĢük olması (+31 C) trans-kritik uygulamalardaki veriminin
düĢük olmasına neden olmaktadır. Hem ülkemizin iklim koĢulları hem de karbondioksit gazının termofiziksel özellikleri göz önünde bulundurulduğunda karbondioksit gazının kullanılabileceği en uygun
tasarım kaskat soğutma sistemidir. Kaskat soğutma sistemi düĢük sıcaklık ve yüksek sıcaklık çevrimi
olmak üzere iki çevrimden oluĢmaktadır. Karbondioksitin kaskat sistemin düĢük sıcaklık çevriminde
0
kullanılması; düĢük üç faz noktasıyla (31 C) oluĢan yüksek basınç dezavantajını da ortadan
0
kaldırmaktadır. Ayrıca karbondioksitin -55 C’ye kadar düĢük sıcaklıklarda bile pozitif efektif basınca
sahip olması kullanılabilirliğini arttırmaktadır. Yüksek sıcaklık çevriminde herhangi bir akıĢkanın
kullanılması mümkün olmakla birlikte en uygun gaz amonyaktır. Amonyak düĢük sıcaklık çevriminde
0
kullanıldığında ulaĢılabilecek minimum sıcaklık -35 C’dir. Bu sıcaklığın altında amonyak gazının
basıncı atmosfer basıncının altına düĢmekte ve hava akıĢkanla birlikte çevrimde dolaĢarak içerisindeki
nemden dolayı ekipmanların zarar görmesine yol açmaktadır. Yüksek sıcaklık çevriminde, ozon delme
ve küresel ısınma potansiyelleri sıfır olan amonyak kullanılması hem kaskat sistemin maksimum
verimlilikte çalıĢmasını hem de tamamen çevre dostu bir çözüm olmasını sağlamaktadır.
Daha önce gerçekleĢtirilen sayısal ve deneysel çalıĢmaların tamamında CO 2 gazının; kaskat sistemin
düĢük sıcaklık çevriminde kullanılması gerektiği belirtilmiĢtir. Lee ve arkadaĢları [1] gerçekleĢtirdiği
çalıĢmada karbondioksiti düĢük sıcaklık çevriminde, amonyak gazının ise yüksek sıcaklık çevriminde
akıĢkan olarak kullanmıĢ ve kaskat sistemin performans katsayısı üzerinde çalıĢmalar yapmıĢtır.
Yapılan çalıĢmalar sonucu maksimum performans katsayısı değeri ve minimum ekserji kaybını
sağlayabilmek için farklı buharlaĢma, yoğuĢma sıcaklıkları ve kaskat kondenser sıcaklık farklarını
kullanarak matematiksel bir model oluĢturmuĢtur. Ayrıca model üzerinden alınan sayısal verilerle
deneysel veriler karĢılaĢtırılmıĢtır.
Bansal ve Jain [2] kaskat kondenser için optimum çalıĢma sıcaklıklarını ve farklı standart çalıĢma
koĢullarına göre performans katsayısındaki değiĢimleri incelemiĢlerdir. Yaptıkları çalıĢmalarda düĢük
sıcaklık çevriminde R744, yüksek sıcaklık çevriminde ise amonyak (R717), propan (R290), R1270 ve
R404A gazları akıĢkan olarak kullanılmıĢtır. Sadece sistemin enerji analizi ile aĢırı soğutma, aĢırı
ısıtma ve kütle debisinin performans katsayısı üzerindeki etkilerini incelemiĢlerdir.
Yılmaz ve arkadaĢları [3] karbondioksitin
enerji analizini gerçekleĢtirmiĢtir. Yüksek
sıcaklığı ve kaskat kondenserdeki sıcaklık
sonucuna varmıĢtır. Ayrıca; buharlaĢma

akıĢkan olarak kullanıldığı bir kaskat soğutma sisteminin
sıcaklık çevriminde kullanılan R404A gazının kondenser
farkı arttırıldığında performans katsayısı değerinin düĢtüğü
sıcaklığının, aĢırı kızgınlık değerinin ve aĢırı soğutma
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değerinin arttırılmasının performans katsayısı değeri üzerinde olumlu bir etki yaptığı gösterilmiĢtir.
Getu ve Bansal [4] karbondioksit-Amonyak (R744/R717) kaskat soğutma sisteminin termodinamik
analizinin gerçekleĢtirmiĢlerdir. Kaskat sistemdeki değiĢken çalıĢma koĢullarının (yoğuĢma,
buharlaĢma aĢırı soğutma, aĢırı kızgınlık) performans katsayısı üzerindeki etkilerini incelemiĢlerdir.
Ayrıca aĢırı kızgınlık değerinin ve yoğuĢma sıcaklığının arttırılmasının performans katsayısı değerini
düĢürdüğü, aĢırı soğutma ve buharlaĢma sıcaklığının arttırılmasının performans katsayısı değerini
arttırdığı sonucuna varmıĢlardır.
Ahamed ve arkadaĢları [5] buhar sıkıĢtırmalı soğutma çevriminin ekserji analizini gerçekleĢtirmiĢtir.
YoğuĢma ve buharlaĢma sıcaklıklarının ekserji kayıpları, basınç kayıpları, ikinci kanun verimliliği ve
performans katsayısı üzerindeki etkilerini incelemiĢtir. Maksimum ekserji kayıplarının kompresör
üzerinde olduğunu ayrıca emiĢ ve basma sıcaklıklarının artmasıyla ekserji kayıplarının da arttığı
sonucuna varmıĢtır. Daha iyi bir sistem performansı için kompresör emiĢ ve basma sıcaklıklarının
0
0
sırasıyla 14 C ve 65 C olması gerektiğini göstermiĢlerdir.
Behhbahaninia ve Rezayan [6] CO2/NH3 kaskat soğutma sisteminin termo – ekonomik ve ekserji
analizlerini gerçekleĢtirmiĢlerdir. Ayrıca sistemin sağlıklı çalıĢması için gereken optimum çalıĢma
parametrelerini belirlemiĢler ve bu değerler üzerinden gerçekleĢecek yıllık tasarruf miktarlarını
hesaplamıĢlardır.

2.KASKAT SOĞUTMA SĠSTEMĠ
Kaskat sistem; yüksek sıcaklık çevriminde Amonyak, düĢük sıcaklık çevriminde CO 2’in kullanıldığı iki
aĢamalı soğutma sistemidir. Ġki kademeli kaskat soğutma çevrimine ait Ģematik gösterim ġekil 1’de
verilmiĢtir. Yüksek sıcaklık çevrimi NH3 kompresörü, hava soğutmalı kondenser, genleĢme vanası ve
çevrimin evaporatörü olarak ısı değiĢtiricisi olan kaskat kondenser ekipmanlarından oluĢmaktadır.
DüĢük sıcaklık çevrimi de aynı ekipmanlardan oluĢmakta sadece kompresör ve evaporatör akıĢkana
göre farklı olarak bulunmaktadır. Kaskat ısı değiĢtiricisi üzerinde NH 3 buharlaĢıp CO2 yoğunlaĢarak iki
çevrim arasındaki ısı transferi gerçekleĢtirilmiĢ olur.
Geleneksel soğutma sistemlerinde buharlaĢma sıcaklığı, T buharlaĢtırıcı ve yoğuĢma sıcaklığı, TyoğuĢturucu
olmak üzere iki sıcaklık seviyesi bulunmaktadır. Sistem tasarımı gerçekleĢtirilirken bu sıcaklık
seviyeleri ortam koĢulları ve soğutulacak alan koĢullarına bağlı olarak belirlenir. Ancak kaskat
soğutma sistemlerinde toplam dört adet sıcaklık seviyesi bulunmaktadır. BuharlaĢma ve yoğuĢma
sıcaklıklarına ek olarak; alçak sıcaklık çevriminin yoğuĢma sıcaklığı, T CO2,yoğuĢturucu ve yüksek sıcaklık
çevriminin buharlaĢma sıcaklığı, TR717,buharlaĢtırıcı sıcaklıklarının da belirlenmesi gerekir. Belirli bir
çalıĢma Ģartına kullanılacak olan ara sıcaklık seviyeleri sistemin tasarımına bağlı olarak değiĢmektedir
ve ideal sıcaklık seviyeleri optimizasyon yoluyla elde edilebilmektedir.

3. MATEMATĠKSEL MODEL VE SĠSTEM OPTĠMĠZASYONU
3.1 Matematiksel Model
Kaskat soğutma sisteminin matematiksel modeli termodinamiğin birinci ve ikinci kanunları kullanılarak
oluĢturulmuĢtur. Hem yüksek sıcaklık hem de düĢük sıcaklık çevrimleri için kütle, enerji ve ekserji
denge denklemleri oluĢturulmuĢtur. Daha sonra ise belirlenen çalıĢma Ģartlarına göre sistemin
performans katsayısı ve ikinci kanun verimliliği hesaplanmıĢtır. ÇalıĢma Ģartı olarak ASHRAE 33
(2000) standardında belirlenmiĢ olan SC koĢullarından SC3 Ģartı belirlenmiĢ ve hesaplamalar bu
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ġekil 1. Kaskat Soğutma Sistemi Çevrimi
standart Ģartında buharlaĢma ve oda koĢulları kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. SC3 Ģartı için oda
0
0
sıcaklığı -18 C, buharlaĢma sıcaklığı ise -25 C'dir.
AĢağıda belirtilene kabuller göz önünde bulundurularak iki aĢamalı kaskat soğutma sisteminin
termodinamik analizleri gerçekleĢtirilmiĢtir.
 GenleĢme vanalarında akıĢların adyabatik olarak genleĢtikleri,
 Yüksek ve düĢük sıcaklık çevrimlerinin kompresörlerine ait izentropik verim olarak 0.80 değeri,
 Potansiyel ve kinetik enerji değiĢimlerinin ihmal edilmesi,
 Tüm sistem ekipmanlarında basınç ve ısı kayıplarının ihmal edilmesi,
varsayımları kullanılarak hesaplamalar gerçekleĢtirilmiĢtir. Sayısal analiz için EES yazılımı kullanılmıĢ
ve hesaplamalar doğrusal olmayan regresyon kullanılarak optimize edilmiĢtir.
EES yazılımı farklı akıĢkanların termo-fiziksel özelliklerini içeren kütüphaneleri ve bu kütüphanelerden
istenen verilere kolaylıkla ulaĢabilmesi sayesinde farklı sistemlerde termodinamik modelleme
çalıĢmaları yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca belirli bir çalıĢma aralığında elde edilen
sonuçların grafikleri de EES programında çizdirilebilmektedir. Bu programın bir diğer özelliği ise
optimizasyon çalıĢması yapılabilmesine de olanak sağlamasıdır.
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Tablo 1. NH3/CO2 Kaskat Soğutma Sistemi için Kullanılan Matematiksel Model Denklemleri
Kütle
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4

1
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1

2

DS

DS

2

3
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8

5

DS

3

4
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5

6
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7
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=
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B

DS(s2-
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h7=h8

DS(s1B/TB

YS(s8-s7)
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B +
DS(h1-h4-T0(s4-s1))
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DS- DS(h2-h1-T0(s2s1))
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DS)
gerçek

B((T0/TB)-1)

3.2 Optimizasyon
Optimizasyon çalıĢmaları maksimum sistem performansı elde edebilmek için gerekli tasarım Ģartlarını
belirlemek amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu kapsamda; kaskat kondenserin yoğuĢma sıcaklığı
(TCO2,yoğuĢturucu) ve yüksek sıcaklık çevriminin yoğuĢma sıcaklığı kullanılarak sistem performansı
optimize edilmiĢtir. Evaporasyon sıcaklığı ise standart Ģart değerinde sabit kabul edilmiĢtir. EES
yazılımında doğrusal regresyon yöntemi kullanılarak optimizasyon çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir.

4. BULGULAR VE TARTIġMA
Tüm sistemin ve ekipmanlarının ekserji kayıplarını ve sistem performans katsayısını hesaplamak için
yukarıda bahsedilen matematiksel model EES yazılımı kullanılarak uygulanmıĢtır. Kaskat sistemin
ikinci kanun verimliliği ve performansı belirlenen farklı Ģartlara göre hesaplanmıĢtır. BuharlaĢma
sıcaklığı olarak daha önce de belirtildiği gibi SC3 standart Ģartı seçilmiĢtir. DüĢük sıcaklık çevrimindeki
yoğuĢma sıcaklığı -50C/250C arasında değiĢken olarak belirlenmiĢ ve kaskat kondenserdeki yüksek
sıcaklık ve düĢük sıcaklık çevrimleri arasındaki sıcaklık farkı, ΔT ise ilk olarak 50C alınmıĢ çalıĢma
koĢullarına göre değiĢken olarak hesaplanmıĢtır. Yüksek sıcaklık çevriminin yoğuĢma sıcaklığı ise 25
0C ile 45 0C sıcaklıkları arasında değiĢken olarak seçilmiĢtir. Evaporatör soğutma kapasitesi ise 10
kW olarak sabit değer kabul edilmiĢtir.
4.1 TCO2,yoğuĢturucu Değerinin Sistem Performansı ve Ekserji Kayıpları Üzerindeki Etkileri
ġekil 2'de TCO2,yoğuĢturucu sıcaklığının belirlenen çalıĢma Ģartlarında her bir sistem ekipmanının toplam
0
0
0
ekserji kayıplarına etkisi gösterilmiĢtir (T yoğuĢturucu= 40 C, TbuharlaĢtırıcı=-25 C and ΔT=5 C). ġekil 2'de
TCO2,yoğuĢturucu değeri arttıkça sistemin toplam ekserji kayıp oranın azaldığı görülmektedir. T CO2,yoğuĢturucu
0
sıcaklığı -10 C olduğunda ekserji kayıplar en düĢük seviyede olmaktadır. T CO2,yoğuĢturucu sıcaklığı
arttıkça, CO2 kompresörü, ısı değiĢtirici ve CO2 genleĢme vanasının ekserji kayıpları artarken; R717
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kompresörü, R717 genleĢme vanası ve R717 yoğuĢturucusunun ekserji kayıpları azalmaktadır.
TCO2,yoğuĢturucu sıcaklığının sistem performans katsayısı ve ikinci kanun verimliliği üzerindeki etkisi ġekil
3'te gösterilmiĢtir. Performans katsayısı ve ikinci kanun verimliliği değeri TCO2,YOĞUġTURUCU sıcaklığı -10
0
C iken maksimum değerlerine ulaĢmıĢtır.

ġekil 2. TCO2,yoğuĢturucu değerinin ekipmanlardaki ekserji kayıpları ve toplam ekserji kaybı üzerindeki
etkisi

ġekil 3. TCO2,yoğuĢturucu değerinin sistem performans katsayısı ve ikinci kanun verimliliği üzerindeki etkisi
4.2 Isı DeğiĢtiricisindeki Sıcaklık Farkının (ΔT) Sistem Performansına Etkisi
ġekil 4'te ısı değiĢtiricisindeki sıcaklık farkının (ΔT), sistem performansı ve ikinci kanun verimliliği
üzerindeki etkisi gösterilmiĢtir. Isı değiĢtiricisindeki sıcaklık farkı (ΔT) arttırıldığında sistem performans
katsayısı ve ikinci kanun verimliliğinin azaldığı sonucuna varılmıĢtır.
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ġekil 4. Isı değiĢtiricisindeki sıcaklık farkının sistem performans katsayısı ve ikinci kanun verimliliği
üzerindeki etkisi
4.3 TyoğuĢturucu ve TCO2,yoğuĢturucu Değerlerinin Sistem Performans Katsayısı Üzerindeki Etkileri
Tc ve TCO2,yoğuĢturucu değerlerinin sistem performans katsayısı üzerindeki etkileri ġekil 5&6'da
0
0
0
gösterilmiĢtir. YoğuĢma sıcaklığı, T c, 25 C ile 45 C arasında ve TCO2,yoğuĢturucu sıcaklığı ise 10 C ile 0
0
20 C arasında değiĢkenlik göstermektedir. ġekil 5'te T c değerinin 25 C,TCO2,yoğuĢturucu değerinin ise -5
0
C olduğu sıcaklıklarda sistem performans katsayısının maksimum olduğu gösterilmiĢtir. ġekil 6'da eĢperformans eğrileri kullanılarak maksimum performans değerleri daha net gösterilmiĢtir.
Optimum çalıĢma Ģartlarını kullanarak maksimum performans katsayısını belirleyebilmek için EES
yazılımı üzerinde iki değiĢkenli optimizasyon çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir. Kaskat kondenserin
yoğuĢma sıcaklığı (TCO2,yoğuĢturucu, ve yüksek sıcaklık çevriminin yoğuĢma sıcaklığı Tc) bağımsız
değiĢkenler olarak, buharlaĢma sıcaklığı sabit kabul edilmiĢtir. Bu iki parametre kullanılarak bağıntılar
oluĢturulmuĢtur. Optimizasyonlarda doğrusal regresyon kullanılmıĢtır. Elde edilen optimizasyon
denklemi aĢağıda verilmiĢtir.
COP= (3,12) – (0,0027) * TCO2, yoğuĢturucu – (0,035) * TYoğuĢturucu

2

R =% 97,64

ġekil 5. TyoğuĢturucu ve TCO2,yoğuĢturucu değerlerinin sistem performans katsayısı üzerindeki etkileri
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ġekil 6. EĢ-performans eğrileri

5. SONUÇ
Bu çalıĢmada, düĢük sıcaklık çevriminde CO2, yüksek sıcaklık çevriminde amonyak (R717) kullanılan
iki kademeli kritik altı kaskat soğutma sisteminin termodinamik analizleri gerçekleĢtirilmiĢtir.
Termodinamik analiz sonucunda Tablo1 de verilen matematiksel denklemler elde edilmiĢ ve bu
denklemler EES programına girilerek sistemin matematiksel modeli oluĢturulmuĢtur. Bu çalıĢmadaki
amaç; farklı çalıĢma Ģartlarının sistem performansına olan etkilerinin gözlemlenmesi, maksimum
performans katsayısı elde edebilmek için gerekli optimum çalıĢma koĢullarının belirlenmesi ve ekserji
kaybının en aza indirilmesidir. ÇalıĢma koĢullarının belirlenmesinde ASHRAE standardı kullanılmıĢtır.
Ayrıca son aĢama olarak sistemin iki değiĢkenli optimizasyon denklemleri oluĢturulmuĢtur.
0

Öncelikle ısı değiĢtirici sıcaklığının -25 C buharlaĢma sıcaklığındaki etkisi incelenmiĢtir. T CO2,yoğuĢturucu
sıcaklığının arttırılmasıyla sistemdeki ekserji kayıplarının azaldığı, performans katsayısı ve ikinci
0
kanun verimliliğinin arttığı gözlemlenmiĢtir. Bu koĢullarda optimum T CO2,yoğuĢturucu sıcaklığının -10 C
olduğu sonucuna varılmıĢtır.
0

0

Çevre sıcaklık koĢullarının R717 yoğuĢturucu sıcaklığı, T yoğuĢturucu, üzerindeki etkisi, 25 C ile 45 C
arasındaki değiĢken kabul edilerek incelenmiĢtir. TyoğuĢturucu sıcaklığı arttırıldığında, düĢük sıcaklık
çevrimindeki ekserji kayıpları değiĢmemesine rağmen tüm sistemin ekserji kayıplarının arttığı
sonucuna varılmıĢtır. Böylece sistemdeki ekserji kayıplarının ana kaynağının R717 yoğuĢturucu
olduğu belirlenmiĢtir.
Isı değiĢtiricideki sıcaklık farkı değiĢken olarak belirlenmiĢtir. Sıcaklık farkının artmasıyla sistem
performans katsayısının ve ikinci kanun verimliliğinin düĢtüğü sonucuna varılmıĢtır.
Sistemin performans katsayısına ait denklemler iki değiĢken TCO2,yoğuĢturucu ve TyoğuĢturucu kullanılarak
oluĢturulmuĢtur. Böylece sistem performansı bu iki değiĢkene bağlı olarak bulunan denklemle yüksek
0
kesinlikte bulunabilmektedir. Maksimum performans katsayısı değerine T CO2,yoğuĢturucu sıcaklığının -5 C,
0
Tc sıcaklığının ise 25 C olduğu koĢullarda ulaĢıldığı sonucuna varılmıĢtır.
Bu çalıĢmada karbondioksit çevrimindeki buharlaĢtırıcı kapasitesi endüstriyel bir soğutma sisteminde
kullanılanacak bir ölçekte olabilecek kapasite düĢünülerek 10 kW seçilmiĢtir. 2-4 ve 6 kW kapasiteleri
de çalıĢılacak kapasiteler olrak belirlenmiĢtir ve üzerinde çalıĢmalar devam etmektedir ancak bu bildiri
kapsamında yalnızca 10 kW ile ilgili sonuçlar verilmektedir.
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VAKUM YALITIM PANELLERĠNĠN BUZDOLAPLARINDA
KULLANIMININ ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠNE ETKĠSĠ
Hilmi Cenk BAYRAKÇI
Metin DAVRAZ
Ali Ekrem AKDAĞ

ÖZET
Isı yalıtımı soğutucularda dıĢ ortam ısısının kabin dıĢında tutulması için gereklidir. Isı yalıtım hattının
kalınlığı, malzemelerin cinsine ve soğutmanın uygulanacağı sıcaklığa göre değiĢmektedir. Çok çeĢitli
malzemeler kullanılmakla beraber, kabinlerde en çok kullanılan ısı yalıtım malzemeleri poliüretan ve
cam yünüdür.
Enerji verimliliğinin öneminin artmasıyla, birçok sistemde olduğu gibi soğutma cihazlarında, özellikle
buzdolaplarında daha iyi ısı yalıtımı sağlayan alternatif yalıtım malzemelerinin kullanılması Ģart
olmuĢtur. Bu malzemelerden biri de vakum yalıtım panelleridir. Vakum yalıtım panelleri (VYP), ısı
yalıtım özellikleri açısından bilinen ısı yalıtım malzemelerine göre çok daha yüksek performanslı
yalıtım malzemeleridir. Konvansiyonel yalıtım malzemelerine (maks = 40 mW/m.K [miliWatt/metre
Kelvin]) göre 10 kata ulaĢan ısı yalıtımı VYP’leri (maks = 4 mW/m.K) ile sağlanabilmektedir. VYP’ler,
gözenekli yapıdaki bir iç dolgu malzemesinin (çekirdek) karakterine bağlı olarak, gaz giderici malzeme
kullanılarak ya da tek baĢına bir dıĢ zarfın içine konularak vakumlanması ve sızdırmazlığı sağlanarak
atmosfere kapatılması ile oluĢturulur.
Bu çalıĢmada, standart olarak üretilmiĢ ve kapaklarına VYP uygulanmıĢ aynı model iki ayrı buzdolabı
üzerinde enerji testleri yapılmıĢ ve her iki buzdolabının test sonuçlarının nasıl değiĢtiği ve enerji
verimliliğindeki artıĢ deneysel olarak incelenmiĢtir. Her iki buzdolabının test sonuçlarına bakıldığında
VYP uygulamasının, enerji verimliliği açısından olumlu katkısı olduğu açıkça görülmüĢtür.
Anahtar Kelimeler: Vakum Yalıtım Paneli, enerji verimliliği, ısı yalıtımı

ABSTRACT
Thermal insulation is required for the keep external environment temperature outside of the cabin at
coolers. Thickness of the thermal insulation line depends on type of materials temperature of the
cooling appliance. Although a wide variety of materials used, polyurethane and glass wool are
commonly used thermal insulation materials at cabins.
With the increasing importance of energy efficiency, use of alternative insulation materials which
provide better thermal insulation, have become necessary at cooling devices like the other systems.
One of these materials is vacuum insulation panels. Vacuum insulation panels (VIP) have higher
performance insulation materials then the known thermal insulation materials in the terms of thermal
insulation properties. VIPs can provide reached 10 times more thermal insulation (max = 4 mW/m.K)
according to conventional insulation materials (max = 40 mW/m.K). According to characteristics of
inner filling material (core), VIPs are generated by using getters or putting in an outer envelope with
vacuum and closing to atmosphere to provide impermeability.
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In this study, energy tests made on two refrigerator (one of them is standard and one of them is VIP
applied) and increasing of energy efficiencies and variance of results were determined experimentally.
When we look at the test results of both fridges, it was seen obviously VIP application was made a
positive contribution in terms of energy efficiency.
Key Words: Vacuum Insulation Panel, Energy efficiency, thermal insulation.

1.GĠRĠġ
Günümüzde (özellikle fosil) enerji kaynaklarının giderek tükenmesine karĢılık, enerji ihtiyacı katlanarak
artmakta ve enerji birim fiyatları hızla yükselmektedir. Bu durum kaynakları kısıtlı pek çok ülkede
enerjinin verimli kullanılmasına yönelik yeni arayıĢlara yol açmaktadır.
Vakum yalıtım panelleri ısı yalıtım özellikleri açısından konvansiyonel yalıtım malzemelerine göre çok
daha yüksek performanslı yalıtım malzemeleridir. Konvansiyonel yalıtım malzemelerine kıyasla on
kata ulaĢan ısı yalıtımı vakum yalıtım panelleri ile sağlanabilmektedir. Vakumlu yalıtım malzemeleri bir
iç dolgu malzemesi, bir gaz giderici ve geçirimsiz bariyerden oluĢmaktadır. Ġç dolgu malzemesi olarak
fumed silika, çökeltilmiĢ silika, aerojel gibi toz esaslı malzemeler kullanılabileceği gibi, açık hücreli
poliüretan veya açık hücreli polistren gibi köpük esaslı malzemeler de kullanılabilmektedir.
Vakum yalıtım panelleri son zamanlarda soğutma sektöründe, özellikle beyaz eĢya grubunda yalıtım
amaçlı olarak tercih edilmeye baĢlanmıĢtır. Enerji bazlı sektörlerde olduğu gibi, bu sektörde de enerji
sınıflarının önem kazanması, nihai kullanıcının alacağı ürünün enerji sınıfına bakarak karar vermeye
baĢlaması, teknolojik geliĢmelerle beraber süper yalıtkanlara da yönelmeye baĢlanmıĢtır. A sınıfı ya
da A+ sınıfına sahip soğutucular, bu ürünlerin kullanımıyla bir üst sınıfa yani A++’a terfi etmiĢlerdir.

2. VAKUM YALITIM PANELLERĠ
Vakum yalıtım panelleri (VYP), ısı yalıtım özellikleri açısından bilinen ısı yalıtım malzemelerine göre
çok daha yüksek performanslı yalıtım malzemeleridir. Konvansiyonel yalıtım malzemelerine (maks = 40
mW/m.K [miliWatt/metre Kelvin]) göre 10 kata ulaĢan ısı yalıtımı VYP’leri (maks = 4 mW/m.K) ile
sağlanabilmektedir. VYP’ler, gözenekli yapıdaki bir iç dolgu malzemesinin (çekirdek) karakterine bağlı
olarak, gaz giderici malzeme kullanılarak ya da tek baĢına bir dıĢ zarfın içine konularak vakumlanması
ve sızdırmazlığı sağlanarak atmosfere kapatılması ile oluĢturulur (ġekil 1) [1,2].

ġekil 1. Vakum yalıtım panelinde çekirdek, iç zarf ve dıĢ zarfın görünümü[2]
Bu panellerin üretimini basit olarak açık gözenek yapısındaki bir destek (çekirdek) malzemesinin
vakumlanması ve sızdırmazlığı sağlanarak hava almayacak biçimde ambalajlanmasına dayandırmak
mümkündür. Vakumlu yalıtım panellerinin üretiminde değiĢik alternatif malzemeler mevcuttur. Üç ana
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grupta incelenen bu alternatif malzemeler Tablo 1’de verilmiĢtir [3]. VYP’lerinin ısı yalıtım kapasitesi
konvansiyonel yalıtım malzemelerinden birkaç (maksimum 10) kez daha yüksektir. Bu durum
uygulama kalınlığı açısından da büyük bir avantaj sağlarken, kullanım alanını da oldukça
geniĢletmektedir. Paneller özellikle enerji talebinin ve maliyetinin yüksek olduğu yerlerde yararlıdır.
Tablo1. VYP üretiminde kullanılan alternatif malzemeler [3]

Gaz
Gidericiler

DıĢ
Zarf

Çekirdek
Malzemesi

VAKUMLU YALITIM MALZEMELERĠNĠN BĠLEġENLERĠ
Aerojel
Açık hücreli poliüretan
Geri dönüĢümü yapılmıĢ üretan
Açık hücreli ekstrude edilmiĢ polistren
Fiberglas
Toz malzemeler
Plastik
Paslanmaz çelik
Alüminyum içeren çok katmanlı filmler
Zeolit
Karbon tozu
Desikant
Kimyasal gaz gidericiler
Bu çalıĢmada vakum yalıtım panellerinin üretimi için, hazırlanan reçeteye göre toz malzeme, elyaf
malzeme ve opaklaĢtırıcı bir mikser sisteminde belirli oranlarda karıĢtırılarak çekirdek malzeme
hazırlanmıĢtır. Daha sonra karıĢım halinde hazırlanan toz malzeme bir preste belirli bir basınç kuvveti
altında 30x30x3 cm’lik levha halinde sıkıĢtırılmıĢtır. Daha sonra ise üzerine dıĢ zarf geçirilerek 0.1
mbar değerine kadar vakumlanmıĢtır.
2.1. Buzdolapları ve Enerji Verimliliği
Enerjinin verimli kullanılıp kullanılmadığını gösteren en önemli ölçüt, gayri safi milli hâsıla baĢına
tüketilen enerji miktarı olarak tarif edilen “Enerji Yoğunluğu”dur. Verimlilik seviyesi "Enerji verimlilik
Ġndeksi" olarak tanımlanan bir kavramla da tanımlanmaktadır. Enerji tasarrufu yapan cihazların
verimlilik indeksi küçükken, fazla enerji tüketenlerde bu değer büyümektedir.
Enerji verimliliğinde Türkiye dünya ortalamasının bile altındadır ve bir dolarlık katma değer üretebilmek
için;
- OECD ülkelerinin 2 katı ve (0.19 vs 0.38 TEP/$)
- Japonya’nın 4 katı enerji harcamaktadır.
Bu da firmaların kârlılığını ve rekabet edebilirliğini olumsuz yönde etkilemekte ve ülkenin enerjide dıĢa
bağımlılığını pekiĢtirmektedir.
Artan enerji maliyeti, artan sera gazları salınımı ve enerjide dıĢa bağımlılıkla en etkin mücadelenin
yolu, enerji verimliliğinin arttırılması ve dolayısı ile enerji yoğunluğunun düĢürülmesidir. Enerji
enstitüsüne göre tüm Türkiye’deki buzdolaplarının A+++ tasarruflu buzdolapları ile değiĢtirilmesinin
yılda 2 tane Keban anlamına geleceğini vurgulanmaktadır [4].
Türkiye’de yıllık 20 milyon adet beyaz eĢya üretilmekte, bunun 14 milyonunun ihraç edilmekte, 6
milyonunun da yurtiçinde satılmaktadır. Sektörün yıllık cirosu 3 milyar dolardır (2012 rakamlarıyla).
Türkiye’de tüketilen elektriğin yüzde 24′ünün konutlarda tüketilmekte; konutlardaki tüketimin yarısı da
beyaz eĢyadan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla konutlarda kullanılan yıllık 55 milyar kWh elektriğin, 28
milyar kWh’inin beyaz eĢyalar tarafından tüketilmektedir. En önemlisi de bu tüketimin yüzde 60′ı yani
17 milyar kWh’ini buzdolapları oluĢturmaktadır [4].
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15 yıl önce satılan buzdolaplarının B, C, D sınıfı olup; C sınıfı bir buzdolabının ise yıllık 840 kwh
elektrik tüketmektedir. Oysa Ģimdi A +++ sınıfı bir buzdolabının sadece 193 kwh elektrik tüketmektedir.
Evlerde 24 milyon adet buzdolabı çalıĢmaktadır ve bunların 15 milyonu C tipidir. Eğer bunlar A sınıfı
ile değiĢtirilebilirse yıllık 6 milyar kWh enerji tasarrufu mümkün olmaktadır. Bu miktar Keban Barajının
ürettiği yıllık elektriğe eĢ değerdir, bu dolapların A+++ ile değiĢtirilmesi ise 2 tane Keban anlamına
gelmektedir [4].
Aynı hacimde ve kapasitede A+ ve de A+++ buzdolapları ele alındığında, A+ buzdolabı için ortalama
tüketim 0,91 kWh/24 saat iken A+++ buzdolabı için bu tüketim 0,35~0,40 kWh/24 saat olmaktadır. Bu
durumda günlük ortalama tasarruf (0,91- 0,40) kWh *24 saat = 12,24 kWh olmaktadır. Yıllık tasarruf
ise bir buzdolabı için 12,24*365 = 4467,6 kWh olmaktadır. Elektriğin kWh’ı Ekim 2013 tarifesine göre
ortalama 27 kuruĢtan hesaplanırsa, bu da bir konut için yıllık yaklaĢık 1200 TL’lik bir kar demektir [5].
Tüm bunlara bakılarak buzdolaplarının enerji verimliliğinin arttırılması için kompresör ve otomatik
kontrol-elektronik teknolojisi ile beraber, ısıl yalıtkanlığının da geliĢtirilmesi gerekmektedir. ĠĢte bu
noktada, alternatif yalıtım malzemeleri devreye girmekte ve ısı transferinin azaltılarak enerji
verimliliğinin arttırılması hedeflenmektedir.
6.2. Vakum Yalıtım Panelleri ve Enerji Testleri
Buzdolapları için enerji tüketimi deneyleri TS EN ISO 15502 standardına göre yapılmaktadır. Bu
deneyin amacı, belirtilen Ģartlar altında soğutma cihazlarının enerji tüketimini ölçmektir.
6.2.1. Deneyin YapılıĢı
Soğutma
cihazı,
standartta
belirtildiği
üzere
bir
deney
odası
içerisine
kurulur.
BuharlaĢtırıcıdaki/buharlaĢtırıcıdaki (yani evaporatör üzerindeki) buzlar eritilmeli ve soğutma duvarının
iç duvarları ve bileĢenleri kurulanmalıdır. EriĢim düzenleri (kapılar ve kapaklar) deney süresince kapalı
tutulmalıdır. Soğutma cihazı hizmet sırasında olduğu gibi, imalatçının talimatlarına uygun olarak
kurulmalıdır. Buz tepsileri de dâhil olmak üzere, soğutma cihazı ile verilen bütün iç bağlantı elemanları
yerlerine yerleĢtirilmelidir. Ancak, buz tepsilerini yerleĢtirmek için özel alt bölümleri bulunmayan gıda
dondurma bölümü veya dolabı veya dondurulmuĢ gıda dondurma bölümü veya dolabının olması
durumunda, buz tepsileri çıkarılmalıdır [6].
6.2.2. Enerji Tüketiminin Tayin Edilmesi
Enerji tüketimi, hedef sıcaklıklarında bir deney ile veya iki deney sonucunun enterpolasyonuyla tayin
edilmelidir. Bu çalıĢma kapsamında üretilen Vakum Yalıtım Panelleri buzdolaplarına uygulanmıĢ ve
standart üretilen normal bir buzdolabı ile Vakum Yalıtım Paneli uygulanmıĢ biz buzdolabının enerji
testleri yapılarak, karĢılaĢtırılmıĢtır.
Burada, en uygun opaklaĢtırıcı ve de en yüksek yalıtım performansına sahip VYP prototipi bir
buzdolabı için yeter sayıda üretilerek, bunlar vakumlanarak buzdolaplarına uygulanmıĢ ve enerji
testleri yapılmıĢtır. Üretilen VYP örnekleri öncelikle bir buzdolabının kapak kısmına uygulanmıĢtır.
Buzdolabının tamamına uygulanamamasının sebebi, imalattaki zorluklar ve seri üretim bandına
müdahale etmekteki problemlerdir. ġekil 2’de vakumlanmıĢ panellerin, standart üretilmiĢ ancak
kapakları takılmamıĢ bir buzdolabına uygulandığı görülmektedir.
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ġekil 2. VYP’lerinin buzdolabı kapağına uygulanması
Buzdolabı kapaklarına VYP paneli uygulandıktan sonra, standart olarak üretilmiĢ ve VYP uygulanmıĢ
aynı tip ve model iki ayrı buzdolabı (No-frost) test edilmiĢ ve ölçümleri yapılmıĢtır.
Enerji testleri ve ölçümleri TS EN ISO 15502-2007’ye göre geliĢtirilen bir yazılımla takip edilmiĢtir.
ġekil 3 ve 4’de enerji testleri sırasında VYP uygulanmıĢ ve uygulanmamıĢ buzdolaplarının resimleri
görülmektedir.

ġekil 3. VYP UygulanmamıĢ-standart buzdolabı enerji testleri
ġekil 4’de ise VYP uygulanmıĢ bir buzdolabının resimleri görülmektedir. Her iki buzdolabı da, yukarıda
belirtildiği gibi ayını tip ve modelde olup aralarındaki tek fark, ikinci buzdolabına standart üretimden
farklı olarak VYP uygulanmıĢ olmasıdır. Her iki buzdolabı da, standarda göre aynı test odasında, aynı
çalıĢma Ģartları ve aynı Ģekilde test edilmiĢ, gerekli değerler ve enerji ölçüm sonuçları bir data-logger
cihazından bir yazılıma aktarılarak hesaplanmıĢ ve testlerin karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır.

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

____________________ 1118 _______

Yapılan testler neticesinde seri üretimden çıkan standart buzdolabının enerji testine göre standart
buzdolabı enerji indeksi “A+” çıkmıĢtır.

ġekil 4. VYP UygulanmıĢ buzdolabı enerji testleri.
VYP uygulanmıĢ çıkan buzdolabının enerji testine göre ise VYP uygulanmıĢ buzdolabı enerji indeksi
“A++” çıkmıĢtır [7].

3. SONUÇ
Her iki buzdolabının test sonuçlarına bakıldığında VYP uygulamasının, enerji verimliliği açısından
olumlu katkısı olduğu açıkça görülmektedir. Verimlilik seviyesi "Enerji verimlilik Ġndeksi" olarak
tanımlanan bir kavramla tanımlanmaktadır. Enerji tasarrufu yapan cihazların verimlilik indeksi
küçükken, fazla enerji tüketenlerde bu değer büyümektedir. Öncelikle, standart üretilmiĢ,
konvansiyonel yalıtım malzemesi (poliüretan) ile yalıtılmıĢ buzdolabının enerji indeksi sınıfı “A+” iken,
VYP uygulamasıyla bu indeks “A++” olmuĢtur. Enerji tüketim değerlerine bakıldığında orijinal
buzdolabının günlük enerji tüketimi 852,9 Wh/gün iken, VYP uygulanmıĢ buzdolabında bu değer 801,7
Wh/gün’e düĢmüĢtür. Yıllık enerji tüketimlerine bakıldığında ise, orijinal buzdolabının yıllık enerji
tüketimi 311 kWh/yıl iken, VYP uygulanmıĢ buzdolabında bu değer 293 kWh/yıl’a düĢmüĢtür. Bu
sonuçlara göre VYP uygulaması ile enerji tüketiminde % 6’lık bir azalma görülmektedir. Öte
yandan VYP uygulamasının bu testlerde sadece buzdolabının kapak kısmına yapıldığı
unutulmamalıdır, buzdolabının tamamına uygulanamamasının sebebi, imalattaki zorluklar ve seri
üretim bandına müdahale etmekteki problemlerdir. Eğer VYP uygulaması buzdolabının tamamına
yapılmıĢ olsaydı, daha iyi bir sonuç alınacağı tahmin edilmektedir.
Buradan Ģu sonucu çıkarmak mümkündür, buzdolaplarında ve soğutma cihazlarında konvansiyonel
yalıtım malzemesi (poliüretan) yerine, Vakum Yalıtım Paneli (VYP) kullanımıyla enerji verimliliğinde
artıĢ sağlanmaktadır. Ayrıca enerji tüketimi de buna bağlı olarak azalmaktadır. Bu da, tasarruf ve
çevresel faktörler baĢta olmak üzere, birçok faktörün iyileĢtirilmesi demektir. Konvansiyonel yalıtım
malzemeleri yerine, vakum yalıtım panelleri gibi, süper yalıtkanlar kullanılmaya baĢlanmasıyla,
enerjiye olan ihtiyaç azalacak, enerji verimliliği artacak ve enerji üretiminden kaynaklanan karbon
salınımı ve zararlı emisyonların önüne geçilerek, çevresel sürdürülebilirliğe de katkıda bulunulacaktır.
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Özgün ÖZER
Dilek KUMLUTAŞ
İlhami GÜMÜŞ
Soner SUDA

ÖZET
Bu çalıĢmada hızlı prototip cihazı kullanılarak oluĢturulan bir split klima iç ünitesi prototipinin iç kısmı,
Endoskopik Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü (PGHÖ) yöntemi ile incelenmiĢtir. Tam boy prototipin
üflemede yarattığı dıĢ akıĢ ise Stereo PGHÖ yöntemi ile incelenmiĢtir. Klimanın bu farklı bölgelerinden
elde edilen akıĢ yapılarının beraberce değerlendirilmesi sayesinde, split klima iç ünitesinin bütün akıĢ
karakteristiği elde edilmiĢtir. Bu akıĢ karakteristiğinin incelenmesi ile akıĢta oluĢan enerji kayıpları
giderilebilmekte ve daha yüksek baĢarımlı klimalar tasarlanabilmektedir. Ayrıca elde edilen bilgi,
sayısal çalıĢmaların doğrulanmasında ve geliĢtirilmesinde kullanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Split klima iç ünitesi, Endoskopik parçacık görüntülemeli hız ölçümü, Stereo
parçacık görüntülemeli hız ölçümü.

ABSTRACT
In this study, inside of a prototype split air conditoner indoor unit which is produced by 3D Fast
Prototype Divice is investigated by using Endoscopic Particle Image Velocimetry (PIV). The out flow of
the whole indoor unit at the exit area is investigated by Stereo PIV. The full air flow characteristics
were obtained due to combination of the data from these studies. By investigating this flow
characteristics, the energy loses can be prevented and higher performance air conditioners can be
designed. The data obtained from these experiments also usefull for validating and enhancing
numerical studies.
Key Words: Split air conditioner indoor unit, Endoscopic particle image velocimetry, Stereo particle
image velocimetry.

1. GİRİŞ
Split Klima cihazları, yurdumuzda ve dünyanın ılık iklim kuĢağında özellikle çok kullanılan
iklimlendirme cihazlarıdır. Temel anlamda, biri iç mekanda diğeri dıĢ mekanda bulunan iki ayrı
üniteden oluĢan ısı pompalarıdır. Sistemi oluĢturan bu iki ünite incelendiğinde, insanların yaĢam
alanında olması nedeni ile üretici firmalar tarafından iç ünite geliĢtirilmesine daha fazla ağırlık
verilmekte ve estetik, performanslı, az yer kaplayan ürünler yapılmaya çalıĢılmaktadır.
Ġç üniteler; ısı değiĢtiricisi, çapraz akıĢlı fan ve gövde bileĢenlerinden oluĢmaktadır. AkıĢı temel
yönlendiren ise, çapraz akıĢlı fandır. Ancak, çapraz akıĢlı fanın performansını ön gövdedeki girdap
duvarı ve arka gövdedeki yönlendirici sırt doğrudan etkilemektedir [1]. Isı transferi ise ısı değiĢtiricisi
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üzerinde gerçekleĢmektedir ve bunun performansı, oluĢan akıĢa bağlıdır. Bütün bu durum
değerlendirildiğinde tüm bu bileĢenlerin birlikte (birbirlerine göre) tasarlanmak zorunda oldukları
söylenebilir.
Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü (PGHÖ, Particle Image Velocimetry, PIV) yöntemi; tüm akıĢ
alanından düzlemsel olarak aynı anda hız ölçebilme kabiliyeti nedeniyle, cihazın emiĢ ve üfleme
bölgelerinin incelenmesi için uygun bir deneysel yöntemdir.
Lazeretto ve ekibi, 2001 ve 2003’te yaptıkları çalıĢmalar ile bu yöntemi kullanarak, klimanın alt bileĢeni
olan çapraz akıĢlı fanların tasarımın parametrelerini incelemiĢlerdir [2,3]. Bu çalıĢmaların ardından Lee
ve diğ., 2010 yılında split klima iç ünitesinin yarattığı akıĢı düzlemsel olarak görselleĢtirmiĢlerdir [4]. Bu
çalıĢmanın akabinde, mevcut çalıĢma grubumuz tarafından split klima iç ünitesinin tüm sistem
bileĢenleri ile yarattığı 3 boyutlu akıĢ yapısı, 2011-2013 yılları arasında yapılan çalıĢmalar ile
incelenmiĢtir [5,6,7].
Yapılan tüm bu çalıĢmalar klimaların performansının değerlendirilmesi ve akıĢ yapılarının
anlaĢılabilmesi açısından önemli bulguları ortaya koymuĢtur. Ancak klimanın iç kısmında, özellikle ısı
değiĢtiricisi ve fanın arasındaki ürün performansı açısından kritik olan bölgelerin incelenmesi, optik
eriĢimin olmaması nedeniyle normal PGHÖ yöntemleri ile yapılamamaktadır.
Bu tür kapalı bölgeler, ancak Endoskopik PGHÖ adı verilen özel bir yöntemle incelenebilmektedir. Bu
yöntemde; lazer, incelenmek istenen bölgeye ıĢın olarak taĢınıp, bu bölgedeki optik bileĢenler ile ıĢık
düzlemi oluĢturarak aydınlatmayı gerçekleĢtirmekte, kamera ise akıĢı bozmayacak bir açıklıktan bu
ıĢık düzlemini görüntüleyerek optik eriĢimi sağlamaktadır.
Bu çalıĢmada; hızlı prototip cihazı kullanılarak oluĢturulan bir split klima iç ünitesi prototipinin iç kısmı,
Endoskopik PGHÖ yöntemi ile incelenmiĢtir. Tam boy prototipin üflemede yarattığı dıĢ akıĢ ise Stereo
PGHÖ yöntemi ile incelenmiĢtir. Klimanın bu farklı bölgelerinden elde edilen akıĢ yapılarının
beraberce değerlendirilmesi sayesinde split klima iç ünitesinin bütün akıĢ karakteristiği elde edilmiĢtir.
Bu akıĢ karakteristiğinin incelenmesi ile akıĢta oluĢan enerji kayıpları giderilebilmekte ve daha yüksek
baĢarımlı klimalar tasarlanabilmektedir. Ayrıca elde edilen bilgi, sayısal çalıĢmaların doğrulanmasında
ve geliĢtirilmesinde kullanılmaktadır.

2. STEREO PGHÖ VE ENDOSKOPİK PGHÖ YÖNTEMLERİ
Mevcut çalıĢmada, bir split klima iç ünitesi prototipinin incelenmesi için Stereo PGHÖ ve Endoskopik
PGHÖ yöntemleri kullanılmıĢtır. Bu bölümde uygulanan bu yöntemler hakkında bilgi verilmiĢtir.
2.1 Stereo PGHÖ
PGHÖ yöntemi, temelde gözle görülemeyen akıĢ yapılarını görselleĢtirmek ve bu yapıları nicel olarak
incelemek için tasarlanmıĢtır.
Bu hedefle akıĢa takipçi adı verilen parçacıklar eklenir. Daha sonra takipçi parçacıkların hareketleri
ardıĢık olarak fotoğraflanır. Elde edilen fotoğraflar inceleme alanlarına bölünür ve bu alanlar, çapraz
korelasyon ve veya Hızlı Fourier dönüĢümü kullanılarak taneciklerin yer değiĢtirmeleri elde edilir. Yer
değiĢtirmenin fotoğraflar arasındaki zaman oranlanması ile de hızlar elde edilmiĢ olur.
Bu parçacıkların görevi akıĢla birlikte hareket ederek görünürlüğü sağlamaktır. Bu açıdan
yaklaĢıldığında PGHÖ, dolaylı bir hız ölçüm yöntemidir. AkıĢın kendisinin değil, akıĢla beraber hareket
eden parçacıkların hızı ölçülmektedir. Bu bakımdan ölçümün baĢarısı taneciklerin akıĢı ne kadar iyi
takip ettiği ile doğrudan iliĢkilidir. Bu amaçla, tanecikler incelenecek akıĢkana göre seçilirler.
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AkıĢa en iyi uyum sağlayan parçacıklar oldukça küçüktür. Dolayısı ile bunların kamera tarafından
görüntülenebilmesi için oldukça kuvvetli bir Ģekilde aydınlatılması gerekmektedir. Bu hedefin
baĢarılabilmesi için Lazerler kullanılmaktadır. Lazerde üretilen kuvvetli ıĢın silindirik bir mercek
tarafından ıĢık düzlemi haline getirilir ve incelenmek istenen tüm düzlemi aydınlatmak amacı ile
kullanılır.
IĢık düzlemi oluĢturmanın bir diğer nedeni, temel PGHÖ yönteminde tek bir kameranın kullanılmasıdır.
Tek kameradan alınan görüntü, hareketin sadece iki bileĢenini göstermekte derinlik bileĢeni ile ilgili
bilgi sağlamamaktadır.
Bu durum, tek kameralı PGHÖ’de yalnızca akıĢın iki boyutunun görüntülenebildiği, üçüncü boyutunun
ise görüntülenemediği Ģeklinde yorumlanabilir. Ancak akıĢta incelenen düzlemsel bileĢenlere boyut
olarak yakın üçüncü boyut bileĢeni bulunduğu takdirde, üçüncü boyut bileĢenin yarattığı perspektif
etkiler nedeniyle düzlem içi bileĢenlerin yanlıĢ hesaplanmasına neden olduğu unutulmamalıdır. Bu
durum, 2000 yılında Prasad’ın yaptığı çalıĢmada teorik olarak incelenmiĢ ve hatanın %30
mertebelerine kadar yükselebildiği öngörülmüĢtür [8]. 2013’te ise mevcut çalıĢma grubumuzun yaptığı
çalıĢmada oluĢabilecek bu hatalar deneysel olarak sunulmuĢ ve çözüm yöntemleri tartıĢılmıĢtır [9].
Tek kamerada yaĢanan bu sorunların en etkin çözüm yöntemlerinden biri, Stereo PGHÖ yöntemidir.
Bu yöntemde; inceleme alanı, farklı iki açıdan iki kamera ile incelenmektedir. Böylece tıpkı insan
görüĢünde de olduğu gibi üçüncü boyut bileĢeni elde edilmektedir. Üçüncü boyut bileĢeninin elde
edilmesi, diğer iki düzlemin de doğru hesaplanmasını sağlamaktadır. Bu nedenle; Stereo PGHÖ,
2011’deki PGHÖ kongresinin açılıĢ konuĢmasında, temel PGHÖ sistemi olarak ifade edilmiĢtir. Tek
kameralı uygulamalar ise Endoskopik PGHÖ gibi kameraların optik eriĢimin zor olduğu üçüncü boyut
bileĢenin bulunmadığı uygulamalarda kullanılmaktadır. Stereo PGHÖ sisteminin genel Ģematiği Ģekil
1’de verilmiĢtir.

Şekil 1. Stereo PGHÖ ile klima iç ünitesinin incelenmesi [10]
Mevcut çalıĢmada split klima iç ünitesinin iç kısımlarında Endoskopik PGHÖ uygulanmıĢtır. Ölçümün
doğruluğu ise çıkıĢ ağzında yapılan Stereo PGHÖ yöntemi ile kontrol edilmiĢtir.
2.2 Endoskopik PGHÖ
PGHÖ yöntemi; akıĢa müdahalesiz, optik bir ölçüm yöntemidir. Dolayısı ile bir önceki bölümde
aktarıldığı gibi ölçümün gerçekleĢmesi için, inceleme alanına lazer düzleminin ulaĢtırılabilmesi ve bu
düzlemin kameralar ile görüntülenebilmesi gerekmektedir. Ancak, split klima iç ünitesinin iç kısmı gibi
optik eriĢiminin bulunmadığı sistemlerde, yöntemin standart hali ile uygulanması mümkün değildir.
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Endoskopik PGHÖ yöntemi, kapalı ve dar bölgelerde PGHÖ’nün uygulanması için tasarlanmıĢ özel bir
yöntemdir. Aydınlatmanın, kapalı hacimde sağlanabilmesi için, lazer sistemin içine ıĢın olarak taĢınır
ve ıĢık düzlemi içeride oluĢturulur. Bunun uygulanması, endoskop denilen yardımcı ekipmanla
yapılabileceği gibi ıĢının çıplak olarak taĢınıp istenilen bölgeye yerleĢtirilecek bir mercek ile de
yapılabilir. ġekil 2’de endoskop kullanımının, Ģekil 3’te ise lazerin doğrudan gönderildiği durumun
örnekleri fotoğraflanmıĢtır.

Şekil 2. Isı DeğiĢtiricisi ve sırt bölgesi arasındaki bölgedeki akıĢ alanının incelenmesi için
endoskopla ıĢık düzleminin oluĢturulması [11].

(b)

Şekil 3. Fan ve Isı DeğiĢtiricisi arasındaki bölgedeki akıĢ alanının incelenmesi için lazerin ısı
değiĢtiricisine yerleĢtirilen bir silindirik merceğe gönderilmesi ve lazer düzleminin oluĢturulması [11].
Ġki yöntem karĢılaĢtırıldığında, endoskop kullanılması lazerin açık alandan geçmemesi nedeni ile
kullanıcı güvenliği açısından avantajlıdır. Ancak, akıĢ alanına bir boru sokma gereksinimi PGHÖ’nün
en büyük avantajlarından biri olan akıĢa müdahalesiz olma özelliğine zarar vermektedir. Ayrıca,
endoskopun ucunda lazeri belirli bir açıda açan sabit bir mercek bulunmaktadır. Bazı durumlarda bu
açılma açısı, istenilen bölgenin aydınlatılmasında yeterli olmamaktadır. Bu noktada tek çözüm, yeni bir
endoskop alınmasıdır. Öte yandan lazerin doğrudan gönderildiği durumda ıĢın, hem akıĢ alanına etki
etmemekte, hem de mercek konusunda daha serbest çalıĢma Ģartları sağlamaktadır. Ancak, çıplak
lazer ıĢınının, lazerin en kuvvetli ve tehlikeli hali olduğu unutulmamalıdır. OluĢabilecek bir yansıma,
kameraların ya da kullanıcıların zarar görmesine neden olabilir.
Lazer düzleminin oluĢturulmasının ardından kameraların bu düzlemi görecek Ģekilde yerleĢtirilmesi
gerekmektedir. Bunun sağlanması için sistemde akıĢa zarar vermeyecek Ģekilde pencere açılması söz
konusudur. Bu pencereler, genellikle o kadar dardır ki ikinci bir kameranın incelemesine izin vermez.
Böyle durumlarda endoskopik uygulamalar tek kamera ile yapılabilir. Tek kameradan elde edilen
sonuçların güvenilirliği, mevcut çalıĢmada Stereo PGHÖ yöntemi ile karĢılaĢtırılarak elde edilmiĢtir.
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3. SONUÇLAR
Mevcut çalıĢma, TÜBĠTAK projesi kapsamında gerçekleĢtirilmiĢtir. Dolayısı ile çalıĢma kapsamında
incelenen prototip, klima üreticisi bir firmanın ara prototipidir. Yapılan incelemeler sonucunda ara
prototipte gerekli geliĢtirmeler yapılarak model üretime hazır hale getirilmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda
üretilen son ürün, sanayi gizlilik nedeniyle sunulmamaktadır.
ÇalıĢmalarda her inceleme düzlemi için 200’er görüntü çifti alınmıĢ ve ortalama vektör haritaları
sunulmuĢtur.
3.1 Endoskopik PGHÖ Çalışmaları
Endoskopik PGHÖ yönteminde, aynı anda tüm cihazda ıĢık düzlemi oluĢturulamaması nedeniyle
sistem bölgelere ayrıĢtırılarak incelenmiĢtir. Hızlı prototip cihazı ile üretilen pencereli modelde,
incelenmek istenilen bölgeye göre ıĢık düzlemi oluĢturulmuĢtur.
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ġekil

1.
Şekil 4. Klimanın ön kısmından alınan Endoskopik PGHÖ deney sonucunda
elde edilen ortalama vektör haritası.
ġekil 4’te, klimanın ön kısmından alınan endoskopik PGHÖ deney sonuçları sunulmuĢtur. 1 numaralı
bölge, klimanın ön kısmında estetik gereği kullanılan kapağın emiĢ bölgesidir. Stereo PGHÖ ile
yapılan emiĢ deneyi ile paralel olarak, kapağın üst kısmında bir akıĢ ayrımı oluĢtuğu tespit edilmiĢtir.
Bu ayrım, akıĢ kesitinin %10 daha az kullanılmasına neden olmaktadır. Bu ayrılmanın
gerçekleĢmemesi için, kanalın açısı ve geniĢliği tekrar tasarlanmıĢtır. Ayrıca, söz konusu kanal
boyunca ilerleyen akıĢ incelendiğinde, hızın giderek arttığı tespit edilmiĢtir. GiriĢ bölgesinde 2.5 m/s
mertebesinde bulunan hızların, kanalın 3 numaralı ısı değiĢtiricisine akıĢı taĢımak için açılan
kanalların ani kesit daralması nedeni ile hız artıĢı görülmüĢtür. Bu hız artıĢı, 3 numaralı ısı
değiĢtiricisine akıĢı yönlendiren kanalların yeterli boyutta olmadığını göstermektedir. Burada yaĢanan
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hızlanma ve ardından tekrar yavaĢlama, enerji kayıplarına yol açmaktadır. Bunun düzeltilmesi amacı
ile kanaldaki açıklıklar tekrar tasarlanmıĢtır.
2 numaralı bölge, klimanın üst kısmında emiĢ yapılan bölümdür. Buradaki akıĢ beklendiği gibi düzenli
bir yapıdadır. Ancak akıĢ, klimanın ön kısmına doğru yönlenmiĢ durumdadır. Bu açıdan bakıldığında
ısı değiĢtiricisi 2’nin açısı, akıĢın açısına yakın bir açıya sahiptir. Bu akıĢın yönelmesi, hem arkadan
emilen hava hem de 2 numaralı ısı değiĢtiricisinin yarattığı direnç nedeniyledir.
Burayı takip eden akıĢ, 3 numaralı ısı değiĢtiricisine diklemesine girmektedir. Bu bölgede hız, 1 ile 2
m/s arasında değiĢmektedir. AkıĢ, 3 nolu ısı değiĢtiricisine yaklaĢtığında, kesit daralması nedeni ile hız
artmaktadır (2 m/s’ye yaklaĢmakta). 3 numaralı ısı değiĢtiricisine arkasından dahil olan akıĢ da
değerlendirildiğinde, bu ısı değiĢtiricisinin verimli olarak çalıĢması beklenmektedir. Daha sonra firma
bünyesinde yapılan performans testlerinde bu öngörü doğrulanmıĢtır.
2 Numaralı inceleme bölgesinde vektör bulunmayan ince çizgiler klimanın üst kısmında bulunan
mazgal nedeniyledir. Arada veri alınamayan bölgeler interpolasyon ile doldurulabilir. Ancak, mevcut
çalıĢmada ham verinin paylaĢılması tercih edilmiĢtir.
3 numaralı inceleme bölgesi, ısı değiĢtiricisi ile fan arasındaki bölgedir. 2 numaralı bölgeye benzer
Ģekilde, ısı değiĢtiricisi borularının yarattığı gölgeler, fan ile ısı değiĢtiricisi arasındaki bölgede, vektör
kayıplarının oluĢmasına neden olmuĢtur. Bu nedenle burası ayrıca incelenmiĢtir. Bu bölgede akıĢ, ilk
önce fana doğru ilerleyip fanın akıĢ yapısına dahil olmaktadır.

1
ġe

Şekil 5. Klimanın arka kısmında sırt ile 1 numaralı ısı değiĢtiricisi arasındaki bölgeden
Endoskopik PGHÖ deney sonucunda elde edilen ortalama vektör haritası.
ġekil 5’te klimanın arka kısmında sırt ile 1 numaralı ısı değiĢtiricisi arasında kalan havanın hareketi
gösterilmiĢtir. AkıĢ alanına emilerek yukarıdan katılan hızlar ise, bu bölgede 1 m/s mertebesindedir.
Kırmızı elips ile iĢaretlenen bölgede, ön kısma benzer bir Ģekilde akıĢ yapısında ayrılma olduğu tespit
edilmektedir. Bunun nedeni, prototipte sırt ile mazgal arasındaki birleĢme Ģeklidir. Bunun
düzenlenmesi ile problem çözülmüĢtür.
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Ayrıca, Ģekil 5’te sunulan 1 numaralı ısı değiĢtiricisine giren hava incelendiğinde, akıĢın ısı
değiĢtiricisine dik girdiği ve fanın etkisi ile arkadan çekildiği görülmektedir. AkıĢın ısı değiĢtiricisine
diklemesine girmesi, alt kısımlarının daha verimsiz kullanılmasına yol açmaktadır. Öte yandan,
arkadan dolanarak ısı değiĢtiricisine aĢağıdan giren akıĢın hızının, yine kesit daralması nedeni ile
arttığı gözlemlenmiĢtir. Bu durum, hem olası by pass havası oranını arttırmakta hem de akıĢta enerji
kayıplarına yol açmaktadır. 1 numaralı ısı değiĢtiricisinin konumu tekrar tasarlanmıĢ ve tespit edilen
enerji kayıpları çözülmüĢ, hatta avantaja çevrilmiĢtir.

FAN
Şekil 6. Isı değiĢtiriciler ile fan arasında kalan bölgeden Endoskopik
PGHÖ deney sonucunda elde edilen ortalama vektör haritası.
ġekil 6’da, ısı değiĢtiriciler ile fan arasında kalan bölgeden, Endoskopik PGHÖ deney sonucunda elde
edilen ortalama vektör haritası sunulmuĢtur. Vektör haritası incelendiğinde, akıĢın klimanın ön kısmına
doğru yöneldiği gözlemlenmektedir. Bu noktada en önemli tespitlerden biri, akıĢın yönlenmesinin fanın
dönüĢ yönüne ters olduğunun gözlenmesidir. Bunun nedeni, fanın alt kısmında girdap duvarı tarafında
oluĢan basınç düĢümüdür. Bu sonuç, Eck’in kitabında da teorik olarak belirtilen, çapraz akıĢlı fanların,
akıĢı kanatların itmesinden çok eksantrik girdabın yarattığı basınç düĢümü ile sürdüğü fenomenini
deneysel olarak doğrulamaktadır [1].
ġekil 7’de klimanın üfleme ağzı bölgesinden, Endoskopik PGHÖ deney sonucunda elde edilen
ortalama vektör haritası sunulmuĢtur. Kırmızı ile iĢaretlenen bölgede, girdap duvarı ile fan
karĢılaĢmakta ve eksantrik girdap oluĢmaktadır. AkıĢ, klimanın sırtını takip ederek çıkıĢ ağzını terk
etmektedir. Bu da klimanın aerodinamik tasarımı açısından sırt geometrisinin önemini ortaya
koymaktadır.
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Şekil 7. Klimanın üfleme bölgesinden Endoskopik PGHÖ deney
sonucunda elde edilen ortalama vektör haritası.
3.2 Stereo PGHÖ Çalışmaları
Mevcut çalıĢma kapsamında; Endoskopik PGHÖ verilerinin doğrulanması amacıyla, Stereo PGHÖ
deneyleri yapılmıĢtır. Ayrıca yapılan deneyler, çalıĢmayı destekleyen proje kapsamında yapılan CFD
analizlerinin doğrulanması ve CFD’de modellenemeyen üç boyut etkilerinin saptanarak prototipte
iyileĢtirilmeler yapılması amacıyla da kullanılmıĢtır.

Şekil 8. Klimanın üst bölgesinden elde edilen Stereo PGHÖ deney sonucunda elde edilen ortalama
vektör haritası.
ġekil 8’de klimanın üst kısmından elde edilen Stereo PGHÖ deney sonucu sunulmuĢtur. Sonuçlar
ġekil 3 ve Ģekil 4 ile karĢılaĢtırıldığında, hızların ve akıĢ yapısının uyuĢtuğu görülmektedir. Bu da
Endoskopik PGHÖ ile elde edilen sonuçların, Stereo PGHÖ ile tutarlı olduğu anlamına gelmektedir.
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ÇıkıĢ bölümündeki akıĢın doğrulanması amacıyla ise üfleme ağzının hacimsel üç boyutlu hız dağılımı
haritası elde edilmiĢtir. Bunun sağlanması için, klimanın kesiti boyunca 30 düzlemden Stereo PGHÖ
deneyi yapılmıĢtır. Her bir deneyden elde edilen ortalama hız dağılımı haritası, interpole edilerek
hacimsel veriye ulaĢılmıĢtır. Yöntemin detayları önceki çalıĢmalarda açıklanmıĢtır [6]. Elde edilen
hacimsel veri, Ģekil 9’da eĢ hız yüzeyleri olarak verilmiĢtir.
En iç kısımdaki eĢ hız yüzeyi, split klima iç ünitesinin yarattığı jetin çekirdeğini göstermektedir. Jet
çekirdeğinin 7 m/s hızlarda olması, kuvvetli bir üfleme anlamına gelmektedir. Ayrıca iklimlendirilen
havanın, oda hacmine daha kuvvetli bir Ģekilde nüfuz edeceği anlamına gelmektedir. Jetin çekirdeği
incelendiğinde, iki tepeli bir akıĢ yapısı gözlemlenmektedir. Bu yapıya önceki çalıĢmalarda da
rastlanılmıĢtır ve oluĢumunun nedeni, jetin durağan havada oluĢturduğu ikincil akıĢ bileĢenleri olarak
saptanmıĢtır [6].

Şekil 9. Split klima iç ünitesinin üfleme ağzından elde edilen hacimsel üç boyutlu hız dağılımı haritası
eĢ hız yüzeyleri.
Yapılan deney sonucunda, incelenen prototipin dıĢ akıĢ yapısı elde edilmiĢtir. Ayrıca, buradan elde
edilen veri, Endoskopik PGHÖ deneyinin doğrulanması için de kullanılmıĢtır. ġekil 10’da Endoskopik
PGHÖ ve Stereo PGHÖ kullanılarak ayrı ayrı elde edilen akıĢ profilleri karĢılaĢtırmalı olarak
sunulmuĢtur. Profiller incelendiğinde ortalama farkın 0,02 m/s olduğu görülmüĢtür.
Bu durumun bir diğer anlamı, endoskopik olarak incelenen bölgede üçüncü boyut hız bileĢenin baskın
olmadığıdır. Dolayısı ile bölge sayısal çalıĢmalarda, ısı değiĢtiricisinin etkileri değerlendirilmek koĢulu
ile, iki boyutlu olarak incelenebilir.
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Şekil 10. Endoskopik PGHÖ ve Stereo PGHÖ’den elde edilen akıĢ profillerinin karĢılaĢtırılması.

4. DEĞERLENDİRME
Yapılan çalıĢmalar sonucunda, bir split klima iç ünitesinin içinde ve dıĢında oluĢan hava akıĢ yapısı
incelenmiĢtir. Yapılan araĢtırma sayesinde incelenen ön prototipin akıĢ açısından geliĢtirilebilecek
bölgeleri tespit edilmiĢ ve gerekli tasarım değiĢikliği yapılmıĢtır.
Ayrıca, Split klima iç ünitesi içerisinde oluĢan akıĢ konusunda bilgi alt yapısı oluĢturulmuĢtur. Bu bilgi
alt yapısının kullanılması, daha yüksek performanslı cihazların yapılmasına ön ayak olacaktır.
ÇalıĢmanın bir diğer önemli noktası, PGHÖ ve PGHÖ’nün üst yöntemlerinin sanayide uygulamasına
bir örnek oluĢturmaktadır. Özellikle Endoskopik PGHÖ konusunda uygulama yöntemi önermektedir.
Bu çalıĢma 3130591 nolu TEYDEB Projesi ile TÜBĠTAK tarafından desteklenmiĢtir.
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HAVA SOĞUTMALI ÇİFT KADEMELİ ABSORBSİYONLU
SOĞUTMA SİSTEMİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ
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Faruk KAYNAKLI
Ömer KAYNAKLI

ÖZET
Bu çalıĢmada su – LiBr eriyiği ile çalıĢan çift kademeli seri akıĢlı bir absorbsiyonlu soğutma sisteminin
mevsimsel performansı incelenmiĢtir. Bursa ili Ģartlarında, mevsimlere göre değiĢen Bursa’ya ait bağıl
nem oranları, hava sıcaklıkları ve hava entalpileridir. DıĢ havaya ait yıllık ortalama bağıl nem oranları
ve ortalama sıcaklık değerleri resmi kaynaklardan alınmıĢtır. Atmosfere açık kısım absorber ve
yoğuĢturucudur. Entalpi değiĢimine bağlı olarak yoğuĢturucu ve absorberden gerekli ısının atılması
için hava debisi ve ekserji kayıplarındaki değiĢim hesaplanmıĢtır. Sistem de buharlaĢtırıcı tarafından
soğuk su üretilirken enerji kaynağı olarak sıcak su seçilmiĢtir. Yapılan analiz sonucunda en fazla
ekserji kaybı Ocak ayında olmaktadır. En az ekserji kaybı ise Temmuz ayında gerçekleĢmiĢtir.
YoğuĢturucu ve absorberi soğutmak için gerekli debi miktarı en fazla Temmuz ayında ve en az Ocak
ayındadır.
Anahtar Kelimeler: Absorbsiyonlu soğutma sistemi, hava Ģartları, Ekserji analizi

ABSTRACT
Seasonal performance of a double stage series flow absorption refrigeration cycle with water/lithium
bromide as working fluid is investigated. Relative humidity, air temperature and air enthalpies are
changing according to the seasons of Bursa. Annual average relative humidity of the air and the
average temperature value is taken from official sources. Condenser and absorber are open to
atmosphere. The necessary air flow to remove heat from the condenser and absorber and exergy
destruction depending on the enthalpy changes were determined. The chilled water is produced by the
evaporator and hot water is selected as the energy source of the system. Results showed that the
maximum exergy loss occurs in January and the minimum exergy loss is in July. The necessary air
flow to remove heat from the condenser and absorber is maximum in July and minimum in January.
Keywords: Absorption Refrigeration Systems, Air Conditions, Exergy Analysis

1. GİRİŞ
Absorbsiyonlu soğutma sistemleri, buhar sıkıĢtırmalı soğutma sistemlerinden farklı olarak endüstriyel
atık ısıyı, güneĢ enerjisini ya da jeotermal enerjiyi enerji kaynağı olarak kullanabilen sistemlerdir. Bu
yüzden enerji tasarrufunun ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha da önem kazandığı günümüzde
absorbsiyonlu soğutma sistemleri üzerindeki çalıĢmalarda yoğunluk kazanmıĢtır. Ayrıca çevreyi
koruma bilincinin kuvvetlenmesi, çevreye zararsız akıĢkanlarla çalıĢan absorbsiyonlu soğutma
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sistemlerine olan ilgiyi arttırmaktadır. Absorbsiyonlu soğutma sistemleri daha az hareketli elemanlara
sahip olduklarından, buhar sıkıĢtırmalı soğutma sistemlerine göre daha sessiz ve daha sorunsuz
olarak çalıĢmaktadırlar.
Absorbsiyonlu soğutma sistemleri, sistem içerisinde gerçekleĢen absorbe olayına atfen
isimlendirilmiĢlerdir. Bu olay, sistem içerisinde dolaĢan soğutucu akıĢkanın absorber adı verilen sistem
elemanı içerisinde absorbe edici diğer bir akıĢkan (absorbent) tarafından absorbe (soğurulma)
edilmesi Ģeklinde gerçekleĢir.
Yaygın olarak kullanılan eriyikler, amonyak-su ( NH 3  H 2 O ) ve su-lityum bromür ( H 2 O  LiBr )
eriyikleridir. Su-lityum bromür ile çalıĢan sistemlerde, su soğutucu akıĢkan; lityum bromür ise
absorbent görevini görmektedir.

H 2O  LiBr ile çalıĢan sistemlerde suyun donma noktasına bağlı olarak sıfır derece altındaki
uygulamalar yapılamaz. Sıfır altı soğutma uygulamalarında kullanılabilen NH 3  H 2 O ile çalıĢan
sistemlerde ise amonyak soğutucu akıĢkan, su ise absorbent olarak kullanılmaktadır. Bu tür
sistemlerle -10 °C sıcaklığına kadar soğutma yapılabilmektedir [1] .
Günümüze kadar absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile ilgili birçok çalıĢma yapılmıĢtır. Genel olarak bu
çalıĢmaları sistemin ekonomik yapısının incelenmesi, içinde dolaĢan farklı akıĢkan türleri, verimlilik,
ekserji analizi ve eĢanjörlerin sistem üzerindeki etkileri olarak sınıflandırabiliriz.
Yapılan çalıĢmalara genel olarak baktığımızda, H 2 O  LiBr eriyiği kullanan absorbsiyonlu soğutma
sistemlerini tek kademeli olarak ele alan araĢtırmacılar vardır.(Talbi ve Agnew [2], Sözen[3], Tozer vd.
[4]).
Ayrıca çift kademeli absorbsiyonlu soğutma sistemleri üzerinde yoğunlaĢan çalıĢmalar da vardır.
(Ravilkumar vd. [5], Kaushik ve Arora [6], Gomri ve Hakimi [7], Zhao vd. [8]).
Genel olarak tercih edilen H 2 O  LiBr , NH 3  H 2 O eriyiklerine alternatif sunan çalıĢmalardan bir kaçı
ise Ģunlardır.(Ferreira [9], Sargent ve Beckman [10], Zhu ve Gu [11])
Bugüne kadar yapılan diğer çalıĢmalardan bazılarının içerikleri ise Ģöyledir:

NH 3  H 2 O ve H 2 O  LiBr eriyiklerinden farklı olarak bazı alternatif eriyikler Sun tarafından incelenmiĢ
ve amonyağın lityum nitrat ve sodyum tiyoksanat gibi absorbentlerle oluĢturduğu eriyiklerin
termodinamik analizleri yapılmıĢtır [12].
Karamangil vd. ise son yıllar için kapsamlı bir literatür taraması yapmıĢlar, tek kademeli bir sistem için
yaygın ve alternatif eriyiklerin için termodinamik analiz sonuçlarını simülasyon programları yardımıyla
ortaya koymuĢlardır [13].
Misra vd. ise tek kademeli H 2 O  LiBr ile çalıĢan bir absorbsiyonlu soğutma sistemini termoekonomik
açıdan incelemiĢler, sistemi noktasal olarak her bir noktadaki termodinamik özelliklerin yanında saat
baĢı birim maliyetini hesaplara dahil ederek sistem için optimum fiyat ve performans karĢılaĢtırmasını
yapmıĢlardır [14].
Arun vd. ise çift kademeli seri bağlı H 2 O  LiBr ile çalıĢan bir absorbsiyonlu soğutma sistemini
incelemiĢler, yüksek ve düĢük basınçlı sistem elemanlarının farklı çalıĢma sıcaklıklarında sistem
performansı üzerindeki etkilerini belirtmiĢlerdir [15]. ġencan vd. H 2 O  LiBr eriyiği kullanan tek
kademeli bir absorbsiyonlu soğutma sistemi için ekserji analizi yapmıĢlar ve kaynatıcı sıcaklığına bağlı
sistem performansını tablolarla göstermiĢlerdir. YoğuĢturucu ve buharlaĢtırıcıdaki ekserji kaybının
absorber ve kaynatıcıya göre daha az olduğunu tespit etmiĢlerdir. [16].
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Bu çalıĢmada ise H 2 O  LiBr eriyiği ile çalıĢan çift kademeli seri akıĢlı iki eĢanjörlü bir absorbsiyonlu
soğutma sistemine ait hava soğutmalı absorber ve yoğuĢturucu elemanlarının enerji ve ekserji analizi
yapılmıĢtır. Havanın termodinamik özelliklerinden yola çıkılarak yıl içerisinde değiĢen aylara göre
ortalama değerler kullanılarak sistem analizleri yapılmıĢ, değiĢen hava sıcaklıkları ve nem oranlarının
sistemin enerji ve ekserji hesapları üzerindeki etkileri incelenmiĢtir.

2. SİSTEMİN ÇALIŞMA PRENSİBİ
Çift kademeli ve çift eĢanjörlü bir absorbsiyonlu soğutma sistemi ġekil 1’de verilmiĢtir. Çift kademeli bir
absorbsiyonlu soğutma sistemi, buhar sıkıĢtırmalı soğutma sistemlerinde yer alan yoğuĢturucu ve
buharlaĢtırıcıya sahip olmakla birlikte artı olarak absorber, eriyik pompası, yüksek basınçlı kaynatıcı
(YBK), düĢük basınçlı kaynatıcı (DBK), yüksek basınçlı yoğuĢturucu, iki eriyik eĢanjörü, iki eriyik
kısılma vanası ve iki adet eriyik kısılma vanasından oluĢur [17].
Su – LiBr eriyiği ile çalıĢan bir sistemde soğutucu akıĢkan görevini su görür. Su yoğuĢturucu da ısı
kaybederek doymuĢ sıvı fazında ayrılır ve kısılma vanasına gelir. Kısılma vanasında buharlaĢtırıcı
basıncına düĢen su buharlaĢtırıcıda çevreden ısı çekerek doymuĢ buhar fazında buharlaĢtırıcıdan
ayrılır ve absorbere gelir. Absorberde LiBr yönünden fakirleĢen eriyik pompa vasıtasıyla YBK
basıncına yükselir. Fakir eriyik bir ve iki numaralı eriyik eĢanjörlerinden geçerek ısı kazanır ve YBK ya
gelir. BaĢka bir ısı kaynağından ısı çeken YBK da sudan ayrılan eriyik LiBr yönünden zenginleĢerek iki
numaralı eriyik eĢanjörüne gelir. Ġki numaralı eriyik eĢanjöründe ısı kaybeden eriyik kısılma vanasında
DBK basıncına kadar düĢerek DBK ya gelir. DBK da YBK dan gelen kızgın su buharından enerji
çeken eriyik biraz daha su kaybederek bir numaralı eriyik eĢanjörüne gelir. Bir numaralı eriyik
eĢanjöründe biraz daha soğuyan eriyik kısılma vanasından geçerek buharlaĢtırıcı basıncında
absorbere gelir. DBK nın diğer çıkıĢından çıkan kızgın su buharı ise yoğuĢturucuya gelir. Ayrıca YBK
dan gelen kızgın su buharı da kısılma vanasında geçerek yoğuĢturucu basıncında yoğuĢturucuya girer
ve çevrim tamamlanmıĢ olur.
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Şekil 1. Ġki kademeli seri akıĢlı absorbsiyonlu soğutma sistemine ait Ģematik gösterim

3. ÇEVRİMİN BİRİNCİ KANUN ANALİZİ
Absorbsiyonlu soğutma sisteminde birinci kanun analizini ifade eden denklemler kütle ve enerji
dengesi üzerine kurulur. Kütle dengesi, pompa tarafından basılan ve YBK ya gelen fakir eriyiğe ait
debi miktarının YBK dan çıkan zengin eriyiğe ait debi ve YBK dan çıkan su buharı miktarının
toplamına eĢittir. Zengin ve fakir eriyiklere ait debi ve konsantrasyon çarpımları da eĢittir [18]. DolaĢım
oranı zengin ve fakir eriyik konsantrasyon oranlarına bağlı olarak hesaplanır. DolaĢım oranı sistem
elemanlarının ısıl yüklerini ifade eden denklemleri kapasiteden bağımsız olarak oluĢturmada yardımcı
olur.

f m
z m
 H 2O
m

(1)

fXf m
zXz
m

(2)

Bu çalıĢmada denklemler iki dolaĢım oranı kullanılarak oluĢturulmuĢtur [19].

f1 

f2 

Xf
Xz1  X f

Xz1
Xz 2  Xz1

(3)

(4)
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AĢağıdaki denklemlerde ise dolaĢım oranına bağlı olarak yoğuĢturucu ve absorber için ısıl kapasiteler
ifade edilmiĢtir. Denklem sonuçları kapasite değerlerinin yüksek basınçlı kaynatıcı çıkıĢındaki kızgın
buhar debisine bölünmüĢ halini ifade eder.

qY  ( f1 /( f 2  1)) * h14  h13  ( f1 /( f 21)  1) * h1

(5)

q A  ( f 1 /( f 2  1)  1) * h3  (( f 1 * f 2) /( f 2  1)) * h17  ( f 1  1) * h4

(6)

Q B
STK 
Q YBK  W P

(7)

4. EKSERJİ ANALİZİ
Absorbsiyonlu sistemlerin termodinamik analizini tamamlamak için ikinci kanun analizini yapmak
gerekir. Sistem içerisindeki kayıplar birinci kanun analiziyle tam olarak ifade edilemez bu yüzden ikinci
kanun analizinden yararlanılır. AĢağıdaki denklemde sistemdeki herhangi bir nokta için kullanılabilirlik
ve yoğuĢturucu ve absorberdeki ekserji kayıpları ifade edilmiĢtir [20].

  (h  h0 )  T0 * ( s  s 0 )

EKY  m 11 * ( 14 * ( f1 /( f 2  1))   13  1 * ( f1 /( f 2  1)  1))  m 20 * ( 20  21 )
EK A  m 11 * (( 3 * ( f1 /( f 2  1)  1)  17 * (( f1 * f 2 ) /( f 2  1))  14 * ( f1  1))  m 24 * ( 24  25 )

(8)
(9)
(10)

5. DEĞİŞEN ATMOSFER ŞARTLARI
Soğutma sistemleri dıĢ ortama ısı atan sistemlerdir. Hava soğutmalı sistemlerde dıĢ ortam atmosfer
olmaktadır. Gerçek çalıĢma Ģartlarında atmosfer Ģartları değiĢkendir. Türkiye’de atmosfer Ģartları
mevsimlere göre değiĢir. Atmosfer Ģartları için önemli parametrelerden biri sıcaklıktır. Tablo 1’de birinci
satırda Bursa ili için aylara göre ortama sıcaklık değerleri verilmiĢtir. Bu bilgiler 1954 – 2013 yılları
arasındaki sıcaklık değerlerine göre hesaplanmıĢtır [21].
Atmosfer Ģartları için diğer önemli parametre ise bağıl nem oranıdır. Havanın sıcaklığına bağlı olarak
taĢıyacağı nem miktarı değiĢir. Tablo 1’de ikinci satırda Bursa iline ait aylık ortalama bağıl nem
oranları verilmiĢtir. Bu bilgiler ayrıca binalar için ısı yalıtımı hesaplarında gerekli olduğundan resmi
kaynaklarda yer almaktadır [22]. Üçüncü satırda ise Bursa iline ait aylara göre ortalama havanın özgül
nem değerleri verilmiĢtir.
Havaya ait entalpi değerleri havaya ait bağıl nem oranlarına ve sıcaklığa bağlı olarak değiĢir. Havaya
ait entalpi değiĢimi absorber ve yoğuĢturucu için gerekli soğutma havasına ait debi miktarının
değiĢmesine ve ekserji kayıplarında değiĢime neden olur. Tablo 1’de dördüncü satırda Bursa iline ait
aylara göre havanın ortalama entalpi değerleri verilmiĢtir.
Ortalama özgül nem ve ortalama entalpi değerleri birinci ve ikinci satırda verilen değerler kullanılarak
hesaplanmıĢtır [23,24]. Hazırlanan simülasyonda ise havanın entalpisi sıcaklığın ve havanın özgül
nemine bağlı bir denklemle tanımlanmıĢtır.

hhava  1.0035 * T   (2501.3  1.82 * T )
Denklemde

(11)

 gösterimi havanın özgül nemini kgnem/kghava olarak tanımlamaktadır.
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Tablo 1. Bursa iline ait aylara göre havanın ortalama termodinamik değerleri
Bursa
Ortalama
Sıcaklık
(ºC)
Ortalama
Bağıl
Nem (%)
Ortalama
Özgül
nem
(g/kg)
Ortalama
Entalpi
kJ/kg

Ocak

ġubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

5,3

6,2

8,4

12,9

17,6

22,2

24,6

24,2

20,1

15,3

10,7

7,4

71

70

69

68

64

60

58

61

65

71

73

73

3,9

4,1

4,7

6,3

8

10

11,2

11,5

9,5

7,7

5,8

4,6

15,1

16,5

20,3

28,8

38

47,8

53,3

53,7

44,4

34,8

25,4

19,1

6. ANALİZ SONUÇLARI VE TARTIŞMA
Simülasyonda 100 kW kapasitede soğutma yapabilen çift kademeli bir sistemin analizi yapılmıĢtır.
Programlama dili olarak Delphi seçilmiĢtir. Analiz için bazı bilgiler kullanıcı tarafından girilmesi
gerekmektedir. Tablo 2’de sisteme ait çalıĢma ve çevre Ģartları verilmiĢtir.
Tablo 2. Sistemdeki Elemanların ÇalıĢma ġartları
Sistem Elemanı
TYBK (ºC)
Isı Kaynağı ÇıkıĢ Sıcaklığı (ºC)
Isı Kaynağı GiriĢ Sıcaklığı (ºC)
TDBK (ºC)
TY (ºC)
Soğutma Havası ÇıkıĢ Sıcaklığı
(ºC)
Soğutma Havası GiriĢ Sıcaklığı (ºC)
TB (ºC)
Soğutulan Su ÇıkıĢ Sıcaklığı (ºC)
Soğutulan Su GiriĢ Sıcaklığı (ºC)
TA (ºC)
Soğutma Havası ÇıkıĢ Sıcaklığı
(ºC)
Soğutma Havası GiriĢ Sıcaklığı (ºC)
Pompa verimliliği (%)

ÇalıĢma ġartları
135
145
150
80
35
TY - 5
Tatm
5
10
15
35
TA - 5
Tatm
95

Isı EĢanjörü I

(%)

70

Isı EĢanjörü II
QB (kW)

(%)

70
100
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Tablo 3. Sistemin Noktasal Olarak Termodinamik Özellikleri
Noktalar

Maddesel Durum

T (°C)

X (%)

m
(kg/s)

h (kJ/kg)

s
(kJ/kgK)

1

Su

35

0

0.042

146.643

0.5032

2

Su

5

0

0.042

146.643

0.5265

3

Su Buharı

5

0

0.042

2508.502

9.0248

4

Fakir Eriyik

35

55.213

0.501

84.125

0.2229

5

Fakir Eriyik

35.2

55.213

0.501

84.166

0.2231

6

Fakir Eriyik

61.86

55.213

0.501

139.554

0.3921

7

Fakir Eriyik

109.16

55.213

0.501

237.465

0.6644

8

Zengin Eriyik I

135

57.725

0.479

294.363

0.7679

9

Zengin Eriyik I

83.83

57.725

0.479

191.998

0.4986

10

Zengin Eriyik I

83.83

57.725

0.479

191.998

0.4986

11

Su Buharı

135

0

0.022

2719.812

7.7441

12

Su

87.57

0

0.022

366.963

1.1661

13

Su

35

0

0.022

366.96

1.2207

14

Su Buharı

80

0

0.021

2644.756

8.6082

15

Zengin Eriyik II

80

60.311

0.459

194.325

0.4560

16

Zengin Eriyik II

48.53

60.311

0.459

133.824

0.2789

17

Zengin Eriyik II

48.53

60.311

0.459

133.824

0.2789

18

Sıcak Su

150

0

3.78

631.921

1.8406

19

Sıcak Su

145

0

3.78

610.386

1.7896

20

Hava

5.3

0

2.248

15.111

5.6489

21

Hava

30

0

2.248

40.073

5.7342

22

Soğuk Su

15

0

4.772

62.823

0.2207

23

Soğuk Su

10

0

4.772

41.868

0.1478

24

Hava

5.3

0

5.025

15.111

5.6489

25

Hava

30

0

5.025

40.073

5.7342

Tablo 3’ de sisteme ait noktasal termodinamik özellikler verilmiĢtir ve üzerinde sisteme ait noktasal
termodinamik değerler okunmaktadır. Bununla birlikte sistemin çevreyle olan iliĢkisi de tablo üzerinde
görülmektedir ve sistemin çevreyle olan iliĢkisini gösteren değerler Ocak ayına aittir.
Tablo 4 te ise Tablo 3 ü oluĢturan Ģartlar için sistemin diğer elemanlarına ait ısıl kapasiteler ve COP
değerleri gösterilmiĢtir. Sistemde en fazla ısıl kapasite absorbere aittir. Absorberi buharlaĢtırıcı, YBK
ve yoğuĢturucu takip etmektedir.
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Tablo 4. Sistem Elemanlarının Isıl Kapasiteleri
Sistem Elemanları

Isıl Yük (kW)

Yüksek Basınçlı Kaynatıcı (QYBK)
DüĢük
Basınçlı
Kaynatıcı
(QDBK)
YoğuĢturucu (QY)

81.37

BuharlaĢtırıcı (QB)

51.45
56.12
100

Absorber (QA)

125.44

Pompa (QP)

0.0205

Eriyik EĢanjörü I (QEE 1)

27.75

Eriyik EĢanjörü II (QEE 2)

49.05

COP

1.229

Tablo 5’te sistem elemanlarına ait ekserji kayıpları verilmiĢtir. Tablo 5’i oluĢturan değerler diğer
tablolarla aynıdır. Sistemde en fazla ekserji kaybı absorberde yaĢanmaktadır. Absorberi buharlaĢtırıcı
ve yüksek basınçlı kaynatıcı takip etmektedir.
Tablo 5. Sistem Elemanlarının Ekserji Kayıpları

Yüksek Basınçlı Kaynatıcı

EKYBK

Ekserji Kaybı
(kW)
3.325

DüĢük Basınçlı Kaynatıcı

EKDBK

1.079

YoğuĢturucu

EKY

2.865

BuharlaĢtırıcı

EKB

3.565

Absorber

EKA

9.014

Pompa

EKP

0.003

Eriyik EĢanjörü I

EKEE 1

1.034

Eriyik EĢanjörü II

EKEE 2

2.207

Toplam Ekserji Kaybı

Σ EK

23.385

Sistem Elemanları

Sembol
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Şekil 2. Aylara göre yoğuĢturucuyu soğutmak için gerekli hava debisi
ġekil 2’de yoğuĢturucunun sağlıklı bir Ģekilde ısı atabilmesi için gerekli olan hava debisi gösterilmiĢtir.
ġekilde görüldüğü gibi yoğuĢturucuya ait 33 ºC çalıĢma sıcaklığı için en fazla hava debisi Temmuz
ayında 15,953 kg/s olarak en az ise Ocak ayında 2,421 kg/s olarak çıkmıĢtır. YoğuĢturucudan çıkan
havanın sıcaklık değerinin sabit olduğu göz önüne alındığında kıĢ aylarında daha serin havayla
yapılan soğutmada hava ihtiyacı az olmakta yazın ise yoğuĢturucuya giren soğutucu hava daha sıcak
olduğu için daha fazla havaya ihtiyaç olmaktadır. Havaya ait ortalama sıcaklık değerleri göz önüne
alındığında Temmuz ayında ortalama sıcaklık değerinin en yüksek ve Ocak ayında ise en düĢük
seviye olması grafik davranıĢının sebebi olarak gösterilebilir. Grafikte dikkati çeken diğer bir nokta
yoğuĢturucuya ait daha yüksek çalıĢma sıcaklıklarında soğutma için gerekli hava debisinin
azalmasıdır. YoğuĢturucu için daha yüksek çalıĢma Ģartlarında yoğuĢturucu kapasitesi artmaktadır
fakat Ģekilde görüldüğü gibi gerekli hava debisi azalmaktadır. Bunun nedeni ise sistem için belirlenen
çalıĢma kriterleridir. Ġncelenen sistemde yoğuĢturucuyu terk eden soğutma havası yoğuĢturucu
çalıĢma sıcaklığına bağlı olarak beĢ derece daha az farkla değiĢmektedir. Dolayısıyla yoğuĢturucunun
daha yüksek çalıĢma sıcaklıklarında ısınan havaya ait ısınma farkı arttığı için daha az havaya ihtiyaç
duyulmuĢtur.
ġekil 2’yi veren sonuçlar termodinamik olarak hesaplanmıĢtır. Herhangi bir ısı transferi hesabı
yapılmamıĢtır. Yaz aylarında yoğuĢturucuyu soğutmak için ihtiyaç duyulan havayı sağlayan fan
kapasiteleri göz önünde bulundurulmalıdır.
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Şekil 3. Aylara göre absorberi soğutmak için gerekli hava debisi
ġekil 3’de absorbere ait sabit üç farklı çalıĢma sıcaklığı için yıl içinde absorberi soğutmak için gerekli
ortalama hava debisi verilmiĢtir. YoğuĢturucu ve absorber sistemde ısı atan elemanlar olduğu için
absorberi soğutmak için gerekli hava debisini davranıĢı yoğuĢturucuyu soğutma için gerekli hava debi
davranıĢına benzer olmaktadır. Fakat absorberin ısıl kapasitesi yoğuĢturucudan fazla olduğu için
gerekli debi değerleri daha büyük olmaktadır.
Yıl içerisinde en fazla debi ihtiyacı absorberin 33 ºC çalıĢma sıcaklığı için Temmuz ayında 35,417 kg/s
olmaktadır. 33 ºC çalıĢma sıcaklığı için en az debi Ocak ayında 5,374 kg/s olmaktadır. Absorberin
yüksek çalıĢma sıcaklık değerleri için absorberi terk eden ısınan hava beĢ derece daha düĢük farkla
absorberi terk etmektedir. Dolayısıyla daha yüksek çalıĢma değerlerinde ısınan havanın çıkıĢ sıcaklığı
daha yüksek olduğu için daha az debiye ihtiyaç olmaktadır. Yaz aylarında gereken debi ihtiyacını
karĢılamak için sistem tasarımında absorbere ait fan kapasiteleri göz önünde bulundurulmalıdır.
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Şekil 4. Aylara göre yoğuĢturucuda ki ekserji kayıpları
ġekil 4’de sabit çalıĢma Ģartlarında yıl içinde yoğuĢturucu da yaĢanan ortalama ekserji kayıpları
görülmektedir. YoğuĢturucuda ki ekserji kayıplarının daha iyi anlaĢılması için yoğuĢturucu iç ve dıĢ
olarak iki kısımda incelenebilir. Ġç kısımda oluĢan ekserji kayıpları sıcaklığa bağlı değiĢeceği için sabit
sıcaklıkta iç kısımda herhangi bir değiĢim olmaz. DıĢ kısımda ısınan hava sıcaklığı sabit olduğuna
göre ġekil 4’de verilen grafiğin davranıĢı tamamen giren havaya bağlı olarak değiĢir. Yaz aylarındaki
sıcaklık değerleri ölü hal kabul edilen 25 ºC’ye daha yakın olduğu için yaz aylarında ekserji kayıpları
azalan yönde davranmaktadır. Grafikte görüldüğü gibi en az ekserji kaybı Temmuz ayında en fazla
ekserji kaybı ise Ocak ayındadır.
ġekil 4’de üzerinde durulması gereken diğer bir nokta ise yoğuĢturucuya ait yüksek çalıĢma
sıcaklıklarında ekserji kayıplarının artmasıdır. YoğuĢturucuya ait daha yüksek çalıĢma sıcaklıklarında
yoğuĢturucu kapasitesi artmaktadır. YoğuĢturucu kapasitesindeki artıĢ ekserji kayıplarında da artıĢa
neden olmaktadır.
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Şekil 5. Aylara göre absorberdeki ekserji kayıpları
ġekil 5’de absorberde aylara göre yıl içinde ekserji kayıplarındaki değiĢim görülmektedir. Grafikte
görülen davranıĢ yoğuĢturucuya ait ekserji kayıplarını gösteren grafikle benzerdir. Absorbere ait ısıl
kapasite yoğuĢturucudan fazla olduğu için ekserji kayıplarındaki değerlerde daha büyük çıkmaktadır.
Ayrıca absorbere ait çalıĢma sıcaklığı arttıkça ekserji kayıpları da artmaktadır. En az ekserji kaybı
Temmuz ayında en fazla ekserji kaybı ise Ocak ayındadır.

Şekil 6. Aylara göre sistemdeki toplam ekserji kayıpları
ġekil 6’da incelenen sistemdeki toplam ekserji kaybının aylara göre yıl içerisindeki değiĢimi
görülmektedir. ġekilde farklı sıcaklık değerlerine sahip eleman absorberdir. Fakat değiĢen hava giriĢ
sıcaklıkları yoğuĢturucuyu da etkilemektedir. ġekil sisteme giren soğutucu hava giriĢine bağlı ekserji
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kayıplarının sistemde yaĢanan toplam ekserji kayıpları üzerindeki etkisini gösterdiğinden önemlidir.
ġekil 6’da görüldüğü üzere Ocak ayından itibaren azalmaya baĢlayan ekserji kayıpları yaklaĢık %35’lik
bir azalıĢla Temmuz ayında en az seviyeye inmiĢtir.

SONUÇLAR
Bu çalıĢmada çift kademeli seri akıĢlı bir absorbsiyonlu soğutma sisteminin enerji ve ekserji analizine
yer verilmiĢtir. Sıcak su kaynaklı ve soğuk su üretimi için kullanılan sistemin atmosfere açık olan kısmı
yoğuĢturucu ve absorberdir. Yıl içinde atmosfer Ģartları değiĢkendir. Ġncelenen sistemde hava
soğutmalı olan yoğuĢturucu ve absorber tarafından ısıtılan havanın giriĢ sıcaklığı ve bağıl nemi
literatürde Bursa ili için verilen aylık ortalama sıcaklık ve ortalama bağıl nem miktarı sisteme girilerek
yoğuĢturucu ve absorber için soğutucu havaya ait debi miktarı her ay için hesaplanmıĢtır. Hesaplar
sonucunda hem absorber hem de yoğuĢturucu için gerekli olan soğutucu hava debisi en fazla
Temmuz ayı için ve en az Ocak ayı için çıkmıĢtır. Ayrıca farklı yoğuĢturucu ve absorber sıcaklıkları için
yapılan analizde yüksek çalıĢma sıcaklık değerlerinde gerekli soğutucu hava debisinde azalma
görülmüĢtür. Yapılan ekserji analizinde ise yoğuĢturucu, buharlaĢtırıcı ve sistemin toplam ekserji
değerleri için en az ekserji kaybı Temmuz ayında ve en fazla ekserji kaybı Ocak ayında yaĢanmıĢtır.
Sistem elemanları içerisinde en fazla ekserji kaybı absorberde olmaktadır.
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ÖZET
Bu çalıĢmada, farklı soğutma yüklerine sahip üç buharlaĢtırıcılı buhar sıkıĢtırmalı bir soğutma sistemi
tasarımı yapılmıĢ, imal edilmiĢ ve deneysel olarak test edilmiĢtir. Soğutulan odaların sıcaklık değerleri
o
o
o
(0 C, +5 C, -5 C) elektronik genleĢme vanası kullanılarak daha hassas kontrol sağlanmıĢtır. R407C
alternatif soğutucu akıĢkanın kullanıldığı üç buharlaĢtırıcılı buhar sıkıĢtırmalı soğutma sisteminde
çalıĢma sıcaklık, basınç ve ısıl karakteristiklerine göre bir bilgisayar programı geliĢtirilmiĢtir.
Programlanabilir Mantık Kontrolörü (PLC), emiĢ hattındaki basınç değiĢimlerine göre kompresör
çalıĢma frekansının olması gereken değerini belirleyerek sistemin değiĢken hızlı olarak çalıĢmasını
sağlamıĢtır. EmiĢ hattı basıncındaki değiĢimlerin soğutma yükü değiĢimlerini hızlı bir Ģekilde yansıttığı
ve bu değiĢimlere göre kompresörün değiĢken hızlı olarak çalıĢtırılabileceği bunun sonucunda da
enerji tasarrufunun sağlanabileceği yapılan çalıĢmada deneysel veriler ile ortaya konulmuĢtur.
Deneysel olarak yapılan hesaplara göre sistem soğutma performans katsayısı (STK) sabit hızda 1.86,
değiĢken hızda 2.22 olarak bulunmuĢtur. Bazı soğuk odalar yıl içinde uzun süre tam yükte olabilirken
bazı odalar kısmı yüklerde hatta bazıları da yüksüz olarak çalıĢmak zorunda kalabilir. Yapılan bu
çalıĢmada olabilecek yük değiĢimleri hızlı bir Ģekilde algılanıp, soğutma sisteminin optimum Ģartlarda
çalıĢması sağlanmıĢ ve enerji daha verimli kullanılarak daha hassas oda sıcaklık değerlerine
ulaĢılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Soğutma, DeğiĢken Kompresör Hızı, Elektronik GenleĢme Vanası

ABSTRACT
In this study, a vapor compression cooling system with three evaporators and electronic expansion
o
valves was designed, manufactured and tested experimentally. Temperatures of the cold rooms (0 C,
o
o
+5 C, -5 C) were controlled more accurately using electronic expansion valves. R407C was used in
the system and a computer program was developed according to the operating temperature, pressure
and thermal characteristics. Programmable Logical Control (PLC), provided the variable operation of
the system by determining the required operation frequency of the compressor according to the
changes at the suction line. It was suggested using the experimental results that the variations at the
suction line pressure readily reflects the changes in the cooling load, and the compressor can be
operated as variable speed which saves energy. Calculations on the experimental results revealed
that the cooling coefficient of performance (COP) is 1.86 for the constant frequency operation and
2.22 for the variable frequency operation. Some of the cold rooms can operate at partial loads or stop
from time to time in a year time while others operate at full load for long times. In this study, variations
in cooling load were detected quickly and the cooling system was modulated to run at optimum
conditions which provided energy economy and more accurate temperature values.
Key Words: Refrigeration, Variable Speed Compressor, Electronic Expansion Valve
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1. GİRİŞ
Buhar sıkıĢtırmalı soğutma sistemlerinin kullanıldığı bazı soğutma uygulamalarında farklı soğutucu
sıcaklıklarına ihtiyaç duyulur. Örneğin; bir süpermarket çok çeĢitli gıda maddelerini pazarlamaktadır.
Birçok gıda maddesinin saklanması farklı sıcaklık değerlerini gerektirir. Gıda ürünlerinin büyük
o
o
çoğunluğu soğuk muhafaza (+5 C/-5 C) sıcaklık aralığında tutulmaktadırlar [Üçüncü, 2009]. Bu
yüzden soğutucuların seçimi, soğutma yüküne göre olmaktadır. Ayrıca soğutma sistemi tasarımı,
kullanılacak soğutkan özelliklerine de bağlıdır [Arcaklıoğlu, 2002].
Çoklu buharlaĢtırıcılı soğutma sistemleri, bir buharlaĢtırıcılı soğutma sistemlerine göre daha karmaĢık
bir yapıya sahiptir. Çünkü kompresör aynı anda birden çok buharlaĢtırıcıyı çalıĢtırmaktadır.
BuharlaĢtırıcılardan herhangi birinde, çevre koĢulları ve soğutma kapasitelerine bağlı olarak
oluĢabilecek
değiĢimler
diğer
buharlaĢtırıcıların
çalıĢma
Ģartlarını
olumsuz
yönde
etkileyebilmektedirler [Lin ve Yeh, 2009].
Soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin çoğu tahmini olarak en fazla (maksimum) yüke göre
tasarlanırlar. Soğuk depodaki meyve, sebze ve günlük gıdaların zamanla değiĢmesi yükün sabit
olmamasını açıklamaktadır [Buhler Jr L., ASHRAE J 1968]. Yükteki değiĢiklikler bu tür sistemlerin
sürekli çalıĢtırılması için kapasite kontrol Ģemalarının büyük orandaki önemini ortaya koymuĢtur
[Yaqup ve ark., 2001].

2. TASARIM VE UYGULAMA YÖNTEMİ
Tasarımı ve imalatı yapılan deney düzeneği, temel olarak, bir kompresör, bir yoğuĢturucu, üç
buharlaĢtırıcı ve bu üç buharlaĢtırıcıya soğutkan geçiĢini sağlayan üç elektronik genleĢme vanasından
oluĢmaktadır. Üç buharlaĢtırıcılı olarak tasarlanan ve imal edilen deney düzeneğinin genel görünümü
Resim 1. de gösterilmiĢtir.

Resim 1. Deney düzeneğinin genel görünümü
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ġekil 1. de üç buharlaĢtırıcılı buhar sıkıĢtırmalı soğutma çevriminin Ģeması ve ölçüm noktaları
gösterilmiĢtir.

Şekil 1. Çoklu buharlaĢtırıcılı soğutma sistem Ģeması ve ölçüm noktaları
ġekil 1. de gösterilen ölçüm noktalarından alınan veriler ile kontrol edilen sisteme ait akıĢ Ģeması ve
çalıĢma düzeni aĢağıda ġekil 2. de ayrıntılı olarak sunulmuĢtur.
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Şekil 2. Soğutma sistemi kontrol akıĢ Ģeması
Sistem üzerinde bir PLC ve her bir soğuk oda için de soğuk oda kontrolörleri bulunmaktadır. Her bir
soğuk oda kontrolörü; buharlaĢtırıcı giriĢ ve çıkıĢ havası sıcaklığını, buharlaĢtırıcı çıkıĢındaki soğutkan
sıcaklık ve basıncını ölçmektedir. AkıĢ Ģeması üzerinde üç soğuk oda kontrolörü ayrı ayrı
gösterilmemiĢtir. ġekil 1. de ayrı ayrı gösterilen soğuk oda kontrolörleri ġekil 2. deki kontrol akıĢ
Ģemasında tek adet gösterilmiĢtir.
Çalışma yöntemi:
Soğuk oda kontrolörü ile oda sıcaklıklarının ayarlanması
o

o

o

Öncelikle her bir soğuk oda için istenilen sıcaklık değerleri (+5 C, 0 C ve -5 C) soğuk oda kontrolörleri
o
ara yüzü kullanılarak sabit ayar yapıldı. Diferansiyel aralık olarak 1 C değeri belirlendi. Yani;
o
buharlaĢtırıcıya giriĢ sıcaklığı değeri ayarlanan değerin 1 C altına düĢmesi durumunda, soğuk oda
kontrolörü o buharlaĢtırıcıya gidecek olan akıĢkanı, elektronik genleĢme vanasını kapatarak
o
engellemektedir. Eğer buharlaĢtırıcı giriĢ sıcaklığı ayarlanan değerin 1 C üzerine çıkarsa, soğuk oda
kontrolörü o buharlaĢtırıcıya ait elektronik genleĢme vanasını açarak soğutkan geçiĢini sağlayacaktır.
Sistem üzerinde bulunan üç odanın da istenilen sıcaklık değerine ulaĢması durumunda, soğuk oda
kontrolörleri kompresörü kapatacaktır. Bu üç odadan her hangi birinin ayarlanan değerin üzerine
çıkması durumunda, kompresör tekrar devreye girecektir. Kompresörün kapanabilmesi için üç odanın
da ayarlanan değere ulaĢması gerekmektedir.
Soğuk oda kontrolörleri ile aşırı kızdırma ayarı
BuharlaĢtırıcı çıkıĢında yapılan aĢırı kızdırma iĢlemi soğutulmak istenen ortamdan daha fazla ısı
çekilmesini ve böylece sistem performansının artmasını sağlamaktadır. Bunun yanında; aĢırı kızdırma
iĢlemiyle kompresöre sıvı soğutkan girmesi de önlenmiĢ olmaktadır. AĢırı kızdırma sıcaklığının istenen
değerlerden yüksek seçilmesi ise; kompresörün daha fazla buhar hacmini sıkıĢtırması, yani; daha
fazla güç harcaması anlamına gelir. Bu nedenle; aĢırı kızdırma sıcaklığının deneysel verilerle
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saptanmıĢ ve tavsiye edilen değerlerde alınması gerekir. Bütün bu sebeplerden dolayı aĢırı kızdırma
sıcaklık değeri sistem performansını doğrudan etkiler [Dossat, 1997, Kızılkan ve ark., 2006].
Sistemde, oda sıcaklıklarındaki değiĢimlere hızlı cevap vermesi açısından, genleĢme elemanı olarak
Pulse-Width Modulation (PWM) kontrollü çalıĢan "EGV" kullanılmıĢtır. AĢırı kızdırma (superheat)
o
değeri her bir buharlaĢtırıcı için 8 C olarak belirlenmiĢtir. Soğuk oda kontrolörleri ara yüzü kullanılarak
aĢırı kızdırma değerleri ayarlanmıĢtır. Ġstenilen aĢırı kızdırma değerinin altına düĢülmesi durumunda
elektronik genleĢme vanaları, soğuk oda kontrolörleri tarafından kısılarak buharlaĢtırıcılara gidecek
olan akıĢkan miktarını azaltmaktadır. Eğer aĢırı kızdırma değeri istenilen değerin üzerine çıkarsa;
elektronik genleĢme vanaları, soğuk oda kontrolörü tarafından açılarak buharlaĢtırıcıya gidecek olan
akıĢkan miktarını arttırır. Böylelikle aĢıra kızdırma değerinin istenilen değerlerde tutulması sağlanarak
sistemin daha iyi performans göstermesi sağlanmıĢtır.
Ortak emiş hattı basıncının ölçülmesi
Soğutma sistemi kompresörü sabit hızda çalıĢırken odalardan birinin ya da bir kaçının istenilen
sıcaklık değerine gelmesi durumunda, soğuk oda kontrolörü elektronik genleĢme vanalarını (EGV) tam
olarak kapatarak buharlaĢtırıcılara gidecek olan soğutkanı engellemektedir. Soğutkan geçiĢinin
engellenmesi ile kompresöre dönen soğutkan miktarı azalmakta ve basınç düĢmektedir. Bu değiĢim
aynı zamanda da sistemin toplam ısı yükündeki değiĢimi yansıtmaktadır. Sistem üzerinde ortak emiĢ
hattına bağlanan bir basınç algılayıcısı ile bu değiĢim ölçülebilmektedir.
PLC cihazı ile kompresör hızının ayarlanması
Sistemde her bir odadaki soğutma yükü zamanla farklılıklar göstermektedir, kompresör giriĢinin emiĢ
basıncındaki değiĢkenlik aynı zamanda çoklu buharlaĢtırıcı üzerindeki toplam ısı yükündeki değiĢikliği
yansıtmaktadır. Kontrolör (PLC) ortak dönüĢ basıncındaki değiĢimleri referans alarak kompresör hızını
değiĢtirmektedir. Tasarlanan sistem için yapılan hesaplamalar sonucunda ortak dönüĢ basıncı ideal
olarak 2.6 bar olarak hesaplanmıĢ ve ġekil 3. de yapılan soğutma sisteminin log P-h diyagramında
gösterilmiĢtir.

Şekil 3. Soğutma sisteminin log P-h diyagramı
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Deneylerin birinci aĢamasında kompresör sabit hızda (50 Hz) çalıĢtırılarak ortak dönüĢ basıncı
ölçülmüĢ ve bu değerler analiz edilerek kompresör çalıĢma frekansı belirlenmiĢtir. Tablo 1. de ortak
dönüĢ basıncına göre kompresör çalıĢma frekansının olması gereken değerler gösterilmiĢtir.
Tablo 1. Ortak dönüĢ basıncına göre kompresör çalıĢma frekansı
Ortak DönüĢ Basıncı (bar)

Frekans (Hz)

2.6 ≤ P

50

2.2 – 2.6

45

1.8 – 2.2

40

1.4 – 1.8

35

1 – 1.4

30

GeliĢtirilen programda sistemin ortak dönüĢ basıncı hesaplanan 2.6 bar ve üzeri basınçta kompresör
50 Hz, 2.2-2.6 bar aralığında 45 Hz, 1.8-2.2 bar aralığında 40 Hz, 1.4-1.8 bar aralığında 35 Hz, 1-1.4
bar aralığında 30 Hz değerlerinde çalıĢacak Ģekilde sistem ayarlanmıĢtır. S7-1200 PLC cihazında
bulunan ara yüz ile Ladder programlama dili kullanılarak kontrol algoritması oluĢturulmuĢtur.
ġekil 1. deki ortak dönüĢ basıncındaki değiĢimler bir basınç algılayıcı ile PLC cihazına iletilmektedir.
PLC cihazı oluĢturulan kontrol algoritmasına göre bir güç çevirici (invertör) aracılığıyla kompresör
hızını değiĢtirmektedir. Kompresörde oluĢabilecek yağlanma problemleri nedeniyle kompresör hızı 30
Hz değerinin altına indirilmemiĢtir.
Sistemin uzun süre kapalı kalması durumunda kompresör emiĢ yapamayacağı için ortak dönüĢ
basıncı zamanla arttığında yine kompresörün sıkıĢtırma iĢlemi yapamaması durumundan dolayı
basma hattı basıncı zamanla azalacaktır. Bu süreç tüm sistemde basınç dengeleninceye kadar devam
edecektir. Bu durum göz önüne alınarak, sistemin uzun süre kapalı kalmasından dolayı ortak dönüĢ
basıncı artıĢının zamanla 3.5 bar değerinin üzerine çıkması durumunda, kompresörün ilk 20 dakika
tam güçte, yani; 50 Hz sabit hızda çalıĢması kontrol algoritmasına girilmiĢtir.

3. SİSTEMİN TEORİK ANALİZİ VE VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Buraya kadar verilen literatür ve genel bilgilerden anlaĢıldığı gibi, bu tür çoklu buharlaĢtırıcılı soğutma
sistemlerindeki en önemli faktörün enerji tüketiminin en aza indirilmesi olduğu görülmüĢtür. Ayrıca
sistemin enerji tüketimini azaltırken, yapılan iĢten daha iyi bir performans elde etmek, yapılan sistemin
üstünlüğünü öne çıkaracaktır. Bu doğrultuda tasarlanan ve imalatı yapılan deneysel sistemin teorik
analizi aĢağıda sunulmuĢtur. ġekil 4. de yapılan üç buharlaĢtırıcılı buhar sıkıĢtırmalı soğutma
sisteminin termodinamik çevrim Ģeması verilmiĢtir.
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Şekil 4. Üç buharlaĢtırıcılı buhar sıkıĢtırmalı soğutma sisteminin çevrim Ģeması

 ) aĢağıdaki eĢitlikler yardımıyla hesaplanır;
Sistemde buharlaĢtırıcılardan çekilen toplam ısı yükü ( Q
ET
Q ET  Q E1  Q E 2  Q E 3

(3.1)

Q E1  m R1 .(hç1  hg 4 )

(3.2)

Q E 2  m R 2 .(hç1  hg 4 )

(3.3)

Q E 3  m R 3 .(hç1  hg 4 )

(3.4)

Q ET  m R1 .(hç1  hg 4 )  m R 2 .(hç1  hg 4 )  m R 3 .(hç1  hg 4 )

(3.5)

m R  m R1  m R 2  m R 3

(3.6)

Ayrıca her bir buharlaĢtırıcıdan çekilen ısı yükü EĢ. 3.7 kullanılarak da hesaplanabilir. EĢitliklerde; v ;
buharlaĢtırıcı üzerinden geçen hacimsel hava debisini, ; havanın yoğunluğunu hg ve hç;
buharlaĢtırıcı giriĢ ve çıkıĢ havasının entalpisini göstermektedir. BuharlaĢtırıcının deneysel olarak
soğutma yükü hesaplanırken EĢ. 3.7 kullanılmıĢtır.

Q E  v. .(hg  hç )

(3.7)

EĢ. 3.7 deki h; sadece bu eĢitlikte, havanın entalpisini göstermektedir, diğer eĢitliklerde kullanılan "h"
ifadesi ise sistemdeki soğutkana ait entalpileri göstermektedir. Deneysel sisteme ait soğutma yüküne
bağlı olarak istenilen basınç ve sıcaklıktaki soğutkana ait entalpi farklarından soğutkan kütlesel debisi
 R , giren ve çıkan soğutkanın entalpileri sırasıyla
hesaplanmıĢtır. YoğuĢturucudaki soğutkan debisi m

h2 ve h3 olması durumunda yoğuĢturucunun kapasitesi için;
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(3.8)

eĢitliği yazılır.

 R , giren ve çıkan soğutkanın entalpileri sırasıyla h2 ve h1 ise
Kompresördeki soğutkan debisi m
kompresör kapasitesi için;

W komp.  m R .(h2  h1 )

(3.9)

eĢitliği yazılır.

 " ve " Q " de yoğuĢturucu tarafından atılan ısıdır.
BuharlaĢtırıcılar tarafından çekilen ısı yükü " Q
ET
K
BuharlaĢtırıcı veya soğutma kapasitesi aynı zamanda Termodinamiğin I. Kanununa göre,
yoğuĢturucudan atılan ısı miktarıyla kompresör tarafından harcanan gücün farkı olarak tanımlanmıĢtır.
Bu durumda üç buharlaĢtırıcı tarafından çekilen toplam ısı yükü;

Q ET  Q K  W Komp.

(3.10)

eĢitliği ile ifade edilir.
Buhar sıkıĢtırmalı bir soğutma uygulamasında, enerji tüketimi buhar sıkıĢtırmalı soğutma çevriminin
kompresöründe meydana gelmektedir. Sistemde diğer ekipmanlar da söz konusu olabilir ( örneğin fan
vb.).
Ġdeal bir soğutma sisteminde soğutma tesir katsayısı (STK) aĢağıdaki eĢitlik yardımıyla hesaplanabilir
[Çengel ve Boles, 1996].

STK 
EĢ. 3.11'de


Q
ET

W
komp .

(3.11)

Q ET ; buharlaĢtırıcılar tarafından çekilen ısı, Wkomp. ; kompresörde harcanan iĢi

göstermektedir.
Sistem farklı frekanslarda (30, 35, 40, 45 ve 50 Hz) sabit olarak bir saat çalıĢtırılarak STK ve soğutma
yükü iliĢkisi ortaya konulmuĢtur. STK değeri EĢ. 3.11 kullanılarak hesaplanmıĢtır. Sistemin soğutma
yükü ise EĢ. 3.1 ve EĢ. 3.7 kullanılarak hesaplanmıĢ ve ġekil 5. de kompresör çalıĢma frekansındaki
değiĢimlerin STK ve sistemin soğutma yüküne olan etkisi gösterilmiĢtir.
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3,4
STK (COP)
Soğutma Yükü (kW)

STK (COP)

2,35

3,2

2,32

3

2,29

2,8

2,26

2,6

2,23

2,4

2,2

Soğutma Yükü (kW)

2,38

2,2
25

30

35

40

45

50

55

Frekans (Hz)

Şekil 5. Kompresör çalıĢma frekansına göre STK ve soğutma yükü değiĢimi
ġekil 5. de görüldüğü gibi kompresör hızının artmasıyla STK düĢmekte ancak soğutma yükü
artmaktadır. Bunun nedeni frekans yükseldikçe kompresör devri yükselecek ve dolayısıyla
kompresörde yapılan iĢ büyüyecektir, bu büyüme aynı zamanda sistemin soğutma yükünü de
arttıracaktır. Eğer kompresörde harcanan iĢ sabitse, soğutma yükünün artması STK değerinin artması
anlamına gelir. Kompresör hızının artması hem kompresörde yapılan iĢi artırıyor hem de soğutma
yükünü artırıyor. Ancak kompresörde harcanan iĢ soğutma yüküne göre daha fazla arttığından STK
ġekil 5. de görüldüğü gibi düĢmektedir.

2,38

1,5

STK (COP)
Enerji Tüketimi (kWh)

STK (COP)

2,35

1,4

2,32

1,3

2,29

1,2

2,26

1,1

2,23

1

2,2

0,9
25

30

35

40

45

50

Elektrik Enerjisi Tüketimi (kWh)

Kompresör çalıĢma frekansına göre soğutma tesir katsayısı (STK) ve sistemin enerji tüketimini
gösteren grafik ġekil 6. da verilmiĢtir.

55

Frekans (Hz)

Şekil 6. Kompresör çalıĢma frekansına göre STK ve enerji tüketimi değiĢimi
ġekil 6. da görüldüğü gibi kompresör hızının artmasıyla STK düĢmekte ve elektrik enerjisi tüketimi
artmaktadır. Bunun nedeni frekans arttıkça kompresör devri yükselecek ve dolayısıyla kompresörde
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yapılan iĢ büyüyecektir, bu büyüme elektrik enerjisi tüketimini arttırırken aynı zamanda sistemin
soğutma yükünü de arttıracaktır. Ancak elektrik enerjisindeki artıĢ soğutma yüküne göre daha fazla
olduğu için STK değerinin düĢtüğü görülmektedir.

4. SONUÇ
Çoklu evaporatörlü soğutma sistemlerinde her bir soğuk odanın yük değiĢimi kullanım süreleri
boyunca büyük farklılıklar gösterebilir. Bazı soğuk odalar yıl içinde uzun süre tam yükte olabilirken
bazı odalar kısmı yüklerde hatta bazıları da yüksüz olarak çalıĢmak zorunda kalabilir, yapılan bu
çalıĢmada olabilecek yük değiĢimlerini hızlı bir Ģekilde algılayıp soğutma sisteminin optimum Ģartlarda
çalıĢması sağlanmıĢ ve enerji daha verimli kullanılarak, üç buharlaĢtırıcılı soğutma sisteminin soğutma
performans katsayısı (STK) sabit hızda 1.86, değiĢken hızda 2.22 olarak bulunmuĢtur.
Soğutma sisteminde emiĢ hattı basıncındaki değiĢimlerin; soğutma yükü değiĢimlerini hızlı bir Ģekilde
yansıttığı ve bu değiĢimlere göre; kompresörün değiĢken hızlı olarak çalıĢtırılabileceği, bunun
sonucunda da enerji tasarrufunun sağlanabileceği, yapılan çalıĢmada; deneysel olarak ortaya
konulmuĢtur.
Üç buharlaĢtırıcılı soğutma sistemi için geliĢtirilen program, farklı sıcaklık ve çalıĢma Ģartlarındaki
soğutma uygulamalarına örnek teĢkil edecektir.
o

Sistemde, aĢırı kızdırma değeri üç buharlaĢtırıcı için de 8 C olarak alınmıĢtır. Farklı soğutma yüklerine
sahip olan odalarda buharlaĢtırıcılardaki aĢırı kızdırma değerleri bu yüklere bağlı olarak
ayarlanabilmektedir. Yapılan çalıĢmaya ek olarak odalarda elektrikli ısıtıcılar ya da doğal (günlük gıda
vb.) soğutma yükleri oluĢturularak sistemin çalıĢma Ģartları da incelenebilir.
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ÇOKLU BUHARLAŞTIRICILI SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE
ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI
Hikmet DOĞAN
Mustafa AKTAŞ
Şafak ATAŞ

ÖZET
Çoklu buharlaĢtırıcılı buhar sıkıĢtırmalı soğutma sistemleri, en fazla (maksimum) yükü karĢılayacak
Ģekilde tasarlanmıĢ olmalarına rağmen, ömürlerinin çoğunu kısmi yükte çalıĢarak geçirirler. Bu
sistemler, termostatik kontrol yöntemi ile sabit hızda (50 Hz) çalıĢan bir kompresörü aç/kapa döngüsü
Ģeklinde çalıĢtırdıklarından, iĢlem daha fazla enerji tüketimine yol açmaktadır. Bu deneysel çalıĢmada,
o
o
o
sıcaklık değerleri (0 C, +5 C, -5 C) olan üç buharlaĢtırıcılı buhar sıkıĢtırmalı bir soğutma sisteminin
tasarımı ve tasarım sonrası deneysel olarak analizi yapılmıĢtır. Tasarlanan ve imal edilen bu sistemde
ortak dönüĢ basıncı değerine göre kompresör değiĢken hızlarda çalıĢtırılmıĢ ve karĢılaĢtırma
yapabilmek için aynı sistem aç/kapa termostat kontrol döngüsünde de çalıĢtırılmıĢtır. Deneylerin birinci
aĢamasında kompresör sabit hızda (50 Hz) çalıĢtırılarak ortak dönüĢ basıncı ölçülmüĢ ve bu değerler
analiz edilerek kompresör çalıĢma frekansı belirlenmiĢtir. Deneylerin ikinci aĢamasında, sistemde
bulunan kompresör, Programlanabilir Mantık Kontrolörü (PLC) tarafından sürülen bir invertör ile
değiĢken hızlı hale getirilmiĢtir. Yapılan deneyler sonucunda aynı Ģartlarda çalıĢtırılan her iki sistem
için, geliĢtirilen program dâhilinde PLC kontrolünün yapıldığı sistemin, aç/kapa termostat kontrol
döngüsü ile çalıĢan sisteme göre %20 daha az elektrik enerjisi tükettiği belirlenmiĢtir. Enerji verimliliği
açısından PLC kontrolü ile sağlanan elektrik enerjisi tüketimindeki düĢüĢ değeri oldukça önemlidir.
Özellikle, soğutma yükünün fazla olduğu uygulamalarda geliĢtirilen bu model ciddi oranda enerji
tasarrufu sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Buhar SıkıĢtırmalı Soğutma, Programlanabilir Mantık Kontrolörü, Ortak DönüĢ
Basıncı

ABSTRACT
Although the vapor compression cooling systems with multi evaporators are designed to meet the
maximum cooling load, they operate at partial loads for most of their lifespan. Since these systems
operate with thermostatic control method, their compressors operate at a constant 50 Hz frequency as
on/off cycles which increases energy consumption. In this experimental study, belong to that
o
o
o
temperatures values (0 C, +5 C, -5 C), a vapor compression cooling system with three evaporators
designed and tested experimental analysis after design. Designed and manufactured in this system
the variable speed compressor was operated in accordance with the common suction pressure value
and the same system to make comparisons on / off thermostat has operated in the control loop. The
first stage of the experiment, the common suction pressure was measured by running at constant
speed compressor (50 Hz) and compressor operating frequency is determined with this values by
analyzing. In the second stage of the experiment, the compressor in the system, Programmable Logic
Controller (PLC) has been made by an inverter driven by variable speed. As a result of experiments
performed for both systems operated in the same conditions, including the development of the
program the PLC control is done by the system on / off according to a running system with thermostat
control cycle of 20% was determined to less energy is consumed. Decrease in electrical energy
consumption value provided by the PLC control is quite important in terms of energy efficiency.
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Especially when in applications where over the cooling load, improved this model will provide
substantial energy savings.
Key Words: Vapor Compression Cooling, Programmable Logic Controller, Common Suction Pressure

1. GİRİŞ
Buhar sıkıĢtırmalı soğutma sistemlerinin endüstride kullanılan birçok türü bulunmasına rağmen, farklı
gıdaların tek bir soğutma ünitesinde korunabilmesini sağlayan çok buharlaĢtırıcılı buhar sıkıĢtırmalı
soğutma sistemleri bunlar içerisinden en yaygın kullanıma sahip olanıdır.
Çoklu buharlaĢtırıcılı soğutma sistemlerinin çalıĢma Ģekli temel olarak buhar sıkıĢtırmalı soğutma
çevrimleri gibidir. Çoklu buharlaĢtırıcılı sistemler bir kompresör, bir yoğuĢturucu, birden fazla sayıda
buharlaĢtırıcı ve aynı sayıda genleĢme elamanından oluĢurlar. Bu sistemlere ait soğutma çevrim
Ģeması ġekil 1.1 de gösterilmiĢtir [Lin ve Yeh, 2009].

Şekil 1.1. Çoklu buharlaĢtırıcılı soğutma sistem Ģeması [Lin ve Yeh, 2009]
Çoklu evaporatörlü soğutma sistemleri bir evaporatörlü soğutma sistemlerine göre daha karmaĢık bir
yapıya sahiptir. Çoklu evaporatörlü sistemlerde her bir odanın soğutma yükü zamanla farklılıklar
gösterir, evaporatörlerden birindeki basınç ve soğutucu akıĢkan miktarı gibi iĢletme parametreleri diğer
evaporatörlerin uygun Ģekilde çalıĢmasını etkileyebilmektedir [Lin ve Yeh, 2009; Wu vd, 2005]. Bu
yüzden geleneksel aç-kapa kontrol sistemleri çoklu evaporatörlü soğutma sistemleri için uygun değildir
[Lin ve Yeh, 2009].
Bu sistemlerde farklı soğutucu oda sıcaklıkları farklı kapasitelerde kullanılan buharlaĢtırıcı vasıtası ile
sağlanmaktadır. Sistemde kullanılan kompresör ise bir termostat vasıtası ile aç/kapa (on-off) mantığı
ile çalıĢmaktadır. Bu tip bir kontrol türünde kompresör hızı sabittir. Bu yüzden soğutulan oda
sıcaklıklarından bağımsız olarak kompresörün harcadığı enerji aynı kalmaktadır. Endüstriyel soğutma
sistemlerinde enerji tüketimini artıran en önemli etkenlerden biride kompresörün enerji ihtiyacından
bağımsız olarak sabit hızda çalıĢmasıdır.
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Soğutma sistemlerinde, belirli bir soğutma kapasitesi için kullanılan kompresörün hızının ayarlanması
ile kompresör aç-kapa çevrim sayısı azaltılarak, çoğunlukla termostatik kontrolle çalıĢan sistemlerin
enerji tüketimleri azaltılabilir. Böylece sistem verimi de arttırılmıĢ olur. Kompresörü tahrik eden elektrik
motorunun frekansının ayarlanması ile farklı soğutma yükü Ģartları için kompresör kapasitesi
değiĢtirilerek büyük oranda enerji tasarrufu sağlanabilir [Aprea vd, 2004(1); Aprea vd, 2004(2); Tian
vd, 2008; Lin ve Yeh, 2009; Park vd, 2001; Choi ve Kim, 2003; Wu vd, 2005]. ÇeĢitli soğutma
kapasitesi kontrol metotlarının teorik olarak kıyaslanması sonucunda kompresör hızının değiĢtirilmesi
yönteminin en etkili enerji tasarrufu yöntemi olduğu görülmüĢtür.

2. MATERYAL
o

o

o

Sıcaklıları +5 C, 0 C ve -5 C olması istenilen odalar için, üç buharlaĢtırıcılı olarak tasarlanarak imal
edilen deney düzeneğinin soğutma çevrim Ģeması ġekil 2.1 de, genel görünümü de Resim 2.1 de
gösterilmiĢtir.

Şekil 2.1. Deney düzeneği soğutma çevrim Ģeması
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Resim 2.1. Deney setinin genel görünümü
1- Kompresör
2- YoğuĢturucu
o
3- Soğuk oda (0 C)

o

4- Soğuk oda (-5 C)
o
5- Soğuk oda (+5 C)
6- BuharlaĢtırıcı

7- Soğuk oda kontrolörü

Deney düzeneği üzerinde üç farklı buharlaĢtırıcı sıcaklığına sahip soğuk odalar bulunmaktadır. Her bir
buharlaĢtırıcı için kullanılan elektronik genleĢme vanalarının (EGV) görünümü Resim 2.2 de
gösterilmiĢtir.

Resim 2.2. GenleĢme elemanlarının genel görünümü
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Soğutma sisteminin imalatında kullanılan ekipmanların ve ölçüm cihazlarının özellikleri Çizelge 2.1 de
verilmiĢtir.
Çizelge 2.1. Üç buharlaĢtırıcılı soğutma sisteminde kullanılan ekipmanların ve ölçüm cihazlarının
özellikleri
Kullanılan Ekipmanlar

Teknik Özellikleri

Kompresör

ZR22K3E-TFD, 50 Hz, 3-Faz, 380/420, R407C, 1,8HP

EGV (EX2-I00)

PWM, ASC 24V, 0.1….1A

Ġnvertör

2,2 kW (3 HP), 0….60 Hz

PLC (S7-1200)

S7-1200

Soğuk Oda Kontrolörü (EC2-352)

24VAC ±10%, 50/60Hz, TCP/IP 10MBit/s

Basınç Algılayıcı

PT5-07M -0,8...7 bar, 4...20 mA, AC1 0...25 bar, 4...20 mA,

Sıcaklık Algılayıcı

NTC 10 kΩ,, -50...500C, T.kupl K Tip Sıcaklık -50…1372 C

Bu çalıĢmada, scroll kompresör kullanılmıĢtır. Scroll kompresör elektrik motoru besleme frekansı 15
Hz‟e kadar düĢürülebilmektedir. Yarı-açık pistonlu kompresörlerde 30 Hz‟den daha düĢük devirlerde
çarpmalı yağlama sisteminden dolayı yağlama problemleri, gürültü, titreĢim ortaya çıkmaktadır [Aprea
ve ark., 2004(1), Aprea ve Mastrullo, 2006, Erken, 2009]. Scroll kompresörde ise bu problem daha
azdır. Bu çalıĢmada, sabit hızlı çalıĢtırılmak üzere tasarlanmıĢ scroll kompresör, değiĢken hızlı olarak
çalıĢtırılacağı için kompresör hızı 30 Hz‟den daha aĢağı indirilmemiĢtir.

3. DENEYLERİN YAPILIŞI VE VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Soğutma sistemin kompresörü öncelikle 50 Hz sabit frekansa ayarlanarak deneyler yapılmıĢtır. Ölçüm
noktalarından alınan veriler 1 saniye aralıklar ile kayıt edilmiĢtir. Yapılan çalıĢmada her bir
buharlaĢtırıcının zamana bağlı olarak basınç değiĢimi ġekil 3.1 de verilmiĢtir.
Basınç (+5)

Basınç (0)

Basınç (-5)

4
3,5

Basınç (bar)

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Zaman (sn)

Şekil 3.1. Zamana bağlı olarak buharlaĢtırıcılardaki basınçların değiĢimi
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ġekil 3.1 de farklı sıcaklıklara sahip odalar için buharlaĢtırıcılara ait basınç değiĢimleri görülmektedir,
her bir buharlaĢtırıcı için basınç değerleri farklılıklar göstermesine rağmen, ortak bir dönüĢ basıncına
ulaĢmak için birbirlerine benzer bir salınım göstermektedirler.
Soğutma sistemi kompresörü sabit hızda çalıĢırken odalardan birinin ya da bir kaçının istenilen
sıcaklık değerine gelmesi durumunda soğuk oda kontrolörü elektronik genleĢme vanalarını (EGV) tam
olarak kapatarak buharlaĢtırıcılara gidecek olan soğutkanı engellemektedir. Soğutkan geçiĢinin
engellenmesi ile kompresöre dönen soğutkan miktarı azalacak ve basınç düĢecektir. Bu değiĢim aynı
zamanda da sistemin toplam ısı yükündeki değiĢimi yansıtmaktadır. ġekil 3.2 deki grafik üzerindeki ani
basınç düĢüĢleri bu durumu göstermektedir.

4

Basınç (bar)

3,5

Ortak Dönüş Basıncı

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Zaman (sn)

Şekil 3.2. Zamana bağlı ortak dönüĢ basıncının değiĢimi
Bu ısı yüklerindeki değiĢimleri irdelemek ve sabit hızlı sisteme ait basınç değiĢimlerinin değiĢken hızlı
kompresör kontrolüne referans olması açısından ġekil 3.1 ve ġekil 3.2 deki grafikler oluĢturulmuĢtur.
Deneylerin ikinci aĢamasında, kompresör bir frekans invertörü ile sürülerek değiĢken hızda uygun
aralıklarda çalıĢtırılmıĢ ve ölçüm noktalarından alınan veriler kayıt altına alınmıĢtır. Bu kontrol sistemi
ile çoklu buharlaĢtırıcılı soğutma sistemi üzerindeki yük değiĢimlerine göre kompresör değiĢken hızlı
olarak çalıĢtırılmıĢtır. DeğiĢken hızlı sistem için ortak dönüĢ basıncında yer alan basınç algılayıcı PLC
cihazı ile bağdaĢtırılmıĢtır bu yüzden tekrardan basınç değiĢimlerini gösteren grafikler değiĢken hızlı
sistem için oluĢturulmamıĢtır.
Soğutma sisteminde yapılan her iki deney için zamana göre toplam elektrik enerjisi tüketimini ġekil 3.3
ve ġekil 3.4 de verilmiĢtir.
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Toplam Elektrik Enerjisi Tüketimi
(kWh)

kWh (50Hz sabit)

kWh (PLC)
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70

80

90

Zaman (dak)

Şekil 3.3. Zamana bağlı toplam elektrik enerjisi tüketimi
ġekil 3.3 ve ġekil 3.4 de, yapılan kontrol sistemi ile toplam elektrik enerjisi tüketiminin, sabit hızda
çalıĢan sisteme göre daha az olduğu görülmektedir. Soğutma sistemi üzerinde yer alan elektronik
sayaç ile 10 dakika aralıklarla toplam elektrik enerjisi tüketimi değerleri kayıt edilerek ġekil 3.3 ve ġekil
3.4 oluĢturulmuĢtur. ġekil 3.3 her iki sistem için toplam elektrik enerjisi tüketimi farkını daha açık
ortaya koymaktadır.
kWh (50Hz sabit)

kWh (PLC)

Elektrik Enerjisi Tüketimi
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Şekil 3.4. Zamana bağlı elektrik enerjisi tüketimi
ġekil 3.4 de ise zaman içinde elektrik enerjisi tüketimlerindeki salınımlar açıkça görülmektedir. Ayrıca
sistem ilk çalıĢtırıldığında enerji tüketiminin yükseliĢi ve sistem kararlı hale geldiğinde harcanan
elektrik tüketimleri arasındaki fark net bir Ģekilde ortaya konulmuĢtur.
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4.SONUÇ
Tasarlanan ve imal edilen bu sistemde ortak dönüĢ basıncı değerine göre kompresör değiĢken
hızlarda çalıĢtırılmıĢ ve karĢılaĢtırma yapabilmek için aynı sistem aç/kapa termostat kontrol
döngüsünde de çalıĢtırılmıĢtır. Yapılan deneyler sonucunda aynı Ģartlarda çalıĢtırılan her iki sistem
için, geliĢtirilen program dâhilinde PLC kontrolünün yapıldığı sistemin, aç/kapa termostat kontrol
döngüsü ile çalıĢan sisteme göre %20 daha az elektrik enerjisi tükettiği saptanmıĢtır. Enerji verimliliği
açısından PLC kontrolü ile sağlanan elektrik enerjisi tüketimindeki düĢüĢ değeri oldukça önemlidir.
Özellikle, soğutma yükünün fazla olduğu uygulamalarda geliĢtirilen bu model ciddi oranda enerji
tasarrufu sağlayacaktır.
Bu çalıĢmada PWM kontrollü elektronik genleĢme vanaları baĢarılı bir Ģekilde kullanılmıĢtır. PWM
kontrollü elektronik genleĢme vanaları kullanılarak daha hassas oda sıcaklıkları elde edilmiĢtir. Çoklu
buharlaĢtırıcılı soğutma sistemlerinde elektronik genleĢme vanalarının uyumlu olarak çalıĢtığı
görülmüĢtür.
Büyük soğutma yüklerine ihtiyaç duyulan uygulamalarda soğuk oda fanlarının hız kontrolü
geliĢtirilebilir. Bu kontrol ile çok daha hassas sıcaklık değerleri elde edilebilir.
Yapılan çalıĢmada R407C soğutkanı kullanılmıĢtır. Ġstenilen daha farklı oda sıcaklıkları ve soğutma
yükleri için termodinamik analizler yapılarak çevresel ve enerji faktörleri açısından uygun soğutkanlar
tercih edilebilir.

KAYNAKLAR
[1] LĠN, J.-L., Yeh T.-J., “Control of multi-evaporator air-conditioning systems for flow distribution”,
Energy Conversion and Management , 50 : 1529-1541 (2009).
[2] WU, C., Xingxi Z., Shiming D., “Devolopment of control method and dynamic model for multievaporator air conditioners (MEAC)”, Energy Conversion and Management, 46 : 451-465 (2005).
[3] APREA, C., Mastrullo R., Renno C. “Fuzzy control of the compressor speed in a refrigeration
plant”. International Journal of Refrigeration, 27, 639-648 (2004-1).
[4] APREA, C., Mastrullo R., Renno C., Vanoli G.P., “An evaluation of R22 substitutes performances
regulating continuously the compressor refrigeration capacity”, Applied Thermal Engineering, 24,
127-139 (2004-2).
[5] TĠAN, J., Feng Q., Zhu R., “Analysis and experimental study of MIMO control in refrigeration
system” , Energy Conversion and Management, 49 : 933-939 (2008).
[6] PARK, Y.-C., Kim Y.-C., Min M-K., “Performance analysis on a multi-type inverter air contitioner”,
Energy Conversion and Management, 42 : 1607-1621 (2001).
[7] CHOĠ, J.M., Kim Y.C., “Capacity modulation of an inverter-driven multi-air conditioner using
electronic expansion valves”, Energy, 28 : 141-155 (2003).
[8] Aprea C., Mastrullo R., Renno C. “Experimental analysis of scroll compressor performances
varying its speed”. Applied Thermal Engineering, 26, 983-992 (2006).
[9] ERKEN, O., “Bir soğutma grubunda kompresör hızının ve elektronik genleĢme vanasının bulanık
mantık algoritma ile kontrolü”, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ġzmir,
100-102 (2009).

ÖZGEÇMİŞ
Hikmet DOĞAN
Malatya 1954 yılı doğumlu olan Hikmet DOĞAN; 1979 yılında Ankara Yük. Tek Öğret. Okulu‟ndan
mezun oldu. 1980 yılında Almanya'ya gitti ve Wolfenbüttel mühendislik yüksekokulunda
(Fachhochschule von Wolfenbüttel ) Tesisat Mühendisliği (Versorgungstechnik) bölümüne kaydoldu.
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

____________________ 1177 _______

Daha sonra eğitimini yarıda bırakarak yurda döndü ve 1985 yılında G. Ü. Tek. Eğt. Fak. Mak.
Bölümünde ArĢ. Gör. olarak göreve baĢladı. 1987 yılında, aynı üniversiteye bağlı Fen Bilimleri
Enstitüsü‟nde Yüksek Lisans‟ını, 1995 „de de doktora çalıĢmasını tamamladıktan sonra “Yrd. Doç.
Dr.”, 1997 „de “Doçent Dr.” ve 2003 tarihinde de "Prof. Dr." unvanını aldı. Halen aynı Üniversite‟de
görev yapmakta olan Doğan‟ın, değiĢik konuları ihtiva eden bilimsel makaleleri, üç yardımcı ders
kitabı, “Siyün-Bike” adlı bir tarihi romanı ve “HesaplaĢma” adlı bir de tiyatro eseri bulunmaktadır.
Mustafa AKTAŞ
Mustafa AKTAġ, 1979 yılında Bolu‟da doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini Ankara‟da tamamladıktan sonra
2000 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü Tesisat Anabilim
Dalı‟ndan mezun oldu. 2001 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü
Tesisat Anabilim Dalı‟nda ArĢ. Gör. olarak göreve baĢladı. 2003 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Makine Eğitimi Bölümü‟nde Yüksek Lisans çalıĢmasını ve 2007 yılında da Gazi Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Eğitimi Bölümü‟nde Doktora çalıĢmasını tamamladı. Kurutma
sistemleri, iklimlendirme, soğutma ve güneĢ enerjisi konularını içeren yaklaĢık 50 adet yurt içi ve yurt
dıĢı yayını bulunmaktadır. Halen Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği
Bölümünde doçent olarak görev yapmaktadır.
Şafak ATAŞ
1981 yılı Tirebolu doğumludur. 2002 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi
Tesisat Öğretmenliği Bölümünü bitirmiĢtir. 2005 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Makine Eğitimi Bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıĢtır. 2004-2014 yılları arasında Karabük
Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ġklimlendirme ve Soğutma Teknolojileri bölümünde Öğretim Görevlisi
olarak çalıĢmıĢtır. 2014 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Eğitimi Bölümünde
Doktora çalıĢmasını tamamladıktan sonra Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri
Mühendisliği Bölümünde Yrd. Doç. Dr. olarak göreve baĢlamıĢtır. Ġklimlendirme ve Soğutma
konularında çalıĢmaktadır.

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu Bildirisi

TESKON 2015 / SOĞUTMA TEKNOLOJĠLERĠ SEMPOZYUMU

Bu bir MMO
yayınıdır

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

ÇĠFT KADEMELĠ ABSORPSĠYONLU SOĞUTMA
SĠSTEMĠNĠN PERFORMANS ANALĠZĠ

FATĠH YĠĞĠT
KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ
AHMET KABUL
SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ

MAKĠNA MÜHENDĠSLERĠ ODASI

BĠLDĠRĠ

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

____________________ 1181 _______

ÇĠFT KADEMELĠ ABSORPSĠYONLU SOĞUTMA SĠSTEMĠNĠN
PERFORMANS ANALĠZĠ
Fatih YĠĞĠT
Ahmet KABUL

ÖZET
Bu çalıĢmada, güneĢ ıĢınım miktarı ve güneĢlenme süresine paralel olarak artan soğutma ihtiyacının
karĢılanmasında jeotermal enerji, atık ısı ve güneĢ enerjisinin kullanılmasını mümkün kılan
absorpsiyonlu soğutma sistemleri incelenmiĢtir. Bu amaçla H 2O - LiBr akıĢkan çiftinin kullanıldığı çift
kademeli absorpsiyonlu soğutma sistemi performans analizi yapılmıĢtır. Sistemin her bir elemanı için
termodinamiksel bağıntılar elde edilip tablolar halinde ortaya konulmuĢtur. Sistemin Enerji analizi
yapılırken EES (Mühendislik Denklem Çözücü) paket programı kullanılmıĢtır. Sistemdeki jeneratör
sıcaklığı 125 – 135 °C arasında değiĢtirilerek, jeneratör sıcaklığındaki değiĢimin soğutma tesir
katsayısı (COP) ve sistem elemanlarının kapasitesi üzerindeki etkisi araĢtırılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Çift etkili absorpsiyonlu soğutma, Performans analizi, GüneĢ enerjisi

ABSTRACT
In this study, absorption cooling systems that enabling the use of solar energy which the amount of
solar radiation and sunshine duration in parallel to meet the increasing need for cooling has been
investigated. For this purpose, geothermal energy, waste heat and solar energy are used a pair of
fluid-assisted double stage absorption cooling system performance analyzes have been performed.
Thermodynamic connections have been obtained and are provided as statements for each companent
of the system. While system of performance analysis was being done, EES (Engineering Equation
Solver) was used. Generator temperature in the system has been chanced with one-degree
increments between 125-135 °C, the effect on the system components of capacity and coefficient of
performance (COP), was observed.
Key Words: Double stage absorption cooling system, Performance analysis, Solar energy

1. GĠRĠġ
Tüm geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de sanayinin hızla geliĢmesi ve
insanların refah seviyesinin yükselmesi artan enerji ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Dünyada
ve ülkemizde en yaygın kullanılan enerji türü olan elektrik enerjisinin üretiminin yaklaĢık % 80’i fosil
kökenli kaynaklarla sağlanmaktadır. Ancak Fosil kaynaklı yakıtların elektrik üretimi amaçlı kullanılması
sera gazları salınımına neden olup çevreye ciddi hasarlar vermektedir [1]. Bunun yanı sıra ülkemiz
fosil enerji kaynakları bakımından pek zengin değildir. Bu durum fosil kökenli kaynaklardan enerji
üretimi yapan ülkemizin dıĢa bağımlığını daha da arttırmaktadır. Ülkemizde fosil kökenli enerji
kaynaklarının sınırlı olmasına karĢın ciddi kabul edilebilecek oranda güneĢ, rüzgar, jeotermal vb.
yenilenebilir enerji kaynakları mevcuttur. Özellikle Avrupa ülkelerine kıyasla ekvator kuĢağına yakın
olmanın getirdiği en büyük avantaj günlük güneĢlenme süresi ve güneĢ ıĢınım miktarının fazla
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olmasıdır. Günümüzde özellikle ülkemizin güney kısımlarında güneĢ enerjisi su ısıtma amaçlı yaygın
Ģekilde kullanılmaktadır [2].
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeĢitli alanlardaki yapılacak yenilikler ve düzeltmelerle -verimsiz
Ģekilde- fazla enerji tüketiminin önüne geçmek mümkündür. Soğutma sistemleri konutlardan sanayiye
kadar birçok alanda farklı amaçlarla (gıda depolama, konfor vs.) kullanılmaktadır. Paris Uluslararası
Soğutma Enstitüsünün açıkladığı rapora göre, soğutma ve klima sistemleri dünya toplam elektrik
üretim miktarının % 15’ini tüketmektedir [3]. Diğer taraftan klima sistemleri için elektrik tüketimi tüm
konutlar ve iĢ merkezleri açısından dikkate alındığında yaklaĢık % 45 civarında olduğu tahmin
edilmektedir [4].
Soğutma sistemlerinde elektrik enerjisi yerine güneĢ, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynakları ve
atık ısılar kullanılabilir. Isı enerjisinin soğutma amaçlı kullanıldığı çeĢitli soğutma çevrimleri mevcuttur.
Absorpsiyonlu soğutma sistemleri ısının soğutma amaçlı kullanılabildiği sistemlerim baĢında
gelmektedir. Soğutma yapmak için elektrik enerjisi harcamak yerine ısı enerjisi tüketmek yüksek
kaliteli enerji biçimi olan elektrik enerjisinde tasarruf edilmesini sağlayacaktır. Ayrıca elektrik enerjisinin
tüketildiği yerin üretildiği tesisten çok uzakta olması ekstra kayıplara yol açmaktadır ve bu durum
enerjide dıĢa bağımlı olan ülkemizin milli servetini boĢa harcamaktır. Soğutma sistemlerinde yerli ve
yenilenebilir olan enerji kaynaklarının kullanılması bu gibi kayıplarında önüne geçeceğinden daha
avantajlıdır [5,6]. Bununla birlikte geleneksel soğutma uygulamalarında (1960’lı yıllarda zararları
bilinmeyen) soğutucu akıĢkan olarak kullanılan ve ozon tabakasının zayıflamasına sebep olarak
küresel ısınmanın artmasına neden olan birçok CFC (Chloro Fluoro Carbon) ve HCFC ( Hydro Chloro
Fluoro Carbon) gazlarının kullanımı yasaklanmıĢtır [7]. Geleneksel soğutma sistemlerinde yaygın
olarak kullanılan inorganik gazların gelecekte ne gibi zararlara yol açacağı tam olarak
kestirilememektedir. Bu durum da göz önüne alınarak geleneksel soğutma sistemlerinin yerine çevre
dostu sayılabilecek absorpsiyonlu soğutma sistemin kullanılması ülkemiz ve dünyamızın geleceği için
büyük önem arz etmektedir.
Ülkemizde yaz aylarında soğutma ihtiyacı artmaktadır ancak buna paralel olarak yaz aylarında
güneĢlenme süresi ve ıĢınım miktarı da kayda değer ölçüde yükselmektedir. Vakum tüplü ve parabolik
yoğunlaĢtırıcı kolektörler ile güneĢ enerjisinden faydalanarak yüksek sıcaklıklarda ısı enerjisi
üretilebilmektedir. Özellikle konutlarda konfor amaçlı duyulan soğutma ihtiyaçları geliĢen güneĢ
enerjisi sistemleri sayesinde konutlarda kurulacak sistemlerle karĢılamak mümkündür [2,8]. Ayrıca
sistemin kullanılacağı yere yakın bölgelerde bulunan jeotermal kaynaklar ve atık ısı kaynakları da
soğutma ihtiyacının karĢılanması amacıyla kullanılabilir.
Literatüre bakıldığında, absorpsiyonlu soğutma sistemi ile ilgili çeĢitli çalıĢmalar bulunmaktadır.
Güngör vd. 2013 yılında, güneĢ enerjisi kaynaklı soğutma sistemleri ve bu alandaki yeni uygulamalar
konusunu çalıĢmıĢlardır. GüneĢ enerjisi kaynaklı soğutma sistemlerinin genel tanımlamalarını yaparak
birbirleri arasındaki farklarını, avantajlarını ve dezavantajlarını belirtmiĢlerdir [6].
Yılmazoğlu tarafından tek etkili bir absorpsiyonlu soğutma sisteminin termodinamik analizi yapılmıĢtır.
Tasarım verilerine göre buharlaĢtırıcı, absorber, jeneratör ve yoğuĢturucu için ısı transferi alanları
hesap etmiĢtir. Ayrıca sistemin COP ve ekserjitik COP ’sini elde etmiĢtir [9].
Yıldırım vd. tarafından, düĢük sıcaklıkta ısı kaynağı kullanan bir absorpsiyonlu soğutma sisteminin
termoekonomik optimizasyonunu yapısal bağ katsayıları yöntemi kullanılarak yapmıĢlardır.
Termoekonomik optimizasyon sonucunda sistemde kullanılan buharlaĢtırıcı, absorber, yoğuĢturucu ve
generatör için optimum ısı transfer alanları hesaplamıĢlardır [10].
Solum vd. tarafında Çift Etkili LiBr-H2O akıĢkanlı Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminde Termodinamiksel
Büyüklüklerin Sistem Performansına Etkileri üzerinde bir inceleme yapılmıĢ ve sonuç olarak çift etkili
absorpsiyonlu soğutma sistemlerinde COP ’nin 1’in üzerine çıkılabileceği ortaya konuĢmuĢtur [5].
Bu çalıĢmada çift kademeli H2O- LiBr akıĢkan çiftinin kullanıldığı absorpsiyonlu soğutma sisteminin
tasarım Ģartları belirlenerek bilgisayar ortamında EES programı ile enerji analizi yapılmıĢtır. Sistem
elemanlarının her biri için enerji yükleri hesap edilmiĢ ve sistemin soğutma tesir katsayısı
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hesaplanmıĢtır. Ayrıca jeneratör 1’in sıcaklığı 125 – 135 ᵒC arasında değiĢtirilerek COP ve sistemdeki
yüklerin değiĢimi üzerindeki etkisi incelenmiĢtir.

2. ABSORPSĠYONLU SOĞUTMA SĠSTEMĠ
Geleneksel soğutma sistemlerinde kullanılan kompresör, gazların özgül hacminin sıvılara kıyasla
büyük olmasından dolayı sıkıĢtırma iĢlemi esnasında pompalara göre çok daha fazla enerji tüketir.
Absorpsiyonlu soğutma sistemlerinde kompresörün yerini termal kompresör diye de adlandırılan bir
sistem almaktadır. Bu sistem temelinde ilk olarak soğutucu akıĢkanın bir sıvı ile absorbe edilip eriyik
pompası ile gerekli sıkıĢtırma iĢleminin gerçekleĢtirilmesi ve daha sonra yüksek basınçtaki eriyik
karıĢıma ısı verilerek soğutucu akıĢkanın absorber akıĢkandan ayrılması prensibine dayanır.
Absorpsiyonlu soğutma sistemlerinde NH3 – H2O, H3 – ZnBr, NH3 - LiBr2, NH3 - LiNO3, NH3 - SrCl2,
NH3 - CaCl2, H2O - LiBr gibi çeĢitli akıĢkan çiftleri kullanılmaktadır. Bu akıĢkan çiftleri arasında ilk
yazılan akıĢkan soğutucu ikinci yazılan akıĢkan ise absorber akıĢkandır. Soğutucu akıĢkan sistem
içerisinde yoğuĢturucu, kısılma vanası ve buharlaĢtırıcı devresinde dolaĢır absorber akıĢkan ise
absorber, pompa, generatör ve kısılma vanasından geçerek tekrar absorbere gelen bir çevrimde
dolanır [11,12].
Soğutucu akıĢkanın absorblanması esnasında ısı atılırken soğutucu akıĢkanın absorber akıĢkandan
ayrılması sırasında ise ısıya ihtiyaç vardır. Bu ısı ihtiyacını karĢılamak için çeĢitli ısı kaynaklarının
kullanılmasıyla beraber yenilenebilir enerji kaynağı olan güneĢ enerjisinin kullanılması güneĢin bol ve
maliyetsiz olmasından ötürü daha uygundur [13].
Kullanılacak olan akıĢkan çiftleri, kolay temin edilebilir olması, düĢük maliyetli olması, viskozitelerin
düĢük olması, soğutkanların yüksek buharlaĢma ısısına sahip olması, zehirli ve korozif olmaması,
absorber akıĢkan ile iyi çözünebilmesi gibi özelliklerde olmalıdır [12].
2.1. Çift Kademeli Absorpsiyonlu Soğutma
Aynı Ģartlar altında (Sıcaklık ve basınç) çalıĢan soğutma sistemlerinde soğutma gücünü arttırmak için
çeĢitli yollar bulunmakla beraber sistemde dolaĢan soğutucu akıĢkan debisinin artıĢı ile de soğutma
gücünü arttırmak mümkündür. Çift kademeli absorbsiyonlu soğutma sistemleri, aynı enerjiye sahip atık
ısı kullanımıyla daha fazla soğutucu akıĢkanı, hapsedilmiĢ olduğu akıĢkandan ayırarak soğutma
gücünü arttırmak için tasarlanmıĢ sistemlerdir [10,12].
Çift kademeli absorbsiyonlu soğutma sistemlerinin tek kademeli sistemlerden farkı 3 ayrı basınç
değerinde çalıĢıyor olmasıdır. Sistemde en yüksek basınca pompanın ardından çıkılmakta ve
jeneratör 1 yüksek basınç altında çalıĢmaktadır. Daha fazla soğutucu akıĢkan buharlaĢtırmak
amacıyla sisteme eklenen jeneratör 2’de ve kondenserde akıĢkan orta basınçta, evaparatörde ve
absorberde en düĢük basınçta dolaĢmaktadır.
Çift kademeli H2O-LiBr akıĢkan çifti ile çalıĢan absorpsiyonlu soğutma sisteminde, jeneratör 1’de
buhar fazına geçerek LiBr (Absorber akıĢkan)’den ayrılan H 2O (soğutucu akıĢkan) enerjisini jeneratör
2’de H2O-LiBr’e aktararak bir kısım soğutucu akıĢkan suyun daha buharlaĢmasını sağlamaktadır.
Böylece kondensere gelen soğutucu akıĢkan debisi arttırılmaktadır.
LiBr – H2O akıĢkan çiftinin kullanıldığı absorpsiyonlu soğutma sistemlerinde LiBr ’nin kristalleĢme
ihtimalinden ötürü 75 °C’nin altındaki sıcaklıklarda çalıĢması tercih edilmez. Jeneratör 2 sıcaklığının
75 °C’nin altına düĢmemesi için Jeneratör 1 sıcaklığı 125 °C ve üzerinde olmalıdır. Sözü edilen
sıcaklıklara jeotermal ve atık ısı kaynaklarından sağlanabileceği gibi güneĢ enerjisinden sağlamak
istenildiği durumlarda vakum tüplü ya da yoğunlaĢtırmalı parabolik kolektörler kullanılmalıdır. Vakum
tüplü güneĢ kolektörleri düĢük ısı kayıplarından ötürü verimli sistemlerdir. Bu tip güneĢ kolektörlerinde
ısı kaybının yalnızca ıĢınım ile olduğu kabul edilir. Vakum tüplü güneĢ kolektörleri ıĢınım oranlarına
göre değiĢmekle birlikte sıcaklıkları 135 °C’ye kadar yükselen ısı enerjisini akıĢkana aktarılabilir [2,12].
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Absorpsiyonlu soğutma sistemlerinin avantajları [12];





Tek hareketli kısmın eriyik pompası olması nedeniyle, kompresör içeren geleneksel soğutma
sistemlerine göre oldukça sessiz ve rahat çalıĢmaktadır.
Hareketli parçaların azlığı nedeniyle hem sistemde titreĢim ve gürültü meydana gelmez hem
de çok az bakım gerektirir.
DeğiĢken soğutma yükleri için tam bir verimlilik sağlayabilirler
GüneĢ, jeotermal ve atık ısı gibi enerji kaynaklarını kullanılabilmesi sayesinde enerji
giderlerinde ekonomiklik sağlayabilmektedir.

2.1. Sistem Tasarım Parametreleri ve Kabuller
Sistemin tasarım parametreleri ve kabuller aĢağıda belirtilmiĢtir.
1. Sistemde H2O - LiBr akıĢkan çifti kullanılmaktadır.
2. Evaparatör, kondenser ve absorber sıcaklıkları sırasıyla 12 °C, 42 °C ve 42 °C olarak kabul
edilmiĢtir.
3. Isı değiĢtiricilerin verimi karĢıt akıĢlı bir ısı değiĢtiricisi için ortalama olarak 0.6 alınmıĢtır.
4. AkıĢkanın yoğuĢturucuya giriĢte doymuĢ buhar, çıkıĢta ise doymuĢ sıvı ve yoğuĢturucu
sıcaklığındadır.
5. AkıĢkanın buharlaĢtırıcıya giriĢte doymuĢ sıvı, çıkıĢta ise doymuĢ buhar ve buharlaĢtırıcı
sıcaklığındadır.
6. Absorber çıkıĢında karıĢımın tamamen sıvı olduğu ve absorber sıcaklığındadır.
7. Sistemdeki basınç kayıpları ihmal edilmiĢtir.
8. Kısılma vanalarının sabit entalpide çalıĢtığı kabul edilmiĢtir.
9. Generatörden ayrılan soğutucu akıĢkan buharının sıcaklığı ve basıncı, jeneratör sıcaklığı ve
basıncındadır.
10. Absorberden ayrılan eriyik, absorber sıcaklığı ve basıncında denge halindedir.
11. Generatörden ayrılan eriyik, generatör sıcaklığı ve basıncında denge halindedir.
12. Absorber, jeneratör, yoğuĢturucu ve buharlaĢtırıcı gibi elemanların çevreye ısı kaybı olmadığı
kabul edilmiĢtir.
13. Sistemin termodinamik analizi sürekli rejim Ģartlarında için yapılmıĢtır.
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3. PERFORMANS ANALĠZĠ
Kütlenin korunumu ilkesi bir hal değiĢimi boyunca sistemde olan net kütle geçiĢinin, aynı hal
değiĢiminde sistemde meydana gelen toplam kütle değiĢimine eĢit olduğunu ifade eder. Genel kütle
dengesi aĢağıda verilmiĢtir [14].
[kg/s]

(1)

Termodinamiğin birinci kanunu enerjinin korunumu ilkesinin bir ifadesidir. Herhangi bir hal değiĢimine
uğrayan bir sistemin genel enerji dengesi aĢağıdaki gibidir [14];
[kW]
Burada

Isıl enerjiyi,

(2)

iĢi ve h entalpiyi ifade etmektedir.

Tek etkili absorpsiyonlu soğutma sisteminin verimi, etkinlik katsayısı ile ifade edilir [14]:
[-]

(3)

Yukarıda verilen denge denklemleri, incelenen çift kademeli absorbsiyonlu soğutma sistemine
uygulanmıĢ ve her bir sistem elemanı için kütle ve enerji denge denklemleri çıkartılmıĢtır (Tablo 1).
Tablo 1. Sistem elemanları için kütle ve enerji denklikleri
Sistem
elemanları

Kütlenin korunumu

Enerjinin korunumu

Absorber
Pompa

=0

Jeneratör 1
Jeneratör 2

Kondenser

Evaparatör

=0

Kısılma
vanası 1
Kısılma
vanası 2
Kısılma
vanası 3
Kısılma
vanası 4
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4. SONUÇLAR VE TARTIġMA
Çift kademeli absorpsiyonlu soğutma sistemi kabul edilen değerler için mühendislik denklem çözücü
(EES) ile bilgisayar ortamında çözümlenmiĢ ve sistemdeki her noktanın faz, sıcaklık, basınç, özgül ısı,
entalpi, kütlesel debi ve konsantrasyon özellikleri tabloda verilmiĢtir.
Tablo 2. Belirtilen noktalar için termodinamiksel özellikler
T
[ᵒC]
H2O
Ölü hal
5
H2O-LiBr Güçlü karıĢım
42
H2O-LiBr Güçlü karıĢım 43,2
H2O-LiBr Güçlü karıĢım 81,48
H2O-LiBr Güçlü karıĢım 107,6
H2O-LiBr Ort. Güç. KrĢm. 125
H2O-LiBr Ort. Güç. KrĢm. 98,89
H2O-LiBr Ort. Güç. KrĢm. 80
H2O-LiBr Zayıf KarıĢım
107
H2O-LiBr Zayıf KarıĢım 68,72
H2O-LiBr Zayıf KarıĢım
42
H2O
Buhar
125
H2O
Sıvı+Buhar
108,8
H2O
Sıvı+Buhar
42
H2O
Buhar
107
H2O
Sıvı
42
H2O
Sıvı+Buhar
12
H2O
Buhar
12
H2O
SkĢ. Sıvı
22
H2O
SkĢ. Sıvı
33,25
H2O
SkĢ. Sıvı
130
H2O
SkĢ. Sıvı
116,6
H2O
SkĢ. Sıvı
22
H2O
SkĢ. Sıvı
43,25
H2O
SkĢ. Sıvı
22
H2O
SkĢ. Sıvı
28

Noktalar AkıĢkan
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Faz

P
Cp
h
m
[kPa] [kj/kg.K] [kj/kg] [kg/s]
101,3
4,2
21,12
1,403 2,039 97,63 1,029
47,37 2,041 100,1 1,029
47,37 2,089 179,7 1,029
47,37 2,115 235,4 1,029
47,37 2,086 275,2 0,9963
47,37 2,059 220,3 0,9963
8,205
2,04
220,3 0,9963
8,205 2,052 238,6 0,9862
8,205 2,013 160,1 0,9862
1,403 1,973 160,1 0,9862
47,37 2,149 2713 0,03251
47,37
4,23
456,3 0,03251
8,205
456,3 0,03251
8,205
2,07
2687 0,01011
8,205 4,182 175,9 0,04261
1,403
175,9 0,04261
1,403 1,875 2523 0,04261
200
4,183 92,39 3,503
200
4,183 139,5 3,503
400
4,267 546,5 4,223
400
4,242 489,3 4,223
200
4,183 92,39 0,3881
200
4,182 181,3 0,3881
200
4,183 92,39 3,985
200
4,183 117,5 3,985

x
[%]
0,5476
0,5476
0,5476
0,5476
0,5654
0,5654
0,5654
0,5712
0,5712
0,5712
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabloda belirtilen güçlü karıĢım, soğutucu akıĢkan bakımından zengin olan karıĢımdır. Orta güçte
karıĢım (Ort.Güç.KrĢm), soğutucu akıĢkan bakımından karıĢımlar arasında kıyaslandığında orta
zenginlikteki karıĢımı ifade etmektedir. Zayıf karıĢım, soğutucu akıĢkan bakımından fakir olan
akıĢkandır.
Performans analizi için Tablo 1’de verilen denklemler kullanılarak hesaplanan termodinamiksel özellik
değerleri Tablo 2’de ve kapasite değerleri Tablo 3’te verilmiĢtir.
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Tablo 3. Belirlenen çalıĢma parametreleri için sistem elemanlarının kapasite değerleri
Sistem
elemanları

Kapasite
Q [kW]

Absorber

164.9

Pompa

2.518

Isı DeğiĢtirici 1

-

Isı DeğiĢtirici 2
Generatör 1

120.2

Generatör 2

73.37

Kondenser

34.49

Evaparatör

100

Jeneratör sıcaklığı 125 le 135 C arasında 1 derecelik artıĢlarla değiĢtirildiğinde COP ve sistem
elemanlarının kapasitesindeki değiĢimi incelendiğinde ortaya çıkan bulgular aĢağıdaki tabloda
verilmiĢtir.
Tablo 4. Farklı jeneratör sıcaklıkları için COP ve sistem elemanlarının kapasite değerleri

T
[°C]
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

COP
[-]
0.8151
0.9536
1.088
1.218
1.344
1.467
1.586
1.701
1.813
1.922
2.028

Q_A
[kW]
164.9
157.1
151.5
147.3
144.1
141.5
139.4
137.7
136.3
135.1
134.1

Q_E
[kW]
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Q_G1
[kW]
120.2
102.7
90.06
80.44
72.9
66.81
61.81
57.62
54.06
51
48.34

Q_G2
[kW]
73.37
62.42
54.47
48.42
43.67
39.84
36.68
34.03
31.78
29.84
28.15

Q_K
[kW]
34.49
45.36
53.27
59.3
64.04
67.87
71.03
73.69
75.96
77.92
79.63

W_P
[kW]
2.518
2.144
1.872
1.665
1.502
1.371
1.263
1.173
1.096
1.03
0.972

Ġncelenen sistemden jeneratör 2, ısı değiĢtirici 2, kısılma vanası 2 ve kısılma vanası 3 çıkarılırsa
sistem tek kademeli absorbsiyonlu soğutma sistemi olacaktır. Bu durum için jeneratör 1 sıcaklığı 125
°C ile 135 °C arasında bir derecelik artıĢlarla değiĢtirilerek sistem elemanlarının kapasiteleri ve COP
incelendiğinde aĢağıdaki tabloda verilen bulgulara ulaĢılmıĢtır.
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Tablo 5. Çift ve tek kademeli sistemde farklı jeneratör sıcaklıkları için COP ve sistem elemanlarının
kapasite değerleri
T
o
[ C]

COP
[-]

Q_A
[kW]

Q_J
[kW]

Q_K
[kW]

125

Çift
Kad.
0.8151

Tek
Kad.
0.8083

Çift
Kad.
164.9

Tek
Kad.
122.6

Çift
Kad.
120.2

Tek
Kad.
123.1

Çift
Kad.
34.49

Tek
Kad.
109

W_P
[kW]
Çift
Tek
Kad.
Kad.
2.518 0.6418

126

0.9536

0.808

157.1

122.5

102.7

123.1

45.36

109.1

2.144

0.635

127

1.088

0.8077

151.5

122.4

90.06

123.2

53.27

109.2

1.872

0.6287

128

1.218

0.8072

147.3

122.4

80.44

123.3

59.3

109.3

1.665

0.6226

129

1.344

0.8068

144.1

122.4

72.9

123.3

64.04

109.4

1.502

0.6167

130

1.467

0.8222

141.5

120.5

66.81

121

67.87

109.5

1.371

0.6111

131

1.586

0.8385

139.4

118.3

61.81

118.7

71.03

109.5

1.263

0.6056

132

1.701

0.8552

137.7

116

57.62

116.3

73.69

109.6

1.173

0.6005

133

1.813

0.8721

136.3

113.6

54.06

114.1

75.96

109.7

1.096

0.5957

134

1.922

0.8891

135.1

111

51

111.9

77.92

109.8

1.03

0.5912

135

2.028

0.9058

134.1

108.5

48.34

109.8

79.63

109.9

0.972

0.5872

Elde edilen bulgular göz önüne alındığında grafik 1’de görüldüğü gibi soğutma tesir katsayısı çift
kademeli bir absorbsiyonlu soğutma sisteminde jeneratör sıcaklığına göre doğrusal olarak artmakta
iken tek kademeli bir absorbsiyonlu soğutma sisteminde daha az bir değiĢim meydana gelmektedir.
2,5

COP [-]

2
1,5
Çift Kademeli

1

Tek Kademeli
0,5
0
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Jeneratör Sıcaklığı

Grafik 1. Jeneratör sıcaklığındaki değiĢime göre Çift ve Tek kademeli absorbsitonlu soğutma
sistemlerinin soğurma tesir katsayısındaki değiĢim
Jeneratör sıcaklığındaki değiĢimin absorber kapasitesi üzerindeki etkisi grafik 2’de gösterilmektedir.
Çift kademeli absorbsiyonlu soğutma sistemindeki absorberin kapasite düĢüĢü tek kademeli
absorbsiyonlu soğutma sisteminin absorber kapasitesinin düĢüĢünden daha fazla olduğu ortadadır. Bu
durum yüksek jeneratör sıcaklığında absorberden çevreye atılan ısının daha az olduğunu gösterir.
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180

Absorber Kapasitesi

160
140
120
100
80

Çift Kademeli

60

Tek Kademeli

40
20
0
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Jeneratör Sıcaklığı

Grafik 2. Jeneratör sıcaklığındaki değiĢime göre Çift ve Tek kademeli absorbsitonlu soğutma
sistemlerinin absorber kapasitesindeki değiĢim
Grafik 3’te görüldüğü gibi jeneratör sıcaklığı arttıkça jeneratör kapasitesi düĢmektedir. Bu kapasite
düĢüĢü çift kademeli sistemlerde, tek kademeli sisteme kıyasla daha fazladır.
140

Jeneratör Kapasitesi

120
100
80
Çift Kademeli

60

Tek Kademeli

40
20
0
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Jeneratör Sıcaklığı

Grafik 3. Jeneratör sıcaklığındaki değiĢime göre Çift ve Tek kademeli absorbsitonlu soğutma
sistemlerinin jeneratör kapasitesindeki değiĢim
Grafik 4’te görüldüğü kondenser kapasiteleri jeneratör 1 sıcaklığına bağlı olarak artmaktadır. Tek
kademeli sistemler için artıĢ az miktarda olurken çift kademeli sistemde artıĢ daha fazladır. Grafik 2’de
gösterilen absorber kapasitesindeki değiĢim kondenserde tam tersi yönde olmuĢtur.

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

____________________ 1191 _______

120

Kondenser Kapasitesi

100
80
60

Çift Kademeli

40

Tek Kademeli

20
0
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Jeneratör Sıcaklığı

Grafik 4. Jeneratör sıcaklığındaki değiĢime göre Çift ve Tek kademeli absorbsitonlu soğutma
sistemlerinin kondenser kapasitesindeki değiĢim
AğaĢıdaki grafikte jeneratör sıcaklığının artması ile sistemde ihtiyaç duyulan pompa gücünün azaldığı
görülmektedir. Çift kademeli bir sistem için bu azalma miktarı oldukça fazladır.
3

Pompa Gücü

2,5
2
1,5

Çift Kademeli

1

Tek Kademeli

0,5
0
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Jeneratör Sıcaklığı

Grafik 5. Jeneratör sıcaklığındaki değiĢime göre Çift ve Tek kademeli absorbsitonlu soğutma
sistemlerinin pompa gücündeki değiĢim
Elde edilen bulgular ve grafikler incelendiğinde çift kademeli absorbsiyonlu soğutma sistemlerinde
jeneratör sıcaklığının arttırılması, tek kademeli olan absorbsiyonlu soğutma sistemlerine kıyasla çok
daha büyük oranlarda verim elde edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca çalıĢılan aralıkta tek kademeli bir
sistemde COP değeri birin üzerine çıkamazken çift kademeli absorbsiyonlu soğutma sistemlerinde
sıcaklıkla doğru orantılı olarak COP değeri yükselmektedir.
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R-1234yf SOĞUTUCU AKIŞKANININ AKIŞ VE ISIL
KARAKTERİSTİKLERİNİN SAYISAL OLARAK
İNCELENMESİ
Kamil ARSLAN
Mustafa KARAGÖZ
Emrah DENİZ
İsmail EKMEKÇİ

ÖZET
Hidrokloroflorokarbon (HCFC) ve kloroflorokarbon (CFC) gibi sentetik soğutucu akıĢkanlar, ozon
tüketme ve küresel ısınma potansiyelleri ile çevreye verdikleri büyük çaplı zararlar nedeniyle son
yıllarda kullanımları azaltılmakta ve bu soğutucu akıĢkanların yerlerine çevreyle dost ve daha verimli
soğutucu akıĢkanların üretilmesine çalıĢılmaktadır. Bu bağlamda, uluslararası protokoller gereği, çevre
dostu soğutucu akıĢkanların belirlenmesi ve yeni soğutucu akıĢkanların soğutma sistemlerine
uyumlulukları için gayretli çalıĢmalar yapılmaya devam edilmektedir. GerçekleĢtirilen bu çalıĢmada,
son dönemlerde çevre dostu soğutucu akıĢkan olarak üretimi yapılmaya baĢlanan R-1234yf soğutucu
akıĢkanının akıĢ ve ısı transferi karakteristikleri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. R-1234yf soğutucu
akıĢkanının dairesel kesit alanına sahip bir kanal içerisindeki hidrodinamik ve ısıl olarak geliĢmekte
olan üç boyutlu laminer zorlanmıĢ konveksiyon ısı transferi kararlı rejim Ģartlarında sayısal olarak
incelenmiĢtir. Sayısal çalıĢma ticari Sayısal AkıĢkanlar Dinamiği yazılımı olan Ansys Fluent 15.0 ile
gerçekleĢtirilmiĢtir. Kanal içerisindeki R-1234yf soğutucu akıĢının hız ve sıcaklık dağılımları farklı
Reynolds sayıları için sunulmuĢtur. Sayısal çalıĢma sonuçlarından kanal içerisindeki ortalama Nusselt
sayısı ve ortalama Darcy sürtünme faktörünün Reynolds sayısı ile değiĢimi elde edilmiĢ ve bu
değiĢimler ampirik bağıntılar ile ifade edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: R-1234yf, Laminer zorlanmıĢ taĢınım, Hidrodinamik ve ısıl olarak geliĢmekte olan
akıĢ.

ABSTRACT
Using of synthetic refrigerants as Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) and Chlorofluorocarbons (CFCs)
have been reduced in recent years because of their ozone depletion and large-scale damage to the
environment due to the global warming potentials and it is working to be produced environmentally
friendly and more efficient refrigerants for placing instead of them. In this context, the required
international protocols, it is continuing to do hard work for identification of new environmentally friendly
refrigerants and compliance of new refrigerants with the cooling system. In this study, the flow and
heat transfer characteristics of R-1234yf, which is produced recently for environmentally friendly
refrigerant, were determined. Hydrodynamically and thermally developing three-dimensional laminar
forced convection flow and heat transfer of R-1234yf refrigerant in circular cross-sectioned duct were
studied numerically under steady-state conditions. Numerical study was performed by commercial
Computational Fluid Dynamics software Ansys Fluent 15.0. The velocity and temperature distributions
of R-1234yf refrigerant in the duct were presented for different Reynolds numbers. The results of
numerical computations were presented in terms of average Nusselt numbers and Darcy friction
factors changing with Reynolds numbers and expressed by empirical relations.
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1. GİRİŞ
Günümüzde hızla artan küresel ısınma ve çevre kirliliğinden dolayı son yıllarda daha çevreci ve verimli
soğutucu akıĢkanların geliĢtirilmesi için çalıĢmalara yönelinmiĢtir. Son yıllarda piyasaya sürülen ve
önümüzdeki yıllarda sıklıkla kullanılacağı düĢünülen R-1234yf soğutucu akıĢkanı çevreyle dost bir
soğutucu akıĢkan olması nedeniyle üzerinde birçok çalıĢmalar yapılmıĢ ve yapılmaya devam
etmektedir.
Juntarachat vd. [1] çalıĢmasında CO2 + R1234yf ikili sistemine ait 4 kritik noktayı içeren izotermal sıvı
buhar denge verilerini, iki elektromanyetik kılcal örnekleyiciye statik-analitik tip bir aparat takılarak
283,15 K-353,15 K arasında değiĢen sıcaklıkta belirlendiği belirtilmiĢtir. Ayrıca, CO2 + R1234yf ve
CO2 + R1234ze (E) nin kritik konumları, bir sentetik dinamik tip aparat kullanılarak bütün kompozisyon
aralığı boyunca ölçüldüğü ifade edilmiĢtir. Bu çalıĢmada tespit edilen subkritik ve kritik deneysel veriler
açık literatürde bulunan değerlerle karĢılaĢtırılmıĢ ve Peng-Robinson durum denklemi kullanılarak
sıcaklığa bağlı ikili etkileĢim parametreleriyle korelasyon kurulmuĢtur. Mendoza vd. [2] yaptığı
çalıĢmada R1234yf ve R134a soğutucu akıĢkanı kullanan, tüplerinin içerisinde mikro kanatçıklar
bulunan bir hüzme borulu buharlaĢtırıcı için bir model geliĢtirilmiĢ ve bu model doğrulanmıĢtır. Bu
buharlaĢtırıcı için geliĢtirilen model, buharlaĢma basıncı, soğutucunun çıkıĢ entalpisi ve ikinci
akıĢkanın çıkıĢ sıcaklığını tahmin etmek için ε-NTU metodu kullanılmıĢtır. Modelin doğruluğu, mikro
kanatlı tüpler için farklı iki fazlı akıĢın kaynama korelasyonları kullanılarak ve tahmin edilen veriler ile
deney verilerinin karĢılaĢtırılması ile değerlendirilmiĢtir. R134a ve R1234yf’nin kaynama ısı transfer
katsayısı üzerindeki etkisi altında genel HTC (ısı transfer katsayısı)’nin performans analizi yapılmıĢ,
R1234yf’nin genel HTC si R134a ile karĢılaĢtırıldığında % 10’a kadar daha düĢük olduğu ortaya
çıkmıĢtır. Li vd. [3] standart buhar sıkıĢtırmalı soğutma çevriminde kısılma kaybını geri kazanmak için
soğutucu akıĢkan olarak R1234yf kullanan sabit basınçlı karıĢtırma ejektörü ile çevrim performans
karakteristiklerini incelemiĢlerdir. ÇalıĢmada ayrıca ejektör genleĢmeli soğutma çevriminde, R1234yf
ve R134a soğutucu akıĢkanlarının kullanımıyla performans karĢılaĢtırması yapılmıĢtır. Ġncelme
sonucunda R1234yf li ejektör genleĢmeli soğutma çevriminin standart soğutma çevriminden daha iyi
performansa sahip olduğunu göstermektedir. Cho vd. [4] yapmıĢ olduğu çalıĢmada aynı otomobil
soğutma siteminde R134a ve R1234yf soğutucularının Ģarj performansı değerlendirilmiĢtir. Ayrıca
R1234yf’nin soğutma performansını artırmak ve geleneksel R134a sistemine kıyasla performans artıĢ
seviyesini incelemek için dahili ısı değiĢtirici kullanılmıĢtır. Aynı sistemde R134a ve R1234yf
kullanılarak yapılan performans testlerinde, R1234yf kullanıldığında soğutma kapasitesi % 4, güç
tüketimi % 7 oranında daha düĢük olduğu belirtilmiĢtir. Navarro-Esbrí vd. [5] R1234yf ve R134a
soğutucu akıĢkan kullanan hüzme borulu bir buharlaĢtırıcı modeli geliĢtirmiĢlerdir. Bu model,
buharlaĢma basıncını ve evepator çıkıĢındaki soğutucu ve ikincil akıĢkan sıcaklığını tahmin etmek için
verimlilik-NTU modelini kullanılmıĢtır. Model çıktıları, farklı iki fazlı akıĢ ısı transfer korelasyonları
kullanılarak değerlendirilmiĢtir. Col vd. [6] 1mm çapında dairesel mikro kanalda R1234yf’nin kaynama
akıĢı esnasında ölçülen yerel ısı transfer katsayısını çalıĢmalarında sunmuĢ ve R134a ile
karĢılaĢtırmıĢlardır. ÇalıĢmada yerel ısı transfer katsayıları, aynı kanal, aynı çalıĢma Ģartlarındaki
R134a ile ölçülen değerler ile kıyaslanmıĢ ve kabaca aynı değerler görülmüĢtür. Zilio vd. [7] tarafından
yapılan çalıĢmada bir adet fabrikasyon R1234yf soğutucu akıĢkanlı sistemle birlikte iki adet modifiye
edilmiĢ R1234yf soğutucu akıĢkanlı sistem test edilmiĢtir. AraĢtırmacılar modern R134a sistemleri ile
benzer kapasite ve verime sahip R1234yf sistemi elde etmek amacıyla, mevcut klima sistemlerinde
uygulanabilecek küçük modifikasyonları göstermiĢ, imalatçı ve araĢtırmacılara yardım edecek analizler
yapılmıĢlardır. Yapılan analizler sonucunda R1234yf’nin otomotiv uygulamalarında R134a yerine
geçebilecek potansiyele sahip olduğu belirtilmiĢtir. Pottker ve Hrnjak [8] yaptığı çalıĢmada R134a ve
R1234yf soğutucu akıĢkanlarını kullanılan bir klima sisteminde aynı çalıĢma Ģartlarında kondenser
aĢırı soğutmanın COP üzerindeki etkisini deneysel olarak incelemiĢlerdir. ÇalıĢmada daha etkili bir
dahili ısı değiĢtirici, kondenser aĢırı soğutmanın etkisini daha da fazla düĢürme potansiyeline sahip
olduğu, dahili ısı değiĢtirici ve kondenser aĢırı soğutma arasındaki karĢılıklı etkileĢimin yanında her
ikisinin birlikte kullanımı özellikle R1234yf için daha verimli bir klima sistemi sağlayacağı
vurgulanmıĢtır. Park ve Jung [9] yapmıĢ olduğu çalıĢmada HFC134a ve R1234yf nin kabarcıklı ısı
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transfer katsayısı düz ve düĢük kanatçıklı yüzeyde ölçülmüĢtür. ÇalıĢmalar sonucunda test edilen iki
yüzey için R1234yf’nin kabarcıklı kaynama ısı transfer katsayısının HFC134a’nın kabarcıklı ısı transfer
katsayısına çok benzediği vurgulanmıĢtır. Belchi vd. [10] R1234yf, R134a ve R32 soğutucu akıĢkanları
1.16 mm iç hidrolik çapa sahip bir mini kanal tüp kullanarak yoğunlaĢmalı iki fazlı akıĢta basınç
düĢüĢünü incelemiĢlerdir. Deneysel veriler doyma sıcaklığının etkisini, kütlesel akıĢ hızı, buhar kalitesi
ve basınç düĢüĢünde akıĢkanın özelliklerini içermektedir. Yapılan çalıĢmada literatürde yeralan
modeller ile elde edilen veriler karĢılaĢtırılarak yeni bir model oluĢturulmuĢtur. Ghoubalia vd. [11]
Fransa da farklı klimatik koĢullar altında 3 farklı yapıda (düĢük enerjili inĢaatlar, ofis inĢaatları ve
mağazalar) ısıtma, soğutma, evsel sıcak su üretimi (DHW) ihtiyaçlarını belirlemiĢlerdir. ÇalıĢmada eĢ
zamanlı ısıtma ve soğutma için bir ısı pompası (HPS) eĢ zamanlı ısıtma ve soğutma gerektiren
binalara avantajlı olduğu vurgulanmıĢtır. Isı pompası tasarımı soğutucu akıĢkan özelliklerine bağlı
olduğu için R407C, R290 ve HFO1234yf’nin kullanılan küçük, orta büyüklükteki HPS modelleri
geliĢtirilmiĢtir. Kim ve Mudawar [12] çalıĢmalarında mini ve makro akıĢlar için geleneksel teknikler ile
tahmin edilen yoğunlaĢma ısı transfer katsayısını geliĢtirmeyi amaçlamıĢlardır. GeliĢtirilen veri tabanı
hem makro kanal hem de mini/makro kanal akıĢları için önceki buharlaĢma ısı transfer korelasyonları
ile karĢılaĢtırılmıĢtır. KarĢılaĢtırma sonucunda geliĢtirilen veri tabanının farklı çalıĢma sıvıları ve
hidrolik çapın geniĢ aralığı, kütlesel debisi, kalite ve basıncı ve hem tek hem de çoklu tip mini/makro
kanallar için doğru sonuçlar verdiği gözlenmiĢtir.
Literatürden görüldüğü üzere R1234yf soğutucu akıĢkanı için birçok deneysel ve teorik çalıĢma
yapılmıĢtır. Bununla birlikte, R1234yf soğutucu akıĢkanının kanal içerisindeki ısı transferi ve akıĢ
koĢullarını veren bir analiz henüz yapılmamıĢtır. Bu çalıĢmada, literatürde bulunan bu boĢluk
kapatılmaya çalıĢılmıĢtır. GerçekleĢtirilen sayısal çalıĢmada yüzeyine sabit yüzey ısı akısı uygulanmıĢ
dairesel kesitli kanal içerisinde laminer akıĢta hidrodinamik ve ısıl olarak geliĢmekte olan ısı transferi
problemi kararlı rejim Ģartlarında sayısal olarak incelenmiĢtir. Sayısal çalıĢmada akıĢkan olarak
R1234yf kullanılmıĢtır. ÇalıĢmadan elde edilen veriler ile ortalama Nusselt sayısı ve Darcy sürtünme
faktörünün Reynolds sayısı ile değiĢimi incelenmiĢ ve korelasyonlar sunulmuĢtur.

2. SAYISAL ÇALIŞMA
Yapılan sayısal incelemede R1234yf soğutucu akıĢkanının dairesel kesitli kanal içerisindeki laminer
Ģartlardaki akıĢı üç boyutlu olarak modellenmiĢtir. ÇalıĢma, Reynolds sayısının 100 ile 1000 arasında
değiĢen değerleri için tek fazlı yapıda gerçekleĢtirilmiĢtir.
Sayısal hesaplamada kullanılan dairesel kesitli kanal görünümü ġekil 1a’da verilmiĢtir. Dairesel kesitli
kanalın çapı D=6 mm ve kanal uzunluğu L=800 mm’dir. Kanal çıkıĢında akıĢın hidrodinamik ve ısıl
olarak tam geliĢmiĢliğini sağlamak için kanal uzunluğu hidrolik çapın yaklaĢık 130 katı olarak
seçilmiĢtir. Kanal kesitinin simetrik bir yapıya sahip olması nedeni ile sayısal çalıĢma kanal kesitinin
yarısı dikkate alınarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Kanalın kesit görünümü ise ġekil 1b’de sunulmuĢtur.
Sayısal çalıĢma, akıĢ ve ısı transferi problemlerini sonlu hacimler metodu kullanarak çözen sayısal
akıĢkanlar dinamiği programı olan Ansys Fluent 15.0 paket programı kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir.
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(b)

Şekil 1. Dairesel kesitli kanalın (a) genel görünümü, (b) kesit görünümü.
Çözümler laminer akıĢta, kararlı rejim, üç boyutlu, sıkıĢtırılamaz, Newtonsel akıĢkan ve sabit akıĢkan
özellikleri için doğal konveksiyonun ihmal edildiği Ģartlar altında gerçekleĢtirilmiĢtir. Viskoz disipasyon
etkileri ihmal edilmiĢtir.
Yukarıda verilen kabuller ile problem çözümünde kullanılan temel denklemler Ģu Ģekildedir;
(a) Süreklilik Denklemi:

div(V)  0

(1)

(b) Momentum Denklemi:

div(VV)  gradP  .(V)

(2)

(c) Enerji Denklemi:
div(c p VT)  div(k gradT)

(3)

Burada V (ms ) hız vektörü, P (Pa) basınç,  (kgm ) yoğunluk, μ (kgm s ) dinamik viskozite, k
-1 -1
-1 -1
(Wm K ) ısı iletim katsayısı, cp (Jkg K ) özgül ısı ve T (K) sıcaklıktır.
-1

-3

-1 -1

EĢ. (1)-(3) ile verilen temel denklemlerin uygun sınır Ģartları ile birlikte çözülmesi gerekir. Kanal
giriĢinde akıĢkanın üniform hız ve sıcaklıkta olduğu kabul edilmiĢtir. Kanal çıkıĢında tam geliĢmiĢ akıĢ
Ģartları göz önüne alınmıĢtır. Kanal yüzeyinde hız için kaymanın olmadığı sınır Ģartı, sıcaklık için ise
sabit yüzey ısı akısı sınır Ģartı uygulanmıĢtır. Kanalın simetri ekseni boyunca simetri sınır Ģartı
uygulanmıĢtır. Buna göre süreklilik, momentum ve enerji denklemlerindeki hız, basınç ve sıcaklık
değerleri verilen sınır Ģartları için çözülmüĢtür.
AkıĢkan özelliklerinin akıĢ alanında sabit olduğu kabul edilmiĢ ve özellikler akıĢkanın kanala giriĢ
sıcaklığında alınmıĢtır [13]. ÇalıĢmada R1234yf soğutucu akıĢkan için kullanılan termofiziksel
özellikler Tablo 1’de verilmiĢtir.
Tablo 1. R1234yf soğutucu akıĢkanın termofiziksel özellikleri.
Isı Ġletim Katsayısı (k)
Yoğunluk ()
Özgül Isı (cp)
Dinamik Viskozite (μ)

-1

-1

0.08552 Wm K
-3
1291.9 kgm
-1 -1
1157.5 Jkg K
-1 -1
0.0003585 kgm s
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Sayısal çalıĢmadan elde edilen veriler kullanılarak kanaldaki ortalama Nusselt sayısı Nu, Darcy
sürtünme faktörü f ve Reynolds sayısı Re değerleri sırasıyla EĢ. (4)–(6)’daki gibi hesaplanmıĢtır.

Nu  hD k
f

(4)

ΔP D L 

(5)

ρuo2 2

Re  ρuoD μ

(6)

Burada h (Wm K ) ortalama ısı taĢınım katsayısı, P (Pa) basınç düĢümü, L (m) kanal uzunluğu, uo
-1
(ms ) ise akıĢkanın kanal giriĢindeki hızıdır. EĢ. (5)’dan hesaplanan Darcy sürtünme faktörü kanal
içerisindeki ortalama sürtünme faktörüdür.
-2

-1

Ortalama ısı taĢınım katsayısı Ģu Ģekilde hesaplanır:

h  q (Ts  Tm )

(7)

Burada q (Wm ) kanal yüzeyine uygulanan ısı akısı, T s (K) ortalama kanal yüzey sıcaklığı, ve T m (K)
ise ortalama akıĢkan sıcaklığıdır.
-2

3. ÇÖZÜM YÖNTEMİ
Sayısal çalıĢma sonlu hacimler yöntemi ile çözüm yapabilen Ansys Fluent 15.0 paket programı
kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Basınç-hız çiftinin çözümü için SIMPLE-algoritması, momentum ve
enerji denklemlerinin ayrıklaĢtırma iĢlemi için ise ikinci mertebe upwind metodu kullanılmıĢtır.
-6
Yakınsama için süreklilik, momentum ve enerji denklemlerindeki kalıntıların 1x10 olması durumuna
kadar çözüme devam edilmiĢtir. Çözümün doğruluğunu artırmak için duvarlara doğru kontrol hacimleri
artırılmıĢtır. Tipik hücre yapısı ġekil 2’de görüldüğü gibidir. ÇalıĢmanın hücre sayısından bağımsız
olması, Re=1000 değeri için altı farklı hücre sayısında çalıĢılarak sağlanmıĢtır. Çözüm alanındaki
hücre sayısının artması ile ortalama Nusselt sayısı ve Darcy sürtünme faktörü değerlerindeki
değiĢimin ihmal edilebilir seviyede olduğu hücre durumu optimum hücre sayısı olarak tespit edilmiĢtir.

Şekil 2. Tipik hücre yapısının görünümü.
Tablo 2’de farklı hücre sayıları ile ortalama Nusselt sayısı ve Darcy sürtünme faktörünün değiĢimi
verilmiĢtir. Hücre sayısının 126280 değerinden 160371 değerine değiĢmesi durumunda ortalama
Nusselt sayısı ve Darcy sürünme faktörü değerlerindeki değiĢim sırasıyla %0.2 ve %0.4’dür. Böylece
126280 hücre sayısı optimum hücre yapısı olarak kabul edilmiĢtir.
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Tablo 2. Ortalama Nusselt sayısı ve Darcy sürtünme faktörü değerlerinin hücre sayısı ile değiĢimi.
Hücre sayısı

Nu

f

35938

8.0002

0.08429

76250

8.1722

0.08972

108936

8.1760

0.08844

126280

8.1952

0.08800

160371

8.1952

0.08789

553283

8.1950

0.08783

TitreĢimler, hareketli parçalara sahip makinaların ve bu makinalara bağlı yapıların içindeki dinamik
kuvvetlerin etkisi sonucu referans bir konum etrafında ortaya çıkan mekanik bir salınım hareketidir.
Genellikle yararlı bir proses gerçekleĢirken ortaya çıkan titreĢimler, yıkıcı ve zararlı bir etki oluĢtururlar.
Fakat bazen belirli bir görevin yerine getirilmesi içinde titreĢimlerden yararlanılabilir. Makinanın,
tasarlandığı belirli bir iĢi görmek için gerekli enerjinin bir kısmını gövdesine ve bağlı olduğu yapıyı
titretmesi için harcaması istenmeyen bir olaydır. Makinadaki farklı parçalar farklı frekanslarda ve
genliklerde titreĢim yaparlar ve bu halde aĢınma ve metal yorulması gibi istenmeyen sonuçlar ortaya
çıkar.

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Bu çalıĢmada, sabit yüzey ısı akısı sınır Ģartı altında çapı 6 mm ve kanal uzunluğu 800 mm olan
dairesel kesitli kanal içerisindeki hidrodinamik ve ısıl olarak geliĢmekte olan akıĢ ve ısı transferi kararlı
rejim Ģartlarında, üç boyutlu sıkıĢtırılamaz akıĢ için sayısal olarak incelenmiĢtir. ÇalıĢma laminer akıĢ
Ģartlarında 100Re1000 değerleri için gerçekleĢtirilmiĢtir.
Ortalama Nusselt sayısı değerleri farklı Reynolds sayıları için ġekil 3’de verilmiĢtir. Beklenildiği gibi
artan Reynolds sayısı için ortalama Nusselt sayısı artıĢ göstermiĢtir.
8.5
8.0
7.5
7.0
Nu

6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
0

200

400

600
Re

800

1000

1200

Şekil 3. Kanal içerisindeki ortalama Nusselt sayısının Reynolds sayısı ile değiĢimi.

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

____________________ 1203 _______

En küçük kareler yöntemi kullanılarak R1324yf soğutucu akıĢkanının laminer Ģartlarındaki kanal
içerisindeki ortalama Nusselt sayısı ile Reynolds sayısı arasındaki iliĢki ampirik olarak Ģu Ģekilde ifade
edilmiĢtir.
0.24

Nu=1.486Re

(8)

ġekil 4’de kanal içerisindeki Darcy sürtünme faktörünün Reynolds sayısı ile değiĢimi verilmiĢtir.
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Şekil 4. Darcy sürtünme faktörünün Reynolds sayısı ile değiĢimi.
Görüldüğü üzere artan Reynolds sayısı için Darcy sürtünme faktörü azalmıĢtır. Darcy sürtünme
faktörü ile Reynolds sayısı arasındaki bağıntı ampirik olarak Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir:
f=71.32/Re

(9)

Reynolds sayısının hız dağılımları üzerindeki etkisi ġekil 5’de incelenmiĢtir. ġekil 5’de farklı Reynolds
sayıları için çıkıĢ kesitindeki hız dağılımları verilmiĢtir. Reynolds sayısının değiĢimi ile kanal
içerisindeki hız dağılımları da değiĢim göstermiĢtir. Artan hız ile duvar yakınındaki hız sınır tabakası
kalınlığı küçülmüĢtür.

(a)

(b)

(c)

Şekil 5. Farklı Reynolds sayıları için çıkıĢ kesitindeki hız dağılımları: (a) Re=100, (b) Re=500, (c)
Re=1000.
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ġekil 6’da Reynolds sayısının sıcaklık dağılımı üzerindeki etkisi incelenmiĢtir. Farklı Reynolds sayıları
için (Re=100, 500 ve 1000) çıkıĢ kesitinde oluĢturulan sıcaklık dağılımları ġekil 6 ile verilmiĢtir.
Sıcaklık dağılımlarının Reynolds sayısı ile değiĢim gösterdiği görülmüĢtür. Artan Reynolds sayısı ile
sıcaklık sınır tabakası kalınlığı azalmıĢtır.

(a)

(b)

(c)

Şekil 6. Farklı Reynolds sayıları için çıkıĢ kesitindeki sıcaklık dağılımları: (a) Re=100, (b) Re=500, (c)
Re=1000.

5. SONUÇLAR
Bu çalıĢmada, yüzeyine sabit yüzey akısı uygulanmıĢ dairesel kesitli kanal içerisindeki R1234yf
soğutucu akıĢkanının hidrodinamik ve ısıl olarak geliĢmekte olan akıĢı laminer akıĢ Ģartlarında sayısal
olarak Ansys Fluent 15.0 paket programı kullanılarak incelenmiĢtir. ÇalıĢma Reynolds sayısının
100Re1000 aralığındaki değerleri için gerçekleĢtirilmiĢtir.
ÇalıĢmada ortalama Nusselt sayıları ve Darcy sürtünme faktörü değerleri elde edilmiĢtir. Kanal
içerisinde farklı Reynolds sayılarındaki ve farklı kesitlerdeki hız ve sıcaklık dağılımları grafiksel olarak
verilmiĢtir.
Reynolds sayısındaki artıĢın ısı transferinde artıĢa ve sürtünme faktöründe azalıĢa neden olduğu
görülmüĢtür. Ortalama Nusselt sayısı ve Darcy sürtünme faktörünün Reynolds sayısı ile değiĢimi
incelenmiĢ ve korelasyonlar sunulmuĢtur. R1234yf soğutucu akıĢkanın kanal içerisindeki akıĢ ve ısı
transferi karakteristiklerinin incelenmesi üzerine ilerideki çalıĢmalarda akıĢın çift fazlı ele alınarak bu
etkinin de incelenebileceği düĢünülmektedir.
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