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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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ÖZET
Neredeyse Sıfır Enerjili Binalara (NSEB) ulaĢma çalıĢmaları kapsamında yüksek performanslı
binaların planlanması ve inĢa edilmesine olan ilgi Güney Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde artarak devam
etmektedir. Bu çalıĢmalar soğuk iklimlere göre özel tasarım metodolojileri ve yaklaĢımları geliĢtiren
Kuzey Avrupa ve Ġskandinav ülkeleri tarafından baĢlatılmıĢtır ve devam ettirilmektedir. Kuzey Avrupa
ülkelerinin çalıĢmaları soğuk iklim bölgelerine özgü olduğu için bu ülkeler tarafından geliĢtirilmiĢ
metodolojileri Akdeniz ikliminin özelliklerine uyarlanması gereklidir. Akdeniz ikliminde kıĢın ısıtma
yükünün yanısıra yazın soğutma yükü de önemlidir. Bu çalıĢmada, Akdeniz ikliminde bina tasarımında
karĢılaĢılan zorluklar hakkında genel ile Neredeyse Sıfır Enerjili Binalara (nSEB) Ġtalya’dan bir örnek
verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Akdeniz iklimi, Isıtma ve soğutma yükü, nSEB.

1. GİRİŞ
Güney Avrupa ve Akdeniz iklimlerindeki binalarda enerji performansı konusu son yıllarda artan bir
önem kazanmıĢtır. DüĢük enerjili binalara iliĢkin ilk değerlendirmeler ve aksiyonlar Kuzey Avrupa ve
Ġskandinav ülkelerinde ortaya çıkmıĢtır. Bir taraftan bu bağlamdaki tasarım deneyimlerinin ciddi olarak
analiz edilmesi ihtiyacı, diğer taraftan kıĢın ısıtma yazın soğutma yükleri arasındaki doğru dengeyi
bulmayı amaçlayan çözümlere olan ilgi mevcuttur.
Aslında düĢük enerji tüketimli binalar konusu, ısıtma sırasındaki ısıl yüklerin kontrolünün esas olduğu
dıĢ iklim Ģartlarının dıĢ hava ile serbest soğutmayı mümkün kıldığı, Avrupa’da ilk olarak Kuzey
ülkelerinde ele alınmıĢtır. Buna karĢın Güney Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde enerji tüketimini ayrı ayrı
yazın ısıtma, kıĢın soğutma için mümkün olduğunca azaltmak büyük bir tasarım zorluğudur. Ġklim
bölgelerine ve koĢullarına bağlı olarak, bu yükler Kuzey Ġtalya bölgesinde olduğu gibi ya da yazın
soğutma ihtiyacı açısından birçok Akdeniz bölgesinde var olduğu Ģekilde karĢılaĢtırılabilir.
Dolayısıyla, iklim koĢulları temel alındığında karĢılaĢılan senaryolar son derece farklıdır; Güney
Avrupa ülkelerinde iklim koĢulları kıĢ ve yaz tasarım sıcaklıkları ve bağıl nem bakımından büyük
ölçüde değiĢir. Aslında, Akdeniz iklimi içinde yer alan birçok ülke birbirini izleyen soğuk ve kurak kıĢlar
ile sıcak ve nemli yazlar örneğindeki gibi, Kuzey Avrupa’da bilinmeyen, değiĢken bir iklime sahiptir.
Dikkate alınması gereken bir baĢka önemli nokta, bu ülkelerde bina kütlesinin enerji depolamada
kullanımında, doğal havalandırmanın optimizasyonunda, sabit ve taĢınabilir güneĢ kırıcıların
kullanımında, ağaç ve çitlerin iklim etkilerini azaltıcı eleman olarak kullanımında olduğu gibi geleneksel
olarak benimsenmiĢ iklim kontrol parametrelerinin yeniden ele alınmasıdır.
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Tasarımcılar, geleneksel yapısal parametreler ve yaklaĢımların yeni teknolojiler ile
harmanlanmasından doğan pek çok fırsatla karĢı karĢıyadır. Akdeniz iklimindeki sıfır enerjili bina
tasarımı ile ilgili spesifik parametreler ve her bir binanın bulunduğu iklim koĢuluna uygun tasarlanması
konusundaki farkındalığın geliĢtirilmesi gereklidir.

2. AKDENİZ İKLİMİNDE BİR nSEB BİNA TASARIMI
ġekil 1’de verilen ve CorTau Evi olarak adlandırılan bina, Akdeniz ikliminde tasarlanmıĢ ve inĢa
edilmiĢ bir nSEB’ya iyi bir örnektir. Kuzey Ġtalya’da Piedmont bölgesinde yer alan bu tek katlı konut,
nSEB enerji hedefini gerçekleĢtirmek amacıyla biyoiklimsel mimari prensipleri ve yüksek performanslı
sistem kullanımı ile binanın enerji ihtiyacını azaltılmıĢtır [1, 2].
Analiz edilen Akdeniz ikliminde (Ġtalyan Ġklim Bölgesi E, 2549 derece-gün), nSEB tasarımının zorluğu,
kıĢın ve yazın düĢük enerji tüketimiyle bina içi konfor Ģartlarını sağlayacak özenli bir bina planlaması
olarak özetlenebilir. Binada kullanılan stratejiler; binanın ve odaların yerleĢiminden, kompakt ve
optimize bina hacimlerinden, düĢük hava sızdırmazlık değeri sağlayan güçlü bir dıĢ kabuktan, duvarın
dıĢ yüzeyinde ısıl köprüleri azaltmak ve yapının ısıl ataletini arttırmak üzere yerleĢtirilmiĢ bir ısıl
izolasyon katmanından, iyi bir bina içi hava kalitesini garanti etmek için yüksek verimli ısı geri kazanım
eĢanjörüyle donatılmıĢ mekanik bir havalandırmada sisteminden oluĢur.

Şekil 1. CorTau Evi.
2014 Mart ayında inĢasına baĢlanan binanın yapımı sürmektedir. Mevcut bir konuttan adapte edilen
CorTau evi, tamamen elektrik enerjisi kullanmakta ve tüm enerji ihtiyacını fotovoltaik pillerden
karĢılamaktadır. Bina herhangi bir fosil kaynak kullanmamaktadır.
Piedman bölgesinde oldukça yaygın olan ve “curmà” olarak adlandırılan geleneksel kırsal bir binadan
2
3
adapte edilen bu ev (taban alanı = 130 m ; net havalandırma hacmi = 390 m ), bölgesel ve ulusal
düzeyde yüksek performanslı binaların modellenmesinde uygulama ve tekrarlanabilirlik açısından
güzel bir örnek sunmaktadır. Mimari proje, geleneksel kırsal mimariden etkilenmiĢtir. Mevcut binaya
yeni tek katlı bir hacim eklenmiĢtir, bu hacim binanın mevcut çatısı altına yerleĢtirilmiĢtir. Ek hacim
geleneksel kırsal mimariye uygun olarak inĢa edilmiĢtir. Biyoiklimsel mimari prensipleri içeren eski bir
sezgisel tecrübe yeni bina planlarında mimari tasarıma yol göstermiĢtir. Mevcut binada güney cephesi
cam kaplı, kuzey cephesi ise duvardır. Yeni kısımda güney cephesi çoğunlukla cam kaplı, kuzey
cephesi ise küçük pencereli olarak tasarlanmıĢtır. Güney tarafındaki pencerelere, kıĢın güneĢ
kazancını maksimize etmek, yazın ise aĢırı ısınmadan korunmak için dikkatli bir Ģekilde tasarlanmıĢ
yatay güneĢ kırıcılar uygulanmıĢtır. Ayrıca hem akustik kaygılar göz önüne alınarak hem de güneĢ
kontrol amaçlı bazı ağaçların ve çitlerin düzenlenmesi için de çalıĢmalar yürütülmüĢtür. Bina içi
konforu kullanım sırasında maksimize etmek için odalar; oturma odası, ana yatak odası ve büyük
teras güney cephesine, tek kiĢilik yatak odası, çalıĢma odası ve banyolar kuzey cephesine
yerleĢtirilmiĢtir (ġekil 2.).
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Evin iskeleti, kuzey-güney doğrultusunda yerleĢtirilmiĢ, güçlendirilmiĢ olan betonarme taĢıyıcı
duvarlardan oluĢur. Hem betonarme taĢıyıcı duvarlardan, hem de taĢ dolgu duvarlardan oluĢan dikey
dıĢ kabuğun tamamı 16-cm taĢ yünü panelden yapılan dıĢ yalıtım katmanıyla kaplanmıĢtır (U duvar =
0.15 W/m²K). YaĢama ve uyuma alanları arasına yerleĢtirilmiĢ alçıpan bölme duvarlar, uygulanan ses
yalıtım malzemesi sayesinde iki oluĢturan eski ve yeni bölüm arasında ses yalıtımını sağlamaktadır.
DıĢ yalıtım katmanı ısıtılan alanı ve binanın tüm ısıtılan hacminin bir bölümünü çevreleyen betonarme
taĢıyıcı duvarları kaplar; buna karĢın evi saran tuğla sütunlar yalıtım katmanının dıĢında kalır. Böylece
ısı köprülerinin oluĢumu engellenir. TaĢ yünü levhalar (λ = 0.037 W/mK; ρ = 150 Kg/m³) döĢeme ve
tavan (Uzemin döĢemesi = 0.19 W/m²K, Utavan= 0.15 W/m²K) için de kullanılır. Zemin döĢemesi, bir bölüm
için zemin altı havalandırma sağlayan geri dönüĢtürülmüĢ plastik tek kullanımlık kalıp içeren beton
dökümden oluĢur; kalan bölümde döküm çakıl katmanı üzerine uygulanır. TaĢ dolgu duvar ile zemin
döĢemesi arasındaki ısıl köprü, mükemmel bir rutubet koruması da sağlayan orta seviye 8-cm köpük
cam yalıtım katmanıyla ortadan kaldırılır.
Pencereler ısı yalıtımlı alüminyum çerçeve ve Argon içeren üçlü ısı kontrol (low-e) camından (ortalama
Ucam = 0.96 W/m²K) oluĢmaktadır, ısıl köprüler dıĢ yalıtım katmanı ve pencerelerin ahĢap alt çerçevesi
arasındaki ankraj ve fugalar üzerine dikkatli bir çalıĢmayla ortadan kaldırılebilir.

Şekil 2. CorTau Evi planı
Binada ısı geri kazanımlı ve nem alıcı mekanik havalandırma sistemi, döĢemeden ısıtma ve soğutma
sistemi ile banyolarda elektrikli radyatörler kullanılmıĢtır. Isıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyu,
sudan suya ısı pompası ile sağlanmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, CorTau Evi’nde enerji
kaynağı olarak sdece elektrik kullanılmaktadır. nSEB tanımına göre bu tür binaların en ayırdedici
özelliği, binaların fosil yakıtlardan bağımsız hale getirilebilme olasılığıdır. Binanın hacim ısıtmaı ve
soğutması, havalandırma, aydınlatma, diğer elektrikli aletler, piĢirme (mutfakta elektrikli ocak ve fırın
bulunmaktadır) için tüm elektrik ihtiyacı çatıya kurulmuĢ 7 kW peak gücünde Ģebekeye bağlı fotovoltaik
sistem tarafından karĢılanmaktadır.
Sadece dıĢ kabuğun ve HVAC sisteminin tasarımı değil, aynı zamanda Ģantiye alanındaki eğitimli iĢ
gücünün varlığı da nSEB için temel bir faktördür. Sektörde yüksek performanslı bina inĢasında
tecrübeli firma, eğitimli iĢ gücü ve teknisyen bulmak oldukça zordur. CorTau Evi’nin inĢasını yapan
inĢaat Ģirketi hem yetenekli iĢ gücüne hem de tasarım konusunda tecrübeye sahiptir. nSEB seviyesine
ulaĢmak için tasarımcılar, inĢaat Ģirketleri, ustabaĢları ve binanın tasarımına ve inĢasına dahil olan
tüm diğer aktörler arasında güçlü bir uyum ve iĢ birliği gerekmektedir.
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3. OPTİMAL-MALİYET METODU
Binaların ön tasarım aĢamalarında nSEB enerji konfigürasyonlarını belirlemek için optimal-maliyet
metodu kullanılır. Bu çalıĢmada optimal-maliyet metodu, öngörülen yüksek enerji performanslı
tasarımları arasında enerji ve ekonomik kriterlere göre optimum çözümün belirlenmesinde tasarımcı
ve mülk sahibine fikir vermek üzere kullanılmıĢtır. Bu metod özellikle, enerji ve ekonomik
parametrelerin CorTau Evi tasarımı ile bina dıĢ kabuğu (yalıtım) ve HVAC sistemi gibi bazı bileĢenlerin
seçimine olan etkilerinin belirlenmesine imkan vermiĢtir.
Optimal-maliyet analizi, farklı tasarım konfigürasyonlarının enerji ve ekonomik performanslarını bir
araya getirir ve binanın ekonomik ömrü boyunca en düĢük maliyet sağlayan enerji performans seviyesi
sunan optimal-maliyet seviyesini tanımlar. Bu çalıĢmada optimal-maliyet metodu, CarTau Evi tasarımı
özelinde 6 aĢamada geliĢtirilmiĢtir.
1. Referans enerji tasarım senaryosu seçimi,
2. Binayı mimari açıdan değiĢikliğe uğratmadan, binanın ısıl dıĢ kabuk yalıtımı açısından farklı
çözümler öngören dört özel ısı transferi seviyesi ve HVAC ile alternatif enerji tasarım
senaryolarının tanımı,
3. Farklı tasarım senaryolarının birincil ve nihai enerji tüketim değerlerinin belirlenmesi,
4. ĠnĢaat maliyetlerinin belirlenmesi,
5. Enerji tüketiminden kaynaklı iĢletme maliyetinin belirlenmesi,
6. Enerji ücretlerinin artıĢı, hesaplama dönemindeki enerji ücretlerinde değiĢim, ıskonto oranı ve
vergiler için hassasiyet analizi.
Bina mimarı açıdan tanımlandıktan sonra, binanın dıĢ kabuğu ve HVAC sistemi için değiĢik enerji
tasarım konfigürasyonları enerji tüketimi ve maliyeti göz önüne alınarak belirlenmiĢtir. Farklı enerji
performans gereksinimlerini karĢılamak için çeĢitli ısı yalıtım seviyeleri ile dört tane bina dıĢ kabuk
tasarım konfigürasyonu seçilmĢtir. Birinci konfigürasyon (Tablo 1 ve ġekil 3’de 1 numara) E iklim
kuĢağı (evin bulunduğu) [3] için ulusal gereksinimleri sağlarken; ikinci konfigürasyon (2 numara)
Torino Ģehri için belirlenen gereksinimleri karĢılar [4]. Üçüncü konfigürasyon ise (3 numara)
Paasivhaus sertifikası [5] için gereken minimum değerleri, son konfigürasyon ise (4 numara) Climate
House A [6] gereksinimlerini karĢılar.
Ayrıca, dört tasarım konfigürasyonu farklı verimlere sahip HVAC sistemleri için tanımlanmıĢtır.
Bunlardan ikisi doğal gaz temelli ısıtma sağlamayı öngörür. Bunun nedeni tamamen elektrik enerjisi
kullanılması planlanan CorTau evi için baĢka bir enerji kaynağı ile karĢılaĢtırma yapmayı sağlamaktır.
Ġlk konfigürasyon (Tablo 1 ve ġekil 3’de A) ısıtma için döĢemeden ısıtma ile yoğuĢmalı kazan (nominal
verim=0.95), soğutma için ise split klimalardan oluĢur. Ġkinci konfigürasyon (B) birinciyle aynıdır,
sadece ısı geri kazanımlı mekanik havalandırma ilave edilmiĢtir. Üçüncü (C) ve dördüncü (D)
konfigürasyonlarda ortam ısıtma ve soğutması, sudan suya ısı pompası (ısıtma için nominal verim
COP = 4.75; soğutma için nominal verim EER = 5.65) ile ve döĢemeden yapılmaktadır. Ayrıca doğal
havalandırma ile ısı geri kazanımlı mekanik havalandırma kullanılmaktadır.
nSEB tanımına göre, neredeyse-sıfır enerji amacına ulaĢmak için enerji ihtiyacının büyük bölümünün
yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması gereklidir. Bu nedenle, kullanım sıcak suyunun
%60’ının güneĢ kollektörlerinden sağlanması öngörülmektedir. Fotovoltaik sistem için değiĢik güç
değerleri varsayılmıĢ; Ġtalyan Yönetmaliği’ne [7] göre A konfigürasyonundaki fotovoltaik sistemin azami
güç kapasitesi 2.6 kW peak, B konfigürasyonunda 3.4 kW peak, buna karĢın C ve D konfigürasyonlarında
tüm elektrik karĢılamak ve üretim fazlası elde etmek amacıyla 7 kW peak olarak belirlenmiĢtir.
Dört farklı tasarım konfigürasyonu kombine edilerek bina dıĢ kabuğu ve HVAC sistemi için 16 enerji
tasarım senaryosu oluĢturulmuĢ,ekonomik ve enerji performansı açısından karĢılaĢtırılmıĢtır.

3.1 Enerji analizi
Enerji analizinin amacı yıllık toplam enerji tüketimin ve ısıtma, soğutma, kullanım sıcak suyu,
aydınlatma,cihazlar, havalandırma enerji tüketimleri gibi tüketim kalemlerinin ve fotovoltaik enerji
üretimininin belirlenmesidir. Tüketimden arta kalan enerji Ģebekeye verilecektir. Birincil enerji tüketim
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değerleri Ġtalya için belirlenen birincil enerji faktörleri (doğal gaz için 1.09, elektrik için 2.17) kullanılarak
hesaplamıĢtır. Dinamik enerji simülasyonu programı EnergyPlus (8.1 versiyonu) kullanılarak
detaylandırılmıĢ saatlik bir enerji simülasyonu yapılmıĢtır [8].
Her bir tasarım konfigürasyonu için hesaplanan toplam birincil enerji tüketimi değerleri Tablo 1’de
verilmiĢtir. Tablo’dan görüleceği gibi nSEB (5 kWh/m²y’dan daha az birincil enerji tüketimi ile) amacına
ulaĢmak için güçlü dıĢ kabuk yalıtımı seçmenin ve mekanik havalandırma ile birlikte döĢemeden
ısıtma ve soğutma ile sudan suya ısı pompasında oluĢan HVAC sistemi kullanımı gereklidir. nSEB
koĢullarını sağlamak için enerji ihtiyacının büyük kısmının yenilenebilir enerji kaynakları (C ve D
sistemleri) tarafından karĢılanması tamamen elektrik kullanan konfigürasyonlar için kaçınılmazdır.
Tablo 1. Birincil enerji tüketimi (kWh/m2y) ve mümkün nSEB konfigürasyonları (gri hücreler).
Senaryo

1A

1B

1C

1D

2A

2B

2C

2D

3A

3B

3C

3D

4A

4B

4C

4D

Birincil
Enerji
tüketimi
(kWh/m2y)

114

87

41

32

79

56

12

6

72

49

7

0.03

65

46

3

-5

3.2 Ekonomik analiz
Avrupa Standardı EN 15459:2007’ye [9] göre; her enerji tasarım senaryosu için çeĢitli tasarım
konfigürasyonlarının ekonomik analizi, genel maliyet metoduna göre oluĢturumuĢtur ve EĢitlik 1 ile
ifade edilir.

CG ()  CI    Ca ,i  j * R d i   Vf ,  j


J  t 1


(1)

EĢitlik 1’de CG(τ) baĢlangıç yılı τ0 için genel maliyeti, CI ilk yatırım maliyetini, Ca,i (j) j bileĢeninin i
yılındaki maliyeti (iĢletme ve periyodik veya yenileme masraflarını içeren), R d (i) i yılı için ıskonto
oranını, Vf,τ (j) j bileĢeninin hesaplanan dönemin sonundaki nihai değerini (τ0 baĢlangıç yılı olduğu göz
önüne alınarak) temsil eder. Yıllık maliyet, ısıtma, soğutma, havalandırma, kullanım sıcak suyu,
aydınlatma, elektrikli cihazlar ve yardımcı ısıtma sistemlerini içerir. Enerji üretiminden gelen (örneğin
fotovoltaik sistemler) girdi bu maliyetten çıkarılmıĢtır. Enerji fiyatları Ġtalyan Elektrik ve Gaz Kurumu
(AEEG) [10] tarafından belirlenen güncel verilere dayanmaktadır. Yıllık maliyet, iĢletme maliyetlerini,
bakım maliyetlerini ve periyodik yenileme maliyetlerini de kapsar. Her bir bina bileĢeni için EN
15459’un Ek A’sında verilen değerler göz önüne alınarak olası yenileme masraflarını ve bu
bileĢenlerin nihai mali değerleri bulmak için özel bir kullanım ömrü tanımlanmıĢtır. EPBD Yönetmeliği
maliyet bilgisinin yer ve zaman açısından yatırım, iĢletim ve enerji maliyetleri için piyasa tabanlı olması
ve uyumlu olamsı gerektiğini söylemektedir.
CorTau Evi’nin ekonomik analizi için kullanılacak ömrü, iskonto oranı %3’te sabitlenerek 30 yıl olarak
belirlenmiĢtirı. Bu kabul Avrupa Yönergesi 2010/31/EU [11] tarafından Ģart koĢulan gereksinimlere
göre yapılmıĢtır. Sonuçların kararlılığı optimal-maliyet seviyesi açısından elde edilen sonuçların
doğrulandığı bazı hassasiyet analizleri ile test edilmiĢtir. Avrupa Komisyonu Yönergelerine göre [12],
genel maliyet hesabından elde edilen sonuçların kararlılığının test edilebilmesi için üye ülkelerin en az
üç farklı tip hassasiyet analizi yapmaları gerekmektedir. Hassasiyet analizinde baĢlangıç verilerinin
değiĢtiğinde çıktının stabil olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu tip analizler verilerin
kabul olduğu ve analizin sonucuna önemli derecede etki edebileceği için ilk yatırım maliyeti, enerji
fiyatları ve beklenen artısları, iskonto oranları gibi hesaplama parametrelerini göz önüne alır.
3.3 Optimal Maliyet Düzeyi
CorTau evi için, birincil enerji kullanımı ve bunun oluĢturduğu farklı tasarım konfigürasyonlarıyla
desteklenen genell maliyet hesaplamalarına dayanarak, optimal-maliyet grafiği ġekil 3’de verilmiĢtir.
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Grafikte, farklı çözümlerin oluĢturduğu birincil enerji kullanımı (x ekseni: kWh birincil enerji/m
2
ĢartlandırılmıĢ zemin alanı ve yıl) genel maliyete göre çizilir (y ekseni: €/m ĢartlandırılmıĢ zemin
alanı). Grafik üzerindeki her nokta, enerji ve ekonomik performans açısından farklı bir tasarım
senaryosunu temsil eder. Bu noktalardan geçen ve maliyet eğrisi olarak adlandırılan ve grafikte kesikli
noktalarla gösterilen eğrinin minimum noktası optimal maliyet düzeyini verir.

Şekil 3. Optimal maliyet grafiği ve nSEB konfigürasyonları.
2C enerji senaryosuyla iĢaretlenen optimal-maliyet tasarım senaryosu (Isı yalıtım düzeyinde Torino
Ģehri düzenlemesi, sudan-suya ısı pompası, döĢemeden ısıtma ve soğutma, doğal havalandırma,
birincil enerji tüketimi = 12 kWh/m²y) ile aynı anda hem nSEB hedefi hem de optimal maliyet
sağlanmıĢtır. 2D, 3C, 3D, 4C, 4D gibi senaryoların enerji tüketiminin 2C'den düĢük olduğunu fakat
benzer genel maliyetlere sahip olduğunu belirtmek yararlı olur. Bütün bu senaryolar, ısıtma ve
soğutma için döĢemeden ısıtmalı zemin ile doğal havalandırma ve mekanik havalandırma ile
birleĢtirilmiĢ sudan suya ısı pompasına sahiptir. Tüm enerji ihtiyacı fotovoltaik pillerden sağlamaktadır.
Optimal maliyet düzeyini gösteren 2C ile en yüksek genel maliyete sahip nSEB konfigürasyonu 4D
arasındaki genel maliyet farklılıkları çok yüksek değildir ve 165€/m² kadardır. Tasarım ekibi ve ev
sahipleri ise genel maliyeti en düĢük olan 2C’dense maliyeti 60 €/m² fazla olan 2D konfigürasyonunu
tercih etmiĢlerdir (Isı yalıtım düzeyinde Torino Ģehri düzenlemesi, sudan-suya ısı pompası,
döĢemeden ısıtma ve soğutma, mekanik havalandırma, 7 kWpik güce sahip fotovoltaik sistem).
Daha önce de belirtildiği gibi, sonuçların kararlılığını test etmek için hassasiyet analizleri
uygulanmıĢtır. CorTau evi tasarımında aĢağıdaki 4 tip hassasiyet ele alınarak analiz geliĢtirilmiĢtir.

1.
2.
3.
4.

Enerji fiyatlarında % 2.8’lik artıĢ,
Hesaplama periyotlarındaki düĢüĢ (20 ve 10 yıllık),
Ġndirim oranlarındaki değiĢim (%5, %1 ve %0.5),
%65 ve %36 oranlarında vergi kredilendirmesi

Hassasiyet analizleri sonucu, düĢük birincil enerji tüketimine sahip senaryoların enerji fiyatlarının %2.8
artmasına olan hassasiyetinin düĢük olduğu görülmüĢtür. nSEB çözümlerinin genel maliyetleri 50 €/m²
civarındayken, düĢük enerji performanslarını hedefleyen tasarım çalıĢmalarının genel maliyetleri 300
€/m²’ye kadar çıkmaktadır. Bu da nihai tasarım seçiminde neden birincil enerji tüketimi 20 kWh/m² '
den az olan nSEB çözümlerinin dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.
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Binalarda enerji tüketimini azaltma amaçlı yenileme çalıĢmaları için Ġtalya' da vergi indirimleri gibi
finansal teĢvikler uygulanmaktadır. Bu teĢvikler, nSEB hedefi ve optimal maliyetlere ulaĢma yolunda
ümit vermektedir.

4. SONUÇLAR
Bu çalıĢmada, mimari konfigürasyon ve bu konfigürasyonların değiĢimini etkileyen, maliyet kontrolü
ve yüksek enerji verimliliği hedefinin bir arada tutulduğu bir nSEB tasarımı ve inĢası gösterilmektedir.
Kuzey Ġtalya'da tek hanelik bir konut mimari tasarım, enerji performansı ve maliyet bakımından
incelenmiĢtir. Hem ısıtma hemde soğutma gerekliliği, yapı tasarımı bakımından uygun teknik
çözümlerin tanımlanmasında belirleyici olmuĢtur.
Ek olarak; optimal-maliyet metodu, nSEB tasarımında optimal maliyeti belirlemek üzere kullanılmıĢtır.
Uygulanan prosedür göstermiĢtir ki; nihai çözüm, mimari yaklaĢımı çerçeve olarak belirleyip ele alan,
enerji ve ekonomik açıdan da her ikisi arasında dengeyi tutturan çözümlerdir.
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TOWARDS NEARLY ZERO ENERGY BUILDING:
CHALLENGE OF MEDITERRANEAN REGION
Stefano Paolo CORGNATI
Verena Marie BARTHELMES
Cristina BECCHIO
Cecilia GUALA

ABSTRACT
The challenge of planning and building high performing buildings, towards nearly zero-energy
buildings, is of increasing interest in South Europe and in Mediterranean countries. This challenge was
taken up and carried forward by North Europe and Scaninavian countries, who developed specific
design methodologies and approaches referred to cold climates. These experiences are surely
interesting and should be critically analyzed; however, the specifics of Mediterranean climates require
a detailed revisitation of the approaches aimed at reducing energy consumptions of buildings in which
winter heating loads and summer cooling loads have to be balanced. In this paper a general
introduction about the complexity of building design in Mediterranean climates is proposed and an
example of a real nZEB in Italy is presented.
Key Words: Mediterranean climate, Heating and cooling loads, nZEB.

1. INTRODUCTION
The issue of building energy performance in Southern Europe and in Mediterranean climates is taking
on increasing prominence in recent times. The first considerations and actions about low energy
buildings raised up in North Europe and in Scandinavian countries have highlighted, on the one hand,
the need to critically analyze the design experiences of these contexts and, on the other hand, the
interest in finding, with respect to the construction traditions, solutions aiming at achieving the correct
balance between winter heating and summer cooling loads.
In fact, it is well known that in the European framework the issue of low consumption building was
initially addressed in the Northern countries, where the control of thermal loads in heating periods is
fundamental and where the external climate conditions make free cooling with external air possible.
On the contrary, in Southern Europe and in Mediterranean countries the great design challenge is to
minimize the energy consumption for both heating and cooling, respectively in winter and in summer.
Depending on climate areas and conditions, these loads can be comparable, as in the case of
Northern Italy regions, or cooling needs in summer prevail as in most of Mediterranean areas.
Consequently, the scenarios to be faced are extremely different, based on climate conditions; in the
countries of South Europe, the climate conditions may significantly differ in terms of winter and
summer design temperatures and in terms of relative humidity in winter and in summer. In fact, many
countries included within the Mediterranean climate area are characterized by a variety of climates,
unknown in North Europe, as for example, the alternation of cold and dry winters and hot and wet
summers.
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A further relevant aspect to consider is the reinterpretation of climatic control measures traditionally
adopted in these countries and carelessly used in recent times, such as the use of the storage mass
of buildings, the optimization of natural ventilation airflows, the use of appropriate fixed and mobile sun
screens and the integration of trees and hedges as elements of climate mitigation.
The designers face indeed with a multitude of opportunities, which have to be taken up by mixing
traditional constructive measures and approaches and new technologies available on the market. An
increasing awareness of the need of specifics in designing zero-energy buildings in Mediterranean
climates and the ability in reinterpreting the existing design experiences have, indeed, to be
consolidated; different climatic conditions require ad hoc design, specific for each building.

2. AN nZEB DESIGN EXPERIENCE IN MEDITERRANEAN CLIMATES
The so-called CorTau House (Figure 1) represents a significant experience of nZEB design and
construction in Mediterranean climate. This single-family house, located in Piedmont Region, Northern
Italy, combines bioclimatic architectural principles for cutting down building energy needs with the use
of high-performing systems technologies in order to achieve the nearly-zero energy targets [1][2].
In the analyzed Mediterranean climate (Italian Climate Zone E, 2549 Degree Days), the nZEB design
challenge can be summarized in a careful building planning that permits to obtain indoor comfort
conditions both in winter and summer with very low energy consumptions. The adopted strategies
consist of an appropriate orientation of building and rooms, a compact and optimized building volume,
a strongly insulated building envelope with low infiltration airflow, a thermal insulation layer placed on
the external surface of the walls, in order to reduce thermal bridges and to increase the thermal inertia
of the house, a mechanical ventilation system equipped with high efficiency heat recovery exchanger
to guarantee good indoor air quality.

Figure 1. The so-called CorTau House.
Building construction started in March 2014 and is still in progress. The single-family house, adapted
to a preexisting structure, is all-electric and supplies its energy demand through self-generation of
electricity from a solar photovoltaic system. This ensures the building energy independence from fossil
energy sources. The zero-energy and all-electric goals, together with restriction costs, guided design
choices in terms of architectural appearance and energy planning since the preliminary phases.
The house (net floor area = 130 m²; net conditioned volume = 390 m³) is realized by refurbishing a
traditional rural building, the so-called “curmà”, widely diffuse in Piedmont Region and, for this reason,
represents a good example for implementation and replicability of a high-performing building model at
regional and national levels. The traditional rural framework surely influenced the architectural project,
whose aim is to preserve and to enhance the distinctive features of the existing rural building. The new
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single-storey volume is inserted under the preexisting roof, whose wooden structure and tiles covering
were maintained, so as the brick columns. An ancient intuitive know-how consisting in bioclimatic
architecture principles guided the architectural design team in the new building planning. Indeed, as
the preexisting rural building presented a fully-open southern façade and a blind northern façade, the
new volume is characterized by a mostly glazing southern façade while the northern one presents little
windows. On the southern side windows are equipped with exterior horizontal overhangs carefully
designed in order to maximize useful solar gains in winter and to avoid overheating in summer; the
arrangement of some trees and hedges was accurately studied with the dual function of acoustic
protection and solar control. Rooms are located to maximize indoor comfort during use; the living
room, the master bedroom and the big terrace facing South, while a single bedroom, the study and the
bathrooms facing North (Figure 2).
The house structure is characterized by reinforced concrete cast on-site bearing-walls oriented in
North-South direction, which have the dual function of acting as structural elements and including
building systems in dedicated cavities. The whole vertical envelope, constituted by both reinforced
concrete bearing-walls and infill masonry walls, is covered with a 16-cm exterior insulation layer made
of rock-wool panels (Uwall = 0.15 W/m²K). Plasterboard partition walls placed between living and
sleeping areas provide the acoustic insulation among these two house macro-areas thanks to inserted
acoustic insulating material. The external insulation layer covers the reinforced concrete bearing walls
which enclose the heated spaces and are part of the gross heated volume of the building; on the
contrary the brick columns placed along the perimeter of the house are outside the insulating layer.
This clear separation between heated and unheated structures allows the elimination of thermal
bridges. Rock-wool insulation is adopted also for the slabs (U floor slab = 0.19 W/m²K, Uceiling = 0.15
W/m²K), having the wisdom to choose high-density compression resistant panels (λ = 0.037 W/mK; ρ
= 150 Kg/m³). The floor slab consists of a concrete casting which incorporates disposable formworks
in recycled plastic realizing a ventilated under-floor cavity for one portion; in the remaining part the
casting is realized on a gravel layer. The thermal bridge between external infill masonry walls and floor
slab is eliminated with an intermediate 8-cm cellular-glass insulation layer, which also provides
excellent barrier to rising damp.
Windows are characterized by aluminum frame with thermal break and low-e triple-pane glass with
argon (average Uwindow = 0.96 W/m²K); thermal bridges are eliminated through a careful study of
anchoring and joints between the external insulation layer and window wooden sub-frames.

Figure 2. The so-called CorTau House, floor plan
With regard to the building primary system, a controlled mechanical ventilation (CMV) system
with heat recovery and dehumidifier is combined with radiant floors for space heating and cooling in all
areas with the addiction of electric radiators in the bathrooms. Space heating and cooling is provided
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 1220 _______

by a water-to-water heat pump that supplies also domestic hot water (DHW) production. As previously
explained, the CorTau House represents a model of all electric building; according to nZEB definitions
a distinctive element of the building is thus the possibility to ensure the energy independence from
fossil energy sources. All electricity needs of the building for space heating and cooling, ventilation,
lighting, equipment, cooking (the kitchen is equipped with electric stove and oven) is covered by a 7
kW peak grid-connected PV system installed on the roof.
Moreover, not only a careful design of envelope and HVAC systems but also the presence of trained
manpower on construction site is fundamental in reaching nZEB targets. Indeed, it still proves difficult
to find on the market manpower and technicians trained in the construction of high performing
buildings. The construction company involved in the CorTau House realization provides not only for
skilled manpower but also for suggestions and planning support to the designers. In order to achieve
the nZEB quality there is a strong necessity of collaboration and cooperation between designers,
construction companies, foreman and all the actors involved in the building design and construction.

3. COST-OPTIMAL METHODOLOGY
Cost-optimal methodology was followed in the preliminary design phase in order to identify nZEB
energy configurations that represent at the same time cost-optimal solutions. Specifically, the
methodology was exploited as decision-making tool equipped to guide design team and owners’
choices by determining which high-performing design scenario represents the optimum in terms of
energy and economic criteria. In particular, this method allowed defining how energy and economic
aspects could influence the design of CorTau House and the choice of specific performance features
of some components, such as building envelope elements (e.g. insulation) and HVAC systems.
Cost-optimal analysis bands together energy and economic performances of different design
configurations and identifies the so-called cost-optimal level that represents the energy performance
level which leads to the lowest cost during the economic building lifecycle. Indeed, cost-optimal
methodology, as developed for the specific case of CorTau House’s design, consists of the following
six steps:
7. Selection of the reference energy design scenario;
8. Definition of some alternative energy design scenarios that provide for different solutions in
terms of building envelope thermal insulation for four specific heat transfer levels and HVAC
systems without changing the architectural appearance of building;
9. Evaluation of the final and primary energy uses of the different design scenarios;
10. Economic evaluation of the hard costs due to construction;
11. Economic evaluation of the operational costs due to energy consumption;
12. Sensitivity analyses for the escalation of energy prices, variation of the calculation period and
discount rate and the introduction of tax credits.
Once defined the architectural appearance of the building, different energy design configurations for
both building envelope and HVAC system were hypothesized and assessed in terms of energy
consumptions and costs. In detail, four building envelope design configurations with various thermal
insulation levels were chosen to fulfil different energy performance requirements. The first level
(number 1 in Table 1 and Figure 3) refers to the national requirements for climate zone E (where the
house is located) [3]; the second one (number 2) refers to the Turin’s city regulation [4] optional value;
the third one (number 3) refers to minimum values required to obtain Passivhaus certification [5]; the
last level (number 4) refers to the Climate House A requirements [6].
Furthermore, four design configurations for the HVAC system characterized by different efficiency
were defined. Two of them provide for supplying heating use with natural gas originating a not allelectric building; however they were considered in the analysis for further information and in order to
give vision completeness to owners and design team in making decisions. The first configuration (A in
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Table 1 and Figure 3) consists in a condensing boiler (nominal efficiency = 0.95) with radiant floor for
space heating and a multi-split air conditioner for space cooling. The second configuration (B) is equal
to the first one with CMV with heat recovery in addiction. The third (C) and the fourth (D)
configurations are constituted by a water-to-water heat pump (nominal efficiency for heating COP =
4.75; nominal efficiency for cooling EER = 5.65) with radiant floors for space heating and cooling
associated respectively with natural ventilation and CMV with heat recovery.
According to the nZEB definition, it is necessary to largely supply energy by renewable sources in
order to reach nearly-zero energy targets. Therefore solar collectors covering 60% of domestic hot
water (DHW) production were taken in account. Different power values for photovoltaic (PV) system
were hypothesized; according with Italian Directive [7], peak power of PV system in configuration A is
equal to 2.6 kW peak, in configuration B 3.4 kW peak, while in configuration C and D peak value of 7
kW peak was defined in order to cover the whole electricity consumptions and to obtain a production
surplus.
By combining the four different design configurations hypothesized for the building envelope and for
the HVAC systems, 16 energy design scenarios were created and compared in terms of economic
and energy performances.

3.1 Energy evaluation
The aim of the energy evaluation was to determine the annual overall energy use in terms of delivered
primary energy (divided by sources) which includes energy use for heating, cooling, DHW production,
lighting, equipment, ventilation and PV production taking into account on-site consumption and surplus
electricity going to utility grid. Primary energy values were calculated using Italian primary energy
factors (e.g. 1.09 for natural gas and 2.17 for electricity). A detailed sub-hourly energy simulation was
performed by means of the dynamic energy simulation software EnergyPlus (version 8.1) [8].
The results in terms of total primary energy consumptions of each design configuration (Table 1) show
that in order to reach nZEB target (with a primary energy consumption lower than 5 kWh/m²y) it is
necessary to choose a strongly insulated building envelope and an HVAC system consisting in a
water-to-water heat pump with floor radiant floors for space heating and cooling, eventually coupled
with CMV. It is noteworthy that it is indispensable in all-electric configuration to cover a large energy
supply by renewable sources (systems C and D) in order to reach nZEB performance.
Table 1. Primary energy consumptions (kWh/m2y) and possible nZEB configurations (grey cells).
Scenario

1A

1B

1C

1D

2A

2B

2C

2D

3A

3B

3C

3D

4A

4B

4C

4D

Primary
Energy
(kWh/m2y)

114

87

41

32

79

56

12

6

72

49

7

0.03

65

46

3

-5

3.2 Economic valuation
According to European Standard EN 15459:2007 [9]; the economic valuation of the several design
configurations was performed by following the global cost methodology for each energy design
scenario; the methodology consists in estimating the net present value (global cost) of all the costs
incurring in a defined calculation period, taking into account the residual values of components with
longer lifetime. In detail, global cost is determined by summing up the global costs of initial investment
costs, periodic and replacement costs, annual costs and energy costs and subtracting the global cost
of the final value; it can be written as:

CG ()  CI    Ca ,i  j * R d i   Vf ,  j


J  t 1


(1)
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where CG(τ) represents the global cost referred to starting year τ0, CI is the initial investment cost,
Ca,i (j) is the annual cost for component j at the year i (including running costs and periodic or
replacement costs), Rd (i) is the discount rate for year i, Vf,τ (j) is the final value of component j at the
end of the calculation period (referred to the starting year τ0). Particularly, annual costs include costs
for energy carriers that cover the demand for space heating and cooling, ventilation, domestic hot
water, lighting and appliances, including auxiliary energy. Incomes from produced energy (e.g.
photovoltaic systems) are subtracted from these costs. The energy prices refer to the current values
defined by the Italian Authority for Electricity and Gas (AEEG) [10]. The annual costs also include
operational costs, maintenance costs and costs for periodic replacement. To ensure a lifecycle
perspective, final values are considered for building or HVAC system components that have a shorter
lifetime than the chosen calculation period. For every single building component is defined a specific
lifespan which refers to values given by Appendix A of EN 15459 in order to estimate contingent
replacement costs and final values. EPBD Guidelines states that cost data must be market-based and
coherent as regards location and time for investment costs, running costs and energy costs.
For the economic valuation of CorTau House, the duration of the calculation period was set to 30
years while the discount rate was fixed at 3%. These considered assumptions refer to the
requirements provided by the European Directive 2010/31/EU [11]. Results stability was tested
through some sensitivity analyses that confirmed the outcome obtained in terms of cost-optimal level.
As a matter of fact, the European Guidelines [12] outline that Member States should at least perform
three different kinds of sensitivity analyses in order to test the stability of the results obtained by the
global cost calculation. Sensitivity analysis concerns a “what if” kind of questions aimed at assessing if
the final answer is stable when the inputs changes. These kinds of analysis regard calculation
parameters like investment costs, energy prices and their expected increase as well as eventual
variation of discount rates since these values are based on assumptions and might influence
significantly the final results of the analysis.

3.3 Cost-optimal level
Based on the calculations of primary energy use and global costs associated with the different design
configurations assessed for CorTau House, a cost-optimal graph can be drawn; in the graph primary
2
energy use of the different solutions (x-axis: kWh primary energy/(m conditioned floor area and year))
2
is plotted versus global costs (y-axis: €/m conditioned floor area) (Fig. 3). Each point on the graph
represents a different design scenario in terms of energy and economic performance. The positions of
the different scenarios allowed drawing the trend of the dotted broken line which represents the socalled cost-curve, the minimum of which represents the cost-optimal level.

Figure 3. Cost optimal graph and nZEB configurations.
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The cost-optimal level is clearly marked by the energy design scenario 2C (Turin city regulation
thermal insulation level, water-to-water heat pump, radiant floors for space heating and cooling,
natural ventilation; primary energy consumption = 12 kWh/m²y) that hits simultaneously nZEB targets
and cost optimality. It is useful to outline that there are other several scenarios characterized by
energy consumptions lower than scenario 2C but with similar global cost: 2D, 3C, 3D, 4C, 4D. All
these scenarios are characterized by a strongly insulated envelope and by a water-to-water heat
pump with radiant floors for space heating and cooling, eventually coupled with CMV; all of them have
installed PV system with the uppermost pick power underlining that renewable sources contribution is
fundamental for reaching nZEB target in terms of both energy and economic effectiveness. Global
cost difference between scenario 2C, that represents cost-optimal level, and 4D, that is the nZEB
configuration with the highest global cost value, is not so high and is equal to 165€/m². Indeed, design
team and owners chose the configuration 2D (Turin city regulation thermal insulation level, water-towater heat pump, radiant panels for space heating and cooling, CMV, PV with 7 kWpeak) that
provides lower energy consumptions thanks to CMV system (whose dehumidification function is
essential with radiant floor during summer) than scenario 2C with a little increase of 60 €/m² in global
cost.
As already mentioned, different kinds of sensitivity analyses have been carried out in order to test the
stability of the results. In particular, for CorTau House design, the following four types of sensitivity
analyses were developed:
5.
6.
7.
8.

Escalation of energy prices with an annual percentage rate of 2.8%;
Reduction of the calculation period (20 and 10 years);
Variation of the discount rate (5%, 1% and 0.5%);
Introduction of tax credits, referring to the investment cost, with a percentage rate of 65% and
36%.

Remarkable for nZEB design was the analysis regarding the escalation of energy prices with an
annual percentage of 2.8% since the scenarios with low primary energy consumption are less sensible
to the variation of this parameter. Global cost of nZEB solutions varies only about 50 €/m² while design
scenarios with lower energy performance vary their global cost up to 300 €/m². This is why the final
design choice should consider the scenarios that consume less than 20 kWh/m²·year of primary
energy or rather nZEB solutions.
Another notable sensitivity analysis considered the Italian financial subsidies concerning buildings
since in Italy energy retrofits are strongly subsidized in terms of tax deductions for interventions of
building renovation and energy efficiency. In 2014 and 2015 for refurbishment works on real estate
property it is possible to benefit from tax deductions. Financial subsidies reveal thus to be fundamental
in order to reconcile nZEBs goals to cost optimal requirements in future.

5. CONCLUSIONS
In this paper the challenge of designing and building a nZEB, by examining how the purpose of
wrapped control of costs and the high energy efficiency targets have influenced the architectural
configurations and their evolution, since the first concept, is illustrated. A single-family house located in
North Italy was analyzed in terms of architectural design, energy performances and costs.
Both heating and cooling requirements are driving factors to identify suitable technical solutions for the
building design.
In detail, cost-optimal methodology was presented and applied in order to identify nZEB configurations
that represent the cost-optimality.
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The adopted procedure showed that the final solution has to be found through a balance between
energy and economic aspects, always considering the conceptual framework of the architectural
approach.
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BĠNA ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ DÜZEYĠNĠN BELĠRLENMESĠNDE
REFERANS BĠNA VE REFERANS DEĞERLERĠN ÖNEMĠ
A. Zerrin YILMAZ

ÖZET
Ele alınan bir binanın enerji verimliliği düzeyinin belirlenmesinde, bu binanın diğer binalara göre ne
kadar daha fazla verimli olduğunu göstermek için karĢılaĢtırma yapılabilecek referans binanın ve
referans değerlerin doğru tanımlanmasına gereksinim vardır. Bina enerji verimliliği düzeyi, mimari
sistem dâhil tüm bina sistemlerine ait onlarca parametrenin dinamik koĢullar altında karĢılıklı
etkileĢiminin ve dıĢ ve iç ortam Ģartları karĢısındaki davranıĢının sonucudur. O nedenle bina enerji
tüketim değeri her binaya özgü olarak detaylı simülâsyonlar yapılarak belirlenebilir. Dolayısı ile de aynı
iklim bölgesinde aynı fonksiyona sahip binalar için bile referans bir enerji tüketim değeri vermek
olanaksızdır. O nedenle, tüm dünyada yaygın kabul gördüğü gibi, tasarlanan veya değerlendirilmek
üzere ele alınan binanın bulunduğu iklim bölgesine ve binanın özelliklerine bağlı olarak o binaya özgü
bir referans bina tanımının yapılması gerekir. Bu tür referans bina, asıl binanın bulunduğu iklim
bölgesine ve asıl binaya iliĢkin mimari, mekanik ve aydınlatma sistemi özelliklerine bağlı olarak
ülkedeki bina yapımı standartlarına uygun referans değerlere sahip sanal binadır. Bu çalıĢmada
Türkiye’de referans bina tanımı için yapılan çalıĢmalar, referans değerlerin belirlenmesinde
karĢılaĢılan zorluklar ve değerlerin farklı alınması durumda bina enerji verimliliği iyileĢtirme
düzeyindeki farklılıklar örnekler üzerinden özetlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bina enerji verimliliği, Referans bina

ABSTRACT
In order to define the energy efficiency level of any building it is necessary to define reference
buildings and reference values to be compared with the considered building from energy consumption
point of view. The building energy efficiency level is the result of interaction of all building systems’
parameters, including architectural system parameters, under dynamic conditions and reaction of
them to indoor and outdoor environment. Therefore, building energy efficiency can only be defined
through detailed dynamic simulations which are specific to the considered building. In other words, it is
impossible to give reference consumption values even in the same climate and for the same building
typologies. Therefore, as it is accepted in all over the world, the reference building is defined
according to the specifications of the considered building and climatic conditions. This kind of
reference building is a virtual building which is defined by the reference values of the standards
according the architectural, mechanical and lighting systems of the considered building and climatic
conditions in the region. In this paper the studies for reference building description in Turkey,
difficulties to define reference values and the results from the building sector to show the differences in
the energy efficiency improvement level according to the different reference building implementations
are summarized.
Key Words: Building energy efficiency, Reference building
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1. GĠRĠġ
Bilindiği gibi binalar toplam enerji tüketimi içerisinde %40 gibi önemli bir paya sahip olduklarından,
yapı sektörü dünyadaki karbon salımlarının en önemli sorumluları arasındadır. Enerjide %70’in
üzerinde dıĢa bağımlı olan ülkemizde ise, binalarda enerji verimliliğinin çevre korumanın yanı sıra ülke
ekonomisi üzerindeki etkisi de çok büyüktür. O nedenle yeni yapılacak binaların yüksek enerji
verimliliği düzeyinde yapılması, mevcut yapı stokunun da en kısa sürede iyileĢtirilmesi Ģarttır. Enerji
verimliliği yüksek bina yapımı ve mevcut binaların enerji verimliliğinin artırılması konusunda
uygulanabilir önlemlerin ve dolayısı ile ulaĢılabilir enerji verimliliği düzeyinin belirlenmesi için referans
alınacak binaların ve değerlerin doğru belirlenmesi gerekir. Referans binaların belirlenmesi için bütün
dünyada yaygın uygulama her binaya özgü sanal bir referans bina tanımlanmasıdır. Bu referans bina
ülkedeki standartlara, tasarlanacak binanın bulunduğu iklim bölgesine ve tasarım özelliklerine uygun
olarak belirlenmesi gereken bir sanal binadır. Bu sanal binayı tanımlamada kullanılacak mimari
özellikler, kabuk sistemi, aydınlatma sistemi ve mekanik sistem gibi sistemlere iliĢkin değerler ülkedeki
yapım kurallarına da uygun olmalıdır. Dolayısı ile referans binaların tanımlanması için çok kapsamlı
çalıĢmaların yapılması gerekmektedir.
Bina enerji verimliliği düzeyi, yukarıda genel olarak anlatıldığı Ģekilde belirlenmiĢ referans binanın
enerji tüketim miktarı ile tasarlanan binanın enerji tüketim değerinin karĢılaĢtırılması sonucunda %
olarak belirlenir. Ayrıca, yüksek enerji verimli binanın aynı zamanda uygulanabilir ve maliyet olarak da
ulaĢılabilir olması enerji verimliliği kadar önemlidir. Maliyet optimum enerji verimliliği düzeyi 2010
yılında yenilenen AB direktifi ile de zorunlu kılınmıĢtır. Maliyet optimum enerji verimliliği düzeyine
ulaĢmak için referans bina tanımı kadar, bu hedefe ulaĢmak için kullanılabilecek enerji verimliliği
iyileĢtirme önlemleri ve bu önlemler ile oluĢturulabilecek iyileĢtirme paketlerinin tanımlanması da çok
önem taĢımaktadır. Bu önlemler ve paketler, binaya, iklim bölgesine ve ülkenin standart yapı
maliyetlerine de uygun olarak belirlenmiĢ olmalıdır. Yeni binaların tasarımı aĢamasında olası tasarım
senaryoları için tüm sistemlerin etkisi (mimari, mekanik, aydınlatma otomasyon vb. sistemler) hesaba
katılarak bina enerji verimliliği düzeyini belirlemek ve tasarımı bu çalıĢmaların sonuçlarına göre
yönlendirmek gerekir. Ancak ülkemizdeki tasarım uygulamalarında gerçek anlamda bütünleĢik tasarım
sürecinin değil de geleneksel tasarım sürecinin çok daha yaygın kullanılması ve ayrıca bina enerji
verimliliğini bütüncül değerlendirebilen yeterli sayıda uzmanın olmayıĢı enerji etkin tasarımda yaĢanan
en önemli sorunlar olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Yeni binalar için bu tür bir çalıĢma yöntemi gerekirken, ülkemizdeki enerji tüketimi konusunda ciddi
boyutlarda sorun olan mevcut bina stoku için de benzer yöntemle iyileĢtirme senaryolarının doğru
belirlenmesi gerekir. Mevcut binalar için binaya ve iklime özgü iyileĢtirme senaryoları geliĢtirilerek her
bir senaryonun, binanın mevcut enerji tüketimine ve maliyetine göre ne kadar daha az enerji tüketimi
ve maliyeti sağlayacağı senaryoların ilk yatırım maliyeti ile birlikte kullanıcıya/yatırımcıya sunulmalıdır.
Ülkemizde bu tür uygulama maalesef yoktur. Bunun en önemli nedenleri olarak; genellikle bina enerji
verimliliği iyileĢtirme önlemleri konusunda sektörde bilgi ve bilinç eksikliği olmasını, standart ve
yönetmeliklerin eksiklerini, yeteri denetim ve yaptırımın ve/veya teĢvikin olmamasını sayabiliriz. Bina
enerji verimliğinde ve özellikle mevcut stokun iyileĢtirmesinde yol alabilmek için enerji verimliliği
iyileĢtirme stratejileri olarak uygun çözümlerin kullanıcı dahil sektörün paydaĢlarına sunulması ve bu
alanda hızla bilgi düzeyi ve bilincin yükseltilmesi gerekir.
Ancak tüm bu çalıĢmaların ilk ve en önemli adımı bina tipolojilerine ve iklim bölgelerine bağlı olarak
referans binaların ve referans değerlerin doğru belirlenmesidir. EPBD-2010 (Avrupa Binalarda Enerji
Performansı Direktifi, 2010) maliyet etkin enerji verimliliği düzeyinin her ülkede öncelikle konutlardan
baĢlanarak belirlenmesini Ģart koĢmakta ve bu çalıĢmaların ilk adımında ülke koĢullarına uygun
referans binaların belirlenmesinin zorunlu olduğunu belirtmektedir [1]. Ülkemizde bu konuda
çalıĢmalar baĢlatılmıĢ olup, T. C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı- Enerji Verimliliği Dairesi’nin de bilgisi
dahilinde Ġstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde TÜBĠTAK destekli bir araĢtırma projesi
yürütülmektedir [2]. Ayrıca ÇEDBĠK tarafından (Çevre Dostu Binalar Derneği) Ulusal YeĢil Bina
Sertifika sistemi için dört farklı konut tipolojisinde referans binaların ve değerlerin belirlenmesi için
çalıĢma yapılmıĢtır [3].
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Bu bildiride, ülkemizde genel olarak bina enerji verimliliği konusundaki çalıĢmalar, bu çalıĢmalarda
karĢılaĢılan güçlükler ve özellikle referans binanın farklı tanımlanması durumunda çıkabilecek sorunlar
örnekler üzerinden özetlenmiĢtir.

2. BĠNA ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ve REFERANS BĠNA TANIMI
Ülkemizde genel olarak yapı sektöründeki bina enerji verimliliği iyileĢtirme çalıĢmaları, sektördeki bilgi
ve bilinç eksikliği nedeniyle, uygulanması bazen binanın enerji verimliği düzeyini düĢüren tekil
önlemler ile sınırlıdır. Örneğin bina sektöründe en önemli paya sahip olan konutlarda iyileĢtirme
konusundaki yaygın uygulama sadece yalıtım yapılması veya yalıtım kalınlığının artırılması olarak
algılanmaktadır. Halbuki bilinmektedir ki yalıtım, binanın mimari, mekanik ve aydınlatma sistemlerinde
enerji verimliliğini etkileyen ve toplamda sayıları yüzü aĢabilen parametrelerden sadece birisidir.
Üstelik yalıtımın gereksiz artırılması iklim bölgesine de bağlı olarak bazen çok ciddi düzeyde konut
binalarında dahi soğutma enerjisi tüketimini ve dolayısı ile binanın toplam karbon salımını
artırmaktadır. Konut dıĢı binalarda ise mimari, mekanik ve aydınlatma sistemleri için proje
müelliflerince, sadece kendi sitemleri için diğer sistemlerden bağımsız sınırlı önlemler ile iyileĢtirme
yapılmaya çalıĢılmaktadır. Oysaki tüm bu parametreler birbirleri ile karĢılıklı etkileĢerek bina verimlilik
düzeyini etkiler. Bu parametrelerden sadece birisi, üstelik dinamik Ģartlar gözetilmeden ele alınır ve
iyileĢtirme sadece bu parametreye yüklenirse diğer parametrelerin etkisi nedeniyle sonuçlar
beklenenin tam tersi olabilir. O nedenle, bina enerji verimliliğini artırmak için tüm etken parametrelerin
farklı değerleri ile oluĢturulmuĢ kombinasyonlardan oluĢan senaryolar dinamik simülasyonlarla test
edilmeli ve aydınlatma, ısıtma, soğutma ve havalandırma enerjisi toplamını minimize eden senaryo
iyileĢtirme paketi olarak seçilmelidir.

3. REFERANS BĠNA TANIMI
Yukarıda değinildiği gibi bir binanın enerji verimliliği düzeyinin karĢılaĢtırılacağı referans binalar
ülkemizin iklim bölgelerine ve bina tipolojilerine göre henüz sağlıklı bir Ģekilde tanımlanmıĢ değildir. Bu
durum, özellikle mevcut bina stokunda enerji verimli iyileĢtirme çalıĢmalarında izlenecek stratejilerin
sağlıklı olarak belirlenmesindeki en büyük engeldir.
Bu konudaki çalıĢmalar yukarıda belirtildiği gibi TÜBĠTAK araĢtırması ve ÇEDBĠK’in çalıĢmaları ile
sürmektedir. Ancak bu çalıĢmalardaki en önemli engel mevcut bina stokuna ait sağlıklı verilerin
olmaması ve ayrıca standartlarımızın yokluğu, eksikliği ve hatalarıdır. Uygulamadaki örnekler
göstermektedir ki; referans binanın tanımında farklı kabullerin yapılması, parametrelere iliĢkin referans
değerlerin farklı alınması binanın enerji verimliliği iyileĢtirme düzeyinin sağlıklı olarak belirlenmesini
engeller.
Referans Bina iklim bölgesine ve asıl binanın özelliklerine bağlı olarak aĢağıdaki genel özellikleri ve bu
özellikleri belirleyen değerleri ile tanımlanmıĢ olmalıdır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bina geometrisi
Isıl zonlar
Bina yeri ve iklim verileri
Yön
Bina tipolojisi
Bina kabuğu (geometri, malzeme, ısı köprüleri, saydamlık oranı, hava sızıntı değeri)
GüneĢ kontrolü
Bina kullanım çizelgesi ve iç kazançlar (insanlar, aydınlatma aygıtları, cihazlar, diğerleri)
Mekanik
sistemler
(ayar
sıcaklıkları,
mekanik
sistem
simülasyon
kuralları,
ısıtma/soğutma/havalandırma/kullanım sıcak suyu sistemleri)
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Bina enerji verimliliği düzeyi belirlemek üzere referans bina tanımlamada tüm dünyada kabul gören en
kapsamlı standart ASHRAE 90.1 standardıdır [4]. Bu standardın “g” eki kapsamlı olarak iklim
bölgesine ve değerlendirilmek üzere ele alınan binanın tüm sistemlerinin özelliklerine bağlı olarak
referans binanın nasıl belirleneceğini tanımlar. Üzerinde yıllardır çalıĢılmıĢ olan bu standartta dahi
bazı belirsizliklerin olması, ülkemizde bu konudaki çalıĢmalarda uzun ve zorlu bir yolun habercisi
olarak görülmeli ve bu konuda daha fazla gecikmeden süregelen çalıĢmaları destekleyecek standart
çalıĢmalarına da ilgili kurumlar tarafından acilen baĢlanmalıdır.
Standartlarımızdaki onlarca eksikten sadece biri olan en basit örnek, ASHRAE 90.1, “Ek g” de olduğu
gibi referans binanın her iklim parametresini hesaba katan gerçek iklim bölgelerine göre belirlenmesi
gereği varken, ülkemizdeki standartlarda yalnızca ġekil 1’ de görülen “Isıtma Derece-gün Bölgelerinin
olmasıdır [5]. 2013 yılında revize edilen TS 825 de yine aynı mantığa dayalı olarak derece gün
bölgelerini vermekte, ġekil 1’de verilen bölgelere ek olarak Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeyindeki iller
5. Bölge olarak tanımlanmakta ve bu bölgede daha fazla yalıtım öngörülmektedir. Dolayısı ile
standartlarımızda hala gerçek iklim bölgeleri bulunmamaktadır.

ġekil 1. TS 825 Isıtma Derece Gün Bölgeleri [5].
Ülkemizdeki bu büyük eksikliğe karĢın, ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2007’de tanımlanan
referans binalar için her iklim parametresini hesaba katan 12 adet iklim tipi önerilmiĢ ve bunlar için
referans binalar detaylı olarak tanımlanmıĢtır. Referans binalar modellenirken binanın bulunduğu iklim
bölgesine göre tanımı değiĢecektir, o nedenle doğru iklim bölgesinin seçimi çok önemlidir. Örneğin
iklim bölgesine göre referans binada değiĢkenlik gösterecek seçimler:






Bina kabuğu ısı geçirgenlik katsayısı,
Bina kabuğu saydam bileĢenler toplam güneĢ enerjisi geçirgenlik oranı,
Mekanik sistemde ekonomizör olup olmaması,
Ekonomizör üst limit sıcaklığı,
Isı geri kazanımı olup olmamasıdır.

O nedenle referans bina tanımlamada ülkemizin önünde onca uzun yol varken baĢta bu temel
eksikliğin giderilmesi ve ġekil 2’de görüldüğü gibi tüm iklim parametreleri gözetilerek belirlenmiĢ iklim
bölgelerimizin, gerekirse son iklim verilerine göre güncelleĢtirme yapılarak, standart iklim bölgelerimiz
olarak kabul edilmesine acil gereksinim vardır.
Ayrıca yalıtımı zorunlu kılan TS 825 ise yalıtım düzeyi için iklim bölgelerine ve bina tipolojilerine göre
bir ayırım yapmayarak temelde büyük bir hata ile öngörülerde bulunmaktadır. Aynı iklim bölesinde
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konut, ofis, hastane, AVM vb. farklı iç kazançları olan bina tipolojilerinde yalıtımın enerji verimliliği
üzerindeki etkisi de farklıdır. Ġç kazançların yüksek olduğu soğutma ağırlıklı binalarda fazla yalıtımın
soğutma yüklerini artırması nedeniyle bina enerji verimliliği düzeyi kötüleĢmektedir. Dolayısı ile TS
825’in mevcut hali hem referans binanın tanımlanmasında yeterli veri sunamamakta, hem de, özellikle
konut dıĢı binalarda, bina enerji verimliliğini iyileĢtirmede engel teĢkil etmektedir.

Soğuk
Sıcak kuru
Sıcak nemli
Ilımlı kuru
Ilımlı nemli

ġekil 2. Türkiye’nin Ġklim Bölgeleri [6].
Standartlardaki bu ve benzeri eksiklilerin acil olarak tamamlanması, gerekirse yeni standartların
çıkartılması acil olarak beklenirken referans bina tanımlaması ile ilgili çalıĢmalar devam etmektedir.
ÇEDBĠK’in YeĢil Konut Sertifikası için yapılan çalıĢmalarda referans değerler farklı olacağından konut
binaları da kendi içinde aĢağıdaki dört farklı tipe ayrılmıĢtır. Ayrıca bu dört farklı konut tipi için referans
binalar ġekil 2’de görülen Türkiye’nin gerçek iklim bölgelerinin iklimsel karakteristikleri gözetilerek
tanımlanmıĢtır.
1 - Tekil aile konutu
2
2 - Standart apartman < 2000m
2
3 - Standart apartman ≥ 2000m
4 - Rezidans-Lüks Konut (AĢağıdaki fonksiyonlardan en az üç tanesini barındıran)
 AlıĢveriĢ alanı
 Ofis
 Spor alanı
 Restoran
 Sinema/Tiyatro
 Kapalı Havuz
Konut binalarında dahi bu tipolojik farklılık önem taĢırken standartlarımızda konut ve konut dıĢı binalar
arasında ayırım olmaması hem referans bina tanımında ve hem de bina enerji verimliliğini
iyileĢtirmede engel oluĢturmaktadır. Ayrıca yenilenmiĢ AB direktifi, “Recast EPBD 2010”, enerji
verimliliği düzeyinin maliyet optimum olmasını da Ģart koĢmaktadır. Dolayısı ile hem zorunlu
standardımıza uygun olarak kabukta ek yatırım yapıp maliyetin artırılması ve hem de bu yatırıma
karĢın enerji verimliliği düzeyinin düĢmesi direktife de ters bir durum yaratmaktadır. AĢağıdaki ġekil
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3’tekli grafik Antalya’daki mevcut bir ofis binası için enerji verimliliği iyileĢtirme önlemlerinin, binanın 5,
10, 20 ve 30 yıldaki birincil enerji cinsinden tüketimine ve toplam maliyete etkisini göstermektedir [7].
Bu Ģekilde görülen “Base” referans bina olarak yalıtımsız binanın mevcut durumunu, 1A ve 2A ile
gösterilen iyileĢtirme önlemleri ise kabuğun sırası ile TS 825’e göre ve TS 825’in öngördüğünden daha
fazla yalıtılmıĢ olduğu durumları temsil etmektedir. Bu Ģekilden görüldüğü gibi bu ofis binası için
yalıtımın TS 825’e göre yapılması ve bu yalıtımın daha da artırılması hem toplam maliyeti hem de
enerji tüketimini artırmaktadır. Dolayısı ile Türkiye’de uyulması zorunlu olan standart binalarda enerji
verimliliğini iyileĢtirmeye ve EPBD 2010 direktifine ters bir durum yaratmaktadır. Bu durum ülkemizde
bina enerji verimliliği alanında acil çözüm bekleyen çok önemli bir sorundur.

ġekil 3. Antalya’da Örnek Ofis Binası için Maliyet Optimum Enerji Verimliliği Önlemleri ve Sonuçları
[7].
3.1. Referans Bina ve Değerlerin Hatalı Olması Durumunda KarĢılaĢılabilecek Sorunlara Örnek
Farklı Referans binaların ve değerlerin doğru tanımlanmıĢ olması ele alınan binanın referans binaya
göre ne kadar daha enerji verimli olduğunu doğru saptayabilmek açısından da önemlidir.
Ülkemizde özellikle uluslararası yeĢil sertifikalandırma sistemlerinin kullanılması ile referans binaya
kıyasla ele alınan binanın enerji verimlilik düzeyini göstermek üzere yapılan çalıĢmalar da artmıĢtır. Bu
sertifikalandırma sistemlerinde kabul gören referans bina, bazı açılardan ülkemize uygun olmasa da,
ASHRAE 90.1 EK g’de açıklanan yönteme göre tanımlanan binadır. Üzerinde uzun yıllardır çalıĢılan
bu standarda göre referans bina tanımlanmasında dahi yoruma bağlı olabilecek maddeler vardır.
2
Örneğin genel olarak ele alınan binanın m sine ve kat adedine göre mekanik sistem Ģablonlarından
seçilebilecek olanlar zemin altı mekanların Ģartlandırılma durumuna göre farklı yorumlanıp farklı
mekanik sistem Ģablonu seçilebilmektedir. Bu da ele alınan binan enerji verimliliği iyileĢtirme düzeyine
önemli oranda etki yapmaktadır. Buna örnek olarak Ankara’da sertifika almıĢ bir binanın farklı
yorumlara göre tanımlanmıĢ farklı referans mekanik sistemlere göre enerji verimliliği iyileĢtirme
düzeyinin değiĢim aralığı Tablo 1’de verilmiĢtir.
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Tablo 1. Referans Bina için Farklı Mekanik Sistem Seçimimin Enerji Verimliliği ĠyileĢtirme Oranına
Etkisi
ASIL BİNA

YILLIK ENERJİ TÜKETİMİ
(kWh/yıl)
ENERJİ MALİYETİ
(TL/yıl)
TOPLAM ENERJİ
MALİYETİ (TL/yıl)
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
İYİLEŞTİRME ORANI (%)

REFERANS BİNA

ELEKTRİK

DOĞAL GAZ

ELEKTRİK

DOĞAL GAZ

213,962.67

145,176.88

309,847.38

372,848.07

41,722.72

9,376.57 TL

60,425.07 TL

28,749.64TL

51,099.29

Referans Mekanik I
0.00

89.174.71

Referans Mekanik II
33.32

Referans Mekanik III
42.70

Bu tabloda görüldüğü gibi, mekanik sitemin farklı yorumlara göre seçilmesi ele alınan asıl binanın
enerji verimliliği iyileĢtirme düzeyini %0’dan %42,7’ye kadar değiĢtirebilmektedir. Bu da göstermektedir
ki, Türkiye’de standartların eksikliği, mevcutların yetersizliği ve hataları da düĢündüğünde referans
binaların tanımlanması dahil bina enerji verimliliği belirleme ve ulusal yeĢil sertifika sistemlerini
oluĢturma konusunda yapılması gereken çok çalıĢma vardır. Bu çalıĢmaları yapmak yerine temeli
olmayan sistemlerin ortaya çıkartılması ve bunların yönetmeliklere yansıması yapı sektörüne ve
dolayısı ile ülkemize hem karbon salımları hem de ekonomik açıdan çok ciddi zararlar verir ve
vermektedir.

3. SONUÇ
Avrupa Direktifleri 2020 hedefinin yakalanması için aday ülke olan Türkiye dahil tüm ülkelerde yeni
binaların maliyet optimum yaklaĢık sıfır enerji düzeyini sağlayacak Ģekilde yapılması ve mevcut yapı
stokunun da bu bağlamda iyileĢtirilmesi gerekmektedir. Ülkemiz, mevcut bina stoku da göz önüne
alındığında, bu hedefe ulaĢmak için oldukça geri durumdadır.
Bu süreçte atılması gereken ilk adım ülkedeki yapı stokunu da temsil edebilecek referans binaların ve
değerlerin belirlenmesidir. Bu konuda bilimsel araĢtırma çalıĢmaları sürmektedir. Ancak bu
çalıĢmaların da önündeki engel standartların yetersizliği, eksikleri ve hatalarıdır. Bu bildiride bu
eksiklerin yarattığı sorunlardan sadece bir kaçına örnek olarak değinilmiĢtir. Ülke çapında bina enerji
verimliliği iyileĢtirme çalıĢmalarında süreci hızlandırmak için öncelikle yasal düzenlemelerin çok hızla
yapılması gerekmektedir.
Ayrıca benzer Ģekilde yeĢil bina sistemleri sağlam temele oturmadan yüzeysel yaklaĢımlarla
oluĢturulmaya ve daha da tehlikelisi yasalaĢtırılmaya çalıĢılmaktadır. Bu ülkemizin çevresel kirlilik
açısından geleceğine ve dolayısı ile ekonomisine ciddi zararlar verecektir.
Gerek enerji verimli bina tasarımı veya iyileĢtirilmesi ve gerekse yeĢil sertifikasyon sistemleri için bu
yasal eksiklerin hızla tamamlanması ve sağlıklı veri tabanlarının oluĢturulması acil çalıĢılması gereken
konulardır. Bunun ötesinde bina enerji verimliliği iyileĢtirme önlemleri ve bu önlemler ile
oluĢturulabilecek iyileĢtirme paketleri konusunda sektörün bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu
konudaki mevcut bilinç ve bilgi genellikle tekil önlemler ile sınırlıdır ve tekil önlemler ile yapılan
binalarda sonuçlar çoğu kez iyileĢtirme değil verimliliği kötüleĢtirme ile sonuçlanabilmektedir. Bu
durum yeterli verimde bina yapımı veya iyileĢtirilmesi konusunda bir diğer önemli engeldir. Türkiye’nin
hızla bu engelleri aĢmak için çok hızlı adımlar atması ve gerekli düzenlemeleri yapması zorunludur.
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1979 yılından beri Ġstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Fiziksel Çevre Kontrolü Birimi’nde
görev yapmakta olan, 1983-1984 yılları arasında “Lawrence Berkeley Laboratory Passive Solar
Group” ile çalıĢan ve 1993 yılından beri ĠTÜ de aynı birimde görevini profesör olarak sürdüren A.
Zerrin Yılmaz’ın enerji etkin tasarım, bina fiziği, yeĢil bina, bina enerji simülasyonu ve enerji
modelleme, iklimsel konfor, binalarda güneĢ enerjisi kullanımı ve yoğuĢma kontrolü konularında ulusal
ve uluslararası 100 den fazla yayını, ikisi halen devam etmekte olan ulusal ve uluslararası
araĢtırmaları, yürüttüğü yüksek lisans ve doktora tezleri ve bu alanlarda uygulamaları bulunmaktadır.
Binalarda enerji verimliliği, yenilenebilir enerji teknolojilerinin kullanımı, bina enerji modelleme ve enerji
etkin iyileĢtirme gibi alanlarda çeĢitli ulusal ve AB projeleri dahil uluslar arası projelerde çoğunlukla
yönetici olarak yer almıĢtır. Bu alandaki CITYNET AB projesi Avrupa Komisyonu tarafından star
projeler arasına alınmıĢtır. Binalarda Enerji Performansı hesaplama yöntemi araĢtırmasında BEP-TR
hesaplama yönteminin net enerji hesaplama modülünü geliĢtiren grubun koordinatörlüğünü yapmıĢtır.
Ayrıca, Türkiye için konutlara yönelik yeĢil bina sertifikalandırma sisteminin oluĢturulmasında, enerji
verimliliği kredilerinin belirlenmesi ve farklı konut tipolojileri için referans binaların tanımlanması
konusunda görev yapmıĢtır. Halen EPBD-Recast kapsamında AB ülkelerinde Referans Bina
çalıĢmaları yapmak üzere kurulmuĢ TASK-FORCE1 ekibinin Türkiye’den davetli üyesi olarak görev
yapmaktadır.
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GÜNEŞ TERMAL ENERJİLİ VE FOTOVOLTAİK DESTEKLİ
“NEREDEYSE SIFIR ENERJİLİ BİNALARIN” ENERJİ VE EKONOMİK
AÇIDAN İNCELENMESİ

Erdem ADIGÜZEL
Nader JAVANİ

ÖZET
Bu çalıĢmada, iki katlı müstakil bir evin elektrik enerjisinin ve sıcak kullanım suyu ihtiyacının güneĢ
enerjisiyle karĢılanması incelenmiĢtir. Temel amaç, sıfır enerji bina konseptine Türkiye, Antalya‟da bir
ev üzerinde ulaĢmaya çalıĢmaktır. Fotovoltaik ve termik güneĢ enerjisi sistemleri tasarlanmıĢ, ve
bilgisayar programlarında sistem farklı senaryolarla simüle edilerek en verimli sisteme ulaĢılmak
amaçlanmıĢtır. Simülasyon sonuçlarına göre, termik güneĢ enerjisi sistemi için beklendiği üzere,
vakum tüplü kolektörlerin güneydoğuya bakan çatıya yerleĢtirilmesi en verimli sonucu vermiĢtir.
Güneydoğuya bakan çatı, fotovoltaik sistemler için uygun olsa da, eğer aktif montaj yüzey alanı
yeterliyse, kuzeybatı yönlü çatının enerji ihtiyacına cevap verdiği saptanmıĢtır. Ayrıca montaj yönünün
elektrik enerjisi üretimine etkisinin incelenebilmesi için kuzeybatı yönlü ve güneydoğu yönlü aynı panel
sayısı bulunan iki fotovoltaik sistem karĢılaĢtırılmıĢtır. Güneydoğu yönlü sistemin, kuzeybatı yönlü
sisteme göre %39.79 daha fazla elektrik enerjisi ürettiği hesaplanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: GüneĢ Enerjisi, Fotovoltaik, Termik GüneĢ Enerjisi Sistemi, Net Sıfır Enerjili
Binalar,

ABSTRACT
This research analyses the energy consumption in typical residentails with an emphasize on the role
of solar thermal and photovoltaic energy systems. The ultimate idea is to achieve the zero-energy
building concept in southern regions of Turkey,Antalya, but it can be modified for other case studies.
The electrical energy requirements and hot service water requirements in terms of solar energy effect
for an average family house are investigated. A photovoltaic system and a domestic hot water system
are designed and simulated with two different softwares. Different scenarios are performed to make an
efficient system decision. According to simulation results, south-facing roof orientation with evacuatedtube collectors is suitable for domestic hot water system, as it is expected. However the south facing
roof is more suitable for photovoltaic systemi if the active net area is adequate, the North-facing roof
can meet the energy demand. Moreover, the direction effect of mountage is analysed. South facing
system generates 39.39% much more electricity than north-facing system.
Key Words: Solar Energy, Photovoltaic, Domestic Hot Water System, Net Zero Energy Buildings

1.GİRİŞ
Günümüzde dünyada birincil enerji %92 fosil yakıtlardan(termik ve nükleer), %6.4 hidrolik enerjiden ve
%1.6 yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmaktadır.
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Şekil 1. Birincil enerji kaynakları kullanımı (Koç, E., ve ġenel M.C., Dünya‟da ve Türkiye‟de Enerji
Durumu,2013)
ġekil 1‟de görüldüğü üzere, birincil enerji ihtiyacının çok büyük bir kısmı kısıtlı rezervlere sahip olan
fosil yakıtlardan sağlanmaktadır. Çıkarılması ve iĢlenmesi oldukça pahalı olan bu fosil yakıtlar, aynı
zamanda sera gazı emisyonuyla çevre kirliliğine de sebep olmaktadır, insan sağlığını tehdit
etmektedir. Tüm bu sebepler göz önüne alındığında yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgi günden güne
artmaktadır.
Avrupa Birliği ve Amerika BirleĢik Devletleri‟nde yapılan araĢtırmalar, fosil yakıt tüketiminin %40‟ının
klasik konutların enerji ihtiyacını karĢılamak üzere tüketildiği saptanmıĢtır. [1]
Türkiye‟de de durum farklı değildir, konutların enerji tüketimi birincil enerji tüketimi göz önüne
alındığında, %37‟lik bir paya sahiptir. Konutların enerji tüketim paylarının yüksek olması, konutlarda
enerji verimliliği ve kendi enerjisini üretebilen konutlar gibi kavramları doğurmuĢtur. Hükümetler enerji
politikalarını yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve verimli enerji üzerine yönlendirmektedir.

Ulaşım
%20
Binalar
%37
Sanayi %43

Şekil 2. Türkiye‟de birincil enerji tüketimi (Yılmaz, Z. , Akıllı Binalar ve Yenilenebilir Enerji)
Kendi enerjisini üretebilen binalar, bir baĢka deyiĢle Net-sıfır enerjili binalar; tükettiği kadar enerjiyi
üreten binalara verilen isimdir. Net-sıfır enerjili binalara yaklaĢım; evin konumu, etkili bir yalıtım,
yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanabilen ekipmanların kullanımı gibi çeĢitli bakıĢ açıları ve
uygulamalarla mümkündür. [3]
YaklaĢık Net Sıfır Enerjili Binalar, ürettiği enerji < tükettiği enerji olarak ifade edilebilir. Bu da enerji
ihtiyacının bir kısmını dıĢarıdan aldığı anlamına gelir.
Avrupa Birliği‟nin “Bina Enerji Performansı Yönetmeliği” nin 2020 hedefi, 2020 yılının sonunda tüm
yeni yapılan binaların “Neredeyse sıfır enerjili bina” olması yönündedir. ABD Enerji Bakanlığı
(DOE)‟nın hazırladığı Bina Teknolojileri Programı‟na göre, net-sıfır enerjili konutların piyasada satın
alınabilir hale gelmesi için öngördüğü tarih 2020 yılı, ticari binalar için bu tarih 2025 olarak
belirtilmektedir. [1] , [3]
Binaların Enerji Performansı Standardı (EN 15316-1; 2007): Binaların tüm enerji kayıp ve kazançlarını
tanımlayan bir standarttır. Sağlanan Enerji (EN 15603; 2008): Sistem sınırlarından binaya giren gaz,
elektrik gibi enerji miktarlarını tanımlamaktadır. Bu enerji, yenilenebilir enerji kaynağından da üretilmiĢ
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olabilir. Satılan Enerji (EN 15603; 2008): Bina içinde üretilen ve dıĢarıya satılan enerjiyi ifade eder.
Primer Enerji: Herhangi bir enerji dönüĢümünden henüz geçmemiĢ, yenilenemeyen veya yenilenebilir
kaynaklardan elde edilen enerjidir.

2.LİTERATÜR TARAMASI
Amerika BirleĢik Devletleri Enerji Bakanlığı‟nın (DOE) düzenlediği biyanel yarıĢma Solar Decathlon
için hazırlanan net sıfır enerjili ev projesi. Net sıfır eneriji standartlarına ulaĢmak için, toplam 6.75 kW
güce sahip 30 fotovoltaik panel, evin çatısına projelendirilmiĢtir. Ayrıca sıcak servis suyu için de termik
güneĢ enerjisi panelleri evin Güneydoğu yönlü çatısına yerleĢtirilmiĢtir. Isıtma yükü, taban döĢemesi
altına yerleĢtirilen radyant ısıtma sistemiyle sağlanmaktadır. Soğutma yükü için kanalsız mini split
klima sistemi düĢünülmüĢtür. Evin dizaynı, çöl iklimine göre yapılmıĢtır. [4]
Bir baĢka yüksek lisans tezi, net sıfır enerjili konutların enerji performansını incelemekte ve bilgisayar
2
programı yardımıyla ev için tasarlanan sistemi simüle etmektedir. 60 m „lik bir alana monokristalin tip
fotovoltaik güneĢ panelleri projelendirilmiĢtir. Simülasyon sonuçlarına göre, monokristalin tip fotovoltaik
panellerin verimi yaklaĢık %10.5 bulunmuĢtur. Sıcak kullanma suyu için de, termik güneĢ enerjisi
sistemi projelendirilmiĢtir. Kullanım suyu sıcaklığı 45°C, su deposu hacmi 300 L olarak kabul edilmiĢtir.
2
DOE standartlarına göre, termik güneĢ panelleri 4 kiĢilik bir aile için 3.3 m seçilmiĢtir. [5]
Ġngiltere‟de yapılan sıfır enerjili konutlarla ilgili araĢtırmada net sıfır enerjiye ulaĢabilmek için düzlem
kolektörler kullanan termik güneĢ enerjisi sistemi seçilmiĢtir. Simülasyon sonuçlarına göre kolektörden
2,
geçen suyun debisinin artmasıyla, kolektör veriminde düĢüĢ gözlemlenmektedir. Kolektör alanı 5 m
ve su debisi 20 kg/h seçilmiĢtir. Düzlem kolektörün verimi %35, ve güneĢ enerjisinden yararlanma
oranı (solar fraksiyon) %78.5 olarak tespit edimiĢtir. Makalede incelenen sıfır enerjili konutun yıllık
dıĢarıdan karĢılanan enerji ihtiyacı 401.7 kWh‟tir, ve bunun yaklaĢık %21.5‟i sıcak kullanma suyu için
harcanmaktadır. Elektrik enerjisi ihtiyacı için fotovoltaik sistem ve 2.5 kW güce sahip rüzgar türbini
kullanılmıĢtır. Simülasyon sonuçlarına göre eviricinin (inverter) yıllık güç çıkıĢı 7305.9 kWh olarak
hesaplanmıĢtır. [9]

3.SİSTEM TANIMLAMASI
Mercek altına alınan ev, Antalya/TÜRKĠYE‟de iki katlı ve üç kiĢilik bir ailenin ikamet edeceği Ģekilde
projelendirilip inĢa edilmiĢtir. Ev, güney cepheden maksimum düzeyde yararlanmak amacıyla
asimetrik bir çatıya sahiptir (ġekil 3) ve çatı eğim açısı 24° dir. Neredeyse sıfır enerjiye yaklaĢabilmek
için, termik güneĢ enerji sistemi ve fotovoltaik sistem projelendirilecektir. Her iki sistemden de optimum
Ģekilde yarar sağlanması için, panellerin monte edileceği yönün verime etkisi bilgisayar programları
yardımıyla tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Simülasyonlarda düzlem kolektör ve vakum tüplü kolektör
olmak üzere iki farklı çeĢit kolektör kullanılmıĢ ve sistem verimine etkisi incelenmiĢtir.

Şekil 3. Ön cephe – Arka cephe
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2

2

122.8 m brüt alana sahip geniĢ çatı yüzey azimut açısı +147° ile kuzeybatı yönlü iken, 54.4 m lik brüt
2
alana sahip dar çatı -33° yüzey azimut açısı ile güneydoğu‟ya bakmaktadır. 54.4 m lik çatıda, 80 cm x
80 cm boyutlarında Ģömine bacası bulunmaktadır. (ġekil 4)

Şekil 4. Evin yönü ve çatıların yüzey azimut açısı
Panellerin çatı saçaklarında oluĢan rüzgar türbülanslarından etkilenmemeleri için, çatının dört
kenarından 0.5 m pay bırakılarak monte edileceği kabul edilmiĢtir. Baca ölçüleri ve saçak payları göz
2
2
önüne alınırsa, net aktif çatı alanları 38.4 m ve 101.6 m olarak hesaplanmıĢtır.
Yapılacak hesaplamalarda kullanılmak üzere aylık radyasyon değerleri ve günlük güneĢlenme süreleri,
aylık ortalama sıcaklık değerleri ilgili kaynaklardan alınmıĢtır, veriler simülasyon programlarına
girilmiĢtir. [7], [2]
3.1 Termik Güneş Enerjisi Sistemi,
Piyasadan seçilmiĢ vakum tüplü ve düzlem kolektörler iki çatıya da yerleĢtirilerek verim ve solar
fraksiyon analizi yapıldı. Sıcak su tüketimi 180 L/gün, istenen su sıcaklığı 50°C, su deposu hacmi 200
L olan, 1.2 kW güce sahip boyler kullanıldığı kabul edildi. Sıcak kullanım suyu için hazırlanan su
tesisatı ise evin iç hacminde 10 m uzunluğunda boru kullanıldığı, dıĢ kısımda 1 m uzunluğunda boru
kullanıldığı kabul edildi. Evin bulunduğu coğrafyanın iklim koĢulları göz önüne alındığında, yaz
sezonunda elektrikli ısıtıcı kullanılmadığı kabul edilmiĢtir.
2
Senaryo-1: Yüzey azimut açısı -33° olan çatıya açıklık alanı 1.86 m olan düzlem kolektörlerden iki
adet yerleĢtirildi.
2
Senaryo-2: Yüzey azimut açısı -33° olan çatıya açıklık alanı 2 m olan vakum tüplü kolektörlerden iki
adet yerleĢtirildi.
Senaryo-3: Yüzey azimut açısı +147° olan iki adet düzlem kolektör.
Senaryo-4: Yüzey azimut açısı +147° olan iki adet vakum tüplü kolektör.
Solar yararlanma oranı (f) hesabı termik güneĢ enerjisi sisteminin sıcak su üretimi için sağladığı katkı
ile ısıtılacak su için tüketilen enerjiye bölünmesi ile elde edilmektedir, aĢağıda verilmiĢtir;
(1)
]

(2)

Solar katkı – Toplam enerji tüketimi grafikleri tercih edilecek sistem için aĢağıda verilmiĢtir;
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Şekil 5. Senaryo-1 Solar katkı – Toplam enerji tüketimi [kWh]

Şekil 6. Senaryo-2 Solar katkı – Toplam enerji tüketimi [kWh]

Şekil 7. Senaryo-3 Solar katkı – Toplam enerji tüketimi [kWh]
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Şekil 8. Senaryo-4 Solar katkı – Toplam enerji tüketimi [kWh]
Denklem (1) ve (2)‟ye göre yapılan hesaplamalar doğrultusunda aĢağıdaki tablo oluĢturulmuĢtur,
Tablo 1. Solar yararlanma oranı (%) – Yıllık enerji tüketimi [kWh]

Senaryo-1
Senaryo-2
Senaryo-3
Senaryo-4

Solar Yararlanma Oranı (f) Yıllık Elektrik Enerjisi Tüketimi[kWh]
75.13%
672
82.34%
482
56.54%
1146
63.66%
971

Tablo 1‟e göre, 2.senaryo; yüzey azimut açısı -33° olan Güneydoğu yönlü çatıya vakum tüplü
kolektörün yerleĢtirilmesi uygun görülmüĢtür.
3.1.1 SİMÜLASYON ÇIKTILARI – SENARYO-2
Enerji dengesi;
(3)
(4)
(5)
: Aktif kolektör yüzeyindeki irradyasyon
: Kolektörde optik kayıp
: Kolektörde ısı kaybı
: Kolektör çıkıĢında faydalı enerji
: 1 m uzunluğunda evin dıĢındaki borudan olan ısı kaybı
: 10 m uzunluğunda iç hacimdeki borulardan olan ısı kaybı
: Su deposunun giriĢindeki faydalı enerji
: Su deposundan çevreye olan ısı kaybı
: GüneĢ enerjisinin yetersiz kaldığı durumlarda kullanılan elektrik enerjisi
: Kullanım suyuna geçen faydalı enerji
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Tablo 2. Termik güneĢ enerjisi sistemi için simülasyon çıktı verileri
Yıllık Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara
Solar Yararlanma (f) oranı %
82 57 52 90 97 100 100 100 100 99 94 66 50
Sistem verimi %
32 42 41 37 34 29 26 24 27 29 36 41 42
Optik Kolektör Kaybı *kWh+
2642 138 119 226 256 288 297 290 289 253 217 149 119
E(kayıp,dış,boru) *kWh+
105
5
4
9 10 12 13 13 12 10
8
5
4
E(kayıp,iç,boru) *kWh+
905 26 23 59 76 105 128 136 129 101 67 33 23
Kolektör ısı kaybı *kWh+
817 38 33 66 76 93 104 103 95 80 58 37 32
Depo ısı kaybı *kWh+
590 23 20 46 56 67 69 74 73 62 51 27 21
Elektrikli ısıtıcının enerjisi *kWh+
482 112 117 23
7
0
0
0
0
1 13 83 127

Denklem (3) e göre;
Efaydalı,kolektör = 3,521 kWh
Denklem (4) e göre;
Efaydalı,depo = 2,511 kWh
Denklem (5)e göre;
Efaydalı,su = 2,403 kWh

Şekil 9. Aylara göre Global radyasyon, Ortalama sıcaklık, ġebeke suyu sıcaklığı ve Termik güneĢ
enerjisi sisteminin toplam enerji ihtiyacı
T Outside-climate: ortalama sıcaklık ; E Preset-DHW: sistemin toplam enerji ihtiyacı
G Horizontal: Global radyasyon ; T Cold water: ġebeke suyu sıcaklığı
ġekil 9‟da görüldüğü üzere, global radyasyon değerleri ve ortalama sıcaklık değerlerinin artmasıyla,
sistemin toplam enerji ihtiyacı azalmaktadır. Bilindiği üzere Kuzey Yarım Küre‟de, yaz sezonunda
ortalama sıcaklık artmaktadır. Ortalama sıcaklığın ve radyasyon değerlerinin artmasıyla, Ģebeke suyu
sıcaklığı artmakta ve sıcak kullanım suyu, istenilen 50°C sıcaklığa daha az enerji ihtiyacıyla
ulaĢmaktadır. Bu öneri aĢağıdaki ısı eĢitliğiyle anlatılabilir,
Q = m Cp ΔT
(6)
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 1246 _______

ġebeke suyu sıcaklığının (Tin) artması, sıcaklık farkının (ΔT) azalmasını sağlamakta; böylece ihtiyaç
duyulan enerjinin azalmasına sebep olmaktadır.
Solar yararlanma oranı (f) güneĢ enerjisi katkısının, sistemdeki tüm enerji tüketimine bölünmesiyle
elde edilen orandır. Solar yararlanma oranının artmasıyla, elektrikli ısıtıcıdan alınacak olan enerji
ihtiyacı düĢmektedir. (ġekil 10)

Şekil 10. Solar yararlanma oranı (f) – Elektrikli ısıtıcının enerji tüketimi [kWh]
Tablo 3. Simülasyon çıktısı

Brüt kolektör yüzeyindeki irradyasyon :
Toplam brüt alan :
Toplam aktif alan :

8 MWh
4.56 m2
3.98 m2

Tablo 3‟teki verilerden, aktif alandaki irradyasyon değeri 6.982 MWh olarak hesaplanmıĢtır.
Sistem verimi;
(7)
ġekil „e göre Net solar enerji kazancı 2,248 kWh‟tir.
Denklem (7) ye göre;
ηsist = %32.1 olarak hesaplanmıĢtır.
Aylık verimler göz önüne alındığında ġekil 11 aĢağıda verilmiĢtir,

Şekil 11. Net solar kazancın ve aktif yüzeydeki irradyasyon değerlerinin sistem verimine etkisi
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E Solar-DHW: Solar net kazanç [kWh]
G Active sol(CL1) : Aktif yüzeydeki irradyasyon değeri [kWh]
Efficiency: sistem verimi
ġekil 11‟de görüldüğü üzere, aktif yüzeydeki irradyasyon değerleri ve solar net kazanç yaz sezonuyla
birlikte artıĢ göstermektedir, ancak solar net kazançtaki artıĢ, irradyasyon değerlerinin artıĢından daha
düĢüktür. Bu artıĢ miktarının göreceli olarak az olmasından dolayı sistem verimi de düĢmektedir.

Şekil 12. Termik güneĢ enerjisi sisteminin toplam enerji ihtiyacı [kWh] ve elektrikli ısıtıcının enerji
ihtiyacı [kWh]
ġekil 9‟da görüldüğü üzere, ortalama sıcaklık ve radyasyon değerlerinin artması, sistemin ısı enerjisi
ihtiyacını azaltmaktadır. Isı enerjisi ihtiyacının azalması, elektrikli ısıtıcıdan alınacak enerji ihtiyacını da
düĢürmektedir. (ġekil 12)

Şekil 13. Sistem kayıplarının ortalama sıcaklık ve irradyasyon değerleriyle değiĢimi
T Outside-climate : ortalama sıcaklık ; G Active sol (CL1) : Aktif yüzeydeki irradyasyon değeri
Heat loss coll – optic : Kolektörden çevreye optik enerji kaybı ;
Heat loss coll-therm : Kolektörden çevreye ısı kaybı
ġekil 13‟ten anlaĢılacağı üzere, ısı kayıp değerleri, ortalama sıcaklığın ve irradyasyon değerlerinin
artmasıyla artmaktadır. ġekil 14‟e göre, ısı kayıplarındaki artıĢ, sistem verimini düĢürmektedir.
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Şekil 14. Ortalama sıcaklık – Sistem verimi
3.1.2 Yatırım Maliyeti ve Geri ödeme periyodu
Sistem, paneller haricinde 200 L boyler, iki adet sirkülasyon pompası ve otomasyonu sağlayacak solar
kontrol kumandasından oluĢmaktadır. Sistem ekipmanlarının yaklaĢık değerleri ve maliyet analizi
aĢağıda yapılmıĢtır;
Tablo 4. Ekipman listesi, yatırım maliyeti
Vakum tüplü kolektör ($)
200Lt (Depo) 1.2 kW elektrik ısıtıcılı boyler (TL)
Sirkülasyon pompası (TL)

# Kolektör Yatırım maliyeti ($) Yatırım maliyeti (TL)
520
2
1040
2288
# Boyler
1800
1
1800
#Pompa
224,6
2
449,2

Solar kontrol kumandası ($)
181,75

1

181,75

399,85
4937,05

(Kasım 2014 USD döviz kuru = 2.2 TL)
Yıllık solar net kazanç düĢünüldüğünde, sistem 2,248 kWh enerjiyi elektrikli ısıtıcıdan sağlamak yerine
güneĢ enerjisinden sağlamaktadır. GüneĢ enerjisinden karĢılanan enerji, elektrikli ısıtıcıyla sağlandığı
varsayılsın, enerjinin %30‟u gündüz saatleri içerisinde, %50‟si pik saatler içerisinde, %20‟si de gece
saatleri içerisinde tüketildiği kabul edilsin. Kasım 2014 elektrik enerjisi birim fiyatlarına göre;
Tablo 5. Kasım 2014 elektrik enerjisi birim fiyatları

Kasım 2014
Gündüz saatleri
Pik saatleri
Gece saatleri

TL/kWh
0,242437
0,402427
0,126888

(Etüketim,elekt) (kabul edilen %) (birim fiyat TL/kWh) = Tüketim fiyatı
Yıllık elektrik enerjisi tasarrufu yaklaĢık olarak 672.85 TL olarak hesaplanmıĢtır.
(8)
Denklem (8) e göre, klasik geri ödeme periyodu 7.33 yıl olarak hesaplanmıĢtır.
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3.2 Fotovoltaik Sistem
Simülasyonda iki çatıda da polikristalin hücre yapısına sahip, 200W gücünde paneller kullanılmıĢtır.
Net güce göre 4.2 kWac ve 12 kWac iki farklı evirici kullanılmıĢtır.
2

Senaryo-1: Yüzey azimut açısı -33° olan çatıya fotovoltaik paneller yerleĢtirilmiĢtir. Aktif alan 38.4 m
hesaplanmıĢtır. Bu hesaba göre 11 seri 2 paralel sıra olmak üzere 22 fotovoltaik panel
projelendirilmiĢtir. Evirici gücü 4.2 kWac‟tir.

Senaryo-2: Yüzey azimut açısı +147° olan çatıya fotovoltaik paneller yerleĢtirilmiĢtir. Aktif alan 101.6
2
m hesaplanmıĢtır, bu hesaba göre 20 seri, 3 paralel sıra olmak üzere 60 fotovoltaik panel
projelendirilmiĢtir. Evirici gücü 12 kWac‟dir.
Senaryo-3: Yüzey azimut açısı +147° olan çatıya, 22 fotovoltaik panel yerleĢtirilmiĢtir. Fotovoltaik
panellerin yönlerinin elektrik enerjisi üretimine etkisi karĢılaĢtırılmak üzere, Senaryo-1‟deki panel
sayısı, dizilimi ve evirici gücü kullanılmıĢtır.
Tablo 6. Elektrik enerjisi üretimi

Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
Toplam

Üretilen Elektrik Enerjisi (kWh) Sn-1 Üretilen Elektrik Enerjisi (kWh) Sn-2 Üretilen Elektrik Enerjisi (kWh) Sn-3
382
385
139,1
421
570
206,9
624
1092
399,7
654
1449
530,6
767
1878
685,1
783
2112
769,7
816
2133
777,7
760
1735
634,6
676
1255
460,4
568
807
294,3
406
443
160,3
376
320
115,6
7233
14179
5174

Tablo 6‟ya göre 14,179 kWh/yıl elektrik enerjisi üretimi olan Senaryo-2 seçilmiĢtir.
3.2.1 Yatırım Maliyeti ve Klasik Geri Ödeme Periyodu
Sistem paneller haricinde, 12 kWac net güç çıkıĢına sahip bir evirici de içermektedir. 1 adet evirici, 60
adet fotovoltaik panel kullanılmıĢtır. YaklaĢık fiyatlar piyasa araĢtırmasıyla elde edilmiĢtir; Evirici için
Watt baĢına 0.71$ , fotovoltaik panel için Watt baĢına 0.7$ ücretlendirme yapılmıĢtır.
Tablo 7. Yatırım maliyeti

Evirici $/W

Evirici Gücü (W)
#Evirici
Fiyat $
Fiyat TL
0,71
12000
1
8520 PV panel $/W PV Gücü (W)
#PV
0,7
200
60
8400 16920
37224
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Tablo 8. Aylık elektrik enerjisi tüketimi – üretimi
Dönem
Fatura (TL)
Vergi (TL) Tüketim (TL)
Aylık Tüketim (kWh)
01/2014
131,4
20,04
111,36
02/2014
133,1
20,31
112,79
03/2014
378,2
57,7
320,5
04/2014
320,1
48,84
271,26
05/2014
194,1
29,61
164,49
06/2014
92,7
14,1
78,6
07/2014
140,9
21,49
119,41
08/2014
229,2
34,95
194,25
09/2014
267,6
40,81
226,79
10/2014
150
22,8
127,2
11/2014
98,8
15,07
83,73
12/2014
150
22,8
127,2
Ortalama:
161,465
Toplam:
2286,1
1937,58

372
375
961
753
503
274
414
701
798
430
269
430

Aylık Elektrik Enerjisi Üretimi (kWh)
385
570
1092
1449
1878
2112
2133
1735
1255
807
443
320

13
195
131
696
1375
1838
1719
1034
457
377
174
-110

6280

14179

7899

Yıllık elektrik enerjisi üretimi, yıllık tüketimden daha fazla olduğu için; üretilen ihtiyaç fazlası elektrik
Yenilenebilir Enerji Kanunu‟na ekli I sayılı Cetvel'de "GüneĢ Enerjisine dayalı üretim tesisi,
uygulanacak fiyat 13,3 cent USD/kWh” ibaresi referans alınarak Ģebekeye satılacaktır. [6]
Mevzuattaki fiyata 0.133$/kWh göre, ihtiyaç fazlası 7,899 kWh elektrik enerjisi 1,050.567$ olarak
satılacaktır. Döviz kuruna göre bu meblağ, 2,311.247 TL olarak hesaplanır.
Yıllık elektrik faturaları toplamı 2.286.1 TL‟dir (Tablo 8), üretilen elektrik enerjisi, tüketilen elektrik
enerjisinden daha fazla olduğu için, elektrik faturaları da satılan enerjiye ek olarak tasarruf edilen
meblağdır. Yıllık toplam tasarruf 4,597.34 TL olarak hesaplanmıĢtır. Denklem (8)‟e göre geri ödeme
periyodu 8.09 yıl olarak bulunur.
3.2.2 Fotovoltaik Panel Yönünün Elektrik Enerjisi Üretimine Etkisi
Senaryo-1 ve Senaryo-3 karĢılaĢtırılacak olursa (Tablo 9);

Tablo 9. Senaryo-1 ve Senaryo-3 karĢılaĢtırma

Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
Toplam

Üretilen Elektrik Enerjisi (kWh) Sn-1 Üretilen Elektrik Enerjisi (kWh) Sn-3
382
139,1
421
206,9
624
399,7
654
530,6
767
685,1
783
769,7
816
777,7
760
634,6
676
460,4
568
294,3
406
160,3
376
115,6
7233
5174
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Montaj yönünün etkisi, bu sistem için aĢağıdaki gibi hesaplanabilir;
7,233 kWh – 5,174 kWh = 2,059 kWh

(9)
(10)

Denklem (10)‟a göre Kuzey-Güney doğrultusuna göre, -33° yüzey azimut açısına sahip Güneydoğu
yönlü çatıdaki paneller, Kuzeybatı yönlü çatıdaki panellere göre %39.79 daha fazla elektrik enerjisi
üretmektedir.

4. SONUÇ
Termik güneĢ enerjisi sistemi için, Güneydoğu yönlü vakum tüplü kolektör sisteminin güneĢ
enerjisinden yararlanma oranı (f) %82.34 , enerji kazancı 2,248 kWh iken, Kuzeybatı yönlü vakum
tüplü kolektör sistemine ait değer (f) %63.66 , enerji kazancı 1,701 kWh. Beklendiği üzere, Kuzey
Yarım Küre‟de Güney cepheye bakan Termik güneĢ enerjsi sistemlerinin daha verimli çalıĢacağını
söyleyebiliriz.
Fotovoltaik sistem için, fotovoltaik panel sayısı aynı kalmak üzere sadece yönleri değiĢtirilen sistemde
(Senaryo-1 ve Senaryo-3), güney cepheye monte edilen sistemin, kuzey cepheye monte edilen
sistemden %39.79 daha fazla elektrik enerjisi ürettiği tespit edilmiĢtir. Ancak Kuzey cephe için aktif
2
montaj alanı yeterli büyüklükte ise kuzey cepheye kurulacak sistem karlı olabilir. 102 m aktif alana
sahip +147° yüzey azimut açılı Kuzeybatı yönlü çatının yıllık ürettiği elektrik enerjisi 14,179 kWh iken,
evin yıllık elektrik enerji tüketimi 6,280 kWh‟tir.
Sistem verimi ve karı en yüksek senaryo için mali bilançoya baktığımızda elektrik enerjisiyle ısıtılacak
kullanım suyununun 2,248 kWh‟lik değerini güneĢ enerjisinden karĢılamaktayız. Sistemin yatırım
maliyeti yaklaĢık 4,937.05 TL olarak hesaplanmıĢtır, buna göre geri ödeme periyodu ise 7.33 yıl olarak
hesaplanmıĢtır. Fotovoltaik sistem için, üretilen ihtiyaç fazlası enerji, mevzuata göre 0.133$/kWh‟ten
Ģebekeye satıldığında yıllık tasarruf miktarı 4,597.34 TL olarak hesaplanmıĢtır. Yıllık bilançoya
bakıldığında, fotovoltaik sistemin kendini geri ödeme süresi 8.09 yıl olarak hesaplanmıĢtır.
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ÖZET
Geçen süre içinde sürdürülebilir bir iĢletme örneği olarak Sabancı Center, teknolojinin geliĢimine
uygun yapılan modifikasyonlar, enerji ve su verimliliği üzerine sürdürülebilir çalıĢmalarıyla öne çıkmıĢ
ve dönemin en yeni binalarıyla bakım ve verimlilik alanlarında yarıĢacak seviyede bulunmaya devam
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir bakım, sürdürülebilir enerji ve su verimliliği,

ABSTRACT
Since 1993, Sabancı Center, as a model of a sustainable building, pioneered with technological
modifications,and other sustainable improvements on energy and water efficiency context ; And it is
still competitive with the nowadays newest buildings in maintenance and efficiency issues.
Key Words: Sustainable Energy and Water Effiency, Sustainable Maintanance

1.GİRİŞ
Sabancı Center, 1993 Eylül’ün de iĢletmeye açılmıĢ ve bugünlere kadar teknik alt yapısındaki ciddi
iĢletme anlayıĢıyla, teknolojik geliĢmeler nedeniyle ve verimlilik amacıyla yapılan değiĢiklikler dıĢında
hiç bir yenileme yapmadan gelmiĢtir. Bu değiĢimler, otomasyon sistemi, frekans konvertörlü santrifüj
Chiller (2 adet), yüksek verimli boyler, ( 3 Adet ) frekans konvertörlü hidroforlardır. (2 Adet) Geriye
kalan tüm tesisat, 21 yılını doldurmuĢ olarak aynı verimlilikte çalıĢmaya devam etmektedir.
Hedeflerimiz:
 Küresel ısınmaya ve çevreye karĢı sorumluluk,
 Ticari binalar içinde bir ilk olma hedefi,
 Karbon ayak izini küçültme,
 ĠĢletme verimliliğinin yükseltilmesi,
 Alt yapının çok daha uzun yıllar korunmasıdır.
Hedeflerin belirlenmesi ve korunmasının, sürdürebilir iĢletme için, performans ve enerji verimliliğinin
korunmasında çok ciddi etkisi olmuĢtur. Örnek olabilecek bu çalıĢmalar, Ģirket yönetiminin izni ile
yıllara bağlı olarak geçen zaman içinde, ilgili sivil toplum örgütlerinde ve üniversitelerde çeĢitli defalar
konferans olarak verilmiĢ ayrıca sektörel dergilerde makale olarak yayınlanarak, yaĢanan tüm
tecrübeler, sektörle mesleki bilgi olarak paylaĢılmıĢtır.
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Elektrik tüketiminde yapılan iyileĢtirmeler ile bugüne kadar (1994-2014) elde edilen tasarruf, %31,8
oranı ile toplam 38.274.000 kWh tutmaktadır. Bu tasarruf, 17.148 ton eĢdeğer CO 2 ile, 617.383 ağaç
karĢılığına eĢdeğer gelmektedir.
Aynı Ģekilde doğalgaz tüketiminde %60’lık bir düĢüĢ (1996-2014) sonucu, 3.875.500m³’lük doğalgaz
tasarruf ile, 8.300 ton eĢdeğer CO2 karĢılığı, 298.903 ağaca eĢdeğer Ģeklinde görülmektedir.
Su tüketiminde ise,(1994-2014) bugüne kadar yapılan %40,6’lık düĢüĢ ile 390.330 ton su tasarrufu
sağlanmıĢtır.
1993 Yılında Sabancı Center’ı akıllı yapan, dönemin ilk ve en büyük 6.400 noktalı bina otomasyon
sistemi, 2011 yılında, teknolojilerin değiĢimi, fonksiyonel ve yüksek verimli çalıĢma ihtiyacı nedeniyle
tasarımı, sistem çalıĢma mantığı ve grafikleri, iĢletme ihtiyaçlarına dayanarak edinilen tecrübe ile
yeniden tasarlanmıĢ ve ihtiyaçlar nedeniyle nokta sayısı 12.200’e yükseltilmiĢtir. Sistem, bir
iĢletmecinin tüm ihtiyacına cevap verebilecek hale getirilmiĢ ve türünün ilk örneği olma özelliğine sahip
olmuĢtur.

2. GEÇMİŞTEN BUGÜNE
1993 Eylül ayı ile iĢletmeye açılan binada o dönem için çalıĢan sayısı yaklaĢık 1500 kiĢidir. Kullanılan
bilgisayar ve buna bağlı ofis ekipmanları sayısındaki kullanım adedi, bugünle karĢılaĢtırıldığında
hemen hemen 1:4 gibi bir orana sahiptir. Bugün, çalıĢan sayısı 2500 kiĢiye yaklaĢmıĢ ve teknoloji
kullanımı binada en üst seviyeye çıkmıĢ durumdadır.
Binanın karĢılaĢtırma için baz alınan ilk tüketim değerleri olarak, elektrik tüketimi 9.191.000 kWyıl,
doğalgaz tüketimi 704.605 m³yıl (1995 yılında doğalgaza geçiĢ yapılmıĢtır) ve su tüketimi ise 100.664
m³yıl tutmaktadır.
O dönemlerde yapılan çalıĢmalar, iĢletme ve bakım disiplini kazanımı, teknik personel eğitimi, basit
proje hatalarının giderilmesiydi. Bakım çalıĢmaları, bu döneme kadar ödün verilmeden aynı
prensiplerde, edilen tecrübelerle, programlı tadilatlar ve personel eğitimleri ile sürdürülmüĢtür.
O Yıllarda enerji verimliliği diye bir kavram olmadığından, daha çok cihazların çalıĢma saatlerinin
kontroluna dikkat edilmiĢtir. Yine o dönemlerde, Türkiye’de profesyonel anlamda akıllı bina iĢletim
yönetimi bilinmediğinden, Rockefeller Center Gn. Md. Mv.’ni, binayı yönetmek üzere iĢletme müdürü
olarak atanmıĢtır.
Binanın alt yapısına gelince, havalandırma sistemi, her iki kulede 4’er klima santralı olacak Ģekilde ve
her bir klima santralıda 14-16 ofis katına hizmet verecek Ģekilde, değiĢken debili (VAV) sabit sıcalıklı
bir sistem olarak tasarımlanmıĢtır. Tasarımın en büyüz zaafı, fazla mesai ile çalıĢmalarında bir ofis katı
için zorunlu olarak tüm katlarda havalandırma yapılmasıdır.
Isıtma sisteminde, statik ısıtma olarak panel radyatörler kullanılmıĢ, tek eğrili bir kompanzasyon
sistemiyle sadece, Bodrumların klasik sistemde çalıĢması Ģeklinde tüm bina tasarlanmıĢtır. O
dönemde Isıtma sistemindeki en büyük zaaf, tüm binanın tek eğri ile kontrol edilmesidir.
Aydınlatmada, tasarruflu ampuller o dönemlerde yeni yeni ortaya çıkarken, binada floresan ve spot
ağırlıklı aydınlatma armatüleri kullanılmıĢtır.( 35.000 adet).
Enerji verimliliği ile ilgili çalıĢmalara, benzer binalar olmadığından, kendi tüketimlerimizle yapılan
karĢılaĢtırmalar ve kontrolların etkisinde, performansa dönük iyileĢtirme amacıyla 1999 yılında
baĢlanmıĢtır. Ġlk yapılan çalıĢmalar, aydınlatmaya müdahale ve ısı yalıtımının tesisatın tamamını 100
kapsayacak Ģekilde iyileĢtirilmesi olmuĢtur. Sonrasında üst yönetimin bütceli projeleri desteklemesiyle,
çalıĢmalar yıllık programlara yayılmıĢ ve uygulamalar gerçekleĢtirilmiĢtir.
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Bu çalıĢmaların ilki, her biri 2500 kW kapasitede olan ve her birinde 3 hücre bulunan, 4 adet soğutma
kulesine (toplam 12 hücre) frekans konvertörü uygulaması olmuĢtur. Ġki devirli çalıĢan 4 kule ve 12
fanlı sisteme, 12 adet frekans konvertörü uygulamasıyla, 4 kulenin birlikte 50 Hrz - 20 Hrz arasında
yük değiĢimine göre paralel çalıĢması sağlanmıĢ ve min. çalıĢmada, 20 Hrz sabit tutularak, sırası ile
hücre ve kule kapatma Ģeklinde çalıĢma mantığıyla, kulelerin yüke eĢdeğer parallelikte, enerji tüketimi
yapması sağlanmıĢtır. Bu projenin gerçekleĢme tarihi 2002’dir. ( bakınız Grafik:1)

Grafik 1. 2 devirli kuleler ile F/K kontrollu kule arasındaki mevsimsel performans farkı
Kule dizaynında, kuleler içinde hücreler arasındaki su seviyeleriyle, su besleme hatları yeniden
tasarlanmıĢ, kulenin emiĢ ve veriĢ ağızları arasında projeden kaynaklanan by-pass sorunu, kanallar
monte edilerek minimize edilmiĢtir. Kapalı devre olan soğutma kulelerinde ilk defa manyetik kireç
çözücüler kullanılarak,(2002yılı) Biocid dıĢında kimyasal kullanımları bırakılmıĢ, kule suyuna
kondaktivite ölçme cihazları monte edilerek yüksek kondaktivite ile çalıĢılmaya baĢlanmıĢtır. (35004000µS) Eskiyen damper kanatları, piyasada kalıp imalatı yaptırılarak kopya edilmiĢtir. Soğutma
Kulesi 22 yaĢında olup yapılan revizyonlarla Ģu anda, ilk günkü gibi aynı performansta çalıĢmaya
devam etmektedir.
Su tüketiminin yoğun kullanıldığı üç ana nokta olan, soğutma kulesi, bina içi ve bahçe sulama
tüketimlerinin azaltılması için, Kule performansının sürekli yüksek tutulmasıyla evaparasyon kontrol
altına alınmıĢ ve dengelenmiĢ, yüksek kondaktivitede çalıĢmayla blöf sayısı azaltılmıĢ, blöf sularının
depolanarak bahçe sulamasında kullanılması sağlanmıĢtır. Bina içinde ise tüm bataryalara düĢük
debili perlatör takılması,(2000 yılı) sirkülasyonun yoğun olduğu genel mahallerde fotoselli batarya
kullanımı, ayrıca %50 azaltılmıĢ rezervuar suyu kullanımıyla (2000 Yılı ve 458 rezervuar) ciddi bir su
tasarrufu sağlamıĢtır.
Isıtma sisteminde, kat ve zon olarak farklı noktalarda farklı kompanzasyon eğrileri yaratılarak ısıtmada
daha dengeli bir çalıĢma sağlanmıĢtır. Bodrum katlarındaki tüm ısıtma tesisatı kompanzasyonla
çalıĢacak hale dönüĢtürülmüĢtür. Ayrıca kazanlarda otomatik yakma sistemine, doğalgaz sayacında
Digital Corrector kullanımına geçilmiĢtir.
Havalandırma sisteminde, %100 dıĢ hava ile çalıĢan Asansör makina dairelerinde,(2 adet cihaz) %100
iç hava, (bakınız Resim:1) salonlar,VIP salonları ve resepsiyonlarda (8 adet cihaz) CO 2 kontrollu
%100 iç hava kullanımımına, mevcut sabit devirli klima santrallarına (2 adet cihaz) F/K’ü monte
edilerek, değiĢken devire, toplantı salonlarında değiĢken devirli (2 adet cihaz) ve zonlu uygulamaya,,
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Kule klima santrallarında ise (8 adet cihaz) zon çalıĢmasından tek tek kat bazında çalıĢacak hale
dönülmüĢtür.

Resim 1. Asansör makina dairesi

Grafik 2. Yeni BMS’in Elektrik tüketimine etkisi

2008 Yılında 3600 kW kapasitedeki santrifüj Chiller’lar, kullanılan soğutucu gazın yasaklanması ve
Dünya bankasının da hibe kredi desteği nedeniyle mevcut Chiller’lar, yüksek verimli frekans
konvertörlü Chiller’ler ile yenilenme kararı alınmıĢ ve bu proje gerçekleĢtirilmiĢtir.
Tüm bu yapılanmalar bir program dahilinde ve otomasyon sisteminin değiĢimi ile tamamlanmıĢtır.
Binada kullanılan frekans konvertörü sayısı Ģu anda 91 adettir. Otomasyon sisteminin yenilenmesi,
tüm eksiklerin tamamlanması ile yaklaĢık bir buçuk yıl sürmüĢtür. ( Bakınız Grafik:2)
Otomasyon projesi içinde, yıllardır kullandığımız “Free Cooling” çalıĢması, manuel tercih konumundan
çıkarılarak, otomatik olarak tamamen bilgisayar kontroluna alınmıĢtır. ( Bakınız Resim:2; )

Resim 3. Free Cooling çalıĢma prensibi
Free Cooling çalıĢmasının otomasyon kontroluna alınması ve alt yapıda da değiĢiklikler yapılmasıyla
kıĢın soğutma isteyen Akbank bilgi iĢlem merkezleri için, uygun Ģartlar oluĢtuğunda devreye girmesi
veya Ģartlar değiĢtiğinde pistonlu Chiller’lere (600kW*2) dönüĢü, otomatik olarak BYS tarafından
sağlanmaktadır. Grafik 3’de Otomatik çalıĢmanın, manuel tercih kullanıma karĢı etkisi görülmektedir.
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Grafik 3. Manuel ve Otomatik Free Cooling çalıĢma farkı
Isıtma sisteminde mevcut tüm pompalara frekans konvertörü takılarak klima santrallarından, kazan
brülör ve fanına kadar tamamı değiĢken debili çalıĢır hale dönüĢtürülmüĢtür. Sistem, her mevsimde
yüksek verimle çalıĢacak hale gelmiĢtir. ( Bakınız Resim:4) Kollektörler arası sıcaklık ve fark
basıncından ve katlarda bulunan radyatörlerin üzerinde bulunan termostatik vanaların yarattığı fark
basıncından faydalanılarak, tüm sistem değiĢken debili çalıĢır hale dönüĢtürülmüĢtür.

Resim 4. Tam değiĢken debili ısıtma sistemi Ģeması
Aynı prensip, soğutma sistemi içinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Soğutma sistemindeki mevut tüm pompalara
frekans konvertörü takılarak, soğutma kulesinden, Chiller’a, Chiller’dan, 3’lü kademeye ve klima
santrallarını da içine alacak Ģekilde tam değiĢken debili hale dönüĢtürülürek, özellikle mevsim
geçiĢlerinde tüm sistemin verimli çalıĢması sağlanmıĢtır.
(Bakınız Resim:5) Bu uygulama içinde hem kondenser pompaları hemde evaparatör pompaları
değiĢken debili olarak çalıĢmaktadır. Bu çalıĢmaların proje bazında baĢlangıç yılı 2002, tamamlanma
yılı, otomasyon üzerindeki revizyon çalıĢmalarını da dahil edersek 2012 yılıdır.
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Resim 5. Tam değiĢken debili Soğutma sistem Ģeması
Tüm sistemler üzerinde Otomasyon sistemi ile çalıĢmalar yapılırken, duyar elemanların yeri, sistem
verimliliği açısından tekrar gözden geçirilerek, en uygun ve en doğru noktalara çekilmiĢtir. DıĢ hava
sıcaklığı ve nemin performans üzerindeki etkisinden dolayı, çok hassas dıĢ hava duyar elemanları
kullanılmıĢtır. Katlar arasında iç sıcaklık ortalaması alınarak, iç sıcaklık kontrolu sisteme eklenmiĢtir.
Resim 6,7,8,9’da yenilenen Otomasyon sisteminden uygulama örnekleri gösterilmiĢtir.
Otomasyon sisteminin yenilenmesi sırasında amaçlanan hedefler;
Enerji verimliliği üzerine tasarım,
MüĢteri memnuniyetini arttıracak fonksiyonel değiĢiklikler,
Akım Ģeması üzerinden iĢletme yönetimi,
Teknik personelin sisteme müdahalesini iĢletme anlamında minimize etme
Ekranda, pencerelere (pop-up) müsaade edilmemesi,
Çift ekran kullanımı ile sistemin tamamına hakimiyet,
Sistemlere hakimiyet açısından, çok fonksiyonlu yoğun ekran, az sahife sayısı,
Farklı alanlarda aynı özellikteki cihazların yan yana aynı anda izlenmesi (Holding/Akbank
resepsiyonları, Kafeteryalar, Asansör makina daireleri gibi)
9- Otomatik çalıĢan sistemde her Ģeye ve her yere manuel müdahale,
10- Klima santralı ile Ģartlandırdığı ortamın ve ortam çıktılarının aynı anda izlenmesi
11- Yeni Aydınlatma otomasyonu ve Enerji takibi,
12345678-

Resim 6. Çift ekrandan ve akım Ģeması üzerinden soğutma sistemi
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Resim 7. Çift ekrandan ısıtma sistemi

Resim 8. Sol ekranda klima santralı ve üst köĢede statik ısıtma, sağda Ģartlandırılan katlar

Resim 9. Holding 30.kat, Akbank kule 35. Kat, ara katlar ve 5. Bd. kademesi Soğutma sistemi
Bina aydınlatma sisteminin, %95’i tasarruflu ve led aydınlatma armatürleri değiĢimi gerçekleĢmiĢtir.
%5 genelde yoğun kullanılmayan yerler ve bina giriĢindeki avizenin tasarımından dolayıdır.
Otomasyon sistemi içinde ofis aydınlatmaları ile ilgili, cam önlerindeki birinci ve ikinci sıra
aydınlatmalar, güneĢ ıĢımasının kullanılması nedeni ile yaklaĢık 1000Lux üstünde devre dıĢı
kalmaktadır. ( Bakınız Resim:10 )

Resim 10. Her iki kuleyi gösterir BMS üzerindeki aydınlatma tasarımı
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91 Adet frekans konvertörlü motor, anlık tüketimleri ve proje öncesindeki constant tüketim değerleri
birlikte girilerek, çalıĢmayan motorlar hesap dıĢında tutulacak Ģekilde, yapılan toplam enerji tasarrufu,
sistem verimleri ve bununla birlikte anlık emisyon değeri hesap edilerek ekrana yansıtılmıĢtır. ( Bakınız
Resim:11)

Resim 11. Enerji izleme tablosu

Enerji verimliliğine etki eden sürdürülebilir bakımlara örnekleme yaparsak, Soğutma Kulelerindeki
nozul performansları, su perdesi kontrolu, serpantin yüzeyi kontrolu, sirküle edilen tüm sistem
sularının 5µ torba filtre ile filtrasyonu (vana sıkıĢmaları ve eĢanjörlerin kirlenmesini önlemek için) Klima
santralları fan bakımları, yılda ortalama 3 defa torba filtre değiĢimi, Klima serpantinlerinin periyodik
kimyasallarla yıkanması, periyodik baca gazı ölçümleri, yıllık kazan bakım ve temizlikleri, brülör
ayarları, refrakter bakımları, periyodik izolasyon bakımlarıdır. Sıfır su kaybının sağlanabilmesi gibi
çalıĢmalar ile birlikte, enerji ve yangın güvenliği için termal kamera ile her sene tüm panoların kontrol
çalıĢmaları sistemli bir Ģekilde süre gelmektedir. Ayrıca, bina alt yapısında verimlilikle ilgili küçük,
bütceli, bütcesiz çok sayıda çalıĢma yapılmıĢtır. Daha önceki konferanslarda anlatıldığı için tekrar
değinilmemiĢtir.

3- SONUÇ
21 Yılın sonunda geriye dönerek istatiksel değerlendirmelere baktığımızda, elektrik tüketiminde,
büyüyen ama yaĢlanan binaya, geliĢen teknolojiye ve artan enerji ihtiyacına karĢılık, ilk tüketim yılına
oranla %31,8 tüketimde bir düĢüĢ sağlanmıĢtır. (Değerlendirme sadece Holding kule olarak
yapılmıĢtır) ( Bakınız grafik:4)
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Grafik 4. Yıllara bağlı Elektrik tüketimi
Doğalgaz tüketiminde, ilk tüketime oranla %60’lık bir düĢüĢ sağlanmıĢtır. Yıllar içinde bu düĢüĢ
nedeniyle yüksek tüketim limitinden çıkıldığından dolayı ceza alınacaktır. Ekonomiye yapılan katkı
nedeni ile ödüllendirilmesi gereken bu çalıĢmalar, tüketim düĢürüldüğü için cezalandırılmaktadır.
(Bakınız Grafik:5 )
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Grafik 5. Yıllara bağlı Doğalgaz tüketimi
Enerji verimliliğine dönük projeler birlikte yapılan doğru ve sürdürülebilir bakımların bina performasına
etkisi çok olmuĢ ve geçen zaman içinde bina yaĢlanmasına rağmen, tüketim değerleri daima düĢmeye
devam etmiĢtir.
Su Tüketimini incelediğimizde ise, geçen yıllara göre %40,6 oranında ciddi bir tasarruf sağlanmıĢtır.
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Grafik 6. Su Tüketimi
Elektrik, Doğalgaz ve Su olarak yıllarca takip ettiğimiz istatiksel bilgiler, binanın yaĢına rağmen
verimlilik anlamında doğru yolda olduğumuzu ve sürdürülebilir binalara örnek bir bina olmaya devam
ettiğimizi göstermektedir.
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ÖZET
Avrupa Birliği’nin (AB) 2002 yılında yayımladığı Binalarda Enerji Performansı Direktifi’nin (EPBD) 2010
yılında revize edilmesiyle birlikte Avrupa’da “yaklaĢık sıfır enerji bina” kavramı ortaya çıkmıĢ ve bu
kapsamda ulusal çalıĢmalar da baĢlatılmıĢtır. Binalarda Enerji Performansı Revize Direktifi (EPBD
Recast) ve onu destekleyen AB yönetmeliğinde yaklaĢık sıfır enerji bina seviyelerinin tanımlanması
için uygulanması gereken yöntemin genel çerçevesi açıklanmıĢ ve 2020 yılı sonunda tüm yeni
binaların yaklaĢık sıfır enerji bina olması zorunlu kılınmıĢtır. Bu nedenle, AB ülkeleri ulusal düzeyde
ilgili çalıĢmaları gerçekleĢtirmekte ve açıklanan yöntem çerçevesine uygun ulusal yöntemlerini
geliĢtirerek binalar için yaklaĢık sıfır enerji seviyelerini belirlemektedir. Türkiye’de de AB mevzuatı
uyum sürecinde 2002 yılında EPBD’nin getirdiği yasal yükümlülüklere yönelik çalıĢmalar yürütülmüĢtür
ve 2010 yılında EPBD Recast ile getirilen yenilikler de gündemdedir.
Bu çalıĢmada, Türkiye’de EPBD Recast hedefleri doğrultusunda atılan adımlar ve güncel durum
sunulmaktadır. EPBD Recast ile ilgili araĢtırmalar, özellikle konut binaları ele alınarak referans bina
tanımları, optimum maliyet düzeyi analizleri ve yaklaĢık sıfır enerji bina konsepti kapsamında
açıklanmıĢtır.
Konut binalarında enerji performansı iyileĢtirmeleri yoluyla yaklaĢık sıfır enerji binalara ulaĢma
hedeflerine yönelik olarak bir referans bina üzerinden yapılan örnek hesaplamalar da bu çalıĢma
kapsamında sunulmuĢtur. Seçilen referans bina mevcut bir apartman binası olup, toplu konut grubu
içerisinde yer almaktadır. Özellikle Akdeniz iklimi için bina performansı iyileĢtirme çalıĢmaları ve
yaklaĢık sıfır enerji bina kavramına odaklanılarak, referans bina Türkiye’nin sıcak nemli iklim bölgesi
için analiz edilmiĢ ve ayrıca ılımlı iklim bölgesi için de analiz edilerek karĢılaĢtırılmıĢtır. Referans
binanın karakteristik özellikleri ve enerji performans seviyesinin tanıtılmasının ardından, performans
iyileĢtirmesi için göz önünde bulundurulan enerji verimliliği tedbirleri listelenmiĢ ve açıklanmıĢtır. Bu
enerji verimliliği tedbirleri bina kabuğu ile binanın ısıtma ve soğutma sistemlerini iyileĢtirmeye
yöneliktir.
Enerji verimliliği tedbirleri, seçilen referans bina için analiz edilmiĢ ve her biri için potansiyel enerji
tasarrufu ve ekonomik tasarruf hesaplanmıĢtır.
Farklı tedbirler için elde edilen sonuçlar detaylı olarak tartıĢılmıĢtır. Optimum maliyet düzeyini veya
yaklaĢık sıfır enerji düzeyini temsil edebilecek nitelikteki tedbirler vurgulanmıĢtır. Sonuçlar üzerinde
etkili olan parametreler karĢılaĢtırılmıĢ ve Akdeniz ikliminde yaklaĢık sıfır enerji bina seviyesine
ulaĢmada önemli rol oynayan faktörler değerlendirilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: YaklaĢık Sıfır Enerji Bina, Bina Enerji Performansı, Enerji Etkin ĠyileĢtirme,
Maliyet Optimum Enerji Verimliliği.
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ABSTRACT
The recast of European Union (EU) Directive on Energy Performance of Buildings (EPBD) brought in
“nearly zero energy building” concept in Europe and related studies already started at national level.
EPBD recast and the EU Regulation supplementing this Directive published the methodology
framework for the calculations related to determination of nearly zero energy level for buildings. EPBD
Recast obliged EU Member States to ensure all new buildings are nearly zero energy buildings in
2020. Therefore, there are ongoing national researches in Member States in order to define nearly
zero energy levels for buildings according to the framework methodology. After EPBD in 2002, as an
EU candidate, Turkey has been keeping up with related EU legislation and new requirements of EPBD
Recast such as “nearly zero energy buildings” constitute the further step.
In this paper, EPBD Recast related studies in Turkey and recent progress are presented. Related
national researches are explained, especially for residential buildings, within the concept of reference
building definitions, cost optimal levels and nearly zero energy building concepts.
Sample calculations for achieving nearly zero energy buildings through energy retrofits on a reference
building are presented in the paper as well. The selected building is an apartment building and located
in a residential building complex. The building is analyzed both for hot humid and mild climatic regions
of Turkey focusing especially on energy performance retrofits and nearly zero energy building concept
in Mediterranean climate. First, reference building characteristics and energy performance level of the
building are presented. Afterwards, energy efficiency measures aimed at building envelope, heating
and cooling systems are listed and explained.
Energy efficiency measures are analyzed for the selected reference building and energy and cost
savings are calculated for each of them.
Results for different measures are discussed in detail. The measures which are able to represent the
cost optimal level are highlighted. The parameters affecting the results are analyzed and factors which
are important for achieving nearly zero energy building level in Mediterranean climate are assessed.
Key Words: Nearly Zero Energy Building, Building Energy Performance, Energy Efficient Retrofit,
Cost optimal energy.

1. GĠRĠġ
Enerjinin büyük bir bölümü binalarda tüketildiğinden, tüm dünyada bina sektöründeki enerji tasarrufu
potansiyeli oldukça büyüktür ve birçok ülke bu potansiyelden yararlanmak üzere ilgili yasal
mevzuatlarını geliĢtirmektedir. Avrupa’da da enerji tüketiminin %40’ı binalardan kaynaklanmaktadır [1].
Bu nedenle, binalar için enerji performansı gereksinimlerinin belirlenmesi, binalara enerji kimlik
belgelerinin verilmesi ve bu yolla binalarda enerji verimliliğinin teĢvik edilmesi amacıyla Avrupa
Parlamentosu tarafından 2002 yılında 2002/91/EC sayılı Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD)
yayımlanmıĢtır [2].
Sonraki yıllarda, EPBD güncel koĢullar gözetilerek revize edilmiĢ ve bugün kısaca “EPBD-Recast”
olarak adlandırılan 2010/31/EU sayılı revize direktif 2010 yılında yayımlanmıĢtır [1]. EPBD-Recast,
Avrupa’da ekonomik koĢulların önem kazanması sonucu, bina enerji verimliliğinde maliyet etkinliği de
ön plana çıkaran ek zorunlulukları da beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda, revize direktif iki yeni
kavram ortaya koymaktadır: “maliyet optimum enerji verimliliği” ve “yaklaĢık sıfır enerji bina”. EPBD
Recast’e göre, tüm Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin kendi ulusal koĢullarına uygun hesaplama
yöntemi geliĢtirmeleri ve bu yöntemle binalarda enerji performans gereksinimlerinin optimum maliyet
düzeylerini belirlemeleri zorunludur. Ayrıca bu ülkeler, 2020 yılı sonu itibarıyla tüm yeni binaların
yaklaĢık sıfır enerji bina olmasını sağlamakla yükümlüdürler.
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AB yasaları uyum sürecinde Türkiye’de de, EPBD kapsamında “Binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği” 2008 yılında yayımlanmıĢ ve bu yönetmelik ile tüm binalara BEP-TR hesaplama yöntemi
kullanılarak enerji kimlik belgesi verilmesi zorunlu olmuĢtur [3,4]. Bu süreç göz önüne alındığında, aynı
Ģekilde EPBD-Recast kapsamında binalarda maliyet optimum enerji verimliliği ve yaklaĢık sıfır enerji
seviyelerinin hesaplanmasının da yakın bir gelecekte adaylık sürecinde olan Türkiye için bir zorunluluk
haline geleceği öngörülmektedir.

2. AB MEVZUATINCA TANIMLANAN YAKLAġIK SIFIR ENERJĠ BĠNA KAVRAMI
YaklaĢık sıfır enerji bina kavramı, Binalarda Enerji Performansı Revize Direktifi (EPBD-Recast) ile
ortaya konulmuĢtur. Bu direktifte “yaklaĢık sıfır enerji bina”, çok yüksek enerji performansına sahip
bina olarak tanımlanmıĢ ve ihtiyaç duyulan az miktardaki enerjinin çoğunlukla yenilenebilir enerji
kaynaklarından karĢılanması zorunlu kılınmıĢtır. Bu tanımda belirtilen “çok yüksek enerji performansı”
için mevzuata bağlı standart bir değer verilmemiĢ olup, her AB üyesi ülkenin hesaplamalar yolu ile
kendi ulusal koĢullarına uygun Ģekilde bu seviyeyi belirlemesi beklenmektedir.
YaklaĢık sıfır enerji bina kavramı, aynı direktifte yer alan maliyet optimum enerji verimliliği kavramı ile
de doğrudan iliĢkilidir. Maliyet optimum enerji verimliliği seviyesi, EPBD Recast’e göre “ekonomik
yaĢam dönemi boyunca en düĢük maliyet ile sonuçlanan enerji performansı seviyesi” olarak
tanımlanmakta ve bu seviyenin 2020 yılı sonuna kadar yaklaĢık sıfır enerji seviyesini yakalaması
hedeflenmektedir [1].
Binalarda maliyet optimum enerji verimliliği seviyelerinin belirlenebilmesi için üye ülkelerin
gerçekleĢtirmesi beklenen ulusal hesaplamalara yol göstermesi amacıyla, EPBD Recast’ı destekleyen
ve Ocak 2012’de Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan yönetmelikte bir çerçeve yöntem
sunulmuĢtur [5]. Ulusal yöntemlerin bu çerçeve yönteme uygun olarak geliĢtirilmesi beklenmektedir.
Temel olarak, binalarda enerji performansı analizleri ile maliyet analizlerinin entegre edilmesiyle
karĢılaĢtırmalı olarak optimum düzeylerin belirlenmesini hedefleyen bu yöntem, aynı zamanda
yaklaĢık sıfır enerji düzeyinin belirlenmesine yönelik çalıĢmalarda da kullanılmaktadır. Yöntemin ana
adımları aĢağıdaki gibi sıralanmaktadır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Referans binaların belirlenmesi
Enerji verimliliği tedbirlerinin belirlenmesi,
Birincil enerji tüketiminin hesaplanması,
Toplam maliyetlerin hesaplanması,
Analizlerde kullanılan verilere iliĢkin duyarlılık analizlerinin yapılması,
Referans binalar için maliyet optimum enerji verimliliği seviyelerinin belirlenmesi

Yukarıda da belirtildiği gibi, yayınlanan yöntem, yalnızca bir ana strüktür oluĢturmakta ve ülkelerin
kendi koĢullarını gözeterek bu çerçeveyi esas alan bir ulusal yöntem geliĢtirmeleri beklenmektedir. AB
yasaları uyum sürecinde olan ülkemizde bu konuda sonuçlandırılmıĢ ve yasal olarak yürürlüğe girmiĢ
ulusal bir yöntem veya araĢtırma henüz bulunmamaktadır. GerçekleĢtirilecek çalıĢmalarda
kullanılması gereken ve yukarıda ana baĢlıkları verilen AB çerçeve yöntemi, Bölüm 3’te detaylı olarak
açıklanmıĢtır.

3. OPTĠMUM MALĠYET SEVĠYESĠ HESAPLAMALARINA YÖNELĠK AB ÇERÇEVE YÖNTEMĠ VE
TÜRKĠYE’DEKĠ BĠR KONUT BĠNASI ĠÇĠN ÖRNEK UYGULAMA
EPBD-Recast uyarınca binalarda maliyet optimum enerji verimliliği seviyelerinin belirlenmesi için
ulusal koĢullara uyarlanması beklenen AB çerçeve yöntemi, ilgili AB yönetmeliğinde ve kılavuz
dokümanlarında açıklanmıĢtır [6]. Bu çerçeve yöntemin adımlarına iliĢkin detaylar, konut binaları için
gerçekleĢtirilen örnek bir uygulama ile birlikte aĢağıda sunulmaktadır.
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3.1. Referans Binaların Tanımlanması
Mevcut bina stoğu dikkate alındığında, binalarda maliyet optimum enerji verimliliği seviyesi hesabının
her bir bina için ayrı ayrı yapılmasının gerçekçi ve pratik bir yaklaĢım olmayacağı açıktır. Bu nedenle,
ilk aĢama olarak bina stoğunu en iyi Ģekilde temsil edecek referans binaların belirlenmesi ve bu binalar
üzerinde yapılan analizlerle geniĢ ölçekte kararlar alınması gerekmektedir. Bu amaçla, AB çerçeve
metodu, hem mevcut hem de yeni yapılacak binaları en iyi düzeyde temsil edebilecek referans
binaların belirlenmesini ve diğer tüm adımların bu referans binalar üzerinde analiz edilmesini
gerektirmektedir. Avrupa Komisyonu’nun ilgili yönetmeliğine göre, farklı bina tipolojilerinde mevcut
binaları temsilen en az ikiĢer, yeni binaları temsilen ise en az birer referans binanın tanımlanması
gereklidir.
Referans bina tanımlama süreci, binaların geometrileri, yönleri büyüklükleri, yapım yılları, boyutları,
kabuk özellikleri, gölgelenme durumları, kullanımları, mekanik sistemleri ve enerji performanslarıyla
ilgili istatistiksel ve teknik veriler üzerinde detaylı araĢtırma gerektiren bir süreçtir. Bu amaçla Avrupa
geneline bakıldığında, ulusal referans binaların belirlenmesi ile ilgili çeĢitli araĢtırma projelerinin
bulunduğu ve bu projelerin öncelikli olarak konut binaları üzerinde yoğunlaĢtığı gözlenmektedir [7,8].
Bunun nedeni, yaĢam ömürleri uzun olan konut binalarının ülkedeki bina stoğunu ve dolayısıyla
binalardaki enerji tüketiminin büyük bir bölümünü temsil ediyor olmasıdır.
Türkiye’de de aynı durum gözlenmektedir ve öncelikle konut binaları için bu çalıĢmanın yapılması
büyük önem taĢımaktadır. Bu nedenle, Ġstanbul Teknik Üniversitesi (ĠTÜ) Mimarlık Fakültesi öğretim
üyesi Prof. Dr. AyĢe Zerrin YILMAZ yürütücülüğünde, TÜBĠTAK- Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma
Projelerini Destekleme Programı tarafından desteklenen 113M596 no’lu “BĠNALARDA MALĠYET
OPTĠMUM ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ SEVĠYESĠ ĠÇĠN TÜRKĠYE KOġULLARINA UYGUN YÖNTEMĠN VE
REFERANS BĠNALARIN BELĠRLENMESĠ” baĢlıklı bir araĢtırma projesi yürütülmektedir. Halen devam
etmekte olan bu araĢtırma projesi için belirlenen çalıĢmanın öncelikli olarak bir pilot bölge ve örnek
bina tipolojisi üzerinde uygulanması ve ulusal ve yerel otoritelerce gerçekleĢtirilecek çalıĢmalara örnek
teĢkil etmesi planlanmıĢtır. Bu amaçla, pilot bölge olarak Ġstanbul, örnek bina tipolojisi olarak ise konut
binaları seçilmiĢtir. Konut binaları üzerinden oluĢturulacak referans bina ve maliyet optimum enerji
verimliliği seviyelerinin belirlenmesi ulusal yönteminin, diğer bina tipolojileri için de bir çerçeve altlık
oluĢturması planlanmaktadır.
TÜBĠTAK tarafından desteklenen araĢtırma projesi kapsamında tekil aile konutları, apartmanlar ve
rezidans olarak adlandırılan çok iĢlevli lüks konut binaları için referans binalar belirlenmiĢtir. Bu örnek
çalıĢmada da, araĢtırma projesi kapsamında referans binalardan biri olarak tanımlanan çok katlı bir
apartman binası seçilerek ele alınmıĢtır. Toplamda 12 kat ve 1 bodrum kattan oluĢan binanın 19851990 yılları arasında inĢa edilmiĢ mevcut bir bina olduğu kabul edilmiĢtir. ġekil 1’de görüldüğü gibi, her
katta dört adet 2+1 daire bulunmaktadır. Seçilen referans binanın bina kabuğuna iliĢkin
katmanlaĢmaları ve ısıl geçirgenlik katsayıları Tablo 1’de verilmektedir.
Referans apartman binasının ısıtma ayar sıcaklığı 20°C ve soğutma ayar sıcaklığı 26°C olarak kabul
edilmiĢtir. Isıtma enerjisi ihtiyacı %80 verimlilikte doğalgazlı sıcak su kazanı ile merkezi olarak
karĢılanmakta, soğutma enerjisi ihtiyacı ise her dairede COP değeri 3 olan split klima cihazları ile
karĢılanmaktadır.
Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) 2011 yılı Nüfus ve Konut AraĢtırması sonuçlarına göre, Türkiye’de
ortalama hane halkı büyüklüğünün 3,8 olduğu ve TÜĠK Gelir ve YaĢam KoĢulları AraĢtırması’na göre,
2012 yılında hane halklarının %54’ünü çocuklu çiftlerden oluĢan çekirdek ailelerin oluĢturduğu göz
önünde bulundurularak, her bir dairede iki çocuklu dört kiĢilik bir ailenin yaĢadığı varsayılmıĢtır [9,10].
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ġekil 1. Seçilen referans binanın Ģematik planı ve görseli.
Tablo 1. Bina kabuğuna iliĢkin katmanlaĢma ve ısıl performans değerleri.

BİNA KABUĞU BİLEŞENLERİNİN KATMANLARI VE ISIL PERFORMANSLARI
DIġ DUVAR (PERDE)

ÇATI ARASI DÖġEMESĠ

Kalınlık (m) l (W/mK) U (W/m²K)

Katmanlar
DıĢ sıva

0.005

1.4

0.2

2.1

Herapor ısı yalıtımı

0.035

0.051

Ġç sıva

0.005

0.7

Betonarme

1.04

Katmanlar

Kalınlık (m)

l (W/mK)

Camyünü

0.05

0.045

BA döĢeme

0.16

2.1

Tavan sıvası

0.01

0.87

DIġ DUVAR (CEPHE PANELĠ)
Betonarme

0.12

2.1

Herapor ısı yalıtımı

0.035

0.051

Ġç sıva

0.005

0.7

0.71

PENCERE

Kalınlık (m) l (W/mK) U (W/m²K)

Katmanlar

U (W/m²K)

1.09

Isıl Geçirgenlik Katsayısı (U) (W/m²K)

2.9

GüneĢ Enerjisi Geçirgenliği

0.75

Gün IĢığı Geçirgenliği

0.8

BODRUM KAT TAVANI
Katmanlar

Kalınlık (m) l (W/mK) U (W/m²K)

MeĢe Parke

0.016

0.2

Zift

0.005

0.7

ġap

0.03

1.4

BA döĢeme

0.16

2.1

Herapor ısı yalıtımı

0.025

0.09

1.25

Seçilen referans bina, sıcak nemli iklim bölgesi ve ılımlı nemli iklim bölgesi için analiz edilmiĢtir.
Referans binanın ılımlı nemli iklim bölgesinde yer alan Ġstanbul’da yer alması durumunda, binanın
2
2
2
2
yıllık birincil enerji tüketimi 41,16 kWh/m (26,79 kWh/m Isıtma, 13,4 kWh/m soğutma, 0,97 kWh/m
fan ve pompalar) olarak hesaplanmıĢtır. Bu binanın sıcak nemli iklim bölgesi olan Ġzmir’de yer alması
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2

durumunda ise, yıllık birincil enerji tüketimi 27,3 kWh/m (7,52 kWh/m Isıtma, 18,85 kWh/m soğutma,
2
0,93 kWh/m fan ve pompalar) olarak hesaplanmıĢtır.
3.2. Enerji Verimliliği Tedbirlerinin/Tedbir Paketlerinin Belirlenmesi
AB çerçeve yöntemine göre, enerji performansı ve maliyet analizleri için binaların enerji performansına
etki eden tüm parametreler dikkate alınarak çeĢitli enerji verimliliği tedbirleri belirlenmelidir. Her bir
parametre için belirlenen enerji verimliliği tedbirlerinin tekil olarak analiz edilmesinin yanı sıra, farklı
enerji verimliliği tedbirlerinin bir araya getirilerek enerji verimliliği tedbir paketlerinin oluĢturulması da
önerilmektedir.
Enerji verimliliği tedbirleri/tedbir paketleri, yeni binalarda yapım, mevcut binalarda ise renovasyona
yönelik olmalıdır ve aĢağıdakileri kapsamalıdır [5]:
 Mevcut ulusal enerji performans gereksinimlerini karĢılamak için gerekli tedbirler,
 (Varsa) Ulusal teĢvik gereksinimlerini karĢılamak için gerekli tedbirler
 Yeni ve mümkünse mevcut binaların yenilenmesi için yaklaĢık sıfır enerjili bina seviyesine
ulaĢmak için gerekli tedbirler
Bu örnek uygulamada, seçilmiĢ olan konut binasının bina kabuğu, ısıtma sistemi ve soğutma
sisteminde gerçekleĢtirilebilecek örnek enerji verimliliği tedbirleri her iki iklim bölgesi için analiz
edilmiĢtir. Ancak unutulmamalıdır ki, bu tedbirler, AB çerçeve yönteminin uygulaması açısından örnek
niteliğinde olup, sınırlı sayıdadır. Ulusal düzeyde bir yöntem uygulandığında çok daha fazla sayıda
enerji verimliliği tedbiri analiz edilmeli ve bu tedbirler yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan sistemler
de dahil olmak üzere tüm seçenekleri kapsamalıdır.
Örnek uygulama için belirlenen enerji verimliliği tedbirleri Tablo 2’de açıklanmıĢtır.
Tablo 2. Örnek uygulama için seçilmiĢ enerji verimliliği tedbirleri.
MEVCUT BĠNA
YLTM 1 -Duvar

YLTM 1- Çatı

YLTM 1 - DöĢeme

YLTM 1- Tüm Kabuk

YLTM 2 -Duvar

YLTM 2- Çatı

YLTM 2 - DöĢeme

Binanın mevcut durumunu ifade etmektedir.
DıĢ duvarlarda 2013 tarihli TS 825 standardında ilgili Ģehir için verilmiĢ ısıl
iletkenlik katsayılarını sağlayacak kalınlıkta extrüde polistren (XPS) levhalar ile ısı
yalıtımı yapılması (Uduvar = 0,57 W/m²K (Ġstanbul), 0,66 W/m²K (Ġzmir)) [11].
Çatı arasında 2013 tarihli TS 825 standardında ilgili Ģehir için verilmiĢ ısıl iletkenlik
katsayılarını sağlayacak kalınlıkta ilave cam yünü malzeme ile ısı yalıtımı
yapılması (Uçatı = 0,38 W/m²K (Ġstanbul), 0,43 W/m²K (Ġzmir))
Zemin kat döĢemesinde 2013 tarihli TS 825 standardında ilgili Ģehir için verilmiĢ
ısıl iletkenlik katsayılarını sağlayacak kalınlıkta extrüde polistren (XPS) levhalar ile
ısı yalıtımı yapılması (Uduvar = 0,57 W/m²K (Ġstanbul), 0,66 W/m²K (Ġzmir))
DıĢ duvarlar, çatı arası ve zemin kat döĢemesinde 2013 tarihli TS 825
standardında ilgili Ģehir için verilmiĢ ısıl iletkenlik katsayılarını sağlayacak düzeyde
ısı yalıtımı yapılması
DıĢ duvarlarda 2013 tarihli TS 825 standardında ilgili Ģehir için verilmiĢ ısıl
iletkenlik katsayılarından yaklaĢık %25 daha düĢük katsayıları sağlayacak
kalınlıkta extrüde polistren (XPS) levhalar ile ısı yalıtımı yapılması (U duvar = 0,43
W/m²K (Ġstanbul), 0,50 W/m²K (Ġzmir))
Çatı arasında 2013 tarihli TS 825 standardında ilgili Ģehir için verilmiĢ ısıl iletkenlik
katsayılarından yaklaĢık %25 daha düĢük katsayıları sağlayacak kalınlıkta ilave
cam yünü malzeme ile ısı yalıtımı yapılması (Uçatı = 0,29 W/m²K (Ġstanbul), 0,32
W/m²K (Ġzmir))
Çatı arasında 2013 tarihli TS 825 standardında ilgili Ģehir için verilmiĢ ısıl iletkenlik
katsayılarından yaklaĢık %25 daha düĢük katsayıları sağlayacak kalınlıkta extrüde
polistren (XPS) levhalar ile ısı yalıtımı yapılması (Uçatı = 0,43 W/m²K (Ġstanbul),
0,50 W/m²K (Ġzmir))
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YLTM 2- Tüm Kabuk

YLTM 3 -Duvar

YLTM 3- Çatı

YLTM 3 - DöĢeme

YLTM 3- Tüm Kabuk

P. CAM 1

P. CAM 2
P. CAM 3
P. CAM 4
GüneĢ Kontrolü
Verimli Kazan
Verimli Klima
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DıĢ duvarlar, çatı arası ve zemin kat döĢemesinde 2013 tarihli TS 825
standardında ilgili Ģehir için verilmiĢ ısıl iletkenlik katsayılarından yaklaĢık %25
daha düĢük katsayıları sağlayacak düzeyde ısı yalıtımı yapılması
DıĢ duvarlarda 2013 tarihli TS 825 standardında ilgili Ģehir için verilmiĢ ısıl
iletkenlik katsayılarından yaklaĢık %50 daha düĢük katsayıları sağlayacak
kalınlıkta extrüde polistren (XPS) levhalar ile ısı yalıtımı yapılması (Uduvar = 0,29
W/m²K (Ġstanbul), 0,33 W/m²K (Ġzmir))
Çatı arasında 2013 tarihli TS 825 standardında ilgili Ģehir için verilmiĢ ısıl iletkenlik
katsayılarından yaklaĢık %50 daha düĢük katsayıları sağlayacak kalınlıkta ilave
cam yünü malzeme ile ısı yalıtımı yapılması (Uçatı = 0,19 W/m²K (Ġstanbul), 0,21
W/m²K (Ġzmir))
Çatı arasında 2013 tarihli TS 825 standardında ilgili Ģehir için verilmiĢ ısıl iletkenlik
katsayılarından yaklaĢık %50 daha düĢük katsayıları sağlayacak kalınlıkta extrüde
polistren (XPS) levhalar ile ısı yalıtımı yapılması (Uçatı = 0,29 W/m²K (Ġstanbul),
0,33 W/m²K (Ġzmir))
DıĢ duvarlar, çatı arası ve zemin kat döĢemesinde 2013 tarihli TS 825
standardında ilgili Ģehir için verilmiĢ ısıl iletkenlik katsayılarından yaklaĢık %50
daha düĢük katsayıları sağlayacak düzeyde ısı yalıtımı yapılması
Mevcut pencere camlarının ısıl iletkenlik katsayısı (U) = 1.6 W/m²K,
GüneĢ enerjisi geçirgenliği (SHGC) = 0.56, Gün ıĢığı geçirgenliği (T vis) = 0.79 olan
camlar ile değiĢtirilmesi
Mevcut pencere camlarının U = 1.6 W/m²K, SHGC = 0.44, T vis = 0.71 olan camlar
ile değiĢtirilmesi
Mevcut pencere camlarının U = 1.1 W/m²K, SHGC = 0.44, T vis = 0.71 olan camlar
ile değiĢtirilmesi
Mevcut pencere camlarının U = 1.6 W/m²K, SHGC = 0.30, T vis = 0.44 olan camlar
ile değiĢtirilmesi
Binanın güney cephesinde alüminyum esaslı yatay, sabit dıĢ cephe jaluzileri ile
gölgeleme yapılması
Binanın ısıtma enerjisini karĢılayan mevcut kazanın %95 verimlilikte bir kazan ile
değiĢtirilmesi
Binanın soğutma enerjisini karĢılayan, COP değeri 3 olan mevcut split klimaların
COP değeri 5 olan yeni split klimalar ile değiĢtirilmesi

3.3. Enerji Verimliliği Tedbirleri için Birincil Enerji Kullanımının Hesaplanması
AB çerçeve yönteminde sunulduğu Ģekilde, belirlenmiĢ olan enerji verimliliği tedbirleri ve tedbir
paketleri, seçilen referans binalar için analiz edilmelidir. Her bir referans bina için belirlenen tüm enerji
verimliliği tedbirlerinin binalara uygulanmasıyla ulaĢılabilecek enerji performans düzeyleri ayrı ayrı
hesaplanmalıdır. Ġlgili AB yönetmeliğine göre, öncelikle ısıtma ve soğutma için gerekli enerji
miktarlarının, daha sonrasında ise ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak su ve aydınlatma
sistemleri için gerekli enerji miktarlarının hesaplanması gerekmektedir. Bu hesaplamalar, referans
binanın kullanılan alanı için metrekare baĢına düĢen birincil enerji cinsinden belirtilmelidir.
Bu örnek uygulamada, ilgili AB kılavuz dokümanında önerildiği Ģekilde detaylı dinamik hesaplama
yöntemi kullanılarak, seçilen enerji verimliliği tedbirleri için enerji tüketimleri hesaplanmıĢtır. Isıtma ve
soğutma için enerji tüketimleri, EnergyPlus dinamik simülasyon aracı kullanılarak, hem Ġstanbul hem
de Ġzmir Ģehirleri için gerçekleĢtirilmiĢtir. Nihai enerji tüketimleri ve birincil enerji dönüĢüm katsayıları
kullanılarak birincil enerji tüketimleri hesaplanmıĢtır. Birincil enerji dönüĢüm katsayıları, doğalgaz için
1, elektrik için 2,36’dır. Ġstanbul ili iklimi için gerçekleĢtirilen enerji tüketimi hesaplarının sonuçları ġekil
2’de, birincil enerji cinsinden tüketim hesapları ise ġekil 3’te grafik olarak sunulmuĢtur.
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ġekil 2. Ġstanbul ili için enerji verimliliği tedbirlerinin yıllık enerji tüketimleri.

ġekil 3. Ġstanbul ili için enerji verimliliği tedbirlerinin yıllık birincil enerji tüketimleri.
Ġzmir ili iklimi için gerçekleĢtirilen enerji tüketimi hesaplarının sonuçları ġekil 4’te, birincil enerji
cinsinden tüketim hesapları ise ġekil 5’te grafik olarak sunulmuĢtur.
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ġekil 4. Ġzmir ili için enerji verimliliği tedbirlerinin yıllık enerji tüketimleri.

ġekil 5. Ġzmir ili için enerji verimliliği tedbirlerinin yıllık birincil enerji tüketimleri.
ġekil 2, 3, 4 ve 5’te verilen enerji tüketimi grafikleri incelendiğinde, toplam enerji
Ġstanbul’da bulunan referans binada Ġzmir’de bulunan referans binaya göre daha
görülmektedir. Ġstanbul iklimi için nihai enerji tüketimlerine bakıldığında, ısıtma enerjisi
daha ağırlıklı olduğu görülmektedir. Ancak, birincil enerji cinsinden tüketimlere
çoğunlukla soğutma yüklerinin ağırlıkta olduğu görülmektedir.

tüketimlerinin
fazla olduğu
tüketimlerinin
bakıldığında,

Ġzmir iklimi için enerji tüketimlerine bakıldığında soğutma enerjisi tüketimlerinin ısıtma enerjisi
tüketimlerinden oldukça fazla olduğu görülmektedir.
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Ele alınan senaryolar arasından referans binada en yüksek enerji verimliliği seviyelerine, Ġstanbul
iklimi için ısı yalıtım senaryoları ile ulaĢılmakta, Ġzmir iklimi için ise soğutma enerjisi tüketimlerini
düĢüren pencere camı değiĢiklikleri ve klimaların verimli klimalar ile değiĢtirilmesi ile ulaĢılmaktadır.
Ġzmir iklimi koĢullarında, ısı yalıtımının 2. seviyeden (YLTM-2) daha fazla arttırılması enerji
tüketimlerini arttırmaya baĢlamaktadır. Bunun nedeni ise, ısı yalıtımının soğutma yüklerini
arttırmasıdır.
Bu örnek hesaplamalarda ele alınan konut binası, iç ısı kazançları açısından düĢük yoğunluklu bir
konut binasıdır. Ancak, daha yüksek yoğunluklu binalarda ısı yalıtımı uygulamasının soğutma yükleri
üzerindeki etkisi daha belirgindir. Bu nedenle, iç ısı kazançları daha yüksek olan bir konut binasında
veya iĢlevleri gereği ısı kazançları yüksek olan bina tipolojilerinde bu etki açıkça görülebilmektedir.
Örneğin, ofis binalarında maliyet optimum enerji verimliliği seviyelerinin analiz edildiği ve 11. Ulusal
Tesisat Mühendisliği Kongresi’nde tarafımızca sunulmuĢ olan çalıĢmada Ankara ve Antalya için örnek
hesaplamalar gerçekleĢtirilmiĢtir [12]. Bu hesaplamalarda ele alınan ofis binasında ısı yalıtımı
uygulamasının binadaki soğutma yüklerini arttırarak enerji tüketimini arttırdığı görülmüĢtür. Ofis binası
için gerçekleĢtirilen bu çalıĢmadan Antalya iline ait birincil enerji tüketimini gösteren grafik ġekil 6’da
verilmiĢtir. ġekil 6’daki grafikte, Senaryo 1B ve Senaryo 2B olarak adlandırılan senaryolar ısı yalıtımı
senaryolarıdır ve mevcut binanın birincil enerji cinsinden enerji tüketiminden daha yüksek enerji
tüketimiyle sonuçlanmıĢtır. Hem enerji tüketimlerinin artıĢı hem de gereksiz ilk yatırım maliyetleri
nedeniyle bu senaryoların uzun dönem toplam maliyetleri de mevcut binadan daha yüksektir.
ÇalıĢmanın tamamı, ilgili bildiriden incelenebilmektedir [12].

ġekil 6. Antalya ili için bir ofis binasında farklı senaryolara ait birincil enerji tüketimleri [12].
Bir Akdeniz ülkesi olan Türkiye’de, özellikle sıcak-nemli iklim bölgesinde yer alan Ģehirler için soğutma
yüklerinin oldukça önemli olduğu tüm bu analizlerden açıkça anlaĢılmaktadır. Bu durum, binalarda
maliyet optimum enerji verimliliği ve yaklaĢık sıfır enerji seviyelerinin hesaplanması amacıyla
geliĢtirilecek ulusal yöntemde mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.
3.4. Enerji Verimliliği Tedbirleri için Uzun Dönem Maliyetlerin Hesaplanması
AB çerçeve metoduna göre, enerji verimliliği tedbirlerinin uzun dönem maliyetleri, enerji performansı
analizleri ile entegre edilmek üzere net bugünkü değer yöntemi kullanılarak hesaplanmalıdır. Net
bugünkü değer yönteminde, her bir maliyet bugünkü (veya hesaplamanı baĢlangıç yılındaki) değerine
indirgenerek hesaba katılmaktadır. Bugünkü değerleri elde etmek üzere, enflasyon oranı, enerji
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fiyatlarının artıĢı ve faiz oranı gibi finansal veriler kullanılarak indirim faktörü, bugünkü değer faktörü
gibi katsayılar elde edilir. Gelecek yıllar için öngörülen kazanç ve maliyetler bu katsayılar ile çarpılarak
bugünkü değerleri hesaplanır ve uzun yıllara ait toplam maliyetler elde edilir. AB mevzuatı bu
hesaplamalar için EN 15459 standardını referans göstermektedir [13]. EPBD Recast 2010 ve ilgili
mevzuat kapsamında önerilen maliyet hesaplama süreleri, konut binalarında 30 yıl, ticari binalar için
ise 20 yıl olarak belirlenmiĢtir [3].
Hesaplamalarda ilk yatırım maliyetleri, iĢletim maliyetleri, enerji giderleri gibi çeĢitli maliyet kategorileri
dikkate alınarak, yapılan enerji verimliliği yatırımı ile binanın hizmet ömrü süresince elde edilen enerji
maliyeti tasarrufu hesaba katılır. Bu hesaplamalarda, değerlendirmeye alınan her bir enerji verimliliği
tedbiri için sabit olan maliyetler ve binanın enerji performansına etki etmeyen bina elemanlarına ait
maliyetler hesaba katılmaz, diğer tüm maliyetler değerlendirmeye alınır.
Hesaplama için, iki farklı hesap Ģekli sunulmaktadır. Bunlardan biri yatırımcının kiĢisel harcamalarını
dikkate alan finansal hesaplama iken, diğeri makroekonomik hesaplamadır. Makroekonomik
hesaplamada, finansal hesaplamada dikkate alınan maliyet kategorilerinin dıĢında sera gazı
salımlarının maliyetleri de hesaba katılır, buna karĢın vergiler hesaba katılmaz ve aĢağıdaki formül ile
hesaplanır [5].

(1)

hesaplama süresi
toplam maliyet
ilk yatırım maliyeti
yıllık giderler
karbon fiyatı
binanın, hesaplama süresi sonunda kalan bedeli
: i yılı için indirim oranı, eĢitlik 2 ile hesaplanır.
(2)
r
p

: reel indirim oranı
: hesaplama baĢlangıç yılından itibaren geçen yıl sayısı

Bu örnek uygulama kapsamında da, ele alınan iyileĢtirme senaryolarının uzun dönem maliyetler
üzerindeki etkisi hesaplanmıĢtır. Hesaplama süresi, AB çerçeve yönteminde önerildiği gibi 30 yıl
olarak hesaba katılmıĢtır. Hesaplarda ilk yatırım maliyetleri ve enerji tüketimi maliyetleri dikkate
alınmıĢtır, diğer iĢletim maliyetleri hesaplamanın dıĢında bırakılmıĢtır. Hesaplamalarda, baĢlangıç yılı
olarak 2014 yılı seçilmiĢ olup, enerji verimliliği tedbirlerinin ilk yatırım maliyetlerinin hesaplanmasında
2014 yılı Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ĠnĢaat ve Tesisat Birim Fiyatları kullanılmıĢtır [14]. Maliyet
hesaplarında kullanılan diğer veriler Tablo 3’te sunulmuĢtur. Enflasyon oranı, Aralık ayına göre yıllık
enflasyon değiĢimlerinin son beĢ yıllık ortalaması alınarak hesaba katılmıĢtır.
Tablo 3. Maliyet hesaplamalarında kullanılan veriler
Ġstanbul için doğalgaz birim fiyatı

0,094303 TL/kWh [15]

Ġzmir için doğalgaz birim fiyatı

0,088421 TL/kWh [16]

Elektrik birim fiyatı

0.310484 TL/kWh [17]

Enflasyon Oranı

%7,72 [18]
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Piyasa Faiz Oranı

%11 [18]

Enerji Verimliliği Tedbirleri için
malzeme ve iĢçilik fiyatları

2014 Yılı ĠnĢaat ve Tesisat Birim Fiyatları [14]

3.5. Duyarlılık Analizlerinin Yapılması
AB mevzuatında sunulan çerçeve metot gereğince, optimum maliyet analizleri gerçekleĢtirilirken,
indirim oranları, enerji fiyatlarındaki artıĢ ve diğer tüm gerekli veriler için duyarlılık analizlerinin
gerekmektedir. Bu sayede, optimum maliyet analizleri için en önemli parametrelerin belirlenmesi
amaçlanmıĢtır. Duyarlılık analizleri bu çalıĢmada gerçekleĢtirilen örnek hesaplamaların kapsamına
alınmamıĢtır.
3.6. Maliyet Optimum Enerji Verimliliği Seviyelerinin Belirlenmesi
Optimum maliyet seviyesi hesaplamalarına yönelik AB çerçeve yönteminin son aĢaması, enerji
verimliliği tedbirleri ve tedbir paketleri için hesaplanmıĢ olan enerji performansı ve maliyetlerin
karĢılaĢtırmalı olarak analiz edilmesini içermektedir. Bu yolla, en az maliyetle en fazla enerji verimliliği
sağlayan tedbirler/tedbir paketleri maliyet optimum tedbirler olarak belirlenebilmektedir. Aynı
sonuçlardan yola çıkılarak, her ülkenin kendi koĢullarına uygun yaklaĢık sıfır enerji seviyelerini de
belirlemesi beklenmektedir.
Bu örnek çalıĢmada gerçekleĢtirilen enerji performansı analizleri ve maliyet analizleri de AB çerçeve
yönteminin önerdiği Ģekilde karĢılaĢtırmalı olarak analiz edilmiĢtir. Seçilen referans bina için birim alan
baĢına 30 yıllık toplam maliyetler ile yıllık birincil enerji tüketimleri ġekil 7’deki tablo ile verilmiĢtir.

ġekil 7. Ġstanbul ili için enerji verimliliği tedbirlerinin yıllık birincil enerji tüketimleri ve 30 yıllık maliyetleri
ġekil 7 ile verilen grafikte görüldüğü gibi, seçilen referans konut binasında Ġstanbul iklimi için maliyet
ve enerji verimliliği karĢılaĢtırıldığında optimum sonuç veren iyileĢtirme “P.CAM 3” olarak
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isimlendirilmiĢ olan ve mevcut pencere camlarının U = 1.1 W/m²K, SHGC = 0.44, Tvis = 0.71 olan
camlar ile değiĢtirilmesini ifade eden enerji verimliliği tedbiri olmuĢtur. DıĢ duvarlarda veya cephenin
tamamında uygulanan ısı yalıtımları bu binada enerji performansı açısından olumlu sonuç vermekle
birlikte, maliyet açısından optimum seviyeden uzaklaĢmaktadır. Ayrıca, “YLTM 1” olarak isimlendirilen
seviyede ısı yalıtımı yapılarak elde edilen enerji tasarrufunun “VERĠMLĠ KLĠMA” olarak isimlendirilen
enerji verimliliği tedbiri ile daha az toplam maliyet ile sağlanabildiği görülmektedir. “YLTM-3” tedbirleri
ise yaklaĢık sıfır enerji seviyelerinin belirlenmesine yönelik çalıĢmalarda, tedbir paketleri içerisinde
analiz edilmeli ve sonuçlar ulusal koĢullara uygun olarak değerlendirilmelidir.

ġekil 8. Ġzmir ili için enerji verimliliği tedbirlerinin yıllık birincil enerji tüketimleri ve 30 yıllık maliyetleri.
ġekil 8 ile verilen grafik incelendiğinde, seçilen konut referans binasında sıcak nemli iklim bölgesindeki
Ġzmir ili için maliyet optimum enerji verimliliği seviyesinin “VERĠMLĠ KLĠMA” olarak isimlendirilmiĢ olan
ve mevcut split klimaların COP değeri 5 olan yeni split klimalar ile değiĢtirilmesini ifade eden enerji
verimliliği tedbiri ile sağlandığı görülmektedir. Soğutma yüklerinin ağırlıklı olduğu Ġzmir ikliminde bu
enerji verimliliği tedbiri hem en düĢük maliyet hem de en yüksek enerji verimliliği ile sonuçlanmıĢtır.
Birçok enerji verimliliği tedbirinin mevcut binaya göre daha yüksek enerji verimliliği ve daha düĢük
maliyet ile sonuçlandığı düĢünüldüğünde, enerji maliyetlerinin sonuçlar üzerinde oldukça fazla etkisi
olduğu görülmektedir. Ancak, ilk yatırım maliyetleri bu çalıĢmada analiz edilenlerden daha yüksek olan
enerji verimliliği tedbirleri değerlendirildiğinde sonuçların farklılaĢabileceği de göz önünde
bulundurulmalıdır.

SONUÇ
EPBD-Recast kapsamında binalarda maliyet optimum enerji verimliliği ve yaklaĢık sıfır enerji
seviyelerinin AB çerçeve yöntemine uygun olarak hesaplanmasının yakın bir gelecekte adaylık
sürecinde olan Türkiye için bir zorunluluk haline geleceği öngörülmektedir. Bu hedefe ulaĢabilmek için,
AB ülkelerinde devam etmekte olan araĢtırmalara benzer Ģekilde, Türkiye’de de uzun soluklu
araĢtırmalar ve konunun uzmanları tarafından yapılacak değerlendirmelere ihtiyaç duyulmaktadır.
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EPBD Recast’e paralel olarak ulusal düzeyde gerçekleĢtirilecek çalıĢmalarda, yukarıda da açıklandığı
gibi bina tipolojilerini ve Türkiye’deki iklim bölgelerini ayrı ayrı ele almak Ģarttır. Ayrıca, Kuzey ve Orta
Avrupa ülkelerinden farklı olarak, Akdeniz ülkelerinde sıcak-nemli iklim bölgelerinin de bulunduğu ve
bu iklim bölgesinde soğutma yüklerinin ön plana çıktığı dikkate alınmalıdır.
Avrupa Komisyonu’nun sunduğu çerçeve yöntemin ilk adım olarak iĢaret ettiği ve sonuçlar üzerinde
büyük önemi olan referans bina belirleme çalıĢmaları, konut binaları için TÜBĠTAK tarafından
desteklenen ve ĠTÜ Mimarlık Fakültesi’nde yürütülen ulusal düzeyde bir araĢtırma ile
gerçekleĢtirilmiĢtir. Belirlenen bu referans binaların her biri için çok sayıda enerji verimliliği tedbiri ve
tedbir paketleri test edilmelidir. Ayrıca, diğer bina tipolojileri için de benzer araĢtırmalar yürütülmelidir.
Bu çalıĢmada sunulan analizler örnek niteliğinde olup, yalnızca sınırlı sayıda enerji verimliliği tedbirinin
test edilmesini kapsamaktadır. Ancak, binalarda maliyet optimum seviyelerin ve yaklaĢık sıfır enerji
seviyelerinin hesaplanması için gerçekleĢtirilecek ulusal düzeydeki bir çalıĢmada, binalarda
uygulanabilecek tüm enerji verimliliği tedbirleri analiz edilmelidir. Ayrıca ulusal düzeyde bir çalıĢmada,
enerji verimliliği tedbirleri yalnızca tekil olarak değil, tekil tedbirlerin bir araya getirilmesiyle oluĢturulan
tedbir paketleri için de hesaplamaların mutlaka gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir. Bu sayede, ilk yatırım
maliyeti yüksek olan enerji verimliliği tedbirlerini de diğerleri ile birlikte maliyet optimum Ģekilde
uygulamak mümkün olabilecektir. Bunun yanı sıra, finansal verilerin hesap sonuçları üzerindeki etkisi
de duyarlılık analizleri ile değerlendirilmelidir.
Sonuç olarak, ulusal düzeyde AB çerçeve yöntemine uygun olarak gerçekleĢtirilecek tüm çalıĢmalar
detaylı ve çok yönlü olarak ele alınmalı ve tüm bina tipolojileri ve tüm iklim koĢulları için ulusal
çıkarlara uygun sonuçlar elde edilmelidir.
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KARġILAġTIRILMASI
Esra TURAN TOMBAK

ÖZET
Dünya enerji ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde, bina sektörü nihai enerji tüketiminde %37
ile en fazla paya sahip sektör olarak yer almaktadır. Avrupa Birliği’nde binalar sektörünün payı %40’dır
ve enerjide %22 tasarruf potansiyeli belirlenmiĢtir. AB’nin yürüttüğü binalarda enerji verimliği
politikasına bakıldığında 3 ana neden görülmektedir; enerji arzının güvenli hale getirilmesi, çevre ve
iklim değiĢikliği ile arzın sınırlı olması. Özellikle 1970’li yıllarda yaĢanan petrol krizinden sonra enerji
verimliliğine daha çok önem verilmiĢtir. Bu doğrultuda; Avrupa Birliği binalarda enerji tüketiminin
ölçülmesi ve bilinçli yönetilmesi hedefi ile 2002/91/EC sayılı “Binaların Enerji Performansı Direktifini 4
Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe koydu. Direktif 19 Mayıs 2010 tarih ve 2010/31/EU sayı ile yeniden
ĢekillendirilmiĢtir.
5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’na dayanılarak ve 2002/91/EC sayılı Binaların Enerji Performansı
Direktifi baz alınarak hazırlanan Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği 05.12.2009 tarihinde
yürürlüğe girmiĢtir.
Bu bildiride; Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2010/31/EU sayılı Binalarda Enerji Performansı
Direktifi ile 05.12.2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı. Bu yayında Binalarda Enerji Performans
Yönetmeliği, binalarda enerji verimliliği için zorunlu tutulan önlemler, enerji performans
değerlendirmesine iliĢkin ele alınan standartlar, denetim ve değerlendirme mekanizmaları açısından
karĢılaĢtırılmıĢtır. Yönetmelikte alınması gereken ilave önlemler değerlendirilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Binalarda Enerji Performans Direktifi, Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği,
uygun maliyet seviyesi, denetim ve kontrol.

ABSTRACT
World’s energy demand is increasing every day. In Turkey, residential and service sector, having 37%
of final energy consumption, is one of the sector with the highest energy consumption ratio. Buildings
account for 40 % of total energy consumption in the European Union and energy saving potantial is
determined as 22%. The energy efficiency policy of EU has three main reasons that are security of
supply, environment and limited influence of supply. Especially, after the oil crises in 1970’s EU gave
special importance to energy efficiency. In this respect, EU put into force the directive 2002/91/EC of
the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on Energy Performance in
Buildings for the targets of measurement and supervision of energy consumption in buildings. The
directive had been revised in 2010 to clarify and simplify certain provisions, extend the scope of the
Directive, strengthen some of its provisions so that their impact is more effective, and to provide for
the leading role of the public sector. By-law on Energy Performance in Buildings was prepared and
published to set the rules for the policies indicated in Energy Efficiency Law, enacted 2007 and to
harmonize the EU Directive on Energy Performance in Buildings December 5, 2008.
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In this paper, Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council on Energy
Performance in Buildings and the by-law on Energy Performance in Buildings has been compared in
terms of the obligatory measures for the energy efficiency of buildings, the standarts for the energy
performance assessment and the control and evalution mechanisms. The additional measures that
has to be taken in the by-law has been avaluated.
Keywords: Directive on Energy Performance in Buildings, By-law on Energy Performance in
Buildings, cost optimal level, inspection and control.

1.GĠRĠġ
Avrupa Birliğinde (AB) enerji, özellikle 1970 yılında yaĢanan petrol krizinden sonra enerji ithalatına
artan bağımlılık ve azalan enerji kaynakları nedeniyle önemli bir unsur olmaya baĢladı. Bu doğrultuda;
önemli enerji kaynağı olan petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların rasyonel kullanılmalarının teĢvik
edilmesi, çevrenin korunması ve iklim değiĢikliği ile ilgili taahhütlerin yerine getirilmesi, enerji
taleplerinin yönetilmesi ile orta ve uzun vadede enerji arzının güvenliğinin sağlanması AB’nin 1970’li
yıllardan beri sürdürdüğü enerji politikalarının 3 ana hedefi olarak belirlendi. Bu hedeflere ulaĢabilmek
için AB Konseyi 2000 yılında Üye Ülkelerin enerji ile iliĢkili her sektörde ciddi tedbirler almasına yönelik
AB Komisyonunun Enerji Verimliliğine ĠliĢkin Eylem Planını onaylamıĢtır [1].
AB’de toplam enerjinin %40’ı binalarda kullanılmaktadır. Alınacak önlemlerle tüketilen enerjiden %20
oranında tasarruf edilebileceği, aynı zamanda enerji tüketimine bağlı olarak artıĢ gösteren
karbondioksit salınımının azaltılmasında önemli faydalar sağlayacağı göz önüne alındığında binalar
enerji verimliliğinde önemli potansiyele sahip olduğu yadsınamaz. Bina sektörü bu bağlamda AB’nin
enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynaklarının teĢvik edilmesi konularındaki genel enerji
politikalarının bir parçası olarak önemini korumuĢtur. AB’de Arz Güvenliği isimli YeĢil Raporda (2000)
belirtildiği üzere, sera gazı salınımlarının azaltılması ve fosil yakıta giderek artan dıĢ bağımlılığın
doğurduğu arz durumu ıĢığında bu konuda eyleme geçilmesi gerekli hale gelmiĢ, belli tedbirler
alınması talep edilmiĢ ve çeĢitli programlarla binalarda enerji verimliliği çalıĢmaları desteklenmiĢtir [2].
Üye Ülkelerin inĢaat sektöründe enerji verimliliği alanında çeĢitli programlar geliĢtirmesini ve
uygulamasını sağlayarak enerji tasarrufu konusunda var olan potansiyelden yararlanmak, ayrıca Üye
Ülkelerin inĢaat sektöründe elde ettiği sonuçlar arasındaki farklılıkları azaltmak yönünde daha somut
adımlar atılması için tamamlayıcı yasal bir belgeye gerek duyulmuĢ, binalarda enerji tüketiminin
ölçülmesi ve bilinçli yönetilmesi hedefi ile 2003’de 2002/91/EC sayılı “Binaların Enerji Performansı
Direktifi” yürürlüğe girmiĢtir [1].
Genel olarak amacı, topluluk içerisindeki binaların, dıĢ mekan iklim Ģartları, iç mekan ortam
gereksinimleri, yerel koĢullar ve uygun maliyeti de dikkate alınarak, enerji performanslarının
arttırılmasını temin etmek olan 2002/91/EC sayılı Direktif aynı zamanda mevcut ve yeni binalar için
uygulanacak minimum Ģartları ve standartları, binaların bütüncül enerji performansını hesaplamak için
ortak bir yöntemin genel çerçevesini, hesaplama sonucu oluĢturulacak bina enerji sertifikasyonunu,
bina sistemlerinin denetim ve raporlamasına iliĢkin gereklilikleri de ortaya koyar. Üye Ülkelerin bu
direktifin gereklerini 2006 yılına kadar yerine getirmeleri Ģart koĢulmuĢtur ve Direktifi AB Üye
Ülkelerinde yasal düzenlemeler yapılarak uygulanmaya baĢlanmıĢtır [1].
Avrupa Konseyi Mart 2007’de 2020 yılına kadar Birliğin enerji tüketimini %20 azaltma hedefine
ulaĢmak ve Komisyonun “Enerji Verimliliği için Eylem Planı” içerisinde yer alan öncelikleri
gerçekleĢtirmek için Birlik içerisinde enerji verimliliğinin artırılmasını vurgulamıĢtır. Eylem Planı, inĢaat
sektöründe yapılacak maliyet etkin enerji tasarrufları için önemli potansiyeli belirlemiĢtir. Avrupa
Parlamentosu 31 Ocak 2008 tarihli kararında 2002/91/EC sayılı direktifin hükümlerinin güçlendirilmesi
çağrısını yapmıĢ ve son olarak da 3 ġubat 2009 tarihli 2020 yılına kadar hedeflenen %20 enerji
verimliliği hedefini ve sera gazı emisyonlarını azaltma taahhüdünü karĢılamaya yönelik Ġkinci Stratejik
Enerji Ġncelemesi üzerine aldığı kararıyla da bağlayıcılığı ortaya koymuĢtur. AB Parlamentosu, 2020
yılına kadar AB içindeki enerji tüketiminde %20 azaltma sağlanması, Kyoto Protokolü ve BirleĢmiĢ
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Milletler Ġklim DeğiĢikliği Çerçeve SözleĢmesi kapsamındaki taahhütlerin yerine getirilmesi ve sera
gazı salınımlarının 1990 seviyelerinden %20 azaltılması ile yenilenebilir enerji kullanım oranının %20
artırılması hedeflerinin kapsamlı ve ivedi olarak uygulanması doğrultusunda binalarda enerji
performans direktifinde değiĢiklik yapan 19 Mayıs 2010 tarihli ve 2010/31/EU sayılı Binalarda Direktifi
kabul etmiĢtir. 2002/91/EC sayılı Direktifin hükümleri güçlendirilmiĢ, inĢaat sektöründeki önemli
potansiyeli kullanmak için Üye Ülkelerin bağlayıcı yasal kararlar almasına yönelik yeni hükümler
getirilmiĢ, 2 yıl içinde yeni Direktifi mevzuatlarına aktarılması öngörülmüĢtür [3].
%75 oranında dıĢa bağımlı olduğumuz enerji, ülkemiz için de hiç kuĢkusuz önemli bir unsurdur ve
enerji verimliliği ulusal politikalarımızda da arasında yer almaktadır. Enerji verimliliği alanında çıkarılan
en kapsamlı yasal düzenleme ise 02.05.2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunudur. Kanunun amacı enerjinin etkin kullanılması,
israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin
korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır [4].
Türkiye’de de sektörler bazında enerji tüketimlerine bakıldığında, AB’ne paralel olarak bina ve hizmet
sektörünün nihai enerji tüketiminde 2012 yılı verilerine göre %36 ile en fazla paya sahip sektörler
arasında yer aldığı görülmektedir [5]. Enerji verimliliği konusunda yapılan çalıĢmalar sonucunda bina
sektöründe %30 oranında enerji tasarruf potansiyeli olduğu tespit edilmiĢtir [6]. ġehirleĢme, nüfus
artıĢı sonucu binalardan kaynaklı enerji tüketimleri her geçen gün artan bir ivme göstermektedir. Enerji
Verimliliği Kanunu, kapsamında ilgili sektörlerde gerekli yasal önlemlerin alınması zorunlu tutulmuĢ ve
buna paralel olarak hazırlanan Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği (BEP) 5 Aralık 2008 tarihinde
Resmi Gazetede yayımlanarak bir yıl sonra, 5 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir [7].
Bu çalıĢmada, yürürlükte olan 2010/31/EU sayılı Binalarda Enerji Performansı Direktifi (BEPD) ile 5
Aralık 2008 tarihli Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğinde binalarda enerji verimliliği için zorunlu
tutulan önlemler, enerji performans değerlendirmesine iliĢkin ele alınan kıstaslar, enerji kimlik belgesi,
denetim ve değerlendirme mekanizmaları açısından karĢılaĢtırılmıĢtır, direktifin Türkiye’de
uygulanmasındaki boĢlukları tespit edilmiĢ, bina enerji verimliliğinin optimum düzeyde sağlanması için
Yönetmelikte yapılması gerekli değiĢiklikler ve alınması gereken ilave önlemler değerlendirilmiĢtir.

2.BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANS DĠREKTĠFĠ - BEPD
2002 yılında yayımlanan 2002/91/EC sayılı Direktif, binalarda ki enerji tasarrufunda gerçekleĢmemiĢ
büyük potansiyeli harekete geçirmek ve bu sektörde Üye Ülkelerin elde ettiği sonuçlar arasındaki
geniĢ farklılıkları azaltmak için daha somut eylemler belirlemek amacıyla değiĢtirilmiĢtir. 2010 yılında
yayımlanan BEPD, 2002/91/EC sayılı Direktifi yeniden düzenlerken binaların enerji performansı
gereklilikleri için aĢağıda belirtilen konu baĢlıklarında ileri iyileĢtirmeler getirmiĢ, ayrıca minimum
gerekliliklerin belirli aralıklarla teknik geliĢmelere göre ilerletilmesini zorunlu tutmuĢtur:
 Binalarda enerji performansı için ortak metodoloji geliĢtirilmesi,
 Yeni ve mevcut binaların yenilenmesinde, aynı zamanda farklı kategorilerdeki binalar için en uygun
maliyet seviyelerine göre minimum enerji performans gerekliliklerinin belirlenmesi,
 “0” enerji kullanan binaların sayısını artırmak için ulusal planlar yapılması, 2018 yılından itibaren yeni
yapılan kamu binalarının, 2020 yılından itibaren tüm yeni yapılan binaların “0” enerjili bina olması,
 Binalarda ısıtma ve soğutma sistemlerinin düzenli kontrolü, yıllık bakımların raporlanması,
 Enerji performans sertifikaları ve bağımsız kontrol raporları için bağımsız kontrol sistemlerinin
geliĢtirilmesi,
2
 Mevcut bina yenilemelerinde 1000 m sınırının kaldırılması
BEPD ile binaların minimum enerji performans Ģartlarının en uygun maliyet seviyelerini sağlayacak
bakıĢ açısıyla belirlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını, ortak genel çerçeve ile uyumlu
karĢılaĢtırmalı hesaplama metodolojisinin uygulanması istenmektedir. Binalar ve bina elemanları için
minimum enerji performansı Ģartlarının en uygun maliyet seviyelerinin hesaplanması için
karĢılaĢtırmalı metodolojinin çerçevesi 244/2012 sayılı AB mevzuatı ile de desteklenmiĢ, Üye Ülkelere
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kıyaslama ile hesaplama enstrümanı sağlanmıĢtır. Metodoloji değiĢik enerji verimliliği değerleri için
hesaplanan global maliyet sonuçları ile yenilenebilir enerji ve benzer değerlere dayanarak hesaplanan
sonuçların nasıl karĢılaĢtırılacağını belirler [8].
2.1. Minimum Enerji Performans ġartları
Üye Ülkelerce belirlenecek minimum enerji performans Ģartları mevcut ve yeni farklı binalar için
farklılaĢtırma sağlayan, iç ortam kalitesini, bina tasarım amacını, bina yaĢını, ekonomik ömrüne göre
maliyet etkinliğini dikkate alan özellikte olmalı ve minimum beĢ yıllık periyotlarla geliĢen teknoloji ve
gereksinimlere göre gözden geçirilip güncellenmelidir. Ayrıca hesaplamalarda kullanılan tüm verilerin
ve sonuçların Komisyona en fazla beĢ yılda bir sunulması gerekmektedir. Üye Ülkelerin bu konudaki
çalıĢmaları Komisyonca raporlanacağı da belirtilmektedir.
BEPD’ye göre belirlenecek minimum enerji performans Ģartları, yenilenme iĢlemi binanın özelliğini
etkileyecek tarihi binaları, dini yapıları, yılın dört ayından az kullanılan binaları, geçici inĢa edilen
binaları, sanayi amaçlı kullanılan binaları ve depo ve benzeri binaları kapsamayabilir.
Yeni binalarda tasarım aĢamasında, enerji verimliliği için etkinliği yüksek yenilenebilir enerji tedarik
sistemleri, kojenerasyon, ısı pompaları, yenilenebilir enerji kaynaklı bölge ısıtma veya soğutma
sistemleri gibi alternatif enerji sistemlerinin de kullanılmasını da hükme bağlamıĢtır. BEPD ile
2002/91/EC sayılı Direktifin 11. Maddesinde de belirtildiği üzere 1000 m2 altındaki binaları da içerecek
Ģekilde değiĢiklik yapılmıĢ, ileri enerji tasarruflarına ulaĢmak üzere kapsam geniĢletilmiĢtir. Mevcut
bina yenilemelerinde de teknik bina sistemlerinin enerji kullanımını optimize etmek için uygun montaj
ve sistem kontrol Ģartlarının belirlenmesini, büyük çaplı yenilemelerde akıllı ölçme sistemlerinin ve aktif
kontrol sistemlerinin desteklenmesini tavsiye etmektedir.
2.2. “0” Enerjili Binalar
Üye Ülkelerin 2020 yılından sonra yeni inĢa edilecek tüm binaların “0” enerjili bina olmasının
sağlanması hükmü getirilmiĢ, kamu binalarına ise öncü rolü nedeniyle 2018 yılından itibaren “0” enerjili
bina olması Ģartı getirilmiĢtir. AB genelinde “0” enerjili binaların sayısının artırılması hedefine
ulaĢabilmek için Üye Ülkelerce yapılacak ulusal planlar farklı bina kategorilerini içerecek Ģekilde
hazırlanabilir. Bunun yanı sıra mevcut binaların “0” enerjili bina olarak dönüĢtürülmesi için de
politikalar geliĢtirmesi ve önlemler alması, yapılacak çalıĢmaları da ulusal planlarında belirtmeleri
gerekmektedir.
Ulusal planların, “0” enerjili binalar hedefi için 2015 yılından itibaren ara hedefler içermesi, bölgesel ve
2
yerel koĢullara göre binalar için birincil enerji kullanımının yıllık kWh/m olarak belirlenmesi, yeni ve
mevcut binalarda yenilenebilir enerji kullanımı için önlemleri, teĢvik ve politikaları da içerecek Ģekilde
detaylı hazırlanması beklenmektedir. Direktifte, Üye Ülkelerin göstermiĢ oldukları ilerlemelerin 3 yılda
bir raporlanacağı ve maliyet bakımından en iyi uygulamanın Komisyon tarafından teĢvik edileceğinin
vurgulanması da bu uygulamaya verilen önemin bir göstergesidir.
BEPD ile ortaya konan enerji verimliliği ile ilgili gerekliliklerin sağlanması ve “0” enerjili binalara
dönüĢün yaygınlaĢtırılması için Üye Ülkeler ulusal koĢullarına göre uygun finansal teĢvikleri sağlamalı
ve hedeflere ulaĢmak için pazar engellerini kaldıracak önlemler almalı, destek programları
geliĢtirmelidirler. BEPD özellikle konutlarda yapısal fon programlarının oluĢturulması, Birlik ve ulusal
finans kuruluĢların fonlarının efektif olarak kullanılması ve yatırımların desteklenmesini zorunlu tutar.
2.3. Enerji Performans Sertifikası
2

BEPD kapsamındaki minimum 500 m kullanım alanına sahip tüm binaların enerji performans
sertifikasına sahip olması, yapılan, satılan veya kiraya verilen binalarda ilgilisine belgenin teslim
edilmesi ve kamu binaları ile halkın sıklıkla ziyaret ettiği binalarda sergilenmesi Ģarttır. Temmuz
2
2
2015’den itibaren 500 m ’lik sınır 250 m ’ye düĢürülecektir. Geçerlilik süresi 10 yıl olan enerji
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performans sertifikasında yıllık enerji tüketimi, yenilenebilir enerji kullanım oranı, geri dönüĢ süreleri
veya ekonomik yaĢam döngüsünün de dahil olduğu iyileĢtirmeler için öneriler gibi önemli bilgiler yer
alacaktır. BEPD, enerji performans sertifikasında bulunan değerlerin ve önerilerin bina sahibi ve
kiracılarca mukayese edilmesi ve enerji tasarruflarının değerlendirilebilmesi için sertifika üzerindeki
raporlamanın uygulamaya geçirilmesi için kapsamlı ve detaylı olması gerekliliği üzerinde durmaktadır.

Resim 1. Almanya Frankfurt’ta bir Banka Binasında Enerji Kimlik Belgesi ve tüketilen enerji göstergesi

2.4. Kontrol ve Raporlama
Isıtma ve soğutma sistemlerinin kontrolü ve raporlanması da BEPD’nin güçlendirilen önemli maddeleri
arasındadır. Bina ısıtma sistemlerinin (ısı jeneratörü, kontrol sistemleri ve sirkülasyon pompaları,
faydalı ısıl gücü 20 kW üzerinde olan mahal ısıtması için kullanılan kazanlar) ve soğutma sistemlerinin
(kullanılan gücü 12 kW üzeri ulaĢılır kısımlarının) düzenli denetimi için gerekli önlemlerin alınması
zorunlu tutulmuĢtur. Isıl güçleri 100 kW üzerindeki kazanlar 2 yılda bir, gaz kazanları 4 yılda bir kontrol
edilecektir. Gerek ısıtma gerekse de soğutma sistemlerinin tipine ve etkin çıkıĢ gücüne bağlı olarak
yapılacak inceleme maliyeti ve sağlanacak enerji tasarruflarını dikkate alarak uygun maliyet esasları
dahilinde denetim sıklıkları ve Ģartlarını belirleyebilirler. Yapılan denetimler sonucu önerileri de
içerecek Ģekilde hazırlanan inceleme raporları bina sahibine veya kiracısına teslim edilecektir. Üye
Ülkelerin yine üç yılda bir ısıtma ve soğutma sistemlerinin denetimleri ile ilgili raporları Komisyona
sunma Ģartı getirilmiĢtir.
Enerji performans sertifikaları ile ısıtma ve soğutma sistemlerinin yetkili ve/veya akredite edilmiĢ özel,
tüzel veya kamu kurumlarında çalıĢan bağımsız uzmanlarca yapılması sağlanacak, güncellenen
uzman listeleri halkın bilgisine sunulacaktır.
Bu direktif ile Üye Ülkeler yeni ve mevcut binaların enerji performansında minimum gereksinimleri
uygulamak, enerji performanslarını sertifikasını sağlamak ve kazanların ve havalandırma sistemlerinin
düzenli denetimlerini yapmak zorundalar.

2.5. Uygulama
BEPD gerekliliklerin nasıl yerine getirileceği konusunda detaylı açıklama getirmemekte, bu konuyu
Üye Ülkelere bırakmaktadır. Üye Ülkelerin yapmıĢ oldukları düzenlemeler, kaydettikleri ilerlemeler de
kontrol edilmekte, kimi zaman da yetersiz görülen uygulamalarla ilgili uyarı yapılmaktadır. Örneğin
Ġtalyan Hükümeti, AB’den gelen görüĢ doğrultusunda AB yönetmelikleri ve politikalarının oluĢturulması
ve binaların enerji verimliliğinin AB hukukuna uygun olarak yeniden sınıflandırılması ve
vasıflandırılması için yasal hükümleri düzenleyerek AB’nin binalarda enerji performansı hakkındaki 19
Mayıs 2010 tarih ve 2010/31/EU sayılı Direktifini hayata geçirilmesine yönelik olarak, 4 Haziran 2013
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tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile 19 Ağustos 2005 tarihli KHK’de değiĢiklik yaparak “Ġtalya Enerji
Performansı ile ilgili Kanun Hükmünde Kararname”yi yayınladı [9].

3. BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANS YÖNETMELĠĞĠ - BEP
BEP Yönetmeliği ülkemizin enerji konusunda yürüttüğü politikaların bir parçasıdır. Enerji Verimliliği
Kanunu gereği olarak hazırlanan Yönetmelik 5.12.2008 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak
5.12.2009 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. BEP Yönetmeliği 2002/91/EC Çerçeve Direktifi ve yürürlükten
kaldırılan Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği baz alınarak hazırlanmıĢtır. Yönetmeliğin amacı; binalarda
enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi, çevrenin
korunmasına iliĢkin usul ve esasları düzenlemektir.

3.1. Kapsam
Yönetmelik, dıĢ iklim Ģartlarını, iç mekan gereksinimlerini, yerel Ģartları ve maliyet etkinliğini de dikkate
alarak bir binanın bütün enerji kullanımlarının değerlendirilmesini sağlayacak hesaplama kurallarının
belirlenmesi, birincil enerji ve karbondioksit (CO₂) emisyonu açısından sınıflandırılması, yeni ve önemli
oranda tadilat yapılacak mevcut binalar için minimum enerji performans gereklerinin belirlenmesi,
yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi, ısıtma ve soğutma sistemlerinin
kontrolü, sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması, binalarda performans kriterlerini ve bunların
uygulama esaslarını belirlemek üzere kurgulanmıĢtır.
Yönetmelik içerisinde, mevcut ve yeni yapılacak binalarda binanın enerji performansına ve bina iç
mekân gereksinimlerine göre bina projelerinin hazırlanması, uygulanması (mimari tasarım, bina ve
tesisat elemanlarının yalıtımı, mekanik ve elektrik tesisatı, aydınlatma sistemleri), enerji ihtiyacının
yenilenebilir enerji kaynaklarından kojenerasyon sistemi, ısı pompası ve benzeri diğer sistemlerle
karĢılanması, otomatik kontrol konularındaki en alt düzeyde performans kriterlerine, enerji performans
hesaplama usullerine, enerji kimlik belgesinin hazırlanmasına yer verilmiĢ ayrıca bina kontrolleri ve
denetim ile enerji kimlik belgesini hazırlayacak kiĢi ve kuruluĢların yetkilendirilmelerine iliĢkin usul ve
esaslar belirlenmiĢtir. Yönetmelik bina tasarımından, uygulama ve iĢletim aĢamalarına kadar bölüm
minimum enerji performans Ģartlarını belirleyen hükümleri içermektedir.
Sanayi alanlarında iĢletme ve üretim faaliyetleri yürütülen binalar (idari ve sosyal binalar hariç),
kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m²’nin altında olan binalar, seralar,
atölyeler ve münferit olarak inĢa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo,
cephanelik, ardiye, ahır, ağıl ve benzeri binalar bu Yönetmeliğin kapsamı dıĢında tutulmuĢtur.
3.2. Yeni ve Mevcut Bina Uygulamaları
Yeni bina tasarımında ve mevcut binaların proje değiĢikliği gerektiren esaslı onarım ve tadilatlarında,
mekanik ve elektrik tesisat değiĢikliklerinde binanın özelliklerine göre BEP Yönetmeliğinde öngörülen
esasların uygulanması zorunlu tutulmuĢ, binanın Yönetmeliğe aykırı projelendirilmesi durumda yapı
ruhsatı, Yönetmeliğe uygun inĢaatının yapılmaması durumunda ise yapı kullanma izni verilmeyeceği
de vurgulanmıĢtır.
Bina mimari tasarımı ile ilgili maddelerde minimum enerji performansı Ģartlarının karĢılanmasına
yönelik ısıtma, soğutma, doğal havalandırma ve aydınlatma ihtiyacının en alt düzeyde tutularak doğal
ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma imkânlarından en üst seviyede yararlanılması
öngörülmektedir. Binanın güneĢ, nem ve rüzgâr etkisi de dikkate alınarak; yeri, yönü, formu, diğer
binalara olan mesafesi ve konumlandırılıĢı, binayı çevreleyen kabuk elemanlarının ısı geçiĢini
etkileyen fiziksel özellikleri güneĢ kontrol ve doğal havalandırma sistemleri gibi mekanik ve elektrik
sistemlerinin otomasyonunda elde edilecek verimi ile de iliĢkili binanın enerji performansını etkileyen
enerji etkin pasif sistem tasarım desteklenmektedir. Bina kabuğunda ve bina bileĢenlerinde doğru ısı
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yalıtımı uygulamaları BEP Yönetmeliğinde üzerinde durulan önemli bölümlerden biridir. BEP
Yönetmeliğine göre, Türkiye’deki iklim ve yerel koĢullara göre bina dıĢ kabuğundan olan enerji
kayıplarını sınırlayarak enerji performansını artırmayı sağlayan TS 825 standardı esaslarına göre ısı
yalıtımı yapılması gereklidir.

3.3. Teknik Bina Sistemleri
Teknik bina sistemlerine yer veren BEP Yönetmeliğinde ısıtma, soğutma, sıcak su, iklimlendirme,
havalandırma sistemleri, elektrik tesisatı ve aydınlatma sistemleri ile bina sistemlerinin otomatik
kontrol sistemlerinin kurulması ile ilgili hükümler yer almakla aynı zamanda, havalandırma ve
iklimlendirme sistemleri tasarımında ısıl konfor ve iç hava kalitesinin sağlanması için önlemler alınmıĢ,
ilgili standartların uygulanması hükümleri getirilmiĢtir.
Yönetmelik, ısıtma ve soğutma sistemlerinde ferdi sistem yerine merkezi sistemi enerji verimliliği
2
açısından ön plana çıkarmıĢtır. 2000 m kullanım alanı olan binalarda ısıtma sistemi olarak merkezi
2
ısıtma sisteminin kullanılması, kullanım alanı 2000 m ’nin üzerindeki çok su kullanılan otel hastane,
yurt gibi konaklama amaçlı konut harici binalar ile spor merkezlerinde merkezi sıhhi sıcak su
sisteminin planlanması, ayrıca soğutma ihtiyacı 250 kW’tan büyük olan konut dıĢı binalarda da
merkezi soğutma sistemi tasarımlarının yapılması Ģart koĢulmuĢtur. Merkezi ısıtma sistemli binalarda
enerjinin verimli kullanılması ve ısıl konfor amacıyla sıcaklık kontrol ekipmanlarının kullanımı da
zorunlu bir uygulama olarak belirtilmiĢtir.

3.4. Alternatif Enerji Sistemleri
Yönetmeliğin en önemli getirileri arasında yenilenebilir enerji kullanımına yönelik maddeleri
görmekteyiz. Mimari tasarım aĢamasında binanın yapılacağı yere iliĢkin olarak yenilenebilir enerji
kaynak kullanılması imkânlarının araĢtırılması ve rapor oluĢturulması ve mimari çözümlerde öncelikle
bu rapor çıktılarının dikkate alınması öngörülmektedir. Ayrıca “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Kullanımı, Isı Pompası ve Kojenerasyon Sistemleri’nin ayrı bir baĢlık altında toplanması da bu konuya
2
verilen önemi göstermektedir. Yeni yapılacak kullanım alanı 20.000 m ve üzeri binalar için ısıtma,
soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak su, elektrik ve aydınlatma enerjisi ihtiyaçlarının tamamen veya
kısmen karĢılanması amacıyla, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı, hava, toprak veya su kaynaklı
ısı pompası, kojenerasyon ve mikrokojenerasyon gibi sistem çözümlerinin tasarımcılar tarafından
projelendirme aĢamasında analiz edilmesi ve Bakanlık tarafından yayımlanan birim fiyatlara göre
hesaplanan, binanın toplam maliyetinin en az yüzde onuna karĢılık gelmesi durumunda ise
uygulamanın yapılması zorunlu tutulmuĢtur.
Ancak Yönetmeliğin ilk yayımlandığı halinde yenilenebilir enerji ile ilgili bu bölüm daha kapsamlı ele
alınmasına rağmen 2010 yılında yönetmelikte yapılan değiĢiklikle bazı maddeler iptal edilmiĢ, bazı
maddelerde de değiĢiklikler yapılmıĢ ve zorunluluklar hafifletilmiĢtir. Örneğin; yeni yapılacak 1.000
m²’nin üzerinde kullanım alanına sahip binalarda yenilenebilir enerji kullanılması için fizibilite raporları
hazırlanarak mimari çözümlerin değerlendirilmesi, ayrıca, hazırlanan rapora göre; ilk yatırım maliyeti
enerji ekonomisi göz önünde bulundurulmak suretiyle, inĢaat alanı 20.000 m²’ye kadar olan binalarda
10 yıl, inĢaat alanı 20.000 m² ve daha büyük binalarda 15 yılda geri dönüĢüm kazanılması durumunda
yenilenebilir. Ve kojenerasyon sistemlerin yapılması öngörülmekte iken bu iki madde yukarıdaki
2
paragrafta yer aldığı Ģekilde değiĢtirilmiĢ, yeni yapılacak kullanım alanı 1.000 m ’nin üzerindeki oteller,
hastaneler, yurtlar ve benzeri konut harici binalarda, spor merkezlerinde merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak
su sistemlerinde güneĢ enerjisi toplayıcıları ile sistemin desteklenmesi zorunluluğu ise iptal edilmiĢtir.

3.5. Enerji Kimlik Belgesi (EKB)
Enerji kimlik belgesi (EKB), asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması,
yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. Bina
yapı kullanım izni aĢamasında ilgili belediyesine sunulmak zorunda olan ġekil 1’de örneği olan bu
belge özellikle 2.11.1985 tarih ve 18916 sayılı Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliğinde 1 Haziran 2013
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tarihinde yapılan değiĢiklikte 64üncü maddesine “Enerji kimlik belgesi, yapı kullanma izin belgesi ile
birlikte onaylanarak yapı sahibine verilir.” ifadesinin eklenmesi ile BEP Yönetmeliğinin en çok ses
getiren somut çıktısı haline gelmiĢtir [10].
BEP Yönetmeliğince EKB, binanın enerji tüketimine etki eden tüm parametrelerin hesaplandığı Ulusal
Hesaplama Yöntemine göre çalıĢan BEP-TR yazılım programı kullanılarak düzenlenir ve geçerlilik
süresi 10 yıldır. EKB üzerinde binanın ısıtılması, soğutulması, iklimlendirmesi, havalandırması ve sıhhi
sıcak su temini için kullanılan enerjinin miktarları (kWh/yıl) ile nihai enerji tüketiminin oluĢturduğu sera
gazlarının kullanım alanı baĢına yıllık miktarı (kg CO 2/m2-yıl) belirtilir ve bu miktarlar A ile G arasında
değiĢen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılır (kg CO 2/m2-yıl). EKB’nin bir nüshası da bina giriĢinde
rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur, ayrıca alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iĢ ve
iĢlemlerde bir sureti alıcıya veya kiracıya verilir.
EKB, Enerji Verimliliği Kanununa göre yeni yapılacak binalar için zorunludur, mevcut binalarda ise 2
Mayıs 2017 tarihinden itibaren EKB aranacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve
bağlı kuruluĢları, Milli Ġstihbarat TeĢkilatı MüsteĢarlığı binaları ile mücavir alan dıĢında kalan ve toplam
inĢaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar için EKB düzenlenmesi zorunlu değildir.
Bakanlıkça yetkilendirilen bağımsız yetkili mimar ve mühendislerce EKB düzenlenir. EKB, binanın
tamamı için hazırlanır, ayrıca, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya
farklı kullanım alanları için ayrı ayrı da düzenlenebilir. EKB alacak olan yeni binalar C sınıfından daha
fazla enerji tüketimine ve CO2 salımına sahip olamaz. Mevcut binalar için herhangi bir alt sınıf
belirtilmemiĢtir.

ġekil 1. Enerji Kimlik Belgesi [7]
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3.6. Denetim
BEP Yönetmeliğinde yer alan “ĠĢletme, Periyodik Bakım ve Denetim” baĢlıklı bölümde denetim ve
raporlama ile ilgili hususlar belirtilmektedir. Yönetmeliğe göre; bina tasarımı aĢamasında, yönetmelik
kapsamında binanın enerji performansını etkileyen mimari, mekanik, elektrik ve aydınlatma gibi
sistemlerin verimliliklerine dair yapılması gerekli bakımlar, testler ve bunların periyotlarının bina
müelliflerince hazırlanacak raporda belirtilmesi, bina iĢletimi sırasında ise bu testlerin rapora göre
binanın, tasarım aĢamasındaki enerji performansının altına inmeyecek Ģekilde iĢletilmesi için gerekli
bakım ve onarım ve tadilatların bina sahibi tarafından yaptırılması gerekmektedir. Yönetmelikte
periyodik bakımlarının yapılması ile ilgili denetimlerin Bakanlık veya Bakanlık tarafından
yetkilendirilmiĢ kurum ve kuruluĢlar tarafından yapılacağına değinilmektedir. Yönetmelikte ayrıca
periyodik bakım ve testlere ait düzenlemelerin Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak tebliğ ile
belirleneceği belirtilmekle beraber, bu konuyu düzenleyici bir tebliğ yürürlüğe konulmamıĢtır.
EKB ile ilgili olarak Yönetmelikte, Bakanlık tarafından yapılan veya yaptırılan denetimlerde EKB’nin
gerçeğe aykırı düzenlendiğinin tespit edilmesi halinde, bina sahibinin sorumlu olacağı belirtilmektedir.

4. BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANS DĠREKTĠFĠ–BEPD
PERFORMANS YÖNETMELĠĞĠ –BEP KARġILAġTIRMASI

VE

BĠNALARDA

ENERJĠ

Genel olarak bakıldığında BEPD ve BEP Yönetmeliğinin amaç ve kapsamı aynı doğrultudadır. BEPD
ve Yönetmelik bina enerji performansını artırarak enerji verimliliğinin sağlanması amacıyla benzer
konu baĢlıklarını içermektedir. Ancak binalarda enerji potansiyelini ortaya çıkarmak için BEPD’de Ģart
koĢulan bazı hususlar BEP Yönetmeliğinde bulunmamaktadır. BEPD yer alan ancak BEP
Yönetmeliğinde olmayan en önemli farklılıklar 6 maddede toplanabilir:
1. “En Uygun Maliyet Seviyesi” (Binanın Ekonomik Ömrü Süresince Enerji Performans
Seviyesi)
Gerek BEPD gerekse de BEP Yönetmeliği bina enerji performansı için minimum gereklilikleri
tanımlamaktadır. Ancak BEPD, yeni bina tasarımında ve mevcut bina yenilemelerinde minimum
gerekliliklere en uygun maliyet seviyesini sağlayarak ulaĢılması gerekliliğini vurgularken, BEP
Yönetmeliğinde en uygun maliyet ifadesi yer almamaktadır. Ayrıca ekonomik ömür sürecine göre
maliyet bakımından etkin olmayan minimum enerji performans Ģartının belirlenmesine gerek olmadığı
değerlendirilmektedir.
2. Minimum Enerji Performans Gerekliliklerinin Belirli Aralıklarla Gözden Geçirilmesi
BEPD, inĢaat sektöründeki teknik geliĢmeler ıĢığında ve ortaya çıkabilecek gereksinimler
doğrultusunda minimum enerji performans gerekliliklerinin beĢ yıldan uzun olmamak kaydıyla gözden
geçirilmesi ve güncellenmesi öngörülmekte olmasına karĢın BEP Yönetmeliğinde bu Ģekilde bir ifade
yer almamakla birlikte Yönetmeliğin “Ġlkeler” kısmında “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, Avrupa
Birliği mevzuatına uyum ile birlikte bu uyum kapsamında Avrupa Birliği ülkelerindeki binalarda asgari
enerji performansı uygulamalarının bu Yönetmeliğe yansıtılması doğrultusunda gerekli değişikliklerin
yapılması esastır.” maddesi bulunmaktadır. Ancak bu maddedeki ifade de somut bir ifade değildir.
Isı yalıtım gerekliliği konusunda Yönetmelikte TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Standardına atıf
yapılmaktadır. 2008 yılında revize edilen TS 825 Standardı yürürlükte olup, geliĢen inĢaat
teknolojilerine ve gereksinimlere göre Standardın AB ilgili standartlarına göre yeniden revize edilmesi
gerekmektedir.
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3. Yeni Yapılacak Binaların “0” Enerjili Bina Olarak ĠnĢa Edilmesi ġartı Ve Ulusal Planlarda Sıfır
Enerjili Binaların Sayısını Artırmak Ġçin Eylemler
“0” enerjili binalar AB’nin enerji verimliliği ve iklim değiĢikliği alanında ki taahhütleri ve hedefleri
kapsamında ortaya koyduğu somut eylemlerden biridir. BEPD’de “0” enerjili binalar için tarih ve hedef
belirtilmekte, Üye Ülkelerden de kamu binalarının önderliğinde ulusal planlar hazırlamaları
istenmektedir. Sıfır enerjili binalar ve ulusal planların Komisyonca ilerleme raporları ile kontrol
edileceği ifade edilmekte, yeterli geliĢmenin sağlanamaması durumunda ise bu binaların sayısının
artması için önlemler belirleneceği, mevcut binaların sıfır enerjiye dönüĢtürülebilmesi için de maliyet
açısından uygun uygulamaların teĢvik edileceğine değinilmektedir.
BEP Yönetmeliğinde ise “0” enerjili binalarla ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Minimum enerji
performans göstergesinin bir belgesi olan EKB, yeni binalarda en az C sınıfı olma koĢulu getirilmiĢken,
mevcut binaların EKB sınıfı için bir alt sınır zorunluluğu bulunmamaktadır. Ġlk etapta kamu binalarının
öncü olması için EKB’ nin 2017 yılından önce tüm kamu binalarında alınması sağlanabilir, ayrıca yeni
yapılacak kamu binalarında EKB sınıfı daha yüksek (B) tutulabilir.
4. Enerji Verimliliği Gerekliliklerinin Farklı Bina Sınıfları Arasında FarklılaĢtırılması
BEPD, enerji verimliliği gerekliliklerinin farklı bina sınıfları arasında farklılaĢtırılması için düzenleme
yapılmasını öngörmektedir. Ancak BEP Yönetmeliğinde farklı gereksinimleri olan farklı bina sınıflarına
–okul, hastane, konut, vb.- göre bir ayrım yapılmamıĢ, minimum performans gereklilikleri
belirtilmemiĢtir.
5. Isıtma Ve Soğutma Sistemlerinin Düzenli Kontrolü Ve Raporlanması
Isıtma ve soğutma sistemlerinin tesis edilecek bağımsız bir kontrol mekanizması tarafından düzenli
kontrolü ve kontrole ait inceleme raporlarının hazırlanması ile ilgili olarak BEPD, Üye Ülkelere alınacak
önlemlerin ana hatlarını belirlemekte, ayrıca Enerji Verimliliği Eylem Planı dahilinde gelinen her Üye
Ülkenin kaydettiği ilerlemeyi görebilmek için de yapılan kontrollerle ilgili düzenli raporlamanın her üç
yılda bir Komisyona verilmesi istenmektedir. BEP Yönetmeliğinde ĠĢletme, Periyodik Bakım ve
Denetim ile ilgili bölümde “Periyodik bakım ve testlere ilişkin diğer usûl ve esaslar Bakanlık tarafından
yürürlüğe konulacak tebliğ ile belirlenir.” denilmesine rağmen henüz bu konuda bir mevzuat
düzenlemesi yapılmamıĢtır.
6. Finansal TeĢvikler Ve Pazar Engelleri
BEPD, Direktif maddelerinin harekete geçmesi, “0” enerjili binalara yönelik ulusal planların
uygulanabilmesi için uygun finans ve diğer teĢvik yöntemlerinin incelenmesi ve uygun olanların
değerlendirilmesini beklemektedir. Ancak Yönetmelikte bu yönde bir madde bulunmamaktadır.
Tablo 1. BEPD ile BEP Yönetmeliği karĢılaĢtırması
Konu BaĢlığı
Kapsam

BEPD
Tüm yeni inĢa edilecek
binalar ve bina üniteleri,
büyük
yenilemeye
tabi
mevcut
bina
ve
bina
üniteleri,
bina
kabuğu,
yenilenen
teknik
bina
sistemleri, önemli tadilat
yapılacak binalar

BEP Yönetmeliği
Tüm yeni inĢa edilecek
ve
önemli
tadilat
yapılacak mevcut binalar,
mekanik
ve
elektrik
tesisat değiĢiklikleri, dıĢ
cephe duvarlarında ısı
yalıtımı,
teknik
bina
sistem değiĢiklikleri

Değerlendirme
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- Koruma altındaki tarihi ve
özellikli binalar,
- Ġbadet yerleri
- Sanayi siteleri,
- Planlanan kullanım süresi
iki yıldan az olan binalar,
- Tarım binaları (sera, vb.),
- Yılda
4
aydan
az
kullanılan konutlar veya
beklenen enerji tüketimi
%25’den az olan binalar,
- Toplam kullanım alanı
2
50m ’nin altında binalar,

- Korunması
gerekli
kültür varlığı olarak
tescil edilen binalar
(izin alınarak)
- Sanayi siteleri,
- Toplam kullanım alanı
2
50 m ’nin altında olan
binalar,
- Münferit olarak inĢa
edilen ve ısıtılmasına
ve
soğutulmasına
gerek
duyulmayan
depo gibi binalar

- BEP’de
de
Yılda 4 aydan az
kullanılan
konutların
ve
beklenen
enerji
tüketimi %25’den
az olan binaların
minimum
enerji
performans
gereksinimlerinde
farklılık
getirilebilir.

Hesaplama
metodolojisi

Binaların
enerji
performansını hesaplamak
için ortak genel çerçeveye
uyumlu bir metodoloji kabul
edilmesi

Binanın
enerji
performansını
hesaplamak için ulusal
hesaplama
metodolojisinin
kullanılması – BEP TR

Minimum
enerji
performans
Ģartlarının
belirlenmesi

binalar veya bina üniteleri
için
minimum
enerji
performans Ģartlarının en
uygun maliyet seviyelerini
sağlayacak bakıĢ açısıyla
belirlenmesi için gerekli
tedbirlerin alınması
Binalar ve bina elemanları
için
minimum
enerji
performansı Ģartlarının en
uygun
maliyet
seviyelerinin hesaplanması
için
karĢılaĢtırmalı
bir
metodoloji sistemi hesabını
oluĢturacaktır.
Raporlama: minimum beĢ
yıllık süreler ile minimum
enerji
performans
gerekliliklerinin
gözden
geçirilmesi
ve
bina
sektöründeki
teknik
ilerlemeye
göre
güncelleĢtirilmesi

Binalar veya bina üniteleri
için
minimum
enerji
performans
Ģartlarının
sağlayacak
gerekli
tedbirlerin alınması

BEPD tüm üye
devletlerin
uygulayabileceği
ortak
metodolojinin
çerçevesini
belirler, BEP-TR
bu
ortak
metodoloji
ile
kıyaslanabilir
BEP-TR ve BEP
en uygun maliyet
seviyesine göre
kurgulanmamıĢtır.

Minimum
enerji
performans
hesaplanması
ve sonuçların
raporlanması

Yönetmeliğin
uygulanmasında, Avrupa
Birliği mevzuatına uyum
ile birlikte bu uyum
kapsamında
Avrupa
Birliği
ülkelerindeki
binalarda asgari enerji
performansı
uygulamalarının
bu
Yönetmeliğe yansıtılması
doğrultusunda
gerekli
değiĢikliklerin yapılması
esastır. (BEP Madde 5(7))

BEP Yönetmeliği
Ġlkeler bölümünde
yazan bu ifadeye
göre
AB
ülkelerinde
yapılan
değiĢiklikler
incelenip,
değiĢiklikler
yansıtılabilir.
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Yeni binalar

Yeni binalar için inĢaat
baĢlamadan önce etkinliği
yüksek alternatif sistemlerin
teknik çevre ve ekonomik
fizibilitesinin
hesaba
katılması (BEPD Madde 6)

Binanın yapılacağı yere
iliĢkin olarak yenilenebilir
enerji kaynak kullanılması
imkânlarının araĢtırılması
ile oluĢturulacak raporlar,
mimari
çözümlerde
öncelikle dikkate alınır.
(BEP Madde 7)

Mevcut
Binalar

Binaların
büyük
ölçekli
yenilemeye girmesi halinde,
binanın veya yenilenen
kısmının
enerji
performansının
minimum
enerji performansı Ģartlarına
teknik,
iĢlevsellik
ve
ekonomik
olarak
yapılabildiği ölçüde uyması
için yükseltilmesi için önlem
Ġlave olarak bir binanın dıĢ
kabuğunun bir parçasını
oluĢturan ve bina dıĢ
kabuğunun
enerji
performansı üzerine belirgin
bir etkisi bulunan bir bina
elemanının
yenilenmesi
veya değiĢtirilmesi halinde,
bina
elemanı
enerji
performansının
minimum
enerji performansı Ģartlarını
yapılabildiği
ölçüde
yapılmasını
sağlayacak
gerekli
önlemleri
alacaklardır.

Mevcut binaların önemli
tadilatlarında, dıĢ cephe
duvarlarında ısı yalıtımı
konusunda
tadilat
yapılması halinde bu
Yönetmelik
hükümleri
doğrultusunda uygulama
projesi hazırlanır, mevcut
binaların dıĢ kabuğu,
binanın
enerji
performansını
olumsuz
etkileyecek
Ģekilde
değiĢtirilemez.

BEPD’de etkinliği
yüksek alternatif
sistemlerin teknik
çevre
ve
ekonomik
fizibilitesinin
hesaba katılması
denilmekte ancak
BEP
Yönetmeliğinde
sadece
yenilenebilir enerji
ve alternatif enerji
sistemlerinin
uygulanabilirliği
ile
ilgili
bir
raporlama talep
edilmekte.
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Teknik
bina
sistemleri

Mevcut
binalara
monte
edilen
teknik
bina
sistemlerinin
(ısıtma
sisteminde
kazan
değiĢikliği, ferdi ve merkezi
ısıtma sistemleri arasında
dönüĢüm
yapılması,
merkezi soğutma sistemi
kurulması,
kojenerasyon
sistemi kurulması
veya
yenilenebilir
enerji
kaynaklarından
elektrik
üretilmesi ile ilgili konularda)
enerji kullanımını en uygun
hale getirmek amacıyla,
genel enerji performansı,
uygun montaj ve uygun
ölçülendirme, ayar ve teknik
bina sisteminin kontrolü
bakımından
sistem
Ģartlarını,
belirleyecektir.

“0”
Enerjili
Binalar

Yeni
yapılacak
kamu
binalarının 2018, kamu dıĢı
tüm binaların 2020 yılından
sonra “0” enerjili bina olarak
yapılması
için
gerekli
önlemlerin alınması

Finansal
teĢvikler
pazar
engelleri

Uygun finans ve binaların
enerji performansındaki
değiĢikliği harekete
geçirecek ve hemen hemen
sıfır enerjili binalara
dönüĢtürecek diğer
enstrümanların teminini göz
önünde bulundurarak, Üye
Ülkeler ulusal Ģartları
ıĢığında bu enstrümanların
konu ile en fazla ilgili
olanlarını dikkate alacaktır.
Üye Ülkeler binaların enerji
performansı
için
bir
belgelendirme
(sertifikasyon)
sistemi
oluĢturmak
için
gerekli
tedbirleri alacaklardır. Enerji
performans
sertifikası

Enerji
Performans
Sertifikaları

ve
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Mekanik
ve
elektrik
tesisat
değiĢikliklerinde
binanın özelliklerine göre
bu
Yönetmelikte
öngörülen esaslar göz
önüne alınır.
Isıtma sisteminde kazan
değiĢikliği,
ferdi
ve
merkezi ısıtma sistemleri
arasında
dönüĢüm
yapılması,
merkezi
soğutma
sistemi
kurulması, kojenerasyon
sistemi kurulması veya
yenilenebilir
enerji
kaynaklarından
elektrik
üretilmesi
ile
ilgili
konularda
tadilat
yapılması halinde, BEP
Yönetmeliği
hükümleri
doğrultusunda uygulama
yapılır.
BEP
Yönetmeliğinde
“0” enerjili binalar
konusunda
herhangi
bir
hüküm yok, EKB’
nin 2017 yılından
önce tüm kamu
binalarında
alınması,
yeni
yapılacak kamu
binalarında
EKB’nin “B” sınıfı
olması
sağlanabilir.
Finansal teĢvikler
ve pazar engelleri
ile
ilgili
BEP
Yönetmeliğinde
bir
hüküm
bulunmamaktadır.

Binalar veya bağımsız
bölümlere iliĢkin alım,
satım ve kiraya verme ile
ilgili iĢ ve iĢlemlerde
enerji
kimlik
belgesi
düzenlenmiĢ olması Ģartı
aranır.
Binanın
veya

EKB
üzerinde
bina
ile
ilgili
bilgiler ve bina
enerji
performansını
artırmak için bina
sahibine
öneri
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binanın enerji performansını
ve bina veya bina ünitesinin
sahipleri ve kiracılarının
enerji
performanslarını
mukayese
ve
değerlendirmeleri
için
minimum enerji performans
Ģartları
gibi
referans
değerleri içerecektir.
2
Enerji
Faydalı kat alanı 500m nin
performans
üzerindeki halkın sıklıkla
sertifikalarının ziyaret ettiği binalarda enerji
gösterilmesi
performans sertifikası gözle
görülen bir yerde ve açık
olarak sergilenecektir.

bağımsız
bölümün
satılması veya kiraya
verilmesi safhasında, mal
sahibi
enerji
kimlik
belgesinin bir suretini
alıcıya
veya
kiracıya
verir.

niteliğinde bilgiler
bulunmaktadır.
BEP-TR
2.
Versiyonda
bu
bilgilerin
daha
kapsamlı olması
için
çalıĢmalar
sürdürülmektedir.

Enerji Kimlik Belgesinin
bir nüshası bina sahibi,
yöneticisi, yönetim kurulu
ve/veya
enerji
yöneticisince muhafaza
edilir, bir nüshası da bina
giriĢinde
rahatlıkla
görülebilecek bir yerde
asılı bulundurulur.

BEP
Yönetmeliğinde
EKB sergilenmesi
2
ile
ilgili
m
sınırlaması yok.

Isıtma
Ve
Soğutma
Sistemlerinin
Kontrolü,
Raporlanması

“ĠĢletme, Periyodik Bakım
ve
Denetim”
baĢlıklı
bölümde
denetim
ve
raporlama
ile
ilgili
hususlar belirtilmektedir.
Yönetmeliğe göre; bina
tasarımı
aĢamasında,
yönetmelik kapsamında
binanın
enerji
performansını etkileyen
mimari, mekanik, elektrik
ve
aydınlatma
gibi
sistemlerin verimliliklerine
dair yapılması gerekli
bakımlar,
testler
ve
bunların
periyotlarının
bina
müelliflerince
hazırlanacak
raporda
belirtilmesi, bina iĢletimi
sırasında ise bu testlerin
rapora
göre
binanın,
tasarım
aĢamasındaki
enerji
performansının
altına inmeyecek Ģekilde
iĢletilmesi için gerekli
bakım ve onarım ve
tadilatların bina sahibi
tarafından
yaptırılması
gerekmektedir.
Periyodik
bakım
ve
testlere
ait
düzenlemelerin Bakanlık
tarafından
yürürlüğe
konulacak
tebliğ
ile
belirleneceği
belirtilmekte.

Periyodik bakım
ve testlere ait
düzenlemeler AB
Üye Ülkelerde ki
uygulamalara
göre belirlenebilir.

Bina ısıtma sistemlerinin (ısı
jeneratörü, kontrol sistemleri
ve sirkülasyon pompaları,
faydalı ısıl gücü 20 kW
üzerinde
olan
mahal
ısıtması
için
kullanılan
kazanlar)
ve
soğutma
sistemlerinin
(kullanılan
gücü 12 kW üzeri ulaĢılır
kısımlarının)
düzenli
denetimi
için
gerekli
önlemlerin
alınması
zorunludur. Isıl güçleri 100
kW üzerindeki kazanlar 2
yılda bir, gaz kazanları 4
yılda bir kontrol edilecektir.
Ġnceleme
maliyeti
ve
sağlanacak
enerji
tasarrufları dikkate alınarak
uygun
maliyet
esasları
dahilinde denetim sıklıkları
ve Ģartları belirlenebilir.
Denetimler sonucu önerileri
de içeren inceleme raporları
bina
sahibine
veya
kiracısına teslim edilecektir.
Üye Ülkeler üç yılda bir
ısıtma
ve
soğutma
sistemlerinin denetimleri ile
ilgili raporları Komisyona
sunar.
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Bağımsız
kontrol
sistemi

Üye Ülkeler enerji
performans sertifikaları ve
ısıtma ve soğutma
sistemleri incelemesi
üzerine raporlar için
bağımsız kontrol sistemleri
BEPD’ne göre
oluĢturacaklar, enerji
performans sertifikalarının
kontrolü ve ısıtma ve
soğutma sistemlerinin
incelenmesinin üzerine
verilecek raporların kontrolü
için ayrı sistemler
oluĢturabilir.
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BEP
kapsamında,
binanın enerji tüketen
ekipmanlarının,
ilgili
raporlarda
belirtilen
periyodik
bakımlarının
yapılması
ile
ilgili
denetimler Bakanlık veya
Bakanlık
tarafından
yetkilendirilmiĢ kurum ve
kuruluĢlar
tarafından
yapılır.

Kontrol
sistemi
BEP
Yönetmeliğinde
net
değildir.
Yönetmelik
yürürlüğe girdiği
tarihten
beri
herhangi
bir
kontrol
yapılmamıĢtır.

5. SONUÇ
2010 yılında yayımlanan BEPD ile 2002 yılında yayımlanan 2002/91/EC sayılı Direktif değiĢtirilmiĢ,
binaların enerji performansında gereklilikleri için ileri iyileĢtirmeler getirilmiĢ, minimum gerekliliklerin
belirli aralıklarla teknik geliĢmelere göre ilerletilmesi zorunlu tutulmuĢtur.
2003 yılında yürürlüğe giren 2002/91/EC sayılı Binalarda Enerji Performans Direktifini baz alarak 2008
yılında hazırlanan BEP Yönetmeliği 2009 Aralık tarihinde yürürlüğe girmiĢ ve 2010 yılında kapsamlı bir
değiĢiklik geçirmiĢtir. Ancak yapılan değiĢikliklerde 19 Mayıs 2010 tarihli BEPD dikkate alınmamıĢ,
yapılan değiĢiklikler yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik
değiĢikliklerdir.
Genel olarak bakıldığında BEPD ve BEP Yönetmeliği amaç ve kapsamının bakımından benzerlikler
içermektedir. Ancak AB, enerji tüketimlerinde yapılabilecek tasarruflar, yenilenebilir enerji kullanımı ve
sera gazı salımlarındaki 20-20-20 (veya belki de 30) siyasi hedefine ulaĢabilmek için ciddi tedbirler
almıĢ, binalarda enerji potansiyelini ortaya çıkarmak, binalarda enerji verimliliği hedeflerine ulaĢmak
için BEPD ile, Üye Ülkelerde belirli periyotlarla gözden geçirilmek kaydıyla uygulanacak mevzuatlarda
ve ulusal programlarda daha bağlayıcı, yaptırım gücü yüksek kararlar alınmasını, somut eylemler
belirlenmesini zorunlu tutmuĢtur. Yapılan uygulamaların izlenmesi ve raporlanması istenmekte, bu
Ģekilde belirlenen hedeflere ulaĢılabirlik doğrulanmakta, istenilen sonuçlara ulaĢılamaması durumunda
ise çözüm yolları araĢtırılmaktadır.
Direktif gerek yeni gerekse mevcut binalar için önlemler alınmasını zorunlu tutarken Birlik içinde finans
enstrümanları ve teĢvik programları ile bu önlemlerin desteklenmesini, halkın farkındalığının artırılması
için gerekli kampanyaların yürütülmesini de zorunlu tutmaktadır. AB genelinde yürütülen çeĢitli
projelerle Üye Ülkelerin konu ile ilgili bilgi düzeyini yeterli hale getirmek için teknik yardım sağlanmıĢ,
bilgi birikimi ve farkındalık artırılmaya çalıĢılmıĢtır. Bu projeler aynı zamanda çeĢitli finans kuruluĢları
tarafından da desteklenmiĢtir ve halen desteklenmektedir.
Direktifin hedefine ulaĢmasında kamu sektörüne lokomotif rol verilmiĢ, Üye Ülkelerin bu konuda
öncülük yapması ve daha iddialı hedefler koyması, Direktif maddelerinin hayata geçirilebilmesi, somut
adımlar atılabilmesi için de finansal teĢviklerle desteklenmesi istenmiĢtir. Sonuç olarak AB binalarda
enerji verimliliğinde önemli geliĢmeler kaydedilmiĢtir.
Ülkemizde de Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanunun bir parçası olan BEP Yönetmeliği bir ulusal
eylem planı çatısı altında yer almaktadır. Ancak politika olarak ülkemizde de AB ülkeleri gibi enerji
verimliliği için bağlayıcı ve uygulanabilir somut hedefler ortaya koyulmalıdır. AB Üye Ülkeleri
incelendiğinde BEPD paralel olarak mevcut binalar içinde bir takım sınırlamalar getirildiği
görülmektedir. Binalardan kaynaklı enerji tüketimlerinin azaltılması için gerek yeni gerekse mevcut
binalar için enerji tüketimlerinin azaltılmasına yönelik uygulanabilir yeni hedefler konulması
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu Bildirisi
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gerekmektedir. Bunun sonucunda ülke bazında enerji tüketimleri azaltılarak enerjide dıĢa bağımlılığı
azaltılabilir. “0” enerjili binalar ile ilgili çalıĢmalar yürütülmeli, en azından ilk etapta EKB alt değeri yeni
binalar için en az B seviyesine, bina stoğunun büyük çoğunluğunu oluĢturan mevcut binalar içinde D
seviyesine çekilmeli, bu belgeyi almayan ve istenilen değeri sağlayamayan binalar için yaptırım
getirilmelidir. Binalar için yeni sınırlamalar ve yaptırımların getirilmesi ile birlikte bina iyileĢtirmeleri için
vergi indirimi benzeri bir takım teĢvik paketlerinin yürürlüğe konulması, bankaların binalara enerji
sınıfına göre kredi vermesi de konulan hedeflere ulaĢmada olumlu etki yapacaktır. Ayrıca farkındalığın
artırılması için pilot projeler yürütülmeli, en iyi proje örnekleri kamuoyu ile paylaĢılmalıdır.
Binanın ilk tasarım ve inĢa aĢamasında enerji verimli sistemlerle donatılması kadar bu sistemlerin
doğru iĢletilmesi de enerji verimliliği için önemli bir unsurdur. Henüz teknik bina sistemlerinin periyodik
kontrolü ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. En kısa zamanda teknik bina sistemlerinin verimli
iĢletilmesine yönelik bağımsız bir izleme, raporlama ve doğrulama mekanizması oluĢturulması
verimlilikte hedeflenen seviyeyi yakalamaya, aynı zamanda farkındalık oluĢmasına fayda sağlar.
Sonuç olarak; ülkemizde, kentsel dönüĢüm ile kalitesiz binaların yıkılarak yerine enerji verimli binalar
yapılması, mevcut bina stokunun enerji verimli olarak yenilenmesi, binalarda enerji verimliliği
açısından büyük potansiyel sunmaktadır. Bu potansiyeli hedefleri iyi belirlenmiĢ, somut eylemlerle
ortaya çıkarabilir, cari açığımızda büyük yer tutan enerji harcamalarımızda da azaltım sağlanabilir.
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ÖZGEÇMĠġ
Esra TURAN TOMBAK
1992 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümünden mezun olan Esra Turan Tombak özel sektörde büro ve
Ģantiye mimarı olarak çalıĢmasının ardından 1997 yılında Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı’nda Mimari
Proje Daire BaĢkanlığında mimar olarak göreve baĢlamıĢtır. Hükümet konağı, adliye binası, cezaevi,
bakanlık binaları gibi yönetim yapılarına ait proje hazırlama ve proje kontrollüğünün yanı sıra, Çevre
Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığı ve DanıĢtay BaĢkanlığı Hizmet Binaları yarıĢma
raportörlüğü görevlerinde de bulunmuĢtur. 2009 yılında Enerji Kanunu kapsamında ikincil mevzuat
düzenlemek ve yürütmek üzere kurulan Enerji Verimliliği Daire BaĢkanlığında Ģube müdürü olarak
çalıĢmaya devam etmiĢ, Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği, Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su
Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin PaylaĢtırılmasına ĠliĢkin Yönetmelik ve
Sürdürülebilir YeĢil Bina ile Sürdürülebilir YerleĢmelerin Belgelendirme Usul Ve Esaslarına Dair
Yönetmelik çalıĢmalarında görev almıĢtır. ODTÜ Sürekli eğitim Merkezi tarafından verilen Ġklim
DeğiĢikliği, Uyum Politikaları ve Türkiye Eğitim Sertifikası (2010) ve LEED Green Associate Sertifikası
(2014) sahibi olan Esra Turan Tombak halen Çevre ve ġehircilik Bakanlığında Enerji Verimliliği ve
Tesisat Daire BaĢkanlığında Enerji Verimliliği ġube Müdür Vekili olarak çalıĢmaktadır.
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BİNA ENERJİ PERFORMANSINI ARTIRACAK ALTERNATİF
ISITMA SİSTEMİ UYGULAMALARININ DOĞAL GAZ VE
ELEKTRİK PİYASALARINA ETKİLERİ
Nezih Enes EVREN

ÖZET
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (BEPY) çerçevesinde bina ısıtma sistemlerinin verimliliğini
artırmaya yönelik uygulamaların ve kombine ısı ve güç üretimine yönelik alternatif ısıtma sistemi
çalıĢmalarının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) düzenleme alanına tabi doğal gaz ve
elektrik piyasaları üzerine etkileri olacağı değerlendirilmektedir. Bu çalıĢmada, binalarda enerji
performansını artırmaya yönelik ısıtma sistemi uygulamalarının; doğal gazın nihai tüketicilere taĢındığı
doğal gaz dağıtım sektörü ile elektrik üretim ve dağıtım sektörleri üzerindeki olası etkileri, kısa ve orta
vadedeki projeksiyonlar ile BEPY, EPDK mevzuatı ve 1 Ģubat 2004 tarihli, Enerji Ġç Pazarında Isı
Talebine Dayalı Kombine Isı ve Güç Üretiminin TeĢviki Konulu 92/42/EEC Sayılı Direktifi DeğiĢtiren
2004/8/EC Sayılı Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konsey Direktifi çerçevesinde tartıĢılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Isıtma Sistemleri, Kojenerasyon, BEPY, EPDK, AB Müktesebatı, Lisanssız
Elektrik Üretimi, Elektrik Dağıtım, Doğal Gaz Dağıtım

ABSTRACT
It is considered that the regulations related the efficiency improvement alternatives for heating
systems of buildings as combined heat and power technologies included in Turkish Directive of
Energy Performance in Buildings (BEPY) have some effects on the electricity and natural gas markets
of Turkey which is regulated under authority of Energy Market Regularity Authority (EMRA). In this
study, it is discussed that the potential influences of alternative efficiency improvement technologies
for heating system of buildings on the markets for both short and medium term. These discussions are
handled in BEPY, EMRA regulations and Directive 2004/8/EC of the EP and the EC on the Promotion
of Cogeneration Based on a Useful Heat Demand in the Internal Energy Market and Amending
Directive 92/42/EEC.
Key Words: Heating Systems, Combined Heat and Power Technologies, Turkish Directive of Energy
Performance in Buildings, EMRA, EU Low, Electricity Distrubition, Natural Gas Distribition

1. GİRİŞ
Bina ısıtma sistemlerinin enerji verimliliğini artırmada kullanılabilecek alternatif yöntemlerin baĢında
kombine ısı ve güç sistemi uygulamaları gelmektedir. Kojenerasyon olarak da bilinen bu yöntemin
uygulama alanı, oldukça geniĢ bir çerçevede değerlendirilebilecekse de, bu çalıĢmanın konusu olan
konut ısıtma sistemleri için tekil ısıtma, merkezi ısıtma ve bölgesel ısıtma sistemleri için kojenerasyon
uygulamaları ele alınmaktadır. Bu kapsamda konu öncelikle mevzuat çerçevesinde incelenerek, meri
mevzuat ve Avrupa Birliği (AB) müktesebatının binalarda kojenerasyon sistemlerine iliĢkin
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 1304 _______

düzenlemeleri değerlendirilmektedir. Takip eden bölümde ise söz konusu alternatif uygulamaların
doğal gaz dağıtım sektörü baĢta olmak üzere, elektrik üretim ve dağıtımındaki olası etkileri üzerine
projeksiyonlarda bulunulmaktadır.

2. KONUT ISITMA SİSTEMLERİNDE KOJENERASYON TEKNOLOJİLERİ
Ülkemizde doğal gaz yakılan ısıtma sistemleri ile ısıtılan konutlarda birinci kanun verimi ne derece
yüksek olursa olsun, ikinci kanun verimliliğini sağlamaya yönelik çalıĢmalar için geniĢ bir uygulama
alanı bulunamadığı görülmektedir. Bu durum ise doğal gazın yüksek ekserjisinden
yararlanılamamasına ve büyük bir potansiyelin tekrar kullanılamayacak Ģekilde yıkımına sebep
olmaktadır [2].
Ġkinci kanun verimi ile akılcı ekserji yönetim verimi açısından, yukarıda ele alınan tekil ısıtma ve
merkezi ısıtma sistemlerinin çalıĢma prensipleri benzer sorunlar göstermektedir. Her iki sistemde de
yakıcı-dönüĢtürücü elemanda doğal gaz yakılarak su ısıtılmakta ve ısıtma tesisatından sıcak su
geçirilerek ortam ısıtması gerçekleĢtirilmektedir. Bu noktada, yakıldığında bu derece yüksek bir
sıcaklık açığa çıkaran doğal gaz ile su ısıtmanın ne derece verimli olduğunun tekrar gözden
geçirilmesi gereği üzerinde durulmaktadır. Su ısıtmak için yakılan, ekserji değeri yüksek doğal gazın iĢ
yapabilirliğini bir daha kullanılamayacak Ģekilde yıkmanın büyük bir kayıp meydana getireceği
görülmektedir.
Bu yaklaĢım çerçevesinde, ekserji değerleri dikkate alınarak, doğal gazın yıkımı ile yapılabilecek iĢler
sıralandığında elektrik üretimi baĢta gelmektedir. Ekserji değeri 1 kabul edilen ve iĢ yapabilme
potansiyeli çok yüksek bir enerji sayılan elektrik, doğal gaz motorları ya da türbinleri ile üretilebilmekte
ve bu üretim esnasında oldukça yüksek derecede atık ısı açığa çıktığı bilinmektedir. Bu yaklaĢım ile
doğal gazın bu potansiyeli her halükarda değerlendirilerek elektrik üretilmeli, elektrik üretiminin atık
ısısı ile yapılabilecek iĢler sıralanmalı ve yine yüksek enerji ihtiyacından, düĢük enerji ihtiyacına göre
akılcı tercihler yapılarak bütüncül bir sistem kurgulanmalıdır (ġekil 1).

Şekil 1. Enerji Tüketimi ve Ekserji Yıkımı KarĢılaĢtırmaları [1].
Konut ısıtma sistemleri, yaĢam alanını konu edindiğinden, mühendislik uygulamaları açısından bir
takım kısıtlamaları da beraberinde getirmektedir. Örneğin doğal gazlı tekil ısıtma sistemi kullanılan bir
evde doğal gaz yakıldığında ilk ürün olarak elektrik elde etmek için kullanılacak teknolojinin son
derece güvenli olması gerekmekte, üstelik alan konforu açısından sorun teĢkil etmemesi, fazla yer
kaplamaması ve gürültülü çalıĢmaması beklenmektedir.
Kombine ısı ve güç üretim sistemlerinin bu ölçekte kullanılabilecek Ģekilde tasarlandığı kojenerasyon
sistemlerinin bu beklentileri büyük ölçüde karĢıladığı görülmektedir. Genellikle gaz motoru ile bazı
uygulamalarda küçük gaz türbinler ile sisteme giren doğal gazdan elektrik üreterek, atık ısı ile alan
ısıtması sağlayan ve kojenerasyon adı ile de bilinen bu sistemlerin konut ısıtmasında verimli bir
Ģekilde kullanılabildiği görülmektedir. Kojenerasyon sistemlerinin, 1 kW ila 5 kW arasında kurulu gücü
haiz olanları minikojenerasyon, 5 kW ila 50 kW arasında güç üretenleri ise mikrokojenerasyon adı ile
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu Bildirisi
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literatürde ve piyasaya arz edilen ürünler arasında yer bulmaktadır. Bununla birlikte, EPDK düzenleme
alanında bulunan, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine ĠliĢkin Yönetmelik (LÜY)’de
mikrokojenerasyonun; “elektrik enerjisine dayalı toplam kurulu gücü 100 kWe ve altında olan” kombine
ısı ve güç üretim tesisleri için kullanılmıĢ olduğu görülmektedir [2].

3. İLGİLİ MEVZUATA GENEL BAKIŞ
Enerji verimliliğinin, enerji kullanılan her alanda öncelikli meselelerden biri olduğu düĢünüldüğünde, bu
geniĢ alanı düzenleyen mevzuatın da çeĢitliliğinden söz etmek gerekmektedir. Konutlarda enerji
verimliliği ile ilgili mevzuatın uygulayıcısı olan baĢlıca kurumların, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
(ETKB) ile Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (ÇġB) olduğu görülmektedir. Her kurumun kendi yetki ve
sorumluluk alanındaki hususlara iliĢkin gerekli çalıĢmaları ilgili tüm tarafların koordinasyonu ile
sürdürülmesi gereği de hassasiyetle vurgulanmalıdır. Ġlgili mevzuatta da koordinasyona yönelik gerekli
tedbirlerin alınmıĢ olduğu değerlendirilebilir.
Bu çalıĢmanın konusunu teĢkil eden doğal gazlı konutlarda enerji verimliliğine yönelik düzenlemelerin
norm sırasıyla; 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2012-2023),
BEPY’nin ilgili hükümleri olarak sıralanabilir.
Bunlara ek olarak EPDK düzenleme alanına giren doğal gaz ve elektrik piyasası faaliyetlerine yönelik
mevzuat da çalıĢmanın konusu açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda, doğal gaz piyasası
mevzuatı ele alındığında genel olarak verimlilik ifadelerinin “iĢletme verimliliği” odaklı olduğu dikkat
çekmekte, bu çalıĢmanın konusu olan “enerji verimliliği”ne lafzen atıf yapılmadığı görülmektedir.
Bununla birlikte, baĢta 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu olmak üzere, ilgili kanun hükümleri
doğrultusunda çıkarılan Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve
MüĢteri Hizmetleri Yönetmeliği, Doğal Gaz Piyasası Ġletim ġebekesi ĠĢleyiĢ Yönetmeliği gibi mevzuatta
da esas alınmıĢ arz güvenliği, ekonomiklik kriterler ve çevresel tedbirleri ilgilendiren hükümler ile enerji
verimliliğinin doğrudan iliĢkili olduğu değerlendirilmektedir.
Bunara ek olarak, LÜY’de, ETKB tarafınca belirlenen verimlilik değerini sağlayan kategorideki
kojenerasyon ve mikrokojenerasyon tesislerininin, önlisans ve lisans alma ile Ģirket kurma
yükümlülüğünden muaf olarak kurulabilecek üretim tesisleri arasında yer bulması, EPDK mevzuatında
enerji verimliliğine yönelik en belirgin atıflardan biri olarak gösterilebilir.
BEPY’ne bakılacak olursa; yönetmeliğin “Mikrokojen” baĢlıklı 22 nci maddesinde yer bulan;
Yeni yapılacak olan ve yapı ruhsatına esas kullanım alanı yirmibin metrekarenin üzerinde
olan binalarda ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak su, elektrik ve aydınlatma enerjisi
ihtiyaçlarının tamamen veya kısmen karşılanması amacıyla, yenilenebilir enerji kaynakları
kullanımı, hava, toprak veya su kaynaklı ısı pompası, kojenerasyon ve mikrokojenerasyon
gibi sistem çözümleri tasarımcılar tarafından projelendirme aşamasında analiz edilir. Bu
uygulamalardan biri veya birkaçı, Bakanlık tarafından yayımlanan birim fiyatlar esas alınmak
suretiyle hesaplanan, binanın toplam maliyetinin en az yüzde onuna karşılık gelecek şekilde
yapılır.

hükmünün, enerji verimliliği mevzuatında alternatif uygulamalara yönelik en belirgin düzenleme olduğu
söylenebilir. Bu maddede kojenerasyon ve mikrokojenerasyona açıkça vurgu yapıldığı dikkate değer
görülmektedir.
Genel hatlarıyla meri mevzuatın, özellikle de BEPY düzenlemelerinin AB Binalarda Enerji Performansı
Direktifi (2002/91/EC) ile uyumlu olup, bütüncül bir yaklaĢımı esas almakta olduğu değerlendirilebilir.
Öte yandan, konutlarda melez sistemler kurulması ve kojenerasyon sistemlerinin enerji piyasalarında
teĢvik edilmesi ile ilgili olarak, BEPY’nin 22 nci maddesi ile anılan LÜY hükümleri istisna tutulursa, 11
ġubat 2004 tarihli, Enerji Ġç Pazarında Isı Talebine Dayalı Kombine Isı ve Güç Üretiminin TeĢviki
konulu 92/42/EEC sayılı direktifi değiĢtiren 2004/8/EC sayılı Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konsey
Direktifi’ne karĢılık gelen bir mevzuat çalıĢmasının bulunmadığı, bu konuda Türkiye’de yapılan iĢ ve
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu Bildirisi
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iĢlemlerde de anılan 2004/8/EC sayılı direktife (2004/8/EC) atıfta bulunulduğu görülmektedir. Enerji
verimliliğinin artırılmasında özellikle bina/alan ısıtma, soğutma ve iklimlendirmeye yönelik önemli
olduğu düĢünülen mikrokojenerasyon ve benzeri kombine ısı ve güç sistemlerine iliĢkin BEPY’de yer
alan 22 nci madde hükmünün ise alternatif uygulamaların geliĢtirilebilmesi adına daha ayrıntılı, ufuk
açıcı ve teĢvik edici nitelikte olabileceği değerlendirilmektedir.

4. KOJENERASYON UYGULAMALARINA GENEL BAKIŞ
2004/8/EC sayılı direktif ile Avrupa iç pazarında kullanımı yaygınlaĢmakta olan kojenerasyon
sistemlerinin, Avrupa Birliği üyesi ülkelere ek olarak, Amerika BirleĢik Devletleri ve Japonya’da da
uygulama alanı bulduğu bilinmektedir [3]. Bu örneklere bakıldığında, mikrokojenerasyon sistemler ile
doğal gazın yüksek ekserji değeri, elektriğe dönüĢtürülerek konutun elektrik ihtiyacı karĢılanmakta,
ortaya çıkan atık ısının kıĢın ısıtmada yazın ise absorbsiyonlu soğutucu teknolojisi ile soğutmada
kullanıldığı görülmektedir.
Son on yıldır araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetleri devam edegelen mikrokojenerasyon teknolojilerinin
günümüzde piyasada talep gören ürünler olarak yer bulmakta olduğu görülmektedir. Söz konusu
teknolojiler için; Almanya, Japonya ve ABD menĢeli cihazların kendi pazarlarını oluĢturmakta oldukları
gözlemlenmektedir. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde ve Japonya’da teĢvik edilmekte olan
mikrokojenerasyon sistemler ile bu cihazların pazar payının her geçen gün artmakta olduğu ilgili firma
yetkilileri ile yapılan görüĢmelerde yetkililerce dile getirilmektedir.
Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika örneklerine bakıldığında yaygın mikrokojenerasyon uygulamalarının,
müstakil evlerin tekil ısıtma sistemlerine eklemlenme biçiminde geliĢtiği görülmektedir. Bununla
birlikte, Kuzey Avrupa ülkelerinde, bölgesel ısıtma sistemleri için daha büyük kojenerasyon sistemleri
ile melez uygulamalara gidildiğine literatürde vurgu yapılmaktadır [4].
Henüz belirgin olmamakla birlikte, Türkiye iç pazarında da bu geliĢmelerin etkisi görülebilmektedir.
Türkiye’de özellikle kombi pazarında yaygın faaliyet gösteren Alman menĢeli bir firmanın Alman-Japon
iĢbirliği ile geliĢtirilmiĢ bir mikrokojenerasyon sistemini pazara arz ettiği bilinmektedir. Söz konusu
cihazın müstakil konutlar için tekil sistemler ve apartmanlarda merkezi sistemler için uygulama alanı
bulabileceği değerlendirilmektedir.

5. KONUT ISITMA SİSTEMLERİNDE KOJENERASYON UYGULAMALARI
Belli bir mahallin istenilen konfor sıcaklığına getirilmesini sağlamak amacı ile doğal gaz yakarak ısı
enerjisi üreten sistemler, ısıtma sistemi olarak isimlendirilmektedir. Yaygın uygulamalar dikkate
alınarak bir sınıflandırma yapılacak olursa bahse konu ısıtma sistemleri üç ana baĢlık altında
incelenebilir. Tekil Isıtma Sistemleri (TI), Merkezi Isıtma Sistemleri (MI) ve Bölgesel Isıtma Sistemleri
(BI) olarak sıralanabilecek bu sistemlerde, birincil enerji kaynağından ısı enerjisi elde edilen sistemler
bu çalıĢmada yakıcı ve dönüĢtürücü teçhizat olarak adlandırılmaktadır. Örneğin; tekil ısıtmada kombi,
merkezi ısıtmada kazan, bölgesel ısıtmada ise ısı merkezi yakıcı dönüĢtürücü teçhizata örnek
gösterilebilir.
Bu çalıĢma kapsamında, her üç sistem için mikrokojenerasyon ya da kojenerasyon uygulamaları
değerlendirilmekte ve piyasa etkileri tartıĢılmaktadır.
5.1. Tekil Isıtma Sistemlerinde Mikrokojenerasyon Uygulamaları
Piyasaya arz edilen mikrokojenerasyon sisteminin modülasyonlu çalıĢma prensibine sahip olduğu,
ihtiyaca göre elektrik için 1,3 kW ila 4,7 kW arasında; alan ve su ısıtma için ise 4 kW ila 12,5 kW
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu Bildirisi
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arasında bir gücü haiz olduğu üretici firma tarafından hazırlanan ürün kataloglarına yansımaktadır.
Sistemin elektrik üretim veriminin %25 civarında, atık ısı ile ısıtma veriminin ise %65 civarında olduğu
değerlendirilmekte, bununla birlikte akılcı ekserji yönetimi açısından %50’nin üzerinde bir kazanım
sağladığı kümülatif verimliliğinin ise optimum kullanım ile %90’ın üzerinde olduğu ifade edilmektedir
[2].
Bununla birlikte, mevcut sistemlerin apartman bağımsız birimlerindeki tekil sistemlerine
eklemlenmelerinin en baĢta iç tesisata iliĢkin mevcut düzenlemeler çerçevesinde sorun teĢkil
edebileceği değerlendirilmektedir. Öte yandan kullanıcı geri dönüĢlerine bakıldığında, bu sistemlerin
kapladığı hacmin ve çıkardığı sesin, apartman dairesindeki yaĢam alanı içinde, müstakil konutlardaki
gibi tolere edilemeyeceği düĢünülmekte, bu sebeple üretici ve dağıtıcı firmaların pazara girmeye
çekindikleri görülmektedir.
Bu bağlamda müstakil konutlardaki tekil ısıtma sistemleri için ideal olabilecek bu uygulamanın
apartman dairelerinde yeterince kullanıĢlı hale getirilmesi halinde, iç tesisata yönelik ilgili
düzenlemelerin yapılması önem arz etmektedir. Bununla birlikte, pazarda yaygın bir Ģekilde
kullanılması halinde mikrokojenerasyonun tekil ısıtma sistemlerinin akılcı ekserji yönetimi verimlerinde
ciddi bir artıĢ getireceği anlaĢılmaktadır.
5.2. Merkezi Isıtma Sistemlerinde Mikrokojenerasyon – Kojenerasyon Uygulamaları
Merkezi ısıtma sistemleri için kojenerasyon ya da kapasiteye bağlı olarak, mikrokojenerasyon
sistemlerin gerekli olduğu düĢünülmekte, mikrokojenerasyon sistemlerin kapasitelerinin yetersiz
geldiği durumlar için birden çok mikrokojenerasyonin devreye alınabileceği uygulamaların ya da
kojenerasyon sistemlerinin geliĢtirilmesinin ısıtma sistemindeki ekserji verimini olumlu etkileyeceği
düĢünülmektedir.
Merkezi ısıtma sisteminin zorunlu olduğu binalar için alternatif mikrokojenerasyon ve kojen
uygulamalarının da düzenlenmesi yerinde olacaktır. Bina verimliliğine yönelik teĢviklerin kapsamlarının
mikrokojenerasyon sistemleri de kapsayacak Ģekilde geniĢletilmesi ile, bu bağlamda kurumlar arası
koordinasyon daha etkili hale getirilmesinin gerekli olduğu mütalaa edilmektedir. Tıpkı pay-ölçer
cihazlarda olduğu gibi, yönetmelik ile düzenlenmesi ya da teĢvik kapsamına alınması halinde,
mikrokojenerasyon teknolojisinin de yerli üreticilerin ilgisini çekebileceği düĢünülmekte, dünyada çok
yeni sayılabilecek bu pazara Türkiye’nin de sadece tüketici olarak değil üretici olarak eklemlenmesi
ihtimali dikkate alınmalıdır.
5.3. Bölgesel Isıtma Sistemlerinde Kojenerasyon Uygulamaları
Bölgesel ısıtma sistemlerinde ise mikrokojenerasyon uygulamalarının kapasite açısından yetersiz
kalacağı düĢünüldüğünden, akılcı ekserji yönetiminin esas alındığı proje bazlı uygulamaların etkili
olabileceği değerlendirilmektedir. Bu bağlamda bölgesel ısıtma sistemlerinin doğal gazın ekserji
değerinden daha fazla istifade edilebilecek sistemler olduğu açıktır. Bölgesel ısıtma sistemleri, ġekil
1’de görülen enerji kullanılan alanlardan en az üçünün değerlendirmeye alınabileceği melez
uygulamalara uygun zemin teĢkil edebilecek durumdadır. Bu potansiyelin değerlendirilmesinin teĢvik
edilmesi, ülkedeki mühendislik birikimi açısından da olumlu sonuçlar doğuracağı değerlendirilmektedir.
Bölgesel ısıtma sistemlerinin ve bu sistemlerin melez uygulamalarının teĢvik edilmesinin enerji
verimliliği açısından elzem olduğu ve maalesef meri mevzuatta özellikle BEPY çerçevesindeki
düzenlemelerin daha etkin hale getirilebileceği değerlendirilmektedir.
Özetle; Sistem kurgulanacağı coğrafya ve zemine göre farklılıklar arz edebileceğinden, bu konudaki
mevzuat boĢluğunu doldurmaya yönelik çalıĢmaların da geniĢ bir perspektif ile ve araĢtırma
geliĢtirmeyi de teĢvik edici surette hazırlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Özellikle organize sanayi bölgeleri civarında yerleĢik mahalleler için bölgesel ısıtma sistemlerinin
uygulanabilirliği, dağıtım Ģirketlerinin yapacakları Ģebeke yatırımlardan tasarruf etmeleri, dolaylı olarak
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da dağıtım bölgelerindeki nihai tüketiciye yansıyan tarifenin düşmesi anlamına gelecektir. EPDK
düzenleme alanına giren mevcut doğal gaz dağıtım tarife metodolojisi ele alındığında, bu kazanımın
dağıtım bölgesindeki bütün nihai tüketicilere olumlu ekonomik yansımaları olacağı açıktır.

SONUÇ
Bölgesel ısıtma ve merkezi ısıtma sistemlerinin yaygınlaşması sonucunda doğal gaz dağıtım
piyasasına yeni oyuncuların girmesi de mümkündür. Örneğin, dağıtım şirketinden, abonelik yolu ile
doğal gaz alarak, önce kombine ısı ve güç üretim sistemleri ile elektrik üretecek sonra da oluşacak
atık ısıyı değerlendirerek mahal ısıtma ve benzeri alanlarda kullanacak bir piyasa oyuncusu, mevcut
durumdaki abonenin yerini alabilecektir. Bu durumda, doğal gaz dağıtım şirketinin muhatabı olan
apartman ya da site yönetimi abone sayılmayacak, onun yerine ısı dağıtım şirketi doğal gaz abonesi
olarak değerlendirilebilecektir.
Müstakil konutlarda kurulu tekil ısıtma sistemlerine mikrokojenerasyon sistemlerin eklemlenmelerinin
teşvik edilmesi ve bu konuda gerekli düzenlemelerin koordinasyon içinde sağlanmasının verimliliği
artıracak önemli bir tedbir olduğu düşünülmektedir. Mikrokojenerasyon, teknolojisinin gelişmesi ile
apartman dairelerinde kurulu tekil ısıtma sistemlerinde de uygulama alanı bulmasının, verimliliğe katkı
sağlayabileceği göz önünde bulundurulmaktadır. Meri mevzuatta, iç tesisatın periyodik kontrolünün
hangi oyuncular tarafınca yapacağı belirli ise de bu işleyişe ilişkin bir mevzuat boşluğu bulunduğu
görülmektedir. Yaşam alanı içinde yakıcı-dönüştürücü bir cihaz ile doğal gaz yakılan bir mahalde, olası
kazaların hukuki sorumlusunun kim olduğu hususu sorun teşkil etmektedir. Bu durumun
netleştirilmesinin mikrokojenerasyon teknolojisinin iç tesisata eklemlenmesi için olmazsa olmaz olduğu
değerlendirilmektedir.

Şekil 2. Türkiye Geneli 2012 Yılı Aylara Göre Elektrik Tüketim Verileri [6].
Öte yandan Türkiye genelinde tekil ısıtma sistemlerinin yaygınlığı düşünüldüğünde, her bir kombinin
mikrokojenerasyon ile elektrik üretmesi halinde, kümülatifte elektrik piyasasını ilgilendiren bir alanın da
oluşabileceği öngörülmelidir. Özellikle yılın soğuk geçen döneminde tüketimi artan doğal gaza karşılık,
elektrik ihtiyacının yılın sıcak geçen döneminde artış göstermesi (Şekil 2) bu noktada aşılması
gereken sorun olarak değerlendirilebilir. Isı enerjisi kullanarak mahal soğutması sağlayabilen
absorbsiyonlu soğutucu teknolojisi bu alanda değerlendirilir ise bu sorunun bir başka kazanıma
dönüşebileceği de mütalaa edilmektedir.
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Bununla birlikte soğuk geçen ve evsel doğal gaz tüketiminin arttığı Aralık ve Ocak aylarında artan
elektrik talebinin dengelenmesinde kojenerasyon sistemlerinin olumlu etkileri olacağı tahmin
edilmektedir.
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YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ KULLANIMINDA DERECE-SAAT
TABANLI EKONOMĠK DEĞERLENDĠRME YÖNTEMĠ
Birol KILKIġ

ÖZET
Yeni binalarda yenilenebilir enerji sistemlerinin payı ilk yatırım maliyeti olarak binanın toplam yatırım
maliyetinin belirli bir oranı olarak ilgili yönetmelikte öngörülmüĢtür. Ancak bu oranın tek baĢına yeterli
bir ölçüt olamayacağı açıktır. Bu makalede yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı sürdürülebilir
sistemlerin binalarda en uygun harmanlama ile nasıl kurgulanabileceğini araĢtırmaya destek olacak bir
alternatif çözümleme algoritması önerilmektedir. Binanın bulunduğu yörenin yıllık derece-saat ısıtma
ve yıllık derece-saat soğutma değerlerine bağlı kalarak, iklim bölgelerine göre soğutmada gizli yüklerin
de tahminine göre taze hava ihtiyacına göre düzeltmeli olarak hazırlanan bu algoritmada ısı depolama
sisteminin etkileri göz önünde bulundurulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Isıtma derece-saat, soğutma derece saat, sürdürülebilir enerji sistemlerinin
ekonomikliği

ABSTRACT
According to the applicable by-law, new buildings need to invest a certain amount of money on
sustainable energy systems, defined in a given ratio of the total building investment. However it is
clear that such a legal investment ratio limit will not be sufficient to assess the environmental
contributions of sustainable energy systems. A simplified methodology is presented in order to pave
way to a more comprehensive investigation based on degree hour values for the region and the
building in question.
Key Words: Heating degree-day, cooling degree-day, economy of sustainable energy systems

GĠRĠġ
ġekil 1’de bir ticari binanın değiĢik ısıl ve elektrik yüklerinin tipik saatlik salınımları görülmektedir. Her
bir yükün salınım görünümü kendine özgü olup tepe yüklerin çakıĢmaması dıĢında saatlik yük oranları
da farklıdır. Tüm bu değiĢik türdeki ve farklı davranıĢ biçimlerindeki yüklerin yıl boyunca sergiledikleri
salınımlar hassas bir biçimde bilinmediğinde, bilinse bile göz önünde tutulmadığında günlük, yıllık
toplamlar cinsinden hassas bir çözümlemenin mümkün olamayacağı açıktır. Ayrıca yenilenebilir enerji
kaynaklarının saat tabanında arz ettiği enerji de kesikli ve eĢ zamansızdır. Bu eĢ zamansızlık hem
değiĢik yenilenebilir enerji kaynakları arasında (örneğin güneĢ enerjisi varken rüzgâr esmeyebilir) hem
de yükler arasındadır (ġekil 2). Bina davranıĢı ile yenilenebilir enerji kaynakları arasındaki iliĢkinin hem
ekonomiklik hem de zararlı salımlar açısından saatlik verilere gereksinim vardır. Her ne kadar
binaların saatlik yüklerini tahmin eden birçok yazılım mevcut ise de bu yazılımların kullanımı her
zaman pratik veya ekonomik olmayabilir.
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ġekil 1. Dinamik Bina Yüklerinin Farklı Profilleri, Farklı Oranları ve Farklı Türleri.
GüneĢ ve rüzgâr enerjisi için istatistiksel saatlik veriler genellikle her yöre için bulunduğundan çözüm
binaların saatlik yüklerinin daha basit bir yöntemle tahmin edilmesinde odaklanmaktadır.

DERECE-SAAT TABANINDA YAKLAġIK ÇÖZÜM
Yıllık bina ısıtma ve hissedilir soğutma yüklerinin hesabı için kısa ve yaklaĢık yeni bir yöntem
geliĢtirilmiĢtir. Bu yöntemin özü ısıtma derece-saat ve hissedilir soğutma derece-saat verilerine
dayanmaktadır. Bu değerler son yıllarda değiĢik araĢtırmalar sonucu ortaya çıkarılmıĢ bulunmaktadır.
Ülkemizin tüm illeri için ve birçok meteoroloji istasyonları için bu değerler hesaplanmıĢtır [1].
Çözümlemelerin saatlik tabanda yapılmasının önemi ise literatürde geniĢ biçimde izah edilmiĢtir [2].
Yeni yöntemde saatlik
hesaplanmaktadır:

tabanda

ısıtma

yükleri

ve

hissedilir

soğutma yükleri

Ģu

Ģekilde

Isıtma döneminde:

qh (t )  U h  IDS (t )  U h Tiç  To (t ) 

(kW-h)

(1)

(kW-h)

(2)

Burada, t yıl içerisinde birer saatlik zaman dilimidir.
Soğutma döneminde:

qc (t )  U c  SDS (t ) U c To (t )  Tiç 
Yukarıdaki eĢitliklerde,
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IDS (t):

Yıl içerisinde t saat dilimindeki ısıtma derece-saat değeri, (K)

SDS(t):

Yıl içerisinde t saat dilimindeki hissedilir soğutma derece saat değeri, (K)

qh(t):

t saat dilimindeki saatlik hissedilir ısıtma yükü, (kW-h)

Uh:

Yapı zarfının ısıtma mevsimi ortalaması genel ısı transfer katsayısı, (kW-h/K)

To(t):

t saatindeki dıĢ ortam kuru-termometre sıcaklığı, (K)
Söz konusu yöreye iliĢkin meteorolojik saatlik verilerden elde edilir.

Tiç:

Ġç tasarım konfor sıcaklığı, (K)
Eğer Tiç bina otomasyonu ile gün boyu değiĢtiriliyor ise Tiç de zamanın bir fonksiyonu
o
olarak ele alınır. Aksi durumda ısıtmada 22 C (295 K) sabit alınır. Derece-saat verilerinin
o
de bu sıcaklıkta hesaplanmıĢ olmasına dikkat edilir. Soğutma için sabit değer 24 C (297K)
dir.

qc(t):

t saat dilimindeki saatlik hissedilir soğutma yükü, (kW-h)

Uc:

Yapı zarfının soğutma mevsimi ortalaması genel ısı transfer katsayısı, (kW-h/K)

Bu eĢitliklerde iç hava sıcaklığının gün boyu sabit tutulduğu varsayılmalıdır. Genelde bina dıĢ
cephelerindeki ısı taĢınım ve ıĢınım katsayıları ısıtma ve soğutma mevsimlerine göre değiĢiklik
gösterdiğinden U değerleri yaz ve kıĢ değerleri olarak ikiye ayrılmıĢtır. Eğer yukarıdaki eĢitliklerdeki U
değerleri biliniyor ise saatlik dıĢ sıcaklıklar da meteorolojik verilerden bilindiğine göre derece-saat
olarak saatlik ısıtma ve hissedilir soğutma yükleri yukarıdaki eĢitliklerden hesaplanabilir. Saatlik
meteorolojik veriler içerisinde ıĢınım, rüzgâr yönü ve Ģiddeti bağıl nem değerleri de bilindiğinden
mevsim ortalamalı U değerlerine özel düzeltme çarpanları uygulanarak U değerlerinin de saatlik
değiĢkenler (U(t)) haline getirilerek daha duyarlı çözümler elde edilebilirse de bu konu ileriki
çalıĢmalarda ele alınacaktır. Bu tür bir düzeltme çarpan serisinin aĢağıdaki Ģekilde olacağı tahmin
edilmektedir:
a

 V (t ) 
U h (t )   r  U h
 Vro 

 I (t ) 

U c (t )  
 Io 

b

(kW-h/K)

(3)

(kW-h/K)

(4)

c

 Vr (t ) 

 U c
 Vro 

Burada Vr(t) bina cephesine gelen saatlik ortalama rüzgâr hızı (m/s), Vro rüzgâr hızının tasarım değeri
(m/s), I(t) bina cephesine gelen saatlik ortalama ıĢınım değeri, Io ise tasarım değeridir.
Mevsimlik U tasarım değerleri Uh ve Uc ise belirli bir bina için yönetmeliklerde mevcut ısıtma ve
soğutma tasarım yüklerinin standart (Statik) hesap yöntemleri ile ortaya çıkan saatlik tasarımsal yük
değerlerinden (Qh ve Qc) bulunur:

Uh 

Qh
Qh

IDS D (Tiç  ToD )

(kW-h/K)

(5)
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Qc
Qc

SDS D ToD  Tiç 
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(kW-h/K)

(6)

Burada IDSD ve SDSD sırası ile ısıtma ve hissedilir soğutma derece-saat değerlerinin dıĢ tasarım
(Dizayn) koĢullarındaki değerleridir. ToD mevsimsel dıĢ tasarım sıcaklığıdır. Q değerleri ise salt bina
tasarım yükleri olup sistem verimlerini içermez. Bahar (Ġlkbahar ve sonbahar) mevsimleri kırılıma dâhil
edilecekse (dört mevsim) bu iki bahar dönemi için (Shoulder season) ortalama Uhc değeri olarak Uc ve
Uh değerlerinin o yöredeki ısıtma ve soğutma mevsimleri dönemlerini (gün tabanında) ağırlıklı
ortalaması kullanılabilir.
Elektrik yüklerinin ve sıcak su yüklerinin saatlik değiĢimleri bina özelinde ayrıca tipik mevsimsel
tabanda günlük yük profilleri dikkate alınarak çözümlenmelidir. Bu konuda literatürde çalıĢmalar
mevcuttur [3].
Eğer yıllar boyunca bir ekonomiklik çözümlemesi yapılacak ise bina hissedilir yükleri her takip eden
sene için % 3 arttırılır. Isıtma yükleri için ise % 2 oranında azaltılır [4]. Bu değerler Ülke ortalamasında
binaların eskime payı ve bakım yetersizliği yanında küresel ısınmanın genel etkisi göz önünde
tutularak önerilmiĢtir. Soğutma derece-saat değerleri gizli soğutma yüklerini içermediklerinden bu
değerlere belirli bir zam katsayısı uygulanarak yaklaĢık da olsa gizli soğutma yükleri de dikkate
alınmıĢ olur. Bu zam katsayısı Ege, Marmara, Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu için 1,75, diğer
yöreler için 1,4 olarak önerilmiĢtir. Bu yaklaĢık hesapta % 50 taze hava rejimi kabul edilmiĢtir.
Derece-saat değerleri binanın yıllık toplam ısıtma ve hissedilir soğutma yüklerini oldukça duyarlı
biçimde (Binanın ısıl özellikleri belli ise) verebilir. Bu toplam değerler saatlik yüklerin altında kalan
alanların zamana karĢı toplamıdır (integralidir). Saatlik yük salınımları ise binaya, yöreye, meteorolojik
koĢullara bağlıdır.
Aynı Ģekilde, yenilenebilir enerji kaynaklarının saatlik salınımlarının altındaki alanların toplamı yıllık
toplam brüt enerji arzını verir. Örneğin, güneĢ enerjisinin yıllık toplamı (kW-h) her yöre için güneĢ
enerjisi atlasında mevcuttur. Rüzgâr enerjisinin ise:
Yıllık ortalama kapasite faktörü x tasarım hızına bağlı güç üretimi x yıllık saat
Ģeklindeki bir ifade rüzgâr enerjisinin toplam yıllık kW-h verir ancak bu enerji kaynağı bina güç
yüklerinin karĢılanmasında veya üretilen güç ısı pompasının tahrikinde kullanılacak ise ısıtma veya
soğutma yükleri ile ne derece uyumludur bunun da saatlik tabanda incelenmesi gerekir.
Diğer bir deyiĢle, kW-h birimindeki büyüklükler matematiksel olarak zaman boyutundan bağımsız
olarak eĢleĢtirilebilir ama kW büyüklükler hiç eĢleĢmeyebilir (örtüĢmeyebilir). Bu eĢzamansızlığın göz
önünde tutularak enerji depolamasının etkisi ortaya çıkarılmalıdır (ġekil 2).
Bir ekstrem durum aĢağıda gösterilmiĢtir.
Isı Depolama
GüneĢ Enerjisi

Isı Yükü
Zaman Ekseni

ġekil 2. GüneĢ enerjisi sisteminde En Olumsuz KoĢul (EÇ = 0).
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Depolama olmaksızın güneĢ enerjisi bu ekstrem örnekte hiç iĢe yaramamaktadır. Burada EÇ (EĢzamanlılık çarpanı) sıfır değerindedir (Depolama olmadığı takdirde). Bu kuramsal Ģekilde güneĢ
enerjisi varken ısı yükü yoktur. Isı yükü varken de güneĢ enerjisi yoktur. Deponun ise ne denli yarar
(örtüĢüm, eĢzamanlılık) sağlayacağı seçilecek depolama kapasitesine bağlıdır ve gene bu hesaplar
gerçek saatlik yük ve enerji arz (amadelik) salınımları olmadan bilinemez. Elektrik üretiminde ise
Ģebeke bağlantısı merkezi bir depo olarak düĢünülebilir.
Arz ve talebin uygulama sırasındaki gerçek eĢleĢmeme (örtüĢmeme, eĢzamansızlık) durumu ve
bunun tüm hesaplara etkisi de ancak gerçek saatlik salınımlardan görülür.
EĢ-zamanlılık çarpanı (EÇ) ise yıllık bağlamda saatlik değerlerle tahmin edilirse bu yöntem oldukça
duyarlı sonuçlar verebilir. Ama bu olası duyarlık yöreye, bina özelliklerine, meteorolojik koĢullara, bina
iĢletimine ve kullanım düzenine bağlıdır. Bunun hesaplandığını varsayalım, o zaman,

(7)

Buradaki ortalama verim (yıllık veya mevsimlik) sistemin güneĢi takip edip etmediğine ediyorsa nasıl
takip ettiğine ve dıĢ hava koĢullarına ve iĢletme sıcaklıklarına/yüklerine bağlıdır.
Örneğin belli bir yöre için toplam ıĢınım değeri güneĢ atlasından alındıktan sonra güneĢ enerjisi
sisteminin özeliklerine ve güneĢ ıĢınlarına olan yönüne göre brüt toplam ıĢınım enerjisi hesaplanır. DıĢ
koĢullara göre sistemin ortalama verimi bulunur. Örneğin PV sisteminde dıĢ hava sıcaklıklarının saatlik
değerlerine göre PV verimi saatlik tabanda hesaplanır. Su veya buhar üreten sistemlerde de talep
sıcaklığı önemlidir. Örneğin düzlemsel sıcak su toplacında toplaç verimi talep edilen su sıcaklığına ve
dönüĢ suyu sıcaklığına bağlıdır. Verimi etkileyen ısı kayıpları da rüzgâr, bulutluluk, nem ve dıĢ hava
sıcaklıklarına bağlıdır.
Görüldüğü gibi sistem yukarıdaki denklemle ne kadar basitleĢtirilirse basitleĢtirilsin, faktörlerin hesabı
çok karmaĢıktır ve ancak tam anlamı ile tüm verileri veren saatlik tabanlı bina modellemesi ve güvenilir
meteorolojik saatlik verilerle çözülebilir.

(Isıtmada)

(8)

Geleneksel enerji kaynaklarının ve sistemlerinin talebin varsa arta kalan kısmını karĢılamak üzere
kullanılmasının CO2 salımı ve parasal maliyeti (yakıt ve enerji) de bu eĢitlik tabanında hesaplanabilir.

SONUÇ
Sonuç itibarı ile yaklaĢık yöntem eĢ tabanlı mukayeseler için rahatlıkla kullanılabilir (EÇ çarpanı ve
verimler birbirini pay ve paydada yer aldıkları için götürür ve sistem çözümlemesi zaman
boyutundan adeta bağımsız olur). Ancak bunun gerçekleĢmesi için her bir değiĢik yenilenebilir
enerji kaynağı ve sistemi kendi baĢına hesaplanır. Sonra bireysel katkıları toplanır
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Aksi durumlarda EÇ nin detaylı bir matris hazırlığı içinde incelenmesi gerekir ve 1 ile 0 arasında
değiĢir ki bunun etkisi en az toplam hata payı olarak % 30 dolayında olur.
Ayrıca:
Derece-saat kavramı gizli soğutma yüklerini veremez. Aynı Ģekilde elektrik yüklerini de vermez. Yıllık
toplam ısıtma ve soğutma yüklerinin saatlik değiĢimlerini ve her birinin oranını (güç/ısı, sıcak kullanım
suyu/ısıtma, sıcak kullanım suyu/soğutma, varsa buhar/güç gibi oranlar) vermez.
Özetle, talep tarafındaki saatlik tabandaki değiĢken yüklerin ve yük oranlarının her gün temelindeki
saatlik değiĢimleri ile arz tarafındaki yenilenebilir enerji kaynaklarının ne denli eĢleĢebildiği, güneĢ,
rüzgâr gibi enerji kaynaklarının, kojenerasyon gibi bir sistemlerin kapasite faktörü ile emre amadelik
(örneğin güneĢ enerjisi akĢamları yoktur). Kısacası arz ve talep taraflarındaki saatlik eĢleĢimi derecesaat bilgisi vermez. Bu durumda belli bir saatte güneĢ enerjisi var mı rüzgâr enerjisi var mı, varsa ne
kadar ve o saat güç ve ısı yükleri ne kadar. Bunlar ne denli eĢleĢiyor, eĢleĢmiyorsa fosil yakıtlar ve
Ģebeke elektriği ne kadar kullanılıyor bilinmelidir.
Mutlak hesaplar yani mukayese değil de gerçek değerlendirme, örneğin kurulu/kurulumuna karar
verilmiĢ bir sistemin geri ödemesi kaç yıldır sorusunu hesabı söz konusu ise EF değeri hiç olmazsa
mantıklı bir biçimde tahmin edilmelidir.
GüneĢ için default değerler:
Depolu sistemlerde EF = 0,8
Deposuz sistemlerde EF = 0,6 alınabilir
Rüzgâr enerjisi için EF, yıllık kapasite faktörünün bir orantısı olarak düĢünülebilir:
EF = KF x 0,8
Jeotermal toprak kaynaklı ısı pompası için EF = 0,95
Hava kaynaklı ısı pompası için EF = 0,85
Kojenerasyon sistemi EF = 0,9 (elektrik yük takibinde)
EF = 0,8 (ısı yükü takibinde)
Bu default değerlerin duyarlı biçimde geliĢtirilmesinin projeye getireceği ek yük ve maliyet ile saatlik
yük hesabının çıkarılması ile elde edilecek tasarruf dikkatle sorgulanmalıdır.
YaklaĢık yöntem seçeneksel mukayeselerde rahatlıkla kullanılabilir çünkü ikili karĢılaĢtırmalarda, EÇ
değerleri ve verim değerleri (yaklaĢık olarak) birbirini götürür ve çözüm EÇ den ve verimden (yaklaĢık)
bağımsız olur, zaman bağımlılığı da ortadan kalkar.
Ancak mutlak hesaplarda EÇ faktörü ve verim devreye gireceğinden ek bir kapsamlı çalıĢma yapılarak
EÇ nin daha doğru kestiriminin yapılması gerekir. Böyle bir çalıĢma ile toplam hata payı % 15 e kadar
inebilir. Bu çalıĢma yapılmaz ise ve yukarıdaki default değerlerle hata payı ± % 15 e kadar çıkabilir
(toplamda % 30).
Ancak Ģu da unutulmamalıdır ki tüm bina benzetim modelleri ve programlarının da hata payları
ortalama olarak toplamda % 20 - %25 den az değildir. Dolayısı ile net ek hata payı % 5 dolayında
olacağından yaklaĢık yöntem saatlik modelleme olmaksızın mutlak hesaplar için de kullanılabilir.
Ancak bu tipik ve tahminsel hata paylarının açıkça belirtilmesi ve kullanıcının da bilmesi yerinde olur.
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SĠMGELER
IDS (t):

Yıl içerisinde t saat dilimindeki ısıtma derece-saat değeri, (K)

SDS(t):

Yıl içerisinde t saat dilimindeki hissedilir soğutma derece saat değeri, (K)

qh(t):

t saat dilimindeki saatlik hissedilir ısıtma yükü, (kW-h)

Uh:

Yapı zarfının ısıtma mevsimi ortalaması genel ısı transfer katsayısı, (kW-h/K)

To(t):
Tiç:

t saatindeki dıĢ ortam kuru-termometre sıcaklığı, (K)
Söz konusu yöreye iliĢkin meteorolojik saatlik verilerden elde edilir.
Ġç tasarım konfor sıcaklığı, (K)

qc(t):

t saat dilimindeki saatlik hissedilir soğutma yükü, (kW-h)

Uc:

Yapı zarfının soğutma mevsimi ortalaması genel ısı transfer katsayısı, (kW-h/K)

EÇ

EĢzamanlılık çarpanı

Vr(t)

Bina cephesine gelen saatlik ortalama rüzgâr hızı, (m/s)

Vro

Rüzgâr hızının tasarım değeri, (m/s)

I(t)

Bina cephesine gelen saatlik ortalama ıĢınım değeri, (W/m )

Io

Bina cephesine gelen saatlik ortalama ıĢınım değerinin tasarım değeri, (W/m )

IDSD

Isıtma derece-saat değerlerinin dıĢ tasarım (Dizayn) koĢullarındaki değeri

SDSD

Hissedilir soğutma derece-saat değerlerinin dıĢ tasarım (Dizayn) koĢullarındaki değeri

2

2

KAYNAKLAR
[1] BÜYÜKALACA, O., BULUT, H., YILMAZ, T., “Analysis of variable-base heating and cooling
degree-days for Turkey”, Applied Energy, 69/4, 269-2832, 2001.
[2] Carrier, “The Benefits of 8760 Hour-By-Hour Building Energy Analysis”,
<http://dms.hvacpartners.com/docs/1001/public/04/811-584.pdf> Son okunduğu tarih 25.12.2014.
[3] EDWARDS, R. E., NEW, J., PARKER, L. E., “Predicting Future Hourly Residential Electrical
Consumption: A Machine Learning Case Study”, Energy and Buildings, March 2012.3.
[4] KILKIġ, B. ve KILKIġ, ġ., “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ġle BirleĢik Isı Ve Güç Üretimi”, 550
sayfa, TTMD Yayını: Ankara, Kasım 2014.
ÖZGEÇMĠġ
Birol KILKIġ
Dr. KılkıĢ, 1949 yılında Ankara da doğdu. 1970 yılında ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümünden
yüksek Ģeref derecesi ile mezun oldu. Aynı bölümden M. Sc ve Doktora derecelerini alarak von
Karman Enstitüsünden AkıĢkanlar Mekaniği dalında Ģeref derecesi ile mezun oldu. 1981 yılında
TÜBĠTAK TeĢvik Ödülünü Kazandı. ASHRAE Yüksek Performans Binaları Komitesi üyesi ve ASHRAE
TC 7.4 Sürdürülebilir Binalar Ġçin Ekserji Analizi Teknik Komitesi BaĢkanıdır. Diğer beĢ komitenin de
üyesidir. Halen BaĢkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde Profesör kadrosunda hizmet
vermektedir. Ayrıca Enerji Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Ana Bilim Dalı BaĢkanı, Avrupa Birliği
GüneĢ
Enerjisi
Paneli
Yönetim
Kurulu
Üyesidir.
.
.
.
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu Bildirisi

TESKON 2015 / BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI SEMPOZYUMU

Bu bir MMO
yayınıdır

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

ÖRNEK BĠR BĠNA ĠÇĠN FARKLI ENERJĠ
PERFORMANS PROGRAMLARININ ISITMASOĞUTMA YÜK HESAPLARININ
KARġILAġTIRILMASI

N. ALPAY KÜREKCĠ
YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
SEYĠT KAPLAN
SN MEKANĠK

MAKĠNA MÜHENDĠSLERĠ ODASI

BĠLDĠRĠ

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

____________________ 1323 _______

ÖRNEK BĠR BĠNA ĠÇĠN FARKLI ENERJĠ PERFORMANS
PROGRAMLARININ ISITMA-SOĞUTMA YÜK
HESAPLARININ KARġILAġTIRILMASI
N. Alpay KÜREKCĠ
Seyit KAPLAN

ÖZET
Ġstanbul ilinde bulunan 8 katlı örnek bir binanın ısıtma ve soğutma yükleri, HAP ve Revit
programlarıyla hesaplanmıĢtır. Binada 2 kat konut, 3 kat ofis ve 3 kat yönetim katı olarak
kullanılmaktadır. Sistem yüklerinin ısıtma ve soğutma yüklerine etkisini inceleyebilmek ve programların
karĢılaĢtırmalarını yapabilmek için, farklı üç sistem seçilmiĢtir. Konut, ofis ve yönetim için tasarlanan
sistemler sırasıyla; radyatör, 4 borulu fan coil ve tüm havalı sistemlerdir. Hesaplamalarda sonuçlara
etkisi olan iĢ programı, iç ve dıĢ ortam Ģartları her iki program için aynı alınmıĢtır. Hesaplamalar
sonucunda elde edilen sonuçların birbirine oldukça yakın olduğu görülmüĢtür.
Anahtar Kelimeler: HAP, REVIT, Isıtma-Soğutma Yükü

ABSTRACT
Heating and cooling loads of an eight storey sample building located in Ġstanbul were determined
using HAP and Revit software. Two floors are used as residence, three floors as office and three
floors as management offices. Three different systems were chosen in order to examine the effect of
system load on heating and cooling loads and compare softwares. Radiator, 4-pipe fan coil and all air
sytems were designed for residences, offices and management office, respectively. Conditions
effecting calculated results such as working schedule, indoor and outdoor conditions were the identical
for both softwares. Calculated results are found to be very close to each other.
Key Words: HAP, REVIT, Heating and cooling loads

1. GĠRĠġ
Sanayinin geliĢtiği ilk günden bugüne, enerji ihtiyacı tüm dünyada artıĢ göstermektedir. Günümüzde
insanlar konforlu ortamlarda yaĢamak istemekte ve bu konforundan asla fedakârlık etmemektedir.
Ġnsanların bu konforlu ortamları için her geçen gün daha fazla enerji kullanmak zorunda kalmaktayız.
Enerjiye olan bu ihtiyaç, ülkelerin siyasi kararlarını yönetmekte, savaĢlara bile sebep olmaktadır.
Türkiye’de sadece 10 yılda 385 milyar dolardan daha fazla para, enerji ithal etmek için harcanmıĢtır.
Türkiye’nin 2013 yılında ithalatının %22’si enerji ürünleri için gerçekleĢmiĢtir. YaklaĢık olarak her 4 $
ithalatımızın, 1 $’ı enerjiye gitmektedir.
Avrupa’da binalarda kullanılan enerji, toplam enerjinin yaklaĢık %40’ı civarındadır. Toplam CO 2
emisyonunun ise %30’na sebep olduğu hesaplanmaktadır [1].
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Isıtma ve soğutma yüklerin doğru bulunması, gerek cihaz kapasitelerinin tespitinde, gerekse sistem
seçiminde oldukça önemlidir. Uygulamada ısıtma yükü hesapları TS 2164 [2]’e göre yapılmaktadır.
Basit tabloların doldurulması veya bilgisayar programları (excel vb.) yardımıyla ısıtma yükü hesapları
yapılabilmektedir. TS 2164’te yapı elemanlarından olan iletim ve taĢınım ısı kayıpları ile infiltrasyon ısı
kaybı hesaplanır. Bulunan toplam ısı kayıp değeri yön, birleĢtirilmiĢ ve kat yükseklik artırımları ile
çarpılarak, artırılmıĢ ısı kayıpları bulunur. Mahallerin ısı kayıpları bulunurken, mahale doğru olan ısı
kazançları hesaba katılmamaktadır. Ayrıca aydınlatma, insan, elektrikli ekipman vb. iç ısı kazançları
da hesaba katılmamaktadır. Bu durum ihtiyaç miktarından çok daha fazla ısıtma kapasitesi
bulunmasına, radyatör ve kazan kapasitelerinin büyük seçilmesine sebep olmaktadır. Ġhtiyaç
miktarından büyük seçilen kazanlar çok soğuk olmayan havalarda ya dur-kalk Ģeklinde çalıĢmakta ya
da birçok brülörde olan modülasyon ile alev boyunu azaltmaktadır. Özellikle dur-kalk Ģeklinde çalıĢan
cihazlar ısı ihtiyacının azaldığı durumlarda çalıĢıp, çok kısa sürede duracaktır. Bu Ģekilde çalıĢan
kazanlar çok yakıt tüketmektedir. Maalesef farklı kapasitede cihazı deneme Ģansı olmadığından,
mevcut kazanın çok yakıt yaktığı da anlaĢılamaz. Ancak baĢka bir bina veya daire ile karĢılaĢtırılabilir.
Ama yapılan karĢılaĢtırma, ısı kayıpları veya kullanım koĢulları farklı olduğundan, tam sonuç
vermeyecektir [15].
Soğutma yükleri bulunurken yapılan en büyük hata, tüm ısı kazançların aynı anda geldiğini
düĢünmektir. Oysa doğuya bakan bir mahalde sabah saatlerinde güneĢten ısı kazancı olurken,
aydınlatma farklı bir saatte önemli olabilmektedir. Ayrıca insan, aydınlatma, elektrikli cihazlardan
kaynaklanan ısıl yükler farklı saatlerde mahal için önemli olabilmektedir. Tüm ısıl kazançların aynı
anda mahale geldiği veya tam zamanlı etki ettiği düĢüncesi soğutma yüklerinin gereğinden büyük
hesaplanmasını sağlar. Genelde bu Ģekilde yapılan hesaplarda, kapasiteler 2-3 kat büyük
bulunabilmektedir. Bu yöntemle seçilen soğutma grupları, gerçekte olan ısı kazançlarını çok kısa
sürede karĢılayabildiği için, ısıtmada olduğu gibi cihazlar dur-kalk Ģeklinde çalıĢacaktır. Bu Ģekilde
çalıĢan cihazda fazla elektrik harcayacaktır. Ayrıca büyük kapasiteli cihaz seçimi, ilk yatırım
maliyetlerini de artırmaktadır [15].
Özellikle soğutma yükü hesaplarını doğru hesaplayabilmek için, tasarımcılar bilgisayar programları
kullanmaktadır. Bu tür programlar kullanıcının girdiği yapı elemanlarının özelliklerini kullanarak iletim
ve taĢınım ile ısı kazançlarını, güneĢten gelen ısı kazançlarını, aydınlatma, insan ve elektrikli
cihazlardan gelen duyulur ve gizli ısıları ayrı ayrı hesaplayabilmektedir. Ayrıca programlar bu ısı
yüklerini, kullanıcının girdiği iĢ programına göre hangi saatler arasında etkili olacağını hesaplayarak,
saatlik ısı kazanç değerlerini bulabilmektedir. Ġnsanların ihtiyacı ve mahaldeki kötü kokuları
uzaklaĢtırmak için gerekli olan taze hava miktarlarını da tespit eden program, taze havadan
kaynaklanan duyulur ve gizli ısıları da hesaplamaktadır. Bu ısı kazançlarına ilaveten kullanılacak
sistemden kaynaklanan ısı yükleri de vardır. Kanallardan olan ısı kazançları, fan ısı yükleri,
havalandırma vb. kazançlar, seçilecek sistemden dolayı oluĢmaktadır. Toplam ısı kazancının
hesabında bu yüklerin de hesaplanması gereklidir [15].
Kullanılan enerjinin doğru hesaplanması ve sonrasında azaltılması için değiĢik bilgisayar programları
kullanılmaktadır [3]. Bu tür programlar enerji simülasyonu yaparak binaların enerji ihtiyaç değerlerini
hesaplamakta, yapılan değiĢikliklerin ihtiyaç miktarına etkisini kullanıcıya sunabilmektedir.
Crawley vd. [4], son yıllarda popüler olan enerji simülasyonu yapabilen 20 ayrı programın
karĢılaĢtırmalarını yapmıĢtır. KarĢılaĢtırma yaptığı programlar: BLAST, BSim, DeST, DOE-2.1E,
ECOTECT, Ener-Win, Energy Express, Energy-10, EnergyPlus, eQUEST ESP-r, IDA ICE, IES VE,
HAP, HEED, PowerDomus, SUNREL, Tas, TRACE ve TRNSYS’dır. Bu programları, genel modelleme
özellikleri, bölge yükleri, bina zarfı kazançları, güneĢ radyasyonu, infiltrasyon, havalandırma, multizone
hava akımı, yenilebilir enerji sistemleri, elektrik sistemleri ve ekipmanları, HVAC sistemleri, HVAC
ekipmanları, çevre emisyonları, ekonomik değerlendirme, raporlama, iklim veri kullana bilirliği, sonuç,
doğrulama, kullanıcı ara yüzü, diğer programlarla bağlantılar ve kullana bilirlik kıstaslarında
karĢılaĢtırmalarını yapmıĢtır.
Rey vd. [5], BEA (Building Energy Analysis) programı ile HAP ve POWERDOE programların
karĢılaĢtırmalarını yapmıĢtır. Enerji tüketiminde inĢaat sektörünün önemini belirterek, enerji
simülasyonu sayesinde, çevreye daha az CO2 salımınım yapılabileceğini vurgulamıĢtır.
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 1325 _______

Orosa vd [6], eski ve yeni okul binaları için ölçülen ve simülasyon sonuçlarını karĢılaĢtırmıĢtır.
Binalarda enerjinin kaybının önemini vurgulamıĢtır.
BIM (Building Information Modeling) teknolojisi mimarlık, mühendislik ve inĢaat sektöründe giderek
daha fazla kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Tarihi binalar da dâhil tüm binalarda kullanılan bu teknoloji, yeni
yapılarda ve yıkılıp tekrar yapılan binalarda, proje kontrolünü kolaylaĢtırmak amacıyla kullanılmaktadır
[7].
BIM teknolojisi bina tasarımında farklı bakıĢ açıları getirmiĢtir. Binayı sadece kullanım ve iĢlevsellik
açısından değil, terör saldırısı olduğunda sistem dizaynının etkileri de incelenebilmektedir [8]. Binada
yangın esnasında bina sakinlerinin çıkıĢ senaryoları da yine bu teknolojik yazılımlar ile
incelebilmektedir [9,10]. Ayrıca mimaride yol planlaması temel bir sorundur. Kapalı ve açık gezinti ve
acil tahliye yollarının iki boyutlu tasarlanması bazı yapısal sıkıntılar doğururken, BIM teknolojilerini
kullanarak üç boyutlu tasarlanabilmektedir [10].
BIM teknolojisi yapı güvenliği konusunda da kullanılmaktadır. Güvenlik tehlikelerini tespit etmek,
kullanıcılara önleyici tedbirler önermek konularında BIM teknolojisi kullanılmaktadır [11].
Ülkemizde soğutma hesap yüklerinin hesaplanması için en yaygın program HAP (Hourly Analysis
Program)’dır. Bu program hesaplarını saatlik olarak tekrarladığı için, sonuçlarının doğruluğu daha
güvenilir bulunmaktadır.
Son yıllarda BIM teknolojisi ile gündeme gelen mimar, inĢaat, makine ve elektrik mühendisliğinden
oluĢan dört disiplinin projelerde birbirlerinden haberdar çalıĢması, bu platformda çalıĢacak programları
gündeme getirmiĢtir. Ülkemizde bu programların en tanınmıĢı Revit’tir. Revit, dört disiplinin de
kullanabileceği hem 3 boyutlu çizim hem de hesap yapabilen bir programdır.
Tasarımcılar genelde çizimlerini Revit gibi 3 boyutlu çizim yapan bir programda çizmekte, özellikle
soğutma yüklerini de HAP programı ile bulmaktadırlar. Revit programının yaptığı hesaplar, güvensiz
bulunmaktadır.
Yapılan çalıĢmalar incelendiğinde, BIM teknolojilerinin öneminin her geçen gün arttığı görülmektedir.
Projelendirme safhalarında BIM teknolojilerinin kullanılması, yapıların tüm ömürleri boyunca
karĢılaĢılabilecek sorunları, alınacak tedbirlerle azaltabilmektedir. Bu nedenle bu tür yazılımların ilerde
daha da yaygınlaĢması kaçınılmazdır.
Literatürler incelendiğinde HAP ile Revit programlarının kapsamlı örnek bir proje için
karĢılaĢtırmalarının yapılmadığı görülmüĢtür. Bu çalıĢmada HAP ile Revit programlarının
karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır. Alınan örnek bir bina için hem ısıtma hem de soğutma yükleri bulunmuĢ,
aralarındaki farklar çıkarılarak karĢılaĢtırmaları yapılmıĢtır. KarĢılaĢtırmada farklı zonlar için farklı
sistemler seçilmiĢtir.

2. REVĠT ĠLE ISITMA VE SOĞUTMA YÜKÜ HESABI
Revit’te ısıtma-soğutma yükü hesaplarının doğru bir Ģekilde yapılabilmesi için, yapının mimari modelin
doğru çizilmesi gerekir. Revit mantığında akıllı objelerin bulunması ve bunların tamamen bir sistem
olarak çalıĢmasına yönelik bir program olduğu için, akıllı objelerin parametreleri ve malzemeler
programa doğru bir Ģekilde girilmeli, programın hatalı sonuç vermesinin önüne geçilmelidir. Büyük
projelerde ısıtma-soğutma yükü hesabının doğru bir Ģekilde değerlendirilmesi için, yapının mimari
çizimine ve objelere büyük önem verilmesi, Revit’i kullanan mimarların hatasız çalıĢması
gerekmektedir. Revit’te analyze-space (mahal analizi) kısmı kullanılarak mahaller, space (mahal)
olarak tanımlanır. Burada space olarak tanımlanan mahaller için ısıtma, soğutma, ısıtma ve soğutma,
Ģartlandırılmayan mahal gibi seçenekler karĢımıza çıkmaktadır. ġartlandırılan ve Ģartlandırılmayan
mahallerin tamamı space (mahal) olarak tanımlanmalı ve condition type (koĢul türü) kısmından mahal
Ģartlandırma seçeneği girilmelidir. Space olarak girilen mahallerde space type (mahal tipi) kısmı
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bulunmaktadır, bu kısımdan mahalin kullanım amacı verilen opsiyonlarda seçilir (açık ofis, kapalı ofis,
otel lobisi vb.). Bu space haline gelen tanımlanmıĢ mahaller için, mahalin kullanım amacına uygun
2
olarak kiĢi baĢına düĢen m , insanlardan kaynaklanan duyulur ve gizli ısı yükleri, aydınlatma ve
ekipmanlardan kaynaklanan ısı yükleri, asma tavana aydınlatmadan ısı geçiĢ oranı gibi
hesaplamalarda kullanılacak olan veriler yer almaktadır. Bunların yanında bu mahalde yaĢayan
insanların ve bu mahalde kullanılan aydınlatma ve ekipmanlarının çalıĢma saatleri schedule (program)
olarak ayrı ayrı verilmektedir. Burada verilen tüm değerler manuel olarak istenildiği takdirde
değiĢtirilebilmektedir. Bu Ģekilde bütün mahaller ve özellikleri çizim üzerinde tek tek girildikten sonra
Revit’te analyze (analiz), reports (raporlar), heating and cooling loads (ısıtma ve soğutma yükleri)
menüsü seçilir ve geri kalan parametreler burada tamamlanır. Bu kısımda genel olarak binanın
kullanım amacı, konumu, toprak alanının hangi kata denk geldiği, binanın eski veya yeni oluĢu, binada
ısıtma-soğutma için kullanılacak sistemin seçimi, yapı elemanlarının tanımlanması, binanın infiltrasyon
sınıfı gibi parametrelerin giriĢi bulunmaktadır. Building type (bina tipi) kısmında ofis, otel, müze,
hastane vb. opsiyonlar sunulmaktadır. Location (yer) kısmında ise internet üzerinden yapının tam
olarak konumunu belirleyebilmekte veya önceden belirlenmiĢ olan ülke ve Ģehir opsiyonları
kullanılabilmektedir. Aynı zamanda dıĢ hava dizayn Ģartları, atmosfer temizlik katsayısı gibi faktörler
de buradan belirlenebilmektedir. Building construction (bina yapı elemanları) kısmında ise çatı, dıĢ
duvar, iç duvar, tavan, döĢeme, kapı, iç pencere, dıĢ pencere, çatı penceresi (skylight) opsiyonları
bulunmakta ve buradan tüm bina yapı elemanlarının değerleri girilmektedir. Building infiltration class
(bina sızıntı sınıfı) kısmında ise 4 seçenek bulunmakta (none, loose, medium, tight) ve bu
opsiyonlardan birinin seçilmesi gerekmektedir. Burada seçilen değerlere göre mahallerin infiltrasyon
değerleri yük olarak hesaba katılmaktadır. Analyze (analiz), reports (rapor), heating and cooling loads
(ısıtma ve soğutma yükü), details (ayrıntılar) girildiği takdirde mahaller için zonlamalar yapılabilmekte
ve bu zonların ısıtma-soğutma set point (ayar) değerleri girilmektedir. Yine sisteme girecek olan
ısıtma-soğutma havası sıcaklıkları, gerekli olan taze hava miktarı bu bölümden ayarlanabilmektedir.
Hesaplamalar için yapılması gereken tüm değerler girildikten sonra, ısıtma ve soğutma kaybı hesabı
yaptırılır ve rapor Ģeklinde bu Revit’in içinde saklanır. Mimarisi doğru bir Ģekilde çizilmiĢ yapıda, iç
duvar, dıĢ duvar, iç pencere, dıĢ pencere, çatı vb. tüm yapı elemanlarını (akıllı objeleri), Revit kendi
tanımakta ve buna göre hesap yapmaktadır.

3. HAP ĠLE ISITMA VE SOĞUTMA YÜKÜ HESABI
HAP programında ilk önce mahalleri oluĢturan yapı elemanları oluĢturulur. DıĢ ve iç duvarlar,
pencereler, kapılar, çatı vb. yapı elemanları programın kütüphanesine girilir. Ġstenirse önceden HAP ile
yapılmıĢ bir projeden de bu bilgiler alınabilir. Bu yapı elemanları kullanılarak programda mahaller
oluĢturulur. Mahallerin alanları, duvar ölçüleri ve pencere ölçüleri kullanıcı tarafından seçilmektedir.
Kullanıcıların bir çizim programından hesapla bulduğu değerleri HAP programına girerken hassas
olmalı, yuvarlatma hataları yapmamalı ve hatalı boyutlar girmemesi gerekir. Ġstenen mahaller seçilerek
zonlar (bölgeler) oluĢturulur. Kullanıcı istediği mahalleri, istediği zonun içinde tanımlayabilir. HAP
programı herhangi bir çizim programını okuyarak mahalleri tanıması veya zonları oluĢturması
yapılamaz. Bunun yapılabilmesinin tek yolu, mimari çizimin yapıldığı programın gbxml dosyası
oluĢturabilmesidir. HAP gbxml uzantılı dosyaları okuyabilmektedir. Bu formatta çıktı verebilen bir
programda yapılan çizimlerden alınacak gbxml uzantılı proje, HAP programında okutularak mimari ve
mahal bilgileri programa tanıtılabilir.
HAP programında her zona farklı sistem seçilebilir. HAP programının üstün olduğu bir baĢka yönde
sistemlerin çokluğudur. Türkiye’de genelde yaygın kullanılan birkaç sistem var iken, özellikle ABD
kullanılan farklı sistemler, bu program aracılığı ile denenebilir.
Toplam soğutma yükü, zon soğutma yükü ve sistem yüklerinden oluĢur. Sistem yükü, seçilecek
sisteme özgü hesaplanan yüklerdir. Fan, havalandırma ve kanal ısı kazançları sistem yüküne güzel bir
örnektir.
Tasarımcının seçeceği her hangi bir sistem, binanın kullanım amacına göre doğru ya da yanlıĢ olabilir.
Hatalı bir sistem seçimi, binaların ekonomik ömürleri boyunca fazla enerji tüketilmesine neden olur.
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Tasarımcılar proje aĢamasında, binanın kullanım amacına göre farklı sistemler deneyebilir. Ġhtiyaç
olan enerji miktarını çıkarabilir. Sistem bazlı karĢılaĢtırma yapabilir. Hesaplamalara ilk yatırım
maliyetleri de katılarak her bina için optimum sistem seçimi yapılabilir.
Türkiye’de hatalı sistem seçimi nedeniyle zarar eden oteller, iĢletmeler, ofisler bulunmaktadır. Özellikle
soğutma yüklerinin büyük olduğu iĢletmelerde ilk yatırımı ucuz olması nedeniyle seçilen split klimalar,
kullanım esnasında fazla enerji harcamakta ve iĢletmenin zarar etmesine neden olmaktadır.

4. HESAPLAMALAR
4.1 Bina Hakkında Genel Bilgiler
2

Örnek bina 8 katlı olup, Ġstanbul ilindedir. Toplam Ģartlandırılan alanı 2376 m ve net hacmi 7603
3
m ’dür. Mahal yüksekliği içten içe 3,2 m’dir. Tasarlanan yapı içerisinde 3 adet zon ve her zon
2
2
içerisinde 50 adet mahal bulunmaktadır. Binada ilk 2 kat konut (692 m ), sonraki 3 kat ofis (842 m ) ve
2
son 3 kat yönetim katı (842 m ) olarak kullanılacaktır.
Bina toprak zemine oturmaktadır ve üstü kullanılmayan beĢik çatıdır.
Binada mahal yerleĢimi ġekil 1. ve 2’de görüldüğü gibidir. Binayı oluĢturan duvarlar 3 cm iç-dıĢ sıva,
30 cm tuğla ve 4 cm yalıtım malzemesinden oluĢmaktadır. Yalıtımın yeri, cinsi, kalınlığı, diğer yapı
elemanlarının özellikleri değiĢtikçe, hesaplar farklılık göstermektedir. Bu nedenle iki programda da
yapı elemanlarının yeri, kalınlığı ve malzemesi aynı seçilmiĢtir. Ġçten dıĢa doğru: iç sıva, tuğla, yalıtım
malzemesi ve dıĢ sıva Ģeklinde sıralama yapılmıĢtır.
2
Pencerelerin toplam ısı transfer katsayısı 1,455 W/m K ve dıĢ kapı toplam ısı transfer katsayısı 4,1165
2
W/m K olan çift camlı metal doğramalar seçilmiĢtir.
Binaya ait tüm yapı elemanlarının toplam ısı transfer katsayıları Tablo 1’de özetlenmiĢtir. HAP ve Revit
programlarında bu özellikler ortak olarak girilmiĢtir.
Tablo 1. Yapı elemanlarının toplam ısı transfer katsayısı
Bina Yapı Elemanları
Çatı
DıĢ Duvar
Ġç Duvar
Taban
DıĢ Kapı
DıĢ Pencere
Ġç Pencere

2

U (W/m K)
0,3300
0,4380
1,5936
0,9290
4,1165
1,4554
3,6898

ġekil 1. Hesaplamalarda kullanılan bina modeli
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(a)

(b)
ġekil 2. Revit ile çizilen 3 boyutlu a) kat planı b) bina projesi
4.2. Tasarım KoĢulları
4.2.1. DıĢ Hava Tasarım ġartları
DıĢ hava Ģartı binanın bulunduğu bölgeye göre değiĢiklik göstermektedir. Bina Ġstanbul’dadır.
Tasarlanan bina modelin, dıĢ hava tasarımında önemli olan bilgi ve parametreler her iki programın veri
tabanında bulunmaktadır. Her iki programın varsayılan (default) değerleri farklı olabilmektedir. Bu
farklılıklar hesap sonuçlarını etkilemektedir. Hesap sonuçlarını karĢılaĢtırabilmek amacıyla,
programlara manuel olarak değerler girilmiĢtir. Ġstanbul ili için 41,1° enlem ve 29° boylam koordinatları
olarak ayarlanmıĢtır. Rakım olarak 36,9 m, yazın kuru ve yaĢ termometre sıcaklıkları sırasıyla 32°C ve
21,1°C, kıĢın -2,4°C ve -5,7°C değerleri, günlük sıcaklık farkı 8,2°C olarak programlara girilmiĢtir.
Tablo 2’de programların varsayılan değerleri ve programlara girilen değerleri görülmektedir.
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Tablo 2. DıĢ hava tasarım Ģartları

Bölge
Ülke
ġehir
Enlem
Boylam
Rakım
Yaz KT
Yaz YT
KıĢ KT
KıĢ YT
Günlük Sıcaklık Farkı

HAP
(Varsayılan
Değerler)
Avrupa
Türkiye
Ġstanbul
41,1°
29°
36,9 m
30 °C
21,1 °C
-3,3 °C
-5,7 °C
8,5 °C

REVIT
(Varsayılan
Değerler)
Türkiye
Ġstanbul
41,0186°
28,9647°
32 °C
25 °C
-2,4 °C
8 °C

Programlara
Girilen
Değerler
Avrupa
Türkiye
Ġstanbul
41,1°
29°
36,9 m
32 °C
21,1 °C
-2,4 °C
-5,7 °C
8,2 °C

Atmosferik temizlik katsayısı 1, bina çevresinin yansıtıcılık katsayısı 0,20 ve bina çevresindeki
toprağın ısı iletim katsayısı 0,8 W/mK olarak programlara girilmiĢtir. Hesaplamalar Ocak-Aralık arası
toplam 12 ay için yapılmıĢtır.
4.2.2. Ġç Hava Tasarım ġartları
Konut zonu için radyatör, ofis zonu için 4 borulu fan-coil + sabit hava debili sistem, yönetim zonu için
sabit tam havalı ısıtma ve soğutma düĢünülmüĢtür.
Tablo 3. Bina içi mahallerin tasarım Ģartları
Zon Ġsimleri
Konut Zonu
Ofis Zonu
Yönetim Zonu

Ġklimlendirme Sistemi
Radyatör
Fan-coil + Sabit Hava Debili Sistem (CAV)
Sabit Hava Debili Sistem (CAV)

Isıtma (°C)
21
21
21

Soğutma (°C)
24
24

Default Zonu

-

30

15

Tablo 3’de konut, ofis ve yönetim zonlarındaki seçilen sistemleri ve bu zonlardaki termostat ayar (set)
değerleri verilmiĢtir. Bu değerlere göre programlara kayıp ve kazanç hesaplaması yaptırılmıĢtır.
Çizelgede bahsi geçen default zonu ofis/yönetim WC’leri, fotokopi odaları, kat holleri, Ģaftlar, merdiven
boĢlukları vb. gibi iklimlendirilmeyen mahalleri içeren zondur. Bu zona ait belirtilen sıcaklar ise
amaçlanan maksimum ve minimum değerlerdir. Bu değerlere göre partitions (Ģartlandırılmayan bölüm)
kısmından kazanç ve kayıp hesaplanacaktır.
Zonların kullanım amaçları farklı olması nedeniyle farklı bir iĢ programı hem HAP hem de Revit
programına girilebilir. Fakat ofis ile yönetim zonlarının birbirleriyle karĢılaĢtırmasını yapabilmek
amacıyla tüm zonların iĢ programı (schedule) değerleri aynı seçilmiĢtir ve her iki programa da aynı
değerler girilmiĢtir. Buna göre 00:00-24:00 saatleri arası insan, aydınlatma ve ekipman iĢ programı
%100 olarak tespit edilmiĢtir.
4.3. Soğutma Yükü Hesapları
Programların hesapladığı soğutma yükü, genel olarak aĢağıdaki ısı yüklerinden oluĢmaktadır:
 DıĢ duvar ve çatıdan gelen yükler
 Ġç duvar ve bölmelerden (Ģartlandırılmayan mahaller), tavan ve döĢemelerden gelen yükler
 Pencerelerden (camlardan) gelen radyasyon ve transmisyon yükleri
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu Bildirisi
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Ġnfiltrasyonla (sızıntıyla) gelen yükler
Ġnsanlardan gelen duyulur ve gizli yükler
Aydınlatmadan gelen yükler
Elektrikli ve diğer ekipmanlardan gelen yükler Ģeklindedir.

4.3.1. Ġnsanlardan Gelen Duyulur ve Gizli Isı Yükleri
Yapıda bulunan mahaller için girilen insan sayısı, mahalin kullanım amacı gözetilerek her iki programa
da eĢit Ģekilde girilmiĢtir. Konut zonunda 2 kat mevcuttur. 1. katta 26 mahal ve toplamda 53 insan
bulunmaktadır. 2. katta ise 24 mahal ve toplamda 50 insan bulunmaktadır.
Ofis zonunda 3 kat mevcuttur. 1. ve 2. katların her birinde 20 mahal ve toplamda 106 insan
bulunmaktadır. 3.katta 10 mahal ve toplamda 27 insan bulunmaktadır.
Yönetim zonunda 3 kat mevcuttur. 1. ve 2. katların her birinde 20 mahal ve toplamda 106 insan
bulunmaktadır. 3.katta 10 mahal ve toplamda 27 insan bulunmaktadır.
Programlarda farklı aktiviteler ve mahal tipleri için insanlardan kaynaklanan gizli ve duyulur ısıya ait
farklı varsayılan değerler bulunmaktadır. Bu farklılığı ortadan kaldırmak ve kıyaslamayı daha sağlıklı
yapabilmek için, HAP programında bulunan varsayılan değerler Revit programına manuel olarak
girilmiĢtir.
Programlara girilen insandan kaynaklanan duyulur ve gizli ısı yükleri Tablo 4’de verilmiĢtir.
Tablo 4. Ġnsanlardan kaynaklanan duyulur ve gizli ısı yükleri
Duyulur Isı

Gizli Isı

(W/kiĢi)

(W/kiĢi)

Konut

67,4

35,2

Ofis

71,8

60,1

Yönetim

82,1

79,1

Mahal Ġsimleri

4.3.2. Aydınlatma ve Ekipman Isı Yükleri
HAP ve Revit programında mahallerin kullanım amaçlarına göre aydınlatma ve ekipmanlardan gelen
farklı yük değerleri seçilebilmektedir. Kıyaslamanın daha doğru yapılabilmesi için ASHRAE 90.1-2007
ve CIBSE Guide A standartlarında yer alan değerler ele alınmıĢ ve her iki programa da aĢağıda
belirtilen yük değerleri girilmiĢtir.
Tablo 5. Aydınlatma ve ekipmanlardan kaynaklanan ısı yükleri
Aydınlatmadan Kaynaklanan Isı
Yükleri
2
(W/m )
23

Ekipmanlardan
Kaynaklanan Isı Yükleri
2
(W/m )
7

Mutfaklar

13

10

Konut Odaları

12

5

Koridorlar

5

5

WC/Banyolar

10

5

Ofis/ Yönetim Personel Odaları

12

15

Toplantı Salonları

15

5

Mahal Tipi
Konut YaĢam Alanları
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4.3.3 Ġnfiltrasyon Isı Yükleri
Ġnfiltrasyon ısı kayıplarının bulunmasında Revit dört adet alternatif verirken, HAP programı kullanıcının
seçimine bırakmaktadır. Değerlerin ortak olabilmesi için her iki program da aynı değerler girilmiĢtir.
Ġnfiltrasyon hesaplarında programlara girilen değer Tablo 6’da verilmiĢtir.
Tablo 6. Ġnfiltrasyon (sızıntı) hava debisi ısı yükleri
Mahal Ġsimleri

Ġnfiltrasyon Hava Debisi
(L/s)

Konut, Ofis, Yönetim

3,2

4.3.4 Havalandırma Isı Yükü
Taze hava miktarlarında HAP ve Revit, ASHRAE standartlarına göre değerlendirilmektedir. ASHRAE
standartları taze hava miktarlarını her revizyonunda azaltmayı tercih ettiğinden, bu değerler hala
tartıĢma konusudur. Bu yüzden yapılan projelerde optimum değerler bulmak için CIBSE gibi
standartlara da baĢvurulmaktadır. Ġki programda da taze hava debisi ortalama olarak kiĢi baĢına 10
L/s alınmıĢtır. Konut zonunda havalandırma yapılmadığı için, bu zonun mahallerinde taze hava miktarı
0 L/s.kiĢi olarak alınmıĢtır.
4.4. Genel Sistem Seçimleri
Modellenen bina 3 zona ayrılmıĢtır. Bu zonlardan konut zonu için yalnızca radyatör sistemi
düĢünülmüĢtür. Ofis zonu için 4 borulu fan-coil ve sabit hava debili (CAV) havalandırma sistemi birlikte
alınmıĢtır. Yönetim zonu için de ısıtma, soğutma ve havalandırma için tüm havalı sabit debili sistem
her iki programa da girilmiĢtir. Programlara veri giriĢi yapılırken zonların aynı mahalleri içermesine
dikkat edilmiĢtir. Sistem boyutlandırmasında ofis zonu için ısıtmada kullanılan besleme sıcaklığı 27°C,
soğutmada kullanılan besleme sıcaklığı 18°C, yönetim zonu için ısıtmada kullanılan besleme sıcaklığı
27°C soğutmada kullanılan besleme sıcaklığı 18°C olarak iki programda da aynı Ģekilde girilmiĢtir.

5. HESAPLANAN ISITMA VE SOĞUTMA YÜKLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI
Hesaplar sonucu ortaya çıkan ısıtma-soğutma yükleri Tablo 7-8 ve 9’da verilmiĢtir. Tablo 7, konut
zonun toplam ısıtma yükleri iken, Tablo 8 ve Tablo 9 sırasıyla ofis ve yönetim zonlarının ısıtma ve
soğutma yüklerini göstermektedir. Fark hesapları yapılırken eĢitlik 1 kullanılmıĢtır.

(1)

Konut zonuna bakıldığında, oluĢturulan sisteminin toplam ısıtma yükü Revit ile 22315 W, HAP ile
21614 W hesaplandığı görülmüĢtür. Tek tek ısı kazançları incelendiğinde, pencere, dıĢ duvar, çatı, dıĢ
kapı, partition, aydınlatma, elektrik ekipmanı, insanlar ve infiltrasyondan kaynaklanan soğutma yükü
toplamı programlarda birbirine oldukça yakındır. Bu zonda havalandırma bulunmadığı için herhangi bir
program çıktısı bulunmamaktadır.
Ofis zonu için bakıldığında oluĢturulan sistemin toplam ısıtma yükü Revit 67016 W, HAP 65847 W
olarak hesaplamaktadır. Tek tek ısı kazançları incelendiğinde, pencere, dıĢ duvar, çatı, dıĢ kapı,
partition, aydınlatma, elektrik ekipmanı, insanlar ve infiltrasyondan kaynaklanan soğutma yükü toplamı
programlarda birbirine oldukça yakındır.
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Ofis zonunda havalandırma dâhil edilmeden sadece mahal yükleri karĢılaĢtırıldığında ise ısıtma
yükünün Revit 28471 W, HAP 28524 W olarak görülmektedir. Buradan da anlaĢılacağı üzere
sistemsel odaklı karĢılaĢtırmada çıkan farkın, havalandırmadan olduğu anlaĢılmaktadır. Ġleri
zamanlarda Revit programının sistem kısmında yapılacak olası iyileĢtirmelerin bu farkı giderebileceği
düĢünülmektedir.
Ofis zonunda oluĢturulan sistemin toplam soğutma yükü Revit’te 122802 W, HAP’da ise 113111 W
olarak hesaplanmıĢtır. Her iki programda da sistemin maksimum soğutma yükü zamanı Ağustos
00
15: ’tir. Tek tek ısı kazançları incelendiğinde, dıĢ duvar, çatı, dıĢ kapı, partition, aydınlatma, elektrik
ekipmanı, insanlar ve infiltrasyondan kaynaklanan soğutma yükü toplamı programlarda birbirine
oldukça yakındır.
Ofis zonunda havalandırma ve fan ısısı dâhil edilmeden sadece mahal yükleri karĢılaĢtırıldığında ise
soğutma yükünün Revit’te 98341 W, HAP’da ise 83319 W olarak hesaplanmıĢtır. Fan ısısının
Revit’ten HAP ile aynı değerde girildiği göz önünde bulundurulursa, aradaki bu farkın
havalandırmadan ve pencereden gelen soğutma yükü sebebiyle oluĢtuğu gözlemlenmektedir.
Havalandırmadan gelen farklılığın Revit programının sistem tasarımında fazla opsiyona sahip
olmamasından kaynaklandığı düĢünülebilir. Pencerelerde ise Revit programının HAP’a göre yaklaĢık
%45 oranında daha fazla soğutma yükü hesaplaması, pencerelerden olan solar ısı kazancı
bakımından iki program arasında ciddi bir fark olduğunu iĢaret etmektedir.
Yönetim zonu için bakıldığında oluĢturulan sistemin toplam ısıtma yükü Revit’te 68508 W, HAP’da ise
66780 W’tır. Tek tek ısı kazançları incelendiğinde, pencere, dıĢ duvar, çatı, dıĢ kapı, partition,
aydınlatma, elektrik ekipmanı, insanlar ve infiltrasyondan kaynaklanan soğutma yükü toplamı
programlarda birbirine oldukça yakındır.
Yönetim zonunda havalandırma dâhil edilmeden sadece mahal yükleri karĢılaĢtırıldığında ise ısıtma
yükünün Revit’te 29963 W, HAP’da 29848 W olarak hesaplanmıĢtır. Buradan da anlaĢılacağı üzere
sistemsel odaklı karĢılaĢtırmada çıkan farkın havalandırmadan olduğu kesinleĢmiĢtir.
Yönetim zonunda oluĢturulan sistemin toplam soğutma yükü Revit’te 124029 W, HAP’da ise 114234
W olarak hesaplanmıĢtır. Her iki programda da sistemin maksimum soğutma yükü zamanı Ağustos
00
15: ’tir. Tek tek ısı kazançları incelendiğinde, dıĢ duvar, çatı, dıĢ kapı, partition, aydınlatma, elektrik
ekipmanı, insanlar ve infiltrasyondan kaynaklanan soğutma yükü toplamı programlarda birbirine
yakındır.
Yönetim zonunda havalandırma ve fan ısısı dâhil edilmeden sadece mahal yükleri karĢılaĢtırıldığında
ise soğutma yükünün Revit’te 99565 W, HAP’da ise 82591 W olarak hesaplanmıĢtır. Fan ısısı için
Revit ile HAP’a aynı değerler girildiği göz önünde bulundurulursa, aradaki bu farkın havalandırmadan
ve pencereden gelen soğutma yükü sebebiyle oluĢtuğu gözlemlenmektedir. Havalandırmadan gelen
farklılığın Revit programının sistem tasarımında fazla opsiyona sahip olmamasından kaynaklandığı
düĢünülebilir. Pencerelerde ise Revit programının HAP programına göre %50,74 oranında daha fazla
soğutma yükü hesaplaması, pencerelerden olan solar ısı kazancı bakımından iki program arasında
ciddi bir fark olduğunu iĢaret etmektedir.
Yukarıdaki datalardan anlaĢılacağı üzere sistem odaklı yapılan karĢılaĢtırmalarda, ısıtma hesaplarında
aradaki farkın havalandırma yoluyla, soğutma hesapları için ise havalandırma ve pencereler yoluyla
meydana geldiği anlaĢılmaktadır. Sistemler göz ardı edilip sadece zon yükleri kıyaslandığında ise
ısıtma yüklerinin neredeyse aynı olduğu, soğutma yüklerinin ise pencerelerden gelen yük farklığı
nedeniyle Revit programında daha fazla olduğu görülmüĢtür. Soğutma hesabında ise sistemlerin
maksimum yük zamanlarının her iki programda da aynı çıkması göze çarpan önemli bir detay
olmuĢtur.
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Tablo 7. Konut zonunun ısıtma ve soğutma yükleri

Sistem
Isı
Yükleri

Zon Isı Yükleri

Isı Yükleri

KONUT ZONU
Soğutma Yükü
Komponentler

Isıtma Yükü

HAP

Revit

Fark

HAP

Revit

Fark

W

W

%

W

W

%

Duvar

-

-

-

2633

2410

8,47

Pencere

-

-

-

7859

7984

1,59

Kapı

-

-

-

0

0

-

Çatı

-

-

-

0

0

-

Çatı Penceresi

-

-

-

0

0

-

Taban

-

-

-

2024

0

100,00

Partition

-

-

-

6530

9293

42,31

Ġnfiltrasyon

-

-

-

2568

2628

2,34

Aydınlatma

-

-

-

0

0

-

Elektrikli Ekipman

-

-

-

0

0

-

Ġnsan

-

-

-

0

0

-

Toplam Mahal Yükleri

-

-

-

21614

22315

3,24

Fan

-

-

-

0

0

-

Havalandırma

-

-

-

0

0

-

20553

22315

8,57

Toplam
Isı
Yükleri

Toplam Sistem Yükü
Toplam Zon Yükü

-

-

-

21614

22315

3,24

Toplam ġartlandırma Yükü

-

-

-

20553

22315

8,57

Isı
Yükleri

Komponentler

Zon Isı Yükleri

Tablo 8. Ofis zonunun ısıtma ve soğutma yükleri

Duvar
Pencere
Kapı
Çatı
Çatı Penceresi
Taban
Partition
İnfiltrasyon
Aydınlatma
Elektrikli Ekipman
İnsan

OFİS ZONU
Soğutma Yükü
HAP
Revit
Fark
W
W
%
1077
1563
45,13
34846
50439 44,75
0
0
0
0
0
0
0
0
8692
8526
1,91
2493
1680
32,61
10238
10203
0,34
8305
8261
0,53
17668
17669
0,01

Isıtma Yükü
HAP
Revit
W
W
3113
2888
13104 13295
0
0
0
0
0
0
0
0
8665
8526
3642
3762
0
0
0
0
0
0

Fark
%
7,23
1,46
1,60
3,29
-
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Toplam Mahal Yükleri
Fan

83319
5036

98341
5036

18,03
0,00

28524
0

28471
0

0,19
-

Havalandırma

24756

19425

21,53

37323

38545

3,27

Toplam Sistem Yükü
Toplam Zon Yükü

29792
113111

24461
122802

17,89
8,57

37323
65847

38545
67016

3,27
1,78

Toplam Şartlandırma Yükü

106880

122802

14,90

67279

67016

0,39

Toplam
Isı
Yükleri

Sistem
Isı
Yükleri

Zon Isı Yükleri

Isı
Yükleri

Tablo 9. Yönetim zonunun ısıtma ve soğutma yükleri

YÖNETİM ZONU
Soğutma Yükü
Komponentler
HAP
Revit
Fark
W
W
%
Duvar
1077
1567
45,50
Pencere
33462
50439 50,74
Kapı
0
0
Çatı
557
1220
Çatı Penceresi
0
0
Taban
0
0
Partition
8629
8526
1,19
İnfiltrasyon
2655
1682
36,65
Aydınlatma
10238
10201
0,36
Elektrikli Ekipman
8305
8261
0,53
İnsan
17668
17669
0,01
Toplam Mahal Yükleri
82591
99565 20,55
Fan
5039
5039
0,00

Isıtma Yükü
HAP
Revit
W
W
3113
2899
13104 13295
0
0
1327
1475
0
0
0
0
8665
8526
3639
3768
0
0
0
0
0
0
29848 29963
0
0

Fark
%
6,87
1,46
1,60
3,54
0,39
-

Havalandırma

26604

19425

26,98

36932

38545

4,37

Toplam Sistem Yükü
Toplam Zon Yükü

31643
114234

24464
124029

22,69
8,57

36932
66780

38545
68508

4,37
2,59

Toplam Şartlandırma Yükü

109057

124029

13,73

66055

68508

3,71

ġekil 3. Revit ve HAP ile hesaplanan konut zonunun ısıtma yükleri
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(a)

(b)
ġekil 4. Revit ve HAP ile hesaplanan ofis zonunun (a) ısıtma, (b) soğutma yükleri

(a)
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(b)
ġekil 5. Revit ve HAP ile hesaplanan yönetim zonunun (a) ısıtma, (b) soğutma yükleri

SONUÇ
2

Ġstanbul ilinde toplam 2376m kullanım alanlı, 8 katlı bir binanın ısıtma ve soğutma yükleri HAP ve
Revit programlarıyla bulunmuĢ ve karĢılaĢtırmaları yapılmıĢtır. Binada farklı sistemlerin
2
karĢılaĢtırılabilmesi için 3 farklı zon olduğu düĢünülmüĢtür. Ġlk 2 katı 692m kullanım alanlı konut zonu
2
olup, bu zonun 1. katında 26 mahal, 2. katında 24 mahal vardır. Sonraki 3 kat 842m kullanım alanlı
ofis zonu olarak düĢünülmüĢtür. Ofis zonun ilk iki katında 20 mahal ve 3. katında 10 mahal vardır. Son
2
3 kat 842m kullanım alanlı yönetim zonu olarak düĢünülmüĢtür. Yönetim zonun ilk iki katında 20
mahal ve son katında 10 mahal vardır. Binanın farklı zonlarında farklı sistemler seçilerek, sistem bazlı
bir karĢılaĢtırma yapılmak istenmiĢtir. Bunun için konut zonu radyatörle ısıtma, ofis zonu 4 borulu fancoille ısıtma ve soğutma ayrıca sabit debili havalandırma (CAV), yönetim zonu ise sabit debili tüm
havalı sistem ile ısıtma ve soğutma yapıldığı her iki programa da girilmiĢtir.
Revit’te toprak kotundan gelmesi gereken ısıtma yükü hesaplanamamıĢtır. Bunun yerine iklimlendirilen
en alt katın altında iklimlendirilmeyen bir mahal oluĢturulmuĢtur ve toprak kotundan gelmesi gereken
bu yük partitions olarak hesaplanmıĢtır.
HAP programında zonlar oluĢturulurken en fazla 50 mahalden bir zon yapılabilmektedir. Bu durum zon
oluĢtururken sıkıntı oluĢturmaktadır.
HAP programı daha fazla sistem seçmeye imkânı verirken, Revit programında daha az sistem
alternatif vardır.
Konut zonunda sadece ısıtma yükleri hesaplanmıĢtır. Toplam mahal ısıtma yükleri ve toplam zon
yükleri karĢılaĢtırıldığında iki programın arasındaki fark %3,24’dür. HAP programı termostat ayar
düzeltmesi yaparak toplam Ģartlandırma yükü hesaplamaktadır. Toplam Ģartlandırma yüklerini
karĢılaĢtırdığımızda fark %8,57 olarak bulunmuĢtur (ġekil 6).
Ofis zonunda iki programla hesaplanan ısıtma yükleri karĢılaĢtırıldığında: Toplam mahal yüklerindeki
fark %0,19, sistem ısı yüklerindeki fark %3,27, toplam zon yüklerindeki fark %1,78 ve toplam
Ģartlandırma yüklerindeki fark %0,39 olarak bulunmuĢtur (ġekil 7.a.).
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Ofis zonunda soğutma yükleri karĢılaĢtırıldığında: Toplam mahal yüklerindeki fark %18,03, sistem ısı
yüklerindeki fark %17,89, toplam zon yüklerindeki fark %8,57 ve toplam Ģartlandırma yüklerindeki fark
%14,90 olarak bulunmuĢtur (ġekil 7.b.).
Yönetim zonunda iki programla hesaplanan ısıtma yükleri karĢılaĢtırıldığında: Toplam mahal
yüklerindeki fark %0,39, sistem ısı yüklerindeki fark %4,37, toplam zon yüklerindeki fark %2,59 ve
toplam Ģartlandırma yüklerindeki fark %3,71 olarak bulunmuĢtur (ġekil 8.a.).
Yönetim zonunda soğutma yükleri karĢılaĢtırıldığında: Toplam mahal yüklerindeki fark %20,55, sistem
ısı yüklerindeki fark %22,69, toplam zon yüklerindeki fark %8,57 ve toplam Ģartlandırma yüklerindeki
fark %13,72 olarak bulunmuĢtur (ġekil 8.b.).

ġekil 6. Revit ve HAP ile hesaplanan konut zonunun ısıtma yükleri arasındaki % fark

(a)
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(b)
ġekil 7. Revit ve HAP ile hesaplanan ofis zonunun a) ısıtma yükleri b) soğutma yükleri arasındaki %
fark
Zonların ısıtma yükleri arasında fark, oldukça azdır (%0,19-8,57). Isıtma yükleri detaylı incelendiğinde
bu farkın da duvar ve havalandırma yüklerinden gelen yüklerin farklılıklardan kaynaklandığı görülür.
Zonlara ait soğutma yükleri arasındaki fark ise ısıtma yüklerine göre nispeten daha fazladır (%8,5722,69). Soğutmada toplam yük ile zon yükü arasında meydana gelen bu farklılık, duvarlardan,
pencerelerden, infiltrasyondan ve havalandırmadan gelen yüklerin farklı olmasından
kaynaklanmaktadır. HAP havalandırma soğutma yüklerine Revit programına göre daha fazla
hesaplamaktadır.

(a)
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(b)
ġekil 8. Revit ve HAP ile hesaplanan yönetim zonunun a) ısıtma yükleri b) soğutma yükleri arasındaki
% fark
00

Soğutma yüklerinin maksimum olduğu zaman Ağustos 15: olarak hesaplanmıĢtır.
HAP ve Revit programları ısıtma yüklerini birbirlerine çok yakın hesaplarken, soğutma yüklerinde
komponentler arasında %50’lere varan hatalar olsa bile, toplam Ģartlandırma yüklerini makul farklar ile
bulabilmektedir.
Fan-coil + sabit debili havalandırma sistemi seçilen ofis zonunda toplam Ģartlandırma soğutma yükü iki
program arasında %14,90 fark ile hesaplanırken, sabit debili tam havalı sistem seçilen yönetim
zonunda bu fark % 13,72 olarak hesaplanmıĢtır.
Her iki programda eksik yanlarını tamamlaması durumunda, mühendisler için vazgeçilmez programlar
olacaklardır.
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ÖZET
Yapılarda ısıl konfor ve enerji etkin kullanımına yönelik çalıĢmalar genelde ısıtma sistemlerini
içermektedir. Ancak, sıcak iklim bölgelerinde soğutma sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Enerji etkin
bina tasarımında amaç, enerji tüketimini en aza indirgemektir. Ġklimlendirme sistemlerinin kapasite
yüklerinin belirlenmesinde soğutma yükü hesaplamaları önemli etkenlerden birisidir. Ġklimlendirme
projelerinde ısı kazançlarının hesaplanması birçok yöntem ile yapılabilmektedir. Bu çalıĢmada örnek
bir yapının FineHVAC bilgisayar programı kullanılarak farklı yöntemler ile ısı kazanç hesaplamaları
yapılarak her bir metottan elde edilen sonuçlar analiz edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Soğutma yükü, FineHVAC, ASHRAE TETD/TA Yöntemi, ASHRAE TFM Yöntemi,
ASHRAE CLTD Yöntemi, ASHRAE RTS Yöntemi.

ABSTRACT
Studies deals with thermal comfort and effectively utilization of energy contain usually heating
systems. However, it is needed to cooling systems in the hot climate regions. The aim of energy
efficient building design is reduced to energy consumption. The cooling load calculations are one of
the most important factors to determining capacities of HVAC systems. There are many methods for
the heat gains calculations. In this study, heat gains of an exemplary building is calculated by the
different methods by means of FineHVAC software and the obtained results from each of the
methods results are compared.
Keywords: Cooling load, FineHVAC, ASHRAE TETD/TA Method, ASHRAE TFM Method, ASHRAE
CLTD Method, ASHRAE RTS Method.

1. GİRİŞ
Günümüzde yaĢanılan ortamların iç hava kalitesinin ve Ģartlarının belirli bir seviyede olması zorunluluk
haline gelmiĢtir. Bu sebeple, iklimlendirme sistemlerinin kullanımı giderek yaygınlaĢmakta ve bunun
sonucu olarak da uygun sistemin belirlenmesi büyük önem kazanmaktadır. Ġklimlendirme sisteminde
cihazların uygun kapasitede ve özellikte seçilmemesi yatırım, iĢletme ve bakim maliyetlerini
arttırmaktadır. Ayrıca istenilen iç hava Ģartları sağlanamadığından çalıĢma performansında da
düĢüĢler yaĢanmaktadır. Enerji tüketiminin yaklaĢık %60'ini ithal eden bir ülke için, uygun sistem
seçimi enerji kaynaklarının verimli olarak kullanılmasını sağlayacaktır [1].
Ġklim, yerleĢimlerin planlanmasını ve yapı tasarımını etkileyen fiziksel etkenlerin baĢında gelir. Ġklimi
oluĢturan hava sıcaklığı, bağıl nem, rüzgâr, güneĢ ıĢınımları ve yağıĢlar kiĢilerin açık mekânlarda
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ısısal konfor duygusunu doğrudan etkilediği gibi kapalı hacimlerde de dolaylı olarak etkiler. Özellikle
güneĢin ıĢınım etkisi ve hava sıcaklığı sıcak ve soğuk hava koĢullarında yapı içi ısısal konfor
açısından önemlidir. Ayrıca sıcak-nemli iklim bölgelerinde, nem faktörü konfor açısından olumsuzluk
yaratmakta ve bağıl neme bağlı olarak hissedilir sıcaklıkta artıĢ görülmektedir. Sıcak hava ve yüksek
nem oranının yarattığı olumsuz koĢullar nedeniyle bu bölgelerde baskın olan sıcak dönem soğutma
yükü açısından önemlidir [2].
Yapılarda ısı kazancı hesaplamaları, çok sayıda formül ve tablo içerdiğinden dolayı oldukça zaman
alıcı ve zahmetli bir iĢlemdir. Dolayısıyla, elle hesaplamalarda hatalar oluĢabilmektedir. Bilgisayar
programlarının ortaya çıkması, bu zaman alıcı iĢlem süresini azaltmıĢ ve hata yapma olasılığını
hemen hemen ortadan kaldırmıĢtır.
Bu çalıĢmada, FineHVAC programı ile ASHRAE TETD/TA (Carrier), ASHRAE CLTD, ASHRAE RTS
VE ASHRAE TFM gibi dört farklı hesaplama yöntemi göre, Ġzmir ilindeki örnek bir konferans salonu
için soğutma yükü değerleri hesaplanmıĢ ve her bir metottan elde edilen sonuçlar analiz edilerek
karĢılaĢtırılmıĢtır.

2. SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMA YÖNTEMLERİ
Yapıların soğutma yükü hesabında; direkt güneĢ ıĢınımı, iletim, havalandırma/sızma (infiltrasyon) ve
cihazlar ve insanlar gibi iç yüklerden oluĢan ısı kazançları dikkate alınır. Tüm bu yüklerin ayrı ayrı
hesaplanarak toplanması ile toplam duyulur ısı kazancı hesaplanır. Ayrıca ortamın neminin
oluĢturduğu gizli ısı yükleri hesaplanarak, duyulur ve gizli ısıların toplamı olan toplam soğutma yükü
değeri bulunur [3].
Hesaplamaların yapılabilmesi için yapı ya da hacme iliĢkin veriler, fiziksel özellik ve büyüklükler,
binanın konumu ve yönleri belirlenir. Soğutma yükü hesaplarının yapılacağı günün, dıĢ iklimsel verileri
elde edilir. Ġç aydınlatma aygıtları, o mekânda yaĢayan kiĢi sayısı, iç donanım, aletler vb. iç ısı yüküne
etki edecek elemanlar ve iç ortam konfor koĢullarına iliĢkin değerler belirlenir [2].
Soğutma yükü hesabında, yük bileĢenlerinin ve etki düzeylerinin göz önüne alınması için, değiĢik
kaynaklarda, birbirinden, gerek yöntemlerin ve gerekse verilerin ayrıntılarında farklılıklar içeren
hesaplama yöntemleri ile karĢılaĢılabilir. Akademik ve endüstriyel çevrelerin üzerinde uzlaĢtıkları,
belirli bir yöntem olmamakla birlikte, mevcut yöntemlerdeki mantık benzerdir. Hangi yöntem
kullanılırsa kullanılsın, sonuç bir tahmindir. ASHRAE, VID ve CIBSE tarafından önerilen hesaplama
metotları en çok kullanılan yöntemlerdir [4]. ASHRAE metodu için karmaĢıklık ve doğruluk arasındaki
iliĢkiyi gösteren çizelge ġekil 1’de gösterilmiĢtir.

Şekil 1. ASHRAE Soğutma Yükü Hesaplamaları için karmaĢıklık-doğruluk arasındaki iliĢki [5]
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Bu çalıĢmada, ASHRAE tarafından önerilen dört yöntem araĢtırılmıĢtır:
1. ASHRAE TETD/TA Yöntemi
2. ASHRAE TFM Yöntemi
3. ASHRAE CLTD Yöntemi
4. ASHRAE RTS Yöntemi
2.1. ASHRAE TETD/TA (Carrier) Yöntemi
1967 yılında ASHRAE tarafından yayınlanan ilk yöntem, TETD/TA (The Total Equivalent Temperature
Difference/Time-Averaging-Toplam EĢdeğer Sıcaklık Farkı/Zaman Ortalama) yöntemidir. TETD/TA
yöntemi, ülkemizde en fazla bilinen ve uygulanan yöntemdir. Bu yöntem tecrübeli kullanıcılara geniĢ
bir aralıkta geçerli olan sonuçlar verebilmektedir. Bu yöntemde mutlak sıcaklık farkı yerine eĢ değer
sıcaklık farkı kullanılmaktadır [4].
Duvar ve çatı yüzeylerinden olan ısı kazancı hesaplamasında düzeltilmiĢ eĢdeğer sıcaklık farkı
kullanılır. EĢdeğer düzeltilmiĢ sıcaklık farkı, belirli bir referansa göre hazırlanmıĢ tablolarda verilen
duvar ve çatı yönüne bağlı olarak okunan eĢdeğer sıcaklık farkı ile dıĢ tasarım sıcaklığı, iç tasarım
sıcaklığı ve gece-gündüz sıcaklık farkı değerlerine göre hesaplanan sıcaklık düzeltme miktarının
toplanması ile hesaplanır. Pencere ve kapılardan olan ısı kazançlarının hesabında ise, direkt güneĢ
ıĢınımı ile birlikte iletim ve taĢınımla olan ısı kazançları da dikkate alınır. Pencere birim alanından
güneĢ ıĢınımı ile olan ısı kazancı, cam malzemesi, tasarımı, yönü ve panjur gibi faktörlerde göz önüne
alınarak çeĢitli katsayılarla çarpılarak hesaplanır. Pencereler için, taĢınım ile olan ısı kazancında ise
dıĢ hava sıcaklığı ile iç ortam sıcaklığı farkı esas alınır.
2.2. ASHRAE TFM Yöntemi
Isı dengesi kavramımın en iyi uyarlaması olarak bilinen TFM (Transfer Function Method-Transfer
Fonksiyonu) Yöntemi, 1972 yılında ASHRAE tarafından sunulmuĢtur. Çok fazla iĢlem adımına sahip
olan bu yöntem, özellikle enerji analizinde kullanılan ortalama soğutma yükü hesabi için uygundur [1].
TFM, ısı denge yönteminden üretilmiĢ bir metottur. Transfer fonksiyon yöntemindeki denklem
katsayıları doğrudan bir ısı denge analizinden türetilmiĢtir. Bu yöntem, ısıtma ve soğutma yüklerini en
hassas Ģekilde hesaplayabilen ve bina yapı elemanları ve bina içindeki dekorasyon amacıyla
kullanılan objelerinde zamana bağlı olarak ısı depolama etkisini göz önüne alan ve hesaplamalara
dâhil eden bir yöntemdir. Bu yöntem ile bir bina elemanından binaya geçen ısı miktarı, o bina
elemanının zamana bağlı olarak depoladığı ısı miktarı ve bir ısı kaynağı gibi davranarak tekrar içeriye
verdiği ısı miktarı saat-saat hesaplanabilmektedir. Bu hesaplamalarda güneĢ-hava sıcaklığı adı verilen
ve söz konusu bina hacmi için iç ortam sıcaklığı ile dıĢ ortam Ģartlarını tanımlayan bir sıcaklık değeri
kullanılmaktadır. Hesaplamaları hızlandırmak için, denklem kısaltmaları ve kabuller kullanılması bu
yöntemi çok etkin yapmaktadır. TFM duvarlar ve çatılar için U (toplam ısı transfer katsayısı) değerlerini
kullanmamaktadır [6,7].
Transfer Fonksiyonu Yönteminde, ısı balansı yönteminin basitleĢtirmesi için bazı matematiksel “hileler”
kullanılır. Böylece verimli hesaplama zamanları, ısı balans yönteminin doğruluğundan çok ödün
vermeden, daha hızlı gerçekleĢtirilir. Transfer Fonksiyonu iĢlemi hesapları ısı kaynaklarından, sıcak
çevre havası, güneĢ radyasyonu, aydınlatmalar, insanlar vb. gibi ısı kazançlarının iletim, taĢınım,
radyasyon ve ısı depolama iĢlemlerinden geçerek nasıl yüke dönüĢtüğünü inceler. Böylece gerçek
zamanlı olarak bir bina için dinamik ısı transferlerini hesaplar. Ayrıca özel dizayn, yapı, çevre, bina
kullanım Ģartları için de hesaplamalar yapılır ki, hesaplamalar her değiĢik bina uygulamasına
özelleĢtirilmiĢ olur. Bilgisayar yazılımı kullanılarak yapılması sayesinde, transfer fonksiyonları
karmaĢıklığı ve doğruluk arasında iyi bir uzlaĢma sağlar. Program kullanılırken, Transfer Fonksiyonu
Metodu kullanılarak, tüm yük kaynakları dinamik ısı akıĢını içerir Ģekilde hesaplanır. [5].
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2.3. ASHRAE CLTD Yöntemi
TFM'nin basitleĢtirilmiĢ bir Ģekli olarak ASHRAE CLTD (Cooling Load Temperature Difference/Cooling
Load Factor-Soğutma Yükü Sıcaklık Farkı/Soğutma Yükü Çarpanı) yöntemi, ASHRAE tarafından 1977
yılında sunulmuĢtur [1]. Bu metot CLTD ve CLF tablolarını kullanan el ile hesaplama tekniği için
geliĢtirilmiĢ ve CLTD/CLF tablo verileri; TFM yöntemi kullanılarak elde edilmiĢtir [8].
Bu yöntemde iki dikkat çekici nokta vardır. Bunlardan birincisi, herhangi bir kaynaktan meydana gelen
ısı kazancı ile aynı kaynaktan iklimlendirme sistemine yansıyan soğutma yükünün eĢit olmayacağıdır.
Depolama etkileri ile oluĢan bu fark, tablolardan okunan SCL, CLF katsayıları ile depolama etkileri de
hesaba katılarak ortadan kaldırılmıĢtır. Ġkincisi, soğutma yüküne tüm yük bileĢenlerinin, sürekli olarak
ve hep birlikte etkilemeyebileceğidir. Bu yöntemde yerine göre uygun kullanım çarpanları ile hesaba
katılmaktadır. Kullanılan yapı malzemelerine göre tablolardan malzemelerin ısı iletkenliklerine ve
ıĢınım yayma özelliklerine bakılarak toplam ısı geçiĢ katsayısı (U) hesaplanabilir. Yüzey
geçirgenliklerinin bulunduğu tabloda taĢınıma ek olarak ıĢınım etkileri de dikkate alınmıĢtır. CLTD
değerleri, soğutma Ģartlarında dıĢ yüzeylerde taĢınım ve ıĢınım etkilerini birlikte göz önüne alan ve
yapı elemanlarının ısı depolama etkilerini de kapsayan eĢdeğer sıcaklık farkıdır. [4].
Pencerelere düĢen güneĢ ıĢınımı, mahal içine girip, içindeki yüzeylerde yutulduktan sonra zaman
içerisinde, mahal havasına geçer ve böylelikle soğutma yükü oluĢturur. SCL (güneĢ soğutma yükü)
değeri, pencerenin iç ve dıĢ kısımlarında herhangi bir gölgeleme elemanı (panjur, perde v.b) olup
olmamasına göre bir referans pencere yüzeyinin birim alanı baĢına, birim zamandaki güneĢ
ıĢınımından oluĢan soğutma yükü anlamına gelir. SC (gölgeleme katsayısı), pencerenin iç ve dıĢ
kısmında gölgeleme elemanları bulunması nedeniyle ve yaz Ģartlarında güneĢ ıĢınlarının dik geliĢ
açısından ıĢınımı azaltma etkisini temsil eden boyutsuz bir çarpandır [4].
Bir insandan geçen duyulur ve gizli ısı kazançları, insanların etkinliklerine göre tablolardan alınır.
Ġnsanların aynı anda iklimlendirilen mahalde olma ihtimaline göre bu değerler kullanım çarpanı ile
çarpılır [4].
Aydınlatmadan kaynaklanan ısı kazançları, ısı depolaması nedeniyle anında soğutma yükü olarak
ortaya çıkmaz. Kullanma çarpanı, soğutma yükü hesaplarının yapıldığı Ģartlardaki aydınlatma
gücünün, toplam kurulu aydınlatma gücüne oranıdır [4].
Ġklimlendirilecek mahalde bulunan makine ve cihazlar bulundukları ortama ısı verdikleri için soğutma
yükü meydana getirmektedir. Makinelerden gelen ısı kazancı motor gücüne, motor verimine, motor
kullanım çarpanına ve motor yük çarpanına bağlıdır [4].
2.3. ASHRAE RTS Yöntemi
IĢınım zaman serisi (RTS) yöntemi tasarım soğutma yükü hesaplamalarını gerçekleĢtirmek amacıyla
ASHRAE Handbook 2001’de ısı dengesi (HB) yöntemi ile birlikte yayınlanmıĢ ve ısı dengesi
yönteminden elde edilen yeni bir yöntemdir ve ısı dengesi içermeyen TETD/TA, TFM ve CLTD/CLF
gibi diğer yöntemlerin yerini almıĢtır. [9].
Bu yöntem, güvenilir ve daha az iĢleme olanak sağlayan bir yönteme cevap vermek için geliĢtirilmiĢtir.
RTS yöntemiyle zon tipinin ve farklı yapıların soğutma yükü üzerindeki etkilerinin araĢtırılması ve
karĢılaĢtırılması kolayca sağlanabilmektedir. Bu yöntemin ASHRAE tarafından önerilen diğer
yöntemlerden (TFM, TETD/TA) en önemli farkı, iletimle ısı kazancının hesaplamasındaki farklılıktır [4].
Bu hesap yönteminde, ele alınan ortamı çevreleyen opak ve saydam duvarlara gelen anlık ısının belirli
bir gecikmeyle (faz farkı) iklimlendirilen ortamda soğutma yüküne dönüĢmesi, CTS ve RTS olarak
adlandırılan seriler yardımıyla dikkate alınmaktadır. Ortamı çevreleyen opak duvarların (veya çatıların)
dıĢ yüzeyine gelen ısı belirli bir gecikmeyle (faz farkı) önce iç yüzeye aktarılmakta, oradan da ortama
geçmektedir. Bu gecikmeyi dikkate almak amacıyla, RTS yönteminde “iletim zaman serisi” olarak
adlandırılan CTS (Conduction Time Series) değerleri kullanılmaktadır. Bu yaklaĢıma göre, hesap
saatindeki soğutma yükü duvarın ısı depolama özelliğine göre daha önceki saatlerdeki ısı
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kazancından etkilenmektedir. Ġç yüzeye gelen ısının bir bölümü taĢınım, bir bölümü ise ıĢınım yoluyla
ortama geçer. TaĢınımla ısı yükü doğrudan soğutma yüküne dönüĢür. IĢınımla ısı kazancı ise, önce
ortamda bulunan cisimlere çarparak o cisimlerin yüzey sıcaklığını arttırır. Cisim yüzey sıcaklığı ortam
havası sıcaklığını aĢınca da iç ortam havasını ısıtır. Bu iĢlemlerin oluĢabilmesi için belirli bir zaman
gerektiğinden, ıĢınımla ısı kazancı belirli bir faz farkı ile soğutma yüküne dönüĢür. Bu faz farkını
dikkate almak amacıyla “güneĢ dıĢı ıĢınım zaman serisi” olarak adlandırılan “non-solar RTS” (Radiant
Time Series) değerleri kullanılmaktadır. RTS değerleri ortamın yüzey özelliklerine (halı v.b.) ve ortam
içerisinde bulunan cisimlerin yoğunluğuna göre değiĢir. ASHRAE Fundamentals Handbook’da, RTS
değerleri binanın yapısına göre hafif, orta ve ağır olmak üzere üç farklı durum için verilmiĢtir. Saydam
duvarlardan gelen ısı kazancı iletim, doğrudan ıĢınım, yayılı ıĢınım ve yansıyan ıĢınımdan
kaynaklanan bileĢenler Ģeklinde ayrı ayrı hesaplanır. Ortam içerisine giren doğrudan ıĢınımın tamamı
belirli bir gecikmeyle soğutma yüküne dönüĢür. Bu faz farkını dikkate almak amacıyla “güneĢ ıĢınım
zaman serisi” olarak adlandırılan “solar RTS” değerleri kullanılmaktadır. Diğer üç bileĢen (iletim, yayılı
ve yansıyan) toplanarak tek bir ısı kazancı türü gibi değerlendirilir. Opak duvarlarda olduğu gibi, içeriye
giren bu ısının yine belirli bir oranı taĢınım ve belirli bir oranı da ıĢınım yoluyla ortama geçer.
TaĢınımla ısı yükü doğrudan soğutma yüküne dönüĢürken, ıĢınımla ısı yükü güneĢ-dıĢı RTS değerleri
kullanılarak soğutma yüküne çevrilir. Ġç ısı kaynakları (insan, aydınlatma, cihaz) tarafından üretilen
gizli ısı ve duyulur ısının taĢınım kısmı doğrudan soğutma yüküne dönüĢürken, duyulur ısının ıĢınım
kısmı belirli bir gecikmeyle soğutma yüküne dönüĢür. Bu gecikme güneĢ-dıĢı RTS değerleri ile dikkate
alınır. Ġnfiltrasyon ve ventilasyondan kaynaklanan ısı kazançları ise anlık olarak soğutma yüküne
dönüĢür [10].
RTS yönteminde hesaplar daha detaylı yapıldığından dolayı, CLTD/CLF yöntemine göre daha fazla
iĢlem gerektirmektedir ve dıĢ hava sıcaklığı ile ısıl depolamalar, zamanın fonksiyonu (24 saat) olarak
hesaplanmaktadır. Fakat, RTS yönteminde tablolar az olduğundan dolayı kullanımı CLTD/CLF
yöntemine göre daha kolaydır. RTS ile önce ısı kazançları ve daha sonra soğutma yükü bulunurken,
CLTD/CLF yönteminde doğrudan soğutma yükü hesaplanmaktadır. RTS yöntemi HB’’den
türetilmiĢken, CLTD/CLF yöntemi HB yönteminden türetilen TFM yönteminden türetilmiĢtir ve RTS
yöntemi CLTD/CLF yönteminden daha güvenilirdir [4].

3. HESAPLAMA METOTLARININ ÖRNEK BİNAYA UYGULANMASI
ASHRAE TETD/TA, ASHRAE TFM, ASHRAE CLTD ve ASHRAE RTS soğutma yükü yöntemleri ile
o
o
Fine-HVAC paket programında hesaplanan Rakım değeri 5 olan Ġzmir (enlem 38 52’, boylam 27 02’)
ilindeki örnek bir konferans salonunun mimari planı ġekil 2’de gösterilmiĢtir.
Hesaplamalarda aĢağıdaki koĢullar değerlendirilmiĢtir:
 Referans ay olarak Temmuz seçilmiĢtir.
o
 Ġzmir ili dıĢ sıcaklık ve bağıl nem değerleri sırasıyla 37 C ve %39 dır.
o
 Mahal iç sıcaklık ve bağıl nem değerleri sırasıyla 25 C ve %50 dir.
 Ağustos ayının sonuçları sunulmuĢtur.
o
 Toprak sıcaklığı ile mahal sıcaklığı arasındaki fark 10 C olarak kabul edilmiĢtir.
 Ġlk-Son kontrol zamanları 08:00-18:00 arasındadır.
 DıĢ duvarın orta renk ve duvar malzemesinin YTONG olduğu (CLTD Metot C tipi) kabul
edilmiĢtir.
 Tavan yapı malzemesinin Çelik saç 55 mm izoleli (CLTD Metot E tipi) olduğu kabul edilmiĢtir.
 DöĢemenin toprak ile temaslı olduğu ve Marley kaplı beton kullanıldığı kabul edilmiĢtir.
 Pencerelerin ahĢap, 12 mm boĢluklu Isıcam olduğu kabul edilmiĢ ve cam gölgeleme katsayısı 0,9 olarak
alınmıĢtır.




Dekorasyon tipi normal halı yok olarak kabul edilmiĢtir.
Binanın hava akıĢkanlı sistemle iklimlendirildiği kabul edildiğinden dolayı hava sızıntısı
(infiltrasyon) ısı kazançları hesaplanmamıĢtır.
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Şekil 2. Örnek uygulama konferans binası
Bina duvar, pencere, kapı, döĢeme ve tavan malzemelerin özellikleri Tablo 1’de verilmiĢtir.
Tablo 1. Bina yapı malzemeleri ve özellikleri
Yüzey
Tipi

Yön

D1
G
P1
G
P2
G
D1
D
P3
D
P1
D
D1
K
D1
B
P4
B
P1
B
K1
B
DÖ
T
D: DıĢ duvar

Yükseklik Yüzey Toplam Yüzey Çıkarılan
veya
Alanı
Alanı
Alan
Genişlik
(m²)
(m²)
(m²)
(m)
0,64
11,80
4,50
53,10
53,10
1,28
3,02
0,35
1,80
0,63
0,63
3,02
0,36
1,80
0,65
0,65
0,64
17,80
4,50
80,10
80,10
1,15
3,02
0,35
1,50
0,52
0,52
3,02
0,35
1,80
0,63
0,63
0,64
11,80
4,50
53,10
53,10
0,64
17,80
4,50
80,10
80,10
5,57
3,02
0,36
1,50
0,54
0,54
3,02
0,35
1,80
0,63
0,63
3,02
2,00
2,20
4,40
4,40
2,52
11,80
17,80
210,1
210,1
0,44
11,80
17,80
210,1
210,1
P:Pencere
K: Kapı
DÖ: DöĢeme
T: Tavan

U
(W/m²K)

Uzunluk
(m)

Hesap
Yüzeyi
(m²)
51,82
0,63
0,65
78,95
0,52
0,63
53,10
74,53
0,54
0,63
4,40
210,1
210,1

Soğutma yükü hesaplamaları coğrafi konum ve mahal içerisinde bulunan cihaz, insan aktivitesi gibi
birçok parametreye bağlıdır. Tablo 2’de hesaplamalarda kullanılan tasarım parametreleri verilmiĢtir.
Yöntemler arasındaki en önemli fark; duvar, döĢeme ve tavan gibi yüzeylerden gelen ısı kazançlarında
oluĢmaktadır. ġekil 3’de saatlik bu bileĢenlerden oluĢan ısı kazanç değerleri gösterilmiĢtir.
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Tablo 2. Tasarım Parametreleri
Özellikler
945,18 m3
1000 W
200

Parametre
Mahal boyutları
Aydınlatma
KiĢi sayısı
Cihazlar
 Bilgisayar
 Büyük monitör
 Lazer
yazici(orta)
 Kahve makinasi
 Su sogutucusu

3
1
1

Açıklama
11,8 m * 17,8 m * 4,5 m (Uzunluk*GeniĢlik*Yükseklik)
Floresan ıĢık 1x18, 690mm
Oturuyor
Duyulur ısı (W)
Gizli ısı (W)
55
0
80
0
160
0
1050
350

1
1

450
0

22000

ASHRAE CLTD

Yüzey Isı Kazanç Yükleri (W)

20000

ASHRAE TETD/TA (Carrier)

ASHRAE TFM

ASHRAE RTS

18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Saat
Şekil 3. Yüzey ve saat baĢına toplam ısı kazanç yükleri
ġekil 3’de görüldüğü gibi, ASHRAE CLTD, ASHRAE TETD/TA ve ASHRAE RTS yöntemlerinden
yüzeyler için hesaplanan ısı kazanç yükleri birbirine yakın değerler çıkmasına rağmen, ASHRAE TFM
yöntemi ile hesaplanan değerler diğer 3 yönteme göre yaklaĢık iki kat daha yüksek çıkmaktadır.
Mahalde oluĢan iç ısı kazanç değerleri tüm yöntemlerde aynı sonucu vermektedir ve saatlik olarak kW
cinsinden Tablo 3’de verilmiĢtir.
Tablo 3. Mahal iç yük kazançları (kW)
Yük Tipi
Aydınlatma
KiĢiler (Duyulur Isı)
KiĢiler (Gizli Isı)
KiĢiler (Toplam Isı)
Cihazlar (Duyulur)
Cihazlar (Gizli Isı)
Cihazlar (Toplam)

08:00
1,4
13
6
19
1,8
0,45
2,25

09:00
1,4
13
6
19
1,8
0,45
2,25

10:00
1,4
13
6
19
1,8
0,45
2,25

11:00
1,4
13
6
19
1,8
0,45
2,25

12:00
1,4
13
6
19
1,8
0,45
2,25

13:00
1,4
13
6
19
1,8
0,45
2,25

14:00
1,4
13
6
19
1,8
0,45
2,25

15:00
1,4
13
6
19
1,8
0,45
2,25

16:00
1,4
13
6
19
1,8
0,45
2,25

17:00
1,4
13
6
19
1,8
0,45
2,25

18:00
1,4
13
6
19
1,8
0,45
2,25

Her bir metoda göre hesaplanan bina toplam ısı yüklerinin zamana göre değiĢimi ġekil 4’de
gösterilmiĢtir.
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Şekil 4. Bina toplam ısı yüklerinin zamana göre değiĢimi
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ġekil 4’den görüldüğü gibi, tüm metotlarda saat 15:00’de ısı kazanç değerleri maksimum değerine
ulaĢmıĢtır. En fazla ısı kazancı havalandırmadan kaynaklanan ısı yükü değerleri iken en düĢük ısı
kazancı aydınlatmadan olan ısı yükleridir. ASHRAE CLTD, ASHRAE TETD/TA, ASHRAE RTS
yöntemlerinden hesaplanan mahal toplam ısı kazanç yükleri birbirine yakın değerler çıkmasına
rağmen, ASHRAE RTS metodunda duvar, tavan ve döĢeme gibi yüzeylerden olan ısı kazançları
yüksek çıktığı için, bu yöntem ile hesaplanan sonuçlar diğer 3 yönteme göre daha yüksek değerlere
sahiptir.
4. SONUÇLAR
Soğutma sistemi kapasitelerinin belirlenmesinde en önemli etken, soğutma yüklerinin doğru tespit
edilebilmesidir. Soğutma yükü hesaplamaları oldukça kapsamlı, uzun süren iĢlemler gerektirdiği için
soğutma yükleri için hazırlanmıĢ paket programlarının kullanılması, iĢlemlerin daha kısa sürede
yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Bu çalıĢmada, FineHVAC paket programı ile ASHRAE
TETD/TA (Carrier), ASHRAE CLTD, ASHRAE RTS VE ASHRAE TFM gibi dört farklı hesaplama
yöntemine göre, Ġzmir ilindeki örnek bir konferans salonu için soğutma yükü değerleri hesaplanmıĢ ve
her bir metottan elde edilen sonuçlar analiz edilerek karĢılaĢtırılmıĢtır. Temmuz ayı referans alınarak
24 Ağustos tarihi için yapılan analizlerde, bu dört yöntem ile elde edilen sonuçlar aĢağıdaki gibidir;
 Dört metot için yapılan hesaplamalarda elde edilen sonuçlar arasındaki önemli fark; duvar,
çatı ve döĢeme gibi yüzeylerden gelen ısı kazançlarında oluĢmaktadır.
 Yüzeyler için hesaplanan ısı kazanç yükleri, ASHRAE CLTD, ASHRAE TETD/TA ve ASHRAE
RTS yöntemlerinden birbirine yakın değerler çıkmasına rağmen, ASHRAE TFM yönteminde
bu değerler diğer 3 yönteme göre yaklaĢık iki kat daha yüksek çıkmaktadır.
 Yüzeylerden olan en yüksek ısı kazançları; ASHRAE TETD/TA yönteminde saat 17.00’de
11,32 kW olarak, ASHRAE CLTD yönteminde saat 18.00’de 12 kW olarak, ASHRAE RTS
yönteminde saat 18.00’de 10,81 kW ve ASHRAE TFM yönteminde saat 18.00’de 19,01 kW
olarak hesaplanmıĢtır.
 Aydınlatma, kiĢiler ve cihazlar gibi mahalde oluĢan iç ısı kazanç değerleri tüm yöntemlerde
aynı sonucu vermektedir.
 Havalandırmadan oluĢan en yüksek ısı kazançları; tüm yöntemlerinde saat 15.00’de 23,97 kW
olarak hesaplanmıĢtır.
 En fazla ısı kazancı havalandırmadan kaynaklanan ısı yükü değerleri iken en düĢük ısı
kazancı aydınlatmadan olan ısı yükleridir.
 Tüm metotlar için bina toplam soğutma yükü değerleri saat 15.00’de oluĢmakta ve en yüksek
değer ASHRAE TFM yönteminde elde edilmektedir.
 Maksimum bina toplam soğutma yükü değerleri; ASHRAE TFM yönteminde 65 kW, ASHRAE
TETD/TA (Carrier) ve ASHRAE CLTD yöntemlerinde 57 kW, ASHRAE RTS yönteminde 56
kW olarak hesaplanmıĢtır.
Sonuç olarak; analizlerde de görüldüğü gibi ASHRAE CLTD, ASHRAE TETD/TA ve ASHRAE RTS
yöntemlerinden elde edilen mahal toplam soğutma yükü değerleri birbirine yakın sonuçlar vermesine
rağmen, ASHRAE TFM yöntemi ile hesaplanan toplam mahal soğutma yükü değerleri diğer 3 yönteme
nazaran yüksek çıkmaktadır.
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BÜYÜK YERLEŞKELERİN ISITMA SİSTEMLERİNDE
HİDROLİK BALANS VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ; ÖRNEK
UYGULAMA
M. Ziya SÖĞÜT
Hamit MUTLU
T. Hikmet KARAKOÇ

ÖZET
Bu çalıĢmada bir üniversite kampüsünün belli bir bölümünü besleyen mekanik sistemin enerji etkin
çözümü ele alınmıĢ, bu tür yapılar için mevcut buharlı sistem yerine önerilen 90/70 °C sistem seçimi
ile birlikte geliĢtirilen hidrolik dengeli mekanik sistemin performansı incelenmiĢtir. Öncelikle geliĢtirilen
hidrolik dengeli mekanik sistemin enerji verimli sistem yaklaĢımıyla sağlanan enerji tasarrufu ve
maliyet etkinliği değerlendirilmiĢtir. Ayrıca çalıĢmada sistemin enerji ve ekserji analizleri yapılmıĢ,
analizlerde karĢılaĢtırmalı sağlanan tasarruf potansiyeli, CO 2 emisyon eĢdeğeri dikkate alınarak
hesaplanmıĢtır. ÇalıĢmada yerleĢkelerde hidrolik dengeli sıcak su siteminin tercihi, enerji ve ekserji
performanslarında iyileĢtirme oranı sırasıyla %51.47 ve % 48.55 olarak bulunmuĢtur. Bununla birlikte
sistemde CO2 emisyon potansiyelinde yaklaĢık %61.57‟lik tasarruf sağlanmıĢtır. ÇalıĢmanın sonunda
Mekanik sistemlerde hidrolik denge ve uygulamaları ile performans değerlendirmelerinde ekserji
analizlerinin önemine iliĢkin bazı önerilerde bulunulmuĢtur.
Anahtar kelimeler: Büyük yerleĢkeler, Mekanik tesisatlar, Hidrolik denge, Enerji analizleri, Verimlilik

ABSTRACT
In this study, energy efficient solution of the mechanical system that feeds a certain portion of the
university campus were discussed, For this structures, mechanical system performance by hydraulic
balance developed with together system choice 90/ 70 C which is preferred instead of steam system
are investigated. First, energy saving and cost-effectivenesss provided with energy efficient system
approach of mechanical system balanced hydraulic are evaluated. Besides, In this study, energy and
exergy analysis have been made, the saving potential in providing a comparative analysis are
calculated considering CO2 emission equivalent. In this study, preferences of heating water (90/70 °C)
developed with hydraulic balance, improvement potentials in energetic and exergetic performances
are found as 51.47% and 48.55%. Besides, saving potential of CO 2 emission are provided
approximately as 61.57%. In the end of the study, hydraulic balance in mechanical systems and
applications, and some recommendations about importance of exergy analysis are made.
Anahtar kelimeler: Large settlements, Mechanical installations, Hydraulic balance, Energy analysis,
efficiency
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1. GİRİŞ
Türkiye enerji arzının yaklaĢık %74‟ü ile dıĢa bağımlı olan ve tüketimde büyük miktarda fosil
kaynakları kullanan bir ülkedir. Binalarda kullanılan enerjinin, toplam enerji tüketimindeki
payının %40‟lara ulaĢtığı ve bunun önemli bir kısmının da ısıtmada kullanıldığı göz önüne alınırsa,
ısıtma sistemlerinde verimliliğin arttırılması, ısıtmadan kaynaklı oluĢan hava kirliliğinin önlenmesi,
büyük önem taĢımaktadır. Günümüzde enerji verimliliğini temel alan bina teknolojilerinde,
sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımı önem kazanmıĢtır. Bu amaçla binalarda düĢük karbon
teknolojilerinin kullanılması, düĢük sıcaklıkta ısıtma, yüksek sıcaklıkta soğutma sistemlerinin
geliĢtirilmesi, alternatif enerji kaynaklarının kullanımı gibi pek çok çalıĢma öne çıkmıĢtır. Bu durum
özellikle ısıtma sistemlerinin tercihinde verimlilik ve çevre parametrelerinin birlikte değerlendirilmesini
sağlamıĢtır.
Enerji 21 yüzyıla kadar nicelik olarak değerlendirilmiĢ ve verim hesaplarının yanı sıra verimlilik
stratejilerinin belirlenmesinde de hep bu yaklaĢım temel alınmıĢtır. Yapılan yeni çalıĢmalar; enerjinin
akılcı yönetimi ile niceliğinin yerine niteliğinin yani kalitesinin göz önüne alınması, enerji verimliliğinin
değerlendirilmesinde geçerli bir parametre olduğunu göstermiĢtir. Sürdürülebilir çevre ve karbon
salımlarının sabit tutulmasını hedefleyen çalıĢmalarda ise enerjinin niteliğinin göz önünde tutulması
daha gerçekçi bir yaklaĢım olarak kabul edilmiĢtir.
Enerjinin niteliğini ifade eden ekserji kavramı referans çevre koĢullarında, proseste elde edilebilecek
maksimum iĢ olarak tanımlanır ve ekserji, kütleye bağlı enerji akıĢında niteliğin bir ölçüsüdür [1,2].
Ekserji analizi endüstriyel prosesler için etkili bir konsepttir ve modern termodinamik yöntemlerde
geliĢmiĢ bir araç olarak kullanılır. Ekserji analizleri, farklı termodinamik faktörlerin öneminin
karĢılaĢtırılması, proses etkileri üzerinde termodinamik Ģartların etkilerinin iyi anlaĢılması ve
değerlendirilen prosesin geliĢtirilmesinde en etkili yollarının tanımlanması için yol gösterir [3]. Ekserjiyi
doğru anlamak ve verimle sağlanabilecek bilgiler çevresel etki ve sürdürülebilir enerji sistemleri
alanında çalıĢan bilim adamı ve mühendisler için gereklidir. Bu nedenle enerji stratejilerinin
oluĢumunda sürdürülebilir geliĢme ve enerji, çevre ve ekserji, ekserji ve enerji arasındaki bağlantılar
oluĢturulmuĢtur [4,5].
Özellikle 50‟li ve 60‟lı yıllardan günümüze bir yerleĢke içinde yer alan kamu binaları ve tesislerin enerji
çözümlemelerine iliĢkin uygulamalarda bölgesel ısıtmanın yaygın olarak kullanıldığı gözlemlenmiĢtir.
Kampüs, kıĢla, çok katlı yüksek yapılar, pafta içinde cok sayıda bina bulunan yapı kompleksleri ve
geniĢ hacimli ticari binalar gibi yerleĢkeler, yoğun enerji tüketen yerleĢim alanlarıdır. Bu tür yerleĢim
alanları sahip oldukları potansiyele bağlı olarak yüksek enerji tüketimleri ve maliyetleri ile yüksek CO 2
emisyon salımları nedeniyle enerji verimliliği ve tasarrufu yönüyle çalıĢılması gereken alanlardır.
Bu tür yerleĢim alanlarında ısıtma iklimlimlendirme ve sıcak su ihtiyaçlarının karĢılanması çoğunlukla
buhar veya kaynar sulu ısıtma sistemleriyle yüksek enerji tuketimine bağlı olarak karĢılanır. Yaygın
mekanik sistem özelliğine sahip bu tür büyük yapılarda doğru system seçimi yanında denge
problemleri; çoğunlukla reglaj, debi kontrolü veya Ģönt pompa uygulamaları gibi standart
uygulamalarla yapılır. Sistemlerde enerji tüketim kontrollerinde ise çoğunlukla lokal uygulamalar tercih
edilir. Oysa sürdürülebilir enerji verimliliği ancak bütüncül yaklaĢımlarla yapılırsa doğru ve etkin
sonuçlar sağlar. Bu yönüyle öncelikle system seçimi, iĢletme Ģekli ve parametreleri değerlendirilmeli
ve sistemde seçilen her bir enerji tüketim ve kontrol elemanının etkinliği sorgulanmalıdır. Daha sonra
ihtiyaç duyulan yüke bağlı olarak enerjinin etkin kullanımı için tüm sistemde hidrolik denge
sağlanmalıdır. Bu amaçla, çalıĢmada bir üniversite kampüsünün belli bir bölümünü besleyen mekanik
system incelenmiĢ ve yenilenmiĢtir. ÇalıĢmada enerji etkin çözümü ele alınmıĢ, bu tür yapılar için
mevcut buharlı sistem yerine 90/70 C sistem seçimi ile birlikte geliĢtirilen hidrolik dengeli mekanik
sistemin performansı incelenmiĢtir. Öncelikle geliĢtirilen ve imalatı gerçekleĢtirilen hidrolik dengeli
mekanik sistemin enerji verimli sistem yaklaĢımıyla sağlanan enerji tasarrufu ve maliyet etkinliği
değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢmada sistemin enerji ve ekserji performansı karĢılaĢtırılarak sağlanan tasarruf
potansiyelleri CO2 emisyon eĢdeğerine bağlı olarak hesaplanmıĢtır.
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2. YERLEŞKELERDE ISITMA SİSTEMLERİ VE HİDROLİK DENGE
YerleĢkelerde ısıtma kaynaklı enerji ihtiyacı ısıtma, kullanım sıcak suyu ve proses ihtiyaçları olarak ele
alınır. Bir yerleĢke içinde, farklı kapasitelerde ve farklı kullanım amaçlarına sahip binalar için genellikle
bir veya birkaç makine dairesine sahip merkezi sistemler tercih edilir. Bu sistemler genellikle buharlı
ısıtma ve kızgın sulu ısıtma olmak üzere iki farklı Ģekilde uygulanır. Ancak nadir olarak küçük
kapasiteli yerleĢkeler için sıcak sulu sistemler de kullanılır. Klasik 90/70°C‟lik sıcak su uygulamaları
çoğunlukla toplu konutlarda, 500 m yarıçaplı tesislerde tercih edilir. Günümüzde kampüs özellikli
yaygın yerleĢim özelliğine sahip yerleĢkelerde, 10 km yarıçaplı bina uygulamalarında buhar tehdine
karĢın kızgın sulu sistemlerin kullanımı yaygınlaĢmıĢtır ve bub tesislerde bakım onarımları buharlı
sistemlere göre daha kolay yapılır. Bu sistemlerde ısıtılacak yerleĢkenin özelliğine göre gidiĢ sıcaklığı
120-200 °C ve dönüĢ sıcaklığı 70-110 °C seçilir. Ancak bu sistemlerin yatırım maliyetleri diğer
sistemlere göre oldukça yüksektir. Buhar sistemleri alçak ve yüksek basınçlı olmak üzere iki farklı
uygulama alanına sahiptir. Alçak basınç buharlı uygulamalar merkezi konut ısıtmalarının ilk
uygulamalarıdır. Artık günümüzde ısıtma amaçlı doğrudan tercih edilmeyen sistemlerdir. Farklı ısıtma
ihtiyacı duyulan özellikle endüstriyel uygulamalarda veya benzer yapılı ticari binalarda yüksek basınç
buharlı ısıtma uygulamaları yaygın tercih edilir. Özellikle prosesler için ısıtma, piĢirme, iĢleme gibi
farklı ihtiyaçları veya yüksek kapasiteli ısıtma ihtiyaçlarını kolaylıkla karĢılayabilir. Ancak yüksek
kondens kayıpları, yüksek korozyon, ısıtma ihtiyaçlarında düĢük tercihler, eğim problemlerine bağlı
akıĢ problemleri gibi sorunlar sistemin olumsuz yanıdır[6].
Günümüzde bina teknolojisindeki geliĢmeler, düĢük karbon teknolojilerinin geliĢmesi, enerji
maliyetlerinin iĢletmeler üzerindeki etkileri ve enerji etkin düĢük sıcaklıklı ısıtma sistem tercihleri pek
çok uygulamada sıcak sulu ısıtma uygulamalarını öne çıkartmıĢtır. Ancak yaygın bina uygulamalarına
ve farklı ısı yüklerine sahip sistemlerde klasik uygulama bina yüklerin enerji kayıplarına bağlı olarak
kazan pompa ve ısıtıcı elemanlar ve tesisat hatları oluĢturulur. Yaygın sıcak su uygulamalarında
yedekli sıcak su kazan sistemleri, düz ve yoğuĢmalı kaskat sistemler öne çıkmaktadır. Sistem
akıĢlarında kazan çıkıĢlarında güçlü pompa istasyonu ile ihtiyaçlar karĢılanır. Modern uygulamalarda
ise üç yollu veya dört yollu vanalar ile primer ve sekonder devre kontrolleri yapılır. Ancak yaygın ve
büyük kapasiteli uygulamalarda sistemin emniyet payları 1,25‟lere kadar taĢınır ve sistemlerde ısıl
denge kontrolü kolay değildir. Eski tesisatlar da bu denge reglaj vanalarıyla veya sıkıntılı noktalarda
Ģönt pompa uygulamalarıyla sağlanır. Günümüzde yüksek debili noktalarda balans vanaları
kullanılarak sistemde denge aranır[7].
Çok amaçlı ve farklı ısı ihtiyacına sahip sistemlerde en önemli problem hidrolik balans ve buna bağlı
kontrolsüz enerji tüketimidir. Özellikle emniyet payı yüksek sistemlerde farklı zonlarda ihtiyaç fazlası
enerji tüketilirken bazı bölümlerde sistem beslemesi yetersiz kalmaktadır. Bu durum; ı°) pompa
besleme problemleri, ıı°) sistem basınç dengesizlikleri, ııı°) uygun boru çaplarının seçilmemesi, ıv°)
ısıtıcı ünitelerden eksik su geçiĢi veya ünitelerin yetersizliği, v°) ısıtıcı ünitelerde ve hatlarda akıĢkan
sıcaklığının kontrol edilememesi olarak sayılabilir. Hidrolik balans probleminin çözümüne iliĢkin; ı°)
Sisteme giden su sıcaklığını arttırmak, ıı°) Pompa debisini arttırmak, ııı°) Devir kontrollü pompa
kullanmak, ıv°) Boru hatlarında ve ısıtıcı akıĢlarında balans vanası kullanmak gibi pek çok eleman
veya tesisat sistemi geliĢtirilmiĢtir [8]. Ancak tüm bunlar mevcut yapılar için kısmi çözümler getirir. Ġster
eski tesisatlar olsun ister bu günkü uygulamalar olsun sistem optimizasyonları düĢünülmeden
yapılacak iyileĢtirmeler kısmi sorunları çözse de etkin bir verimliliği sağlamadığı görülmüĢtür. AĢağıda
tüm bu etkiler dikkate alınarak geliĢtirilen sistem, tam otomasyon sağlanarak zon ihtiyaçlarını
karĢıladığı gibi, dıĢ hava kompanizasyonuyla etkin bir enerji verimliliği yaratmıĢtır.
2.1 Yerleşkelerde Sıcak Sulu Sistem Dönüşümü: Örnek Çalışma
YerleĢkelerde ısıtma ve sıcak su ihtiyaçları çoğunlukla buhar veya kaynar sulu ısıtma sistemleri temel
alınarak hazırlanmıĢtır. Türkiye‟de pek çok yerleĢke maalesef 20-60 yıllık geçmiĢi olan, çoğu tesisat
ömrünü tamamlamıĢ mekanik sistemler, manuel veya kötü otomasyon uygulamalarına ve kötü bina
teknolojilerine sahip olmaları nedeniyle yoğun ve kontrolsüz enerji tüketen yapılardır. Bu çalıĢmada 21
yıllık geçmiĢi olan bir buharlı ısıtma sistemine sahip yerleĢkede 4 fakülte ve hastane binasının enerji
ihtiyacını karĢılayan bir ıs merkezi ile eĢanjör dairelerinin tüm sistemi modifiye edilerek 90/70 sıcak su
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 1358 _______

sistemine geçilmiĢ ve buna iliĢkin hidrolik denge özellikli yeni bir mekanik tesisat oluĢturulmuĢtur.
ÇalıĢma yapılan yerleĢkenin ısı kanal vaziyet planı ġekil 1‟de verilmiĢtir.

Şekil 1. YerleĢke ısı kanal Ģeması
Mevcut yerleĢke hattı 4 adet 10 000 kg/h kapasiteli 4 adet buhar kazanı ile beslenmekte ve sistem 5
adet EĢanjör dairesini beslemektedir. EĢanjör dairelerinde eĢanjörler vasıtası ile mevcut sıcak su
devresi ile birlikte binalardaki klima santrali ve radyatör devreleri beslenmektedir. Ayrıca, eĢanjör
dairelerinde 0.5 bar buhar ile çalıĢan yatık tip boyler ile kullanma sıcak suyu temin edilmektedir. Buhar
devresinde buhar sıcaklığı 150-160 °C aralığında çalıĢtırılmaktadır. ÇalıĢma iki bölümde ele alınmıĢtır.
Öncelikle ısıtma kaynağı değerlendirilerek prosesin doğrudan buhar ihtiyacı sorgulanmıĢtır. Sistemde
sterilizasyon bölümü, çamaĢırhane ve yemekhane olmak üzere toplam buhar ihtiyacı 1762 kg/h olarak
tespit edilmiĢtir. Sistemde buhar ihtiyacı duyulan üniteler ve kapasiteleri Tablo 1‟de verilmiĢtir.
Tablo 1. Ünitelerin buhar ihtiyacı
Bölümü

Yemekhane
Sterilizasyon

ÇamaĢırhane

TOPLAM

Ünitenin adı

Miktarı
(Adet)

Buhar
Tüketimi
(kg/h)

Toplam Buhar
Tüketimi
(kg/h)

Basıncı
(Bar)

Tencere (400 lt)
250 lt
587 lt
Yıkama (100 kg)
Yıkama (80 kg)
Yıkama (50 kg)
Yıkama (40 kg)
Yıkama (40 kg)
Kurutma (100 kg)
Kurutma (40 kg)
Silindir ütü (3 m)
Silindir ütü (2 m)
Silindir ütü (2 m)
Paskal ütü

5
3
2
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
24

80
70
140
70
56
35
28
14
110
44
100
50
50
16

400
210
280
70
56
70
28
14
330
44
100
50
50
16
1718

0,8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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Binaların her bir eĢanjör dairesi ayrı ayrı incelenerek yük ve sistem değerlendirmeleri yapılmıĢtır. Bu
kapsamda 5 eĢanjör dairesinde yalıtımsız standart serpantinli boyler ve eĢanjörler ile enerjisinin
neredeyse tamamını bina ısıtması ve sıcak su ihtiyacı için kullanmaktadır.
YerleĢke özellikli çok sayılı bina ihtiva eden veya yaygın özellikli çok katlı binalarda sistem seçimi ile
birlikte öncelikli konu hidrolik dengedir. Hidrolik denge her bir zon için ihtiyaç duyulan enerjinin
kontrollü ve tam olarak karĢılanması, buna bağlı optimum enerji verimliliğinin korunması açısından
önemlidir. Bu çalıĢmada sadece sistem değiĢimi değil aynı zamanda sistem modeliyle birlikte her bir
zonu doğrudan kontrol eden tam otomasyonlu bir kontrol de planlanmıĢtır. Bu yönüyle modellenen
kollektör plan Ģeması ġekil 2‟de verilmiĢtir.

Şekil 2. Kazan dairesinde hidrolik denge kontrollü tek kollektörlü dağıtım sistemi
Yapılan yeni çalıĢmada her eĢanjör dairesinde primer devresi 95/75 °C olan diğer devresi ise pik
yüklerde 90/70 °C olarak çalıĢacak sistem tasarımı gerçekleĢtirilmiĢtir. EĢanjör dairesine binadan
gelen her hat ayrı bir bölüm olarak tasarlanmıĢtır. Her bölüm için sirkülasyon pompası düĢünülerek 3
yollu vana ile dıĢ hava kompanzasyonu yapılması tasarlanmıĢtır. Bu vasıta ile binaların bölümlerinin
sıcaklıkları kontrol altına alınarak enerji ekonomisi yapılması tasarlanmaktadır. Kazan dairesinde ki
kazanlar kaskad çalıĢan bir sistem olarak tasarlanmıĢtır. Kapasite kontrolü yapılarak kazanlar sırası ile
devreye girip çıkmaları sağlanmaktadır.

Şekil 3. EĢanjör dairesinde hidrolik denge kontrollü tek kollektörlü dağıtım sistemi
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Her kazan için baca gazı ekonomizörü monte edilerek bacadan dıĢarıya atılan sıcak gazlardan enerji
ekonomisi yapılması tasarlanmıĢtır. Kazanlarda gaz yakıcı brülörler Binalarda Enerji Performansı
yönetmeliğine uygun olarak frekans konvertörlü Oransal kontrollü O2 trimli olarak seçilmiĢtir. Brülör
motoru enerji verimliliği minimum IE2 enerji verimliliğinde seçilmiĢtir. EĢanjör devrelerindeki kapasiteler
ve pompalar mevcut sistemdeki değerler göz önüne alınarak belirlenmiĢtir. Yeni tesis edilen pompalar
debi ve basınç kaybı hesapları yapılarak rapora eklenmiĢtir. Bu tür yerleĢkeler için geliĢtirilen hidrolik
denge uygulaması, ġekil 3‟de görülebileceği gibi, baĢta eĢanjör daireleri olmak üzere tüm mekanik
dağıtım yerlerinde dikkate alınmıĢ ve planlanmıĢtır.

3. YERLEŞKELERDE ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZLERİ
YerleĢkeler birçok bina modelinden oluĢan yerleĢim alanlarıdır. Ancak ağırlıklı analiz ve değerlendirme
parametreleri binalarda ısı kayıpları ve kazançlar olarak değerlendirilmelidir. Günümüzde binalarda
enerji yükleri tasarım süreçlerinde sürdürülebilir ve sürekli koĢullar için değerlendirilir. Türkiye‟de bina
enerji ihtiyaçları ve özellikle ısıtma ihtiyacı TS825 bağlı olarak bina enerji performans yönetmeliğiyle
ĢekillendirilmiĢtir. Bu yapı öncellikle bina yıllık enerji ihtiyaçları toplam aylık ihtiyaçlara göre (
Q yıı  Q ay ) tespit edilir. Bir binada aylık ısıtma enerji ihtiyacı;







Q  Q h ( i   d )   ay (i   s ,ay ) .t ay

(1)

Q h binanın toplam ısı yükü, ( ( i   d ) iç ve dıĢ sıcaklık farkı,  ay aylık kullanım
faktörü,  i aylık ortalama iç kazançlar,  s, ay aylık ortalama güneĢ enerji kazançları, t ay aylık saniye
dır[9]. Burada

olarak zamandır. Bir sistemde toplam ısı yükü sistemde ortaya çıkan kayıplarla kazançların toplamı
olarak değerlendirilir. Termodinamik olarak birinci yasaya dayanan bir bina için toplam enerji yükü;

Q h   Q kayıayıp  Q kazançlar
Q h  [(Q T  Q v )  (Q s  Q o  Q e  Q l ]

(2)
(3)

Q V infilitrasyon ısı kaybı, Q s güneĢle ısı kazancı, Q o
insanlardan elde edilen kazançlar, Q e ekipmanlardan elde edilen kazançlar, Q l aydınlatmadan elde
dir. Burada

Q T taĢınmsal ısı kayıpları,

edilen kazançlar olarak tanımlanır[10]. Termal yüklerde ısı ihtiyaçları, fosil yakıt kaynaklı primer
yakıtlarla karĢılanır. Bir sistemde toplam enerji yükü için ihtiyaç duyulan yakıt miktarı(M y);

My 

Q yıı
H u . cihaz

(4)

dır. Burada H u yakıtın alt ısıl değeri,  cihaz cihazın ısıl verimidir[11]. Sistemin toplam enerji verimi
sistemlerde talep edilen yıllık enerjiye bağlı olarak tüketilen yıllık yakıt miktarı ile tanımlanır. Bu da;

I 

Talep Edilen Isı
Q yıı
 I 
Giren Enerji
My

(5)

Ģeklinde tanımlanır[12]. Sürdürülebilir düĢük enerjili binalar için geliĢtirilen ECBCS Annex 37 ve Annex
49 dokümanları ile ekserjetik yaklaĢımlar geliĢtirilmiĢtir[13,14]. Genel tanımlamadan farklı olarak bir
binanın ihtiyaç duyduğu minimum enerji olarak Ģekillendirilen ekserji analizleri temelde birinci yasa
analizlerine dayanır. Bir binanın enerji talebine benzer olarak ekserji talebi binaların ekserji analizi için
o
önemli bir parametredir. Ekserji kavramı tüm sistemler için; ı ) farklı kimyasal kompozisyon, yanma ve
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o

reaksiyonal etkileĢim prosesleri için kimyasal ekserji, ıı ) sistemlerde sıcaklık farkına bağlı olarak
o
tanımlanan ısıl ekserji, ııı ) basınç farkına bağlı olarak tanımlanan mekanik ekserji olmak üzere üç
farklı yapıda ele alınır[13]. Bina yapılarının ısıtma ve soğutma iĢlevleri bu yönüyle ısıl ekserji kavramı
içinde ele alınır. Binanın ısıl yükleri tıpkı bir ısı makinası gibi binanın sıcak ve soğuk kaynak arasında
ısıl harekete bağlı enerji üretimi olarak tanımlanabilir. Bu iki kaynak arasında ekserjetik sıcaklık faktörü
olarak tanımlanan ekserji faktörü carnot verimine bağlı geliĢtirilen ekserji talebi olarak toplam ısı
yükünün bir formudur. Bu faktör, talep edilen enerji yükü ile ekserji talebinin bir oranı olarak ta
tanımlanır [15]. Bu yönüyle elde edilen faktör talep edilen enerji yükü için sistemin talep ettiği ekserji
yükünün bir oranını tanımlar. Bu durumda ekserji faktörü;



T
E x
 (1  0 )
T
Q h

(6)

dır[12,13]. Carnot verimliliği olarak ta tanımlana bu faktöre bağlı olarak bir binanın minimum ekserji
talebi bulunduğu çevre için iç konfor sıcaklığında minimum enerji ihtiyacını tanımlar. Buna göre ekserji
talebi;

T
dE x  dQ h .(1  0 )
T
dir[15]. Burada

(7)

Qh sitemin

yapı bileĢenlerine bağlı ısı yükü,

T0

binanın çevre sıcaklığı

T

ısı kaynak

sıcaklığıdır. Sistemde tüketilen yakıt miktarıyla talep edilen ekserji arasındaki değer sistemin ekserjetik
performansını ifade eder. Bu değer bir bina için sınır değerin toplam enerji tüketimine oranı olarak ta
ifade edilebilir. Bina yükleri yönüyle ekserji verimliliğinin en doğru ölçütü Rasyonel ekserjidir. Bir bina
için rasyonel ekserji, talep edilen ekserjinin kullanılan yakıta bağlı ekserjiye oranı olarak
tanımlanmıĢtır[12,16].



ExQh

(8)

Ex fuel

dır. Bu bir kontrol hacmi olarak sistemde gerçek tersinmezliklerin ve entropiye bağlı kayıpların
ifadesidir. Benzer analizler binalarda enerji analizlerine ve kullanılan enerji kaynaklarıyla incelenir ve
her bir sistemin enerji veriminin ekserji faktörüne oranı olarak tanımlanır. Bu durumda kullanılan ısıtıcı
sistemin ekserji verimi;

 

ı
 fuel

dir[17]. Burada

(9)

 fuel

yakıta bağlı ekserji faktörüdür. ÇalıĢmada ele alınan doğal gaz için 1,06 kömür

için 1,08‟dir.

3.1 CO2 Emisyon Yaklaşımları
SanayileĢmenin etkisiyle yaygınlaĢan fosil yakıt tüketiminin olumsuz etkileri özellikle CO 2 baĢta olmak
üzere daha fazla sera gazı etkisine sahip gazların atmosfere salınmasına yol açmıĢtır. Bu gazlar
içinde CO2 (%77 paya sahip), metan (CH4 %14 paya sahip ve Diazotmonoksit (N2O-% 8 paya sahip)
temelde fosil yakıt kullanımının etkisiyle artıĢ gösteren gazlardır. 18 nci yüzyıldan bu yana emisyon
potansiyeli hızla artan CO2 yoğunluğu, 2007 yılında 380 ppm‟lere ve 2013 yılında 400 ppm‟e
ulaĢmıĢtır. Küresel sıcaklık artıĢının en önemli nedenlerinden biri olan CO2 emisyonunun
sınırlandırılmasına iliĢkin olarak uluslararası teĢekküllerle pek çok senaryolar geliĢtirilmiĢtir. Bu
senaryolar arasında BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO)
tarafından kurulan Hükümetler Arası Ġklim DeğiĢikliği Paneli (IPCC)‟nin 4 ncü değerlendirme
raporunda bu değer 450 ppm olarak sınırlandırılmıĢ ve bunun da dünya sıcaklık artıĢının sanayileĢme
öncesi değere göre (280 ppm) 2 °C arttıracağı öngörülmüĢtür. Ancak son yıllardaki bilimsel çalıĢmalar
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bu değerin yaratacağı iklimsel devrilmenin yaĢanmaması gibi önemli ekolojik dönüĢümler yönüyle
güvenlik sınırının 350 ppm‟e çekilmesi gerektiğini ortaya koymuĢtur[18].
CO2 emisyonu kavram olarak iki yönlü ele alınır. Biri gerçekte fosil yakıt tüketiminde yanma sonucu
açığa çıkan ürünlerden biri olan CO2 miktarıdır ve bu çoğunlukla ölçülebilir bir değerdir. Diğeri
sistemlerde tüketilen enerjiye bağlı olarak açığa çıkan ve CO 2 olmayan CH4 ve N2O gazlar (küresel
ısınma potansiyeli GWP N2O için 21, CH4 için 310‟dur) gibi sera gazların neden olduğu küresel ısınma
potansiyelin tanımlanması için kullanılan eĢdeğer CO 2 miktarıdır. Bu iki parametre arasında
atmosferde 1 ppm CO2 için yaklaĢık 7,78 eĢdeğer GtCO2 değeri tanımlanır[18]. Binanın enerji
performansı yönetmeliğine göre emisyon salınımına bağlı bina performansı;

E P , SEG  100 * ( SEGa / SEGr )
2

(10)
2

dir. Burada SEG (kg-CO /m -yıl) Binanın yıllık m baĢına düĢen CO2 salım miktarını, a ve r sırasıyla ve
2

gerçek ve referans binaları tanımlar. Binalarda enerji tüketimine bağlı emisyon hesapları kısaca yakıt
tüketiminin emisyon faktörü ile çarpımına bağlı hesaplanır. Bu;

SEG  m fuel .FSEG

(11)

eĢitliği ile tanımlanır. Burada FSEG yakıt türüne göre (kgEĢd.CO2/kWh )CO2 dönüĢüm katsayılarıdır ve
doğalgaz için 0.234, linyit kömürü için 0.433, fuel-oil için 0.33 ve diğer fosil yakıtlar (motorin) için 0.320
değeri alınır[19].

4. BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER
Proje bilgileri yukarıda verilen örnek yerleĢme için hidrolik dengeli sıcak sulu ısıtma sistemi dikkate
alınarak mevcut buharlı sistemle detaylı analizler yapılmıĢtır. Yapılan analizlerde öncelikle her iki
durum için yıllık ortalama yükler referans alınarak enerji ve ekserji analizleri yapılmıĢtır. Daha sonra
geliĢtirilen Hidrolik sistemin iyileĢtirme oranları emisyon yükleri maliyet tasarrufları ayrı ayrı
değerlendirilmiĢtir.
o

o

ÇalıĢmada; ı ) Sistemde bağlantı noktalarında oluĢan hat kayıpları, ıı ) Sistemlerde boru hatlarında
o
o
sürtünmeden kaynaklanan kayıplar, ııı ) yerleĢkede iĢletmeden kaynaklanan kayıplar, ıv ) sistemlerde
oluĢan kinetik ve potansiyel etkilerden kaynaklanan kayıplar ihmal edilmiĢtir. ÇalıĢma yerleĢkenin
2012 yılı tüketimleri ve bina toplam ısı yük analizleri dikkate alınarak yapılmıĢtır. Bu yönüyle
yerleĢkenin 2012 yılı yakıt tüketimi ve mevcut prosesin enerji analizi aylık ortalama değerlere göre
Tablo 2‟de verilmiĢtir.
Tablo 2. YerleĢkenin 2012 tüketimlerine göre enerji analizleri

Aylar
(2012)
Ocak
ġubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz

Yakıt tüketimi
3
(m /ay)
639362
614506
551586
273566
122604
89734
88073

Yakıt tük.
3
(m /h)
1937,46
1862,14
1671,47
828,99
371,53
271,92
266,89

Qh
(kWh)
22768335,50
22686113,48
22473987,65
11191793,70
3669381,21
3706659,33
3671025,47

Sistem verimi
0,340
0,353
0,389
0,391
0,286
0,395
0,398
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Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

89300
91794
265707
400285
563957

270,61
278,16
805,17
1212,98
1708,96

3667076,34
3658464,94
10904922,23
22074929,99
21565032,13

0,392
0,381
0,392
0,527
0,365

YerleĢkenin enerji yükü dikkate alınarak genel ekserji verimi %38,4 olarak bulunmuĢtur. YerleĢkenin
genel enerji dağılımı ise %28,6 ile %52,7 aralığında bir dağılım göstermektedir. YerleĢkenin genel
enerji talebi dikkate alındığında mevcut yük için 150°C buhar sisteminin oldukça yüksek bir tüketimi
olduğu görülmektedir. Mevcut sistem yerine düĢünülen sistemin enerji analizi ve yakıt talebi
incelenmiĢ ve mevcut yük talebine bağlı olarak sistemin performansı Tablo 3‟de verilmiĢtir.
Tablo 3. YerleĢkede hidrolik dengeli sistemin enerji analizleri ve iyileĢtirme oranları

Aylar

Yakıt tüketimi
3
(m /ay)

QhkarĢılama
kWh

Qhtalep
kWh

Sistem verimi

659,45
657,07
650,93
324,16
106,28
107,36
106,33
106,21
105,96
315,85
639,37
624,60

20490360,00
20436722,01
20298765,50
10203969,38
3342185,77
3248152,59
3106104,43
3102987,09
3099872,87
10286390,62
20974847,60
20510924,52

22768335,50
22686113,48
22473987,65
11191793,70
3669381,21
3706659,33
3671025,47
3667076,34
3658464,94
10904922,23
22074929,99
21565032,13

0,900
0,901
0,903
0,912
0,911
0,876
0,846
0,846
0,847
0,943
0,950
0,951

Ocak
ġubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

ĠyileĢtirme
artıĢ
oranı
0,560
0,548
0,514
0,521
0,625
0,481
0,448
0,454
0,466
0,551
0,423
0,586

Ekserji verimi

YerleĢkede hidrolik dengeli sistem performansı yerleĢkenin enerji verimini %89,89 ve sistemin enerji
verimindeki iyileĢtirme oranı % %51,47‟lik bir iyileĢtirme artıĢ oranı göstermektedir. Bu sistem
performansında genel olarak 2,34 katlık bir artıĢı ifade etmektedir. Sistemin hidrolik dengeli kontrolü
sistemin yük dağılımı dikkate alındığında, genel ekserji performansı ve özellikle sistemde entropi
üretimi ile tersinmezlik dağılımları incelenmiĢ iki sistem arasındaki toplam tüketimin yüke bağlı ekserji
performansı eĢitlik 9‟dan yararlanılarak incelenmiĢ dağılım ġekil 4‟de verilmiĢtir.
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
Buharlı
0,2
Hidrolik
0,1
dengeli
0

Aylar
Şekil 4. YerleĢkenin karĢılaĢtırmalı ekserji verimi ve dağılımı
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Yakıt tüketimi referans alındığında sistemin ekserji verimindeki değiĢim %48,55 olarak bulunmuĢtur.
Bu değerlendirme sistemin ekserji dağılımı dikkate alındığında üretilen entropi ve buna bağlı kayıp
ekserji yüküne karĢılık yakıttaki tasarruf oranı incelenmiĢ ve sistemin yakıt tasarruf oranı
değerlendirilmiĢtir. Yapılan analizlerde yıllık yakıt tüketimi dikkate alındığında, aylık ortalamada %61,8
3
3
ile 590,23 m /ay yakıt tasarrufu yapılmaktadır. Bu değerlendirme yıllık bazda 2333794,84 m /yıllık bir
tasarruf demektir.
Bina yük analizlerinde dağılımlar her bir aylık ortalama bina ekserji talebi eĢitlik 6-8‟den yararlanılarak
her iki sistem için incelenmiĢ ve yerleĢkenin entropi üretimine bağlı kayıplar hesaplanmıĢtır. Buna göre
hidrolik denge sistemli uygulamanın entropi ve CO2 emisyon tasarrufları ġekil 5‟de verilmiĢtir.
0.001
0.001
Parametreler

0.001
0.001
0.000
0.000
0.000

Entropi tasarrufu

0.000
0.000

Aylar
Şekil 5. Hidrolik dengeli sistemin entropi ve emisyon tasarruf potansiyelleri

6. SONUÇ
Bu çalıĢma yerleĢkeler gibi büyük yapı yoğunluğuna sahip sistemler için doğru mekanik sistem
tercihinin sistem etkinliği ve performansları üzerindeki etkileri incelenmiĢtir. Bu amaçla sistemin enerji
ve ekserji analizleri yapılarak genel verimlilik performansları hesaplanmıĢtır. ÇalıĢmada elde edilen
sonuçlar kısaca aĢağıda verilmiĢtir.
a. Sistemin enerji verimliliği buharlı sistem için yıllık ortalamada % 38,43 bulunurken, hidrolik
dengeli 90/70 °C sistem için %89,89 bulunmuĢtur.
b. Sistemin ekserji verimleri incelendiğinde, hidrolik dengeli sistem için verimliklteki artıĢ oranı
%48,55 olarak bulunmuĢtur. Bu değer sistemin entropi üretiminde yıllık ortalamada % 29,4‟lük
bir tasarruf sağlamıĢtır.
c. Sistemin yıllık CO2 emisyon etkisi incelendiğinde, mevcut tersinmezliklere bağlı hidrolik
dengeli sistemin katkısı % 61,57‟lik bir tasarruf potansiyelini tanımlamaktadır.
d. Tüm bu değerlendirmelerin yakıt tüketimi üzerinde % 61,57 lik bir tasarrufla, yıllık bazda yakıt
tüketim maliyeti üzerinden hidrolik dengeli sistem için 2.147.091,25 TL‟lik bir tasarrufu
tanımlamaktadır.
e.
Tüm bu sonuçlar yerleĢkelerde öncelikle tam otomasyonlu hidrolik dengeli ısıtma sisteminin klasik
tesisat uygulamalarına yönelik performansının enerji tüketimi, maliyet ve çevresel etki yönleriyle
oldukça etkin olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca sistem tercihlerinde analizlerin ihtiyaçlara göre doğru
tanımlanması, sistemlerde zon kontrollerinin çok daha kolay yapılabildiğini göstermiĢtir. Bununla
birlikte, performanslarda kayıp enerjinin tanımlanması ve emisyon yüklerinin bunlara bağlı
incelenmesi, sistemde tersinmezliklerin tanımlanması yönüyle ekserjetik analizlerin oldukça önemli
olduğu görülmüĢtür.
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BĠNA ENERJĠ PERFORMANSI HESAPLAMA YÖNTEMĠ
(BEP-TR) KAPSAMINDA, FARKLI ĠKLĠM BÖLGELERĠNDE
YAPI BĠÇĠMĠ DÖNÜġÜMÜNÜN VE ZON SAYISI HESABININ
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Selcen Nur ERĠKCĠ
Gülay ZORER GEDĠK

ÖZET
ÇalıĢmada farklı iklim bölgelerinde yer alan farklı plan biçimleniĢlerine sahip otel yapılarının, ısıtma ve
soğutma enerjisi yükleri incelenmektedir. Örnekleme açısından fonksiyon olarak seçilen otel
yapılarının, yapı biçimi, hesap yapılan zon sayısı ve simülasyon programı farkına bağlı olarak ısıtma
ve soğutma yükleri hesabı, analizlerin çıkıĢ noktasını oluĢturmaktadır. Analizlerde enerji yüklerini
hesaplamada, yarı dinamik saatlik hesap yapan ulusal hesap modeli BEP-TR ve EnergyPlus dinamik
simülasyon motorunu kullanan bir program kullanılmaktadır. Otel yapılarının farklı iklim bölgelerindeki
farklı senaryolar için yapılacak olan enerji performansı hesaplamasında, yıllık m² baĢına düĢen enerji
tüketim miktarları analiz edilecektir. Ayrıca, iki enerji analiz programının temellerindeki farklılığa
dayanan analiz sonuçları, karĢılaĢtırmalı tablolarla değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Bina enerji performansı, Isıtma-soğutma yükü, Otel yapıları, BEP-TR, Enerji
analizi.

ABSTRACT
In this study, heating and cooling loads of hotel buildings that have different plan types are examined
in different climatic regions. Heating and cooling load calculations depending on the building plan
types and forms of hotels constitute the starting point of analyses. Building Energy Calculation
Methodology (BEP-TR) - a semi-dynamic national calculation model- and a software that have
EnergyPlus dynamic simulation method are used to calculate the energy loads in the analyses. The
amount of energy consumption per m² will be analyzed for hotel buildings which will be held in
different scenarios. In addition, results of analyses will be evaluated in a comparative table based on
differences in the basis of two energy analysis programs.
Key Words: Building energy performance, Heating-cooling loads, Hotel buildings, BEP-TR, Energy
analyses.

1. GĠRĠġ
Enerji kaynaklarının azalmasına bağlı olarak binalarda enerjinin etkin ve verimli kullanımı giderek daha
fazla önem taĢımaktadır. GeliĢen teknolojilerle beraber bina ısıtma, soğutma, aydınlatma vb. mekanik
sistem yüklerinde büyük bir artıĢ gözlemlenmektedir. Yoğun enerji gereksinimleri beraberinde bina
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enerji performanslarının denetlenebilir olmasını getirmektedir. Enerji sorununa çözüm bulmak için
diğer geliĢmiĢ ülkeler gibi ülkemizde de enerji kanun ve yönetmelikleri düzenlenmiĢtir.
Bu amaçla, çalıĢmada farklı iklim bölgelerinde yer alan farklı plan biçimleniĢlerine sahip otel
yapılarının bina enerji performans değerlendirmeleri incelenmiĢtir. Örnekleme açısından fonksiyon
olarak seçilen ve analizleri yapılan otel yapılarında, plan tiplerine ve yapı biçimine bağlı olarak ısıtma
ve soğutma yükleri hesabı analizlerin çıkıĢ noktasını oluĢturmaktadır.
Otel yapılarının bulundukları bölgenin iklimsel özelliklerinden, topoğrafik ve coğrafik koĢullardan
etkilenerek tasarlanmaları gerekmektedir. O bölgede baskın olan iklimsel özelliklere göre yapının iklim
öğelerinden korunması veya yararlanması, yapı içi hacimlerin yerleĢtirilmesi enerji yükleri bakımından
son derece önemlidir. Analizlerde, ülkemizde bina enerji performanslarını belirlemede kullanılan Ulusal
hesaplama yöntemi BEP-TR ve EnergyPlus dinamik simülasyon motorunu kullanan bir program ile
otel binaları incelenmiĢtir. Yöntemin dayandığı hesaplama metodolojisi üzerinden, farklı iklim
bölgelerindeki otel binalarının ısıtma ve soğutma yükleri hesaplanmıĢtır.

2. ĠKLĠMSEL VERĠLER
DıĢ çevre iklimini oluĢturan iklim elemanları; güneĢ ıĢınımı, dıĢ hava sıcaklığı, dıĢ hava nemi ve
rüzgârdır. Ġklimi oluĢturan bu öğeler; dünya üzerindeki coğrafi konum, deniz yüzeyinden yükseklik,
atmosfer tabakasının niteliği, topoğrafya, yüzey örtüsü gibi fiziksel koĢullardan etkilenir. Ayrıca, açık
mekânların ve çevrenin yüzey özellikleri, çevre yapılarının ve öteki öğelerin biçim, boyut, konum gibi
geometrik özellikleri iklimi etkiler [1].
2.1. Ġklim Bölgeleri
Yapılarda ısısal tasarım gereksinimleri açısından iklim tiplerini, sıcak nemli, sıcak kuru, ılıman (ılıman
nemli ve ılıman kuru) ve soğuk iklim olmak üzere dört ana grupta toplamak uygun olmaktadır.
Kapsamı sınırlı tutulan bu çalıĢmada, ılıman nemli, sıcak kuru ve soğuk iklim bölgelerinden birer pilot il
seçilerek, incelenecektir.
2.1.1 Ilıman Nemli Ġklim Bölgesi
Bu çalıĢma kapsamında ılıman nemli iklim bölgesi için Ġstanbul pilot il olarak seçilmiĢtir. Mevsim
sıcaklıklarının ılıman olduğu bu bölge denizin etkisiyle nemlidir. Yazın nemin de etkisiyle sıcaklıklar
30°C’nin üstüne çıkabilmekte, kıĢın ise 0°C’nin altına inebilmektedir. Mevsimlik ortalama sıcaklık
farkları çok fazla olmayan bu iklim bölgesinde sıcak dönemlerde havalandırma gerekmektedir [2].

ġekil 1. Yıllık max/min sıcaklık, bağıl nemlilik ve güneĢli saatlere ait veriler, Ġstanbul [3].
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2.1.2 Sıcak Kuru Ġklim Bölgesi
Sıcak kuru iklim bölgesi için Diyarbakır pilot il olarak seçilmiĢtir. Bu iklim bölgesinde sıcak dönemde
kuru sıcaklar, soğuk dönemde don olayları yaĢanmaktadır [2]. Mevsimlik sıcaklık farklarının çok
olduğu bu bölgede göl, ırmak, havuz gibi su kaynaklarından yararlanmaya ve rüzgârdan korunmaya
ihtiyaç duyulur. Sıcak dönemde ise güneĢ ıĢınlarından olabildiğince korunma sağlanmalıdır.

ġekil 2. Yıllık max/min sıcaklık, bağıl nemlilik ve güneĢli saatlere ait veriler, Diyarbakır [3].
2.1.3 Soğuk Ġklim Bölgesi
Sıcaklık yılın yarısı 0°C’nin altındadır. KıĢlar uzun ve sert, yazlar kısa ve serin geçer. KıĢın rüzgârın da
etkisiyle hava sertleĢmektedir. En soğuk ay sıcaklık ortalaması -15°C’nin, en düĢük sıcaklık -40°C’nin
altındadır. KıĢın bağıl nem oranının yüksek olduğu soğuk iklim bölgesi için Erzurum pilot il olarak
belirlenmiĢtir [4].

ġekil 3. Yıllık max/min sıcaklık, bağıl nemlilik ve güneĢli saatlere ait veriler, Erzurum [3].
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3. ANALĠZLERDE KULLANILAN HESAP YÖNTEMLERĠ VE ANALĠZ SONUÇLARI
3.1. Hesap Yöntemleri
BEP-TR’de binaların ısıtılması ve soğutulması için binanın ihtiyacı olan net enerji miktarının
hesabında, ISO 13790’nın önerdiği üç yöntemden birisi olan basit saatlik dinamik hesap yöntemi
kullanılmaktadır. Binanın net enerji gereksinimini, çok sayıda parametre (konum, yön, biçim, engeller,
yapı kabuğu ve kabukta pasif denetim sistemleri gibi) etkilemektedir. Bu parametrelerden konum, yön,
biçim gibi parametreleri; çoğunlukla arsaların mevcut durumu, imar yönetmelikleri v.b. etkenler
oluĢturmaktadır. Dolayısıyla uygulamada enerji performansı arttırılmak istenen yapılarda, uygun yapı
kabuğu kesitinin belirlenmesi ve kabukta pasif denetim (hareketli veya sabit güneĢ ve rüzgâr denetimi)
sistemlerinin kullanımı önem kazanmaktadır. DıĢ ortamda değiĢen iklim koĢullarına göre devreye
girecek pasif denetim sistemlerinin (güneĢ kıranlar, stor, kapak v.b) etkisi önemlidir ve saatlik hesap
yönteminde belirli kabullerle gerçeğe daha yakın hesaplanabilmektedir.
Isıtma ve soğutma mevsim uzunlukları iklim verilerinin yanı sıra bina performansına göre de değiĢiklik
göstermektedir. Aynı iklim bölgesinde binanın özelliğine göre ısıtma ve soğutma süreleri farklı
olabilmektedir. Saatlik hesap yapan bir yöntemle, iklimin yanı sıra binanın ısıl davranıĢına bağlı olarak
da ısıtma ve soğutma süreleri gerçeğe daha uygun belirlenebilmektedir. Ayrıca, Türkiye’nin çok farklı
iklim bölgelerine (ılıman nemli, ılıman kuru, sıcak nemli, sıcak kuru, soğuk) sahip olması nedeniyle,
özellikle yaz-kıĢ, gece-gündüz sıcaklık farklarının fazla olduğu iklim bölgeleri için saatlik hesap
yapılması doğru bir yaklaĢımdır. BEP-TR’de, bina enerji gereksiniminin (iç sıcaklığı konfor sıcaklığında
dengede tutmak için gereken ısıtma ve soğutma enerjisi) niceliği, zon ölçeğinde ısı kayıp ve
kazançlarına bağlı olarak değiĢmektedir. [5]
BEP-TR’de bir binanın enerji performansının belirlenmesi Ģu adımlarla gerçekleĢir [6]:
1.
2.
3.
4.

Binanın m² baĢına düĢen yıllık enerji tüketiminin belirlenmesi,
Bu değere göre CO₂ salımının hesaplanması,
Bu değerlerin referans bir binaya ait değerlerle kıyaslanması,
Kıyaslama sonucuna göre binanın A-G arası bir enerji sınıfına yerleĢtirilmesi

BEP-TR içerisinde mevcut ve tanımlı geometriler yer almaktadır. Enerji performansı hesaplanacak
binanın formu seçilecek, sonrasında her kata ve her kattaki zonlara ait ölçüler yazılıma veri olarak
girilecektir. ġekil 4’de 2009 sürümü itibariyle BEP-TR yazılımı içerisinde mevcut olan bina formları
görülmektedir.

ġekil 4. BEP-TR ekran görüntüsü [7].
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Bu hesaplama yönteminde, saydam bileĢenlerden ısı geçiĢinde, bileĢenin U (ısıl geçirgenlik katsayısı)
değeri esas alınmaktadır. Havalandırma yolu ile ısı geçiĢi, hacimsel hava debisi, zon hacmi ve zondaki
hava değiĢim sayısına göre hesaplanıp, hava sızdırma değeri belirlenerek havalandırma ısı geçiĢ
katsayısı bulunmaktadır. Ġç kazançlar, iç ısı kaynaklarından kazanılan ısı olarak tanımlanmaktadır.
BEP-TR’de iç kazançlar, metabolik aktiviteye bağlı olarak insanlardan kaynaklı duyulur ve gizli ısı
kazançları, cihazlardan yayılan ısı kazançları, sıcak su kullanımından ve aydınlatma aygıtlarından ısı
kazançları olarak belirtilmektedir. GüneĢ kazançları, opak ve saydam bileĢenlerden olmak üzere ayrı
ayrı ele alınmaktadır [8].
Hesaplamalarda kullanılan ikinci simülasyon EnergyPlus’ın ara yüzü olarak geliĢtirilen bir enerji
simülasyon programıdır. EnergyPlus dinamik simülasyon motorunu kullanan bu programa, binayı üç
boyutlu olarak modelleyerek enerji hesabı yaptırılmaktadır. Binanın bulunduğu Ģehir, bina kullanım
türü ve kullanıcı sayısı, mekân tanımlamaları, bina kabuğu opak ve saydam bileĢen detayları, ısıtma,
soğutma, aydınlatma ve iklimlendirme sistemlerine iliĢkin veriler toplanarak, tanımlanmalıdır. Binaya
iliĢkin tüm bilgiler veri olarak programa tanımlandığında, binanın yıllık, aylık ve günlük ısıtma,
soğutma, aydınlatma yükleri elde edilebilmektedir [9].

3.2. Analizler
BEP-TR yazılımı, içerisinde tanımlı olan köĢeli formların enerji yüklerini hesaplayabilmektedir.
Analizlerde kullanılan ikinci program ise; elips, daire vb. formlar ile eğimli yüzeyler de dâhil olmak
üzere herhangi bir form sınırlaması olmadan enerji hesabı yapabilmektedir. Yapının ısıtma ve
soğutma yüklerinde önemli rol oynayan yapı biçimi parametresi, yapının enerji tüketimini de ağırlıklı
olarak belirlemektedir. Her zonu ayrı bir ısıl yük oluĢturan kompleks otel bina tipolojilerinde yatak
katları ve sayısı hem tasarım hem de enerji tüketimi açısından oldukça önemlidir. Bu yüzden kullanılan
otel plan tiplerinde kat taban alanları, kat yükseklikleri, kat sayısı, kattaki yatak odası sayısı, yatak
odası özellikleri, bina opak, saydam bileĢenleri, saydamlık oranları ile kabuk özellikleri aynı seçilmiĢtir.
Ġç mekân konum ve yönlendirmelerindeki değiĢiklikler en alt seviyede tutulmaya çalıĢılarak
hesaplamalar yapılmıĢtır.
Her iki programda aynı yapı malzemeleri, aynı boyut ve kalınlıklarda aynı mekânlarda kullanılmıĢtır.
Ancak BEP-TR’nin bu çalıĢmada kullanılan 2009 sürümünde, binanın ısıl kapasitesi belli bir
yaklaĢıklıkla hesaba katılmaktadır. Bir zonu çevreleyen yüzeylerin ısı kapasitesi C m(J/K), Am (zonun
etkin kütle alanı) değerlerine bağlı olarak, ISO 13790’nın 2008 standartında “yapı elemanı sınıfı
azaltılarak seçilebilir” notuna göre, basit saatlik yöntem için verilen tablodan, yalnızca orta seçenek
seçilerek kullanılmaktadır. Dolayısıyla hesap yapılan zonu çevreleyen yapı kabuğu elemanları orta
sınıf kabul edilerek, zonun kütle alanı da (Am), döĢeme alanının (Af) 2.5 katı olarak hesaplanmaktadır.
Herhangi bir gün - saat - zon için Cm (J/K) değeri tablodan 165000*Af olarak hesaba katılmaktadır.
[10]. Otel yapılarının enerji gereksiniminin hesaplanmasında BEP-TR ve EnergyPlus’ta kullanılan yapı
kabuğu malzemeleri ve fiziksel özellikleri Tablo 1’de verilmektedir.
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Tablo 1. Analiz yapılan otel binalarının BEP-TR ve EnergyPlus yapı kabuğu malzemeleri ve fiziksel
özellikleri
Hem BEP-TR hem
malzeme özellikleri

EnergyPlus’ta

kullanılan

Yalnız BEP-TR’de
kullanılan malzeme
özellikleri

Yalnız
EnergyPlus’ta
kullanılan malzeme
özellikleri
ε' u
Özgül
belirleyen
Isı
Pürüzlülük
CP
J/kgK

Malzeme
adı

Kalınlık
(d) m

Isıl
iletkenlik
W/(m2K)

Birim
hacim
kütlesi
ρ
kg/m3

Emisivite
ε

Alçı
harcı,
kireçli
alçı harcı
Ekstrüde
polsitren
köpüğü
DüĢey
delikli
hafif
tuğla
duvar
Normal
beton
(Donatılı)
Mozaik

0,02

0,7

1400

0,9

Pürüzsüz

1000

0,02

0,03

25

-

Pürüzsüz

1300

0,19

0,22

550

-

Orta
pürüzlü

1000

0,15

2,5

2400

-

Orta
pürüzlü

2000

0,01

3,5

2800

0,75

Çok
pürüzsüz

1000

Bir zonu
çevreleyen
yüzeylerin
ısıl
kapasitesi
Cm(J/K)

165000*Af

Zonun
kütle alanı
2
Am( m )
Af:DöĢeme
alanı

2.5*Af

ġekil 5. Daire ve Kare Yatak Katı Planları
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Analizler iki ana grupta toplanmıĢtır.
 Ġlk grup analizlerde, BEP-TR’de eğrisel formlu yapıların enerji hesabı yapılamadığı için, daire
formlu otel yapısı aynı taban alanına sahip kare forma indirgenerek enerji hesapları
yapılmıĢtır. (ġekil 5) Ġkinci programda, daire ve kare formlu her iki otel yapı tipinin ayrı ayrı
enerji yükleri hesaplanabilmiĢtir.
 Ġkinci grup analizlerde ise, tek ve çok zonlu hesaplamaların karĢılaĢtırması amaçlanmıĢtır.
BEP-TR’de yalnızca tek zonlu hesap yapılarak hesaplamalarda zon sayısının ortaya çıkardığı
fark belirlenmiĢtir.
Ġç kazançlar açısından her iki program karĢılaĢtırma yapmak amacıyla çalıĢıldığında iç kazançlar, kiĢi
sayısı ve aydınlatma aygıtı sayısı eĢit tutulmuĢtur.
Tablo 2. Otel Tipleri Ġç Mekan Özellleri
Otel Yapısı Plan Tipi
Kuıllanılan Toplam Alan (m²)
Kat Taban Alanı (m²)
Kat Adedi
Kat Yüksekliği (m)
Yatak Odası Alanı (m²)
Kat BaĢına DüĢen Yatak Odası
Adedi
Galeri BoĢluğu Alanı (m²)
Saydam Alanlar (m²)
Sirkülasyon Alanı (m²)
A/V oranı

Daire Planlı Otel
3960
660
6
3,5
26,25
12

Kare Planlı Otel
3960
660
6
3,5
26,25
12

167,33
378
177,67
0,136

100
378
245
0,155

-Ilıman Nemli Ġklim Bölgesi –Ġstanbul Örneği
Ilıman nemli iklim bölgesi için seçilen Ġstanbul’da otel plan biçimleniĢleri için biçim ve zon analizleri
sonucunda elde edilen ısıtma-soğutma enerjisi yükleri Tablo 3’de verilmiĢtir.
Tablo 3. Ġstanbul Örneğinde Isıtma-Soğutma Enerjisi Yükleri [11].
Hesaplama
Yöntemi
1. simülasyon
programı( BEP-TR)

2. simülasyon
programı

Zon Sayısı

Otel Plan Tipi

Enerji Tipi

Tek zon

Kare Planlı

Çok zonlu

Daire Planlı

Isıtma
Soğutma
Isıtma
Soğutma Enerjisi
Isıtma
Soğutma Enerjisi
Isıtma
Soğutma Enerjisi
Isıtma
Soğutma

Kare Planlı
Tek zon

Daire Planlı
Kare Planlı

Enerji Miktarı
(kWh/m²)
6588,35
209,08
831,85
274,26
768,43
398,42
3179,63
205,69
2917,24
296,39

Tablo 3’de görüldüğü gibi;
 Biçim dönüĢtürme analizlerinde;
1. Daireden kareye çevrilen otel yapılarının 2. Simülasyon programında çok zonlu olarak
hesaplanan ısıtma yüklerinde % 7,62 oranında düĢüĢ, soğutma yüklerinde ise %45,27
oranında bir artıĢ olmuĢtur.
2. Daireden kareye çevrilen otel yapılarının 2. Simülasyon programında tek zonlu olarak
hesaplanan ısıtma yüklerinde % 8,25 oranında düĢüĢ, soğutma yüklerinde ise %44,09
oranında bir artıĢ olmuĢtur.
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu Bildirisi
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Zon sayısı farkı analizlerinde;
1. Daire planlı otel yapısının 2. Simülasyon programında çok ve tek zonlu olarak ısıtma yükü
hesabında %282,23 oranında bir artıĢ görülürken, soğutma yüklerinde %25 oranında bir
azalma ortaya çıkmıĢtır. Zon sayısı farkı ısıtma yüklerinde önemli değiĢiklik göstermektedir.
Tek zonlu hesap ısıtma yükünde önemli bir artıĢa sebep olmaktadır.
2. Kare planlı otel yapısının 2. Simülasyon programında çok ve tek zonlu olarak ısıtma yükü
hesabında %279,63 oranında bir artıĢ, soğutma yüklerinde ise %25,6 oranında bir düĢüĢ
görülmektedir. Zon sayısı farkı kare planda da ısıtma yüklerinde önemli fark yaratmıĢtır. Tek
zonlu hesap ısıtma yükünde ciddi bir artıĢa neden olmaktadır.
Program farkı analizlerinde;
1. Kare planlı otel yapısının BEP-TR’de hesaplanan ısıtma enerjisi yükü, 2. Simülasyon
programında hesabı yapılan ısıtma enerjisi yüküne göre %125,84 oranında bir artıĢ, soğutma
enerji yüküne göre ise %29,45 oranında bir azalma göstermiĢtir. Bu fark programlar arasındaki
yöntem farkından kaynaklanmaktadır.

-Sıcak Kuru Ġklim Bölgesi –Diyarbakır Örneği
Sıcak kuru iklim bölgesi için seçilen Diyarbakır’da otel plan biçimleniĢleri için biçim ve zon analizleri
sonucunda elde edilen ısıtma-soğutma enerjisi yükleri Tablo 4’de verilmiĢtir.
Tablo 4. Diyarbakır Örneğinde Isıtma-Soğutma Enerjisi Yükleri [11].
Hesaplama Yöntemi

Zon Sayısı

Otel Plan Tipi

Enerji Tipi

1. simülasyon
programı( BEP-TR)

Tek zon

Kare Planlı

Çok zonlu

Daire Planlı

Isıtma
Soğutma
Isıtma
Soğutma Enerjisi
Isıtma
Soğutma Enerjisi
Isıtma
Soğutma Enerjisi
Isıtma
Soğutma

Kare Planlı

2. simülasyon
programı
Tek zon

Daire Planlı
Kare Planlı

Enerji Miktarı
(kWh/m²)
10458,1
271,02
1016,81
367,71
937,12
516,24
3890,36
275,78
3619,72
382,53

Tablo 4’de görüldüğü gibi;
 Biçim dönüĢtürme analizlerinde;
1. Daireden kareye dönüĢtürülen otel yapılarının 2. simülasyon programında çok zonlu olarak
hesaplanan ısıtma yüklerinde % 7,83 oranında düĢüĢ, soğutma yüklerinde ise %40,39
oranında bir artıĢ olmuĢtur.
2. Daireden kareye dönüĢtürülen otel yapılarının 2. simülasyon programında tek zonlu olarak
hesaplanan ısıtma yüklerinde % 6,95 oranında düĢüĢ, soğutma yüklerinde ise %38,7 oranında
bir artıĢ olmuĢtur.
 Zon sayısı farkı analizlerinde;
1. Daire planlı otel yapısının 2. simülasyon programında çok ve tek zonlu olarak ısıtma yükü
hesabında %282,6 oranında bir artıĢ görülürken, soğutma yüklerinde %25 oranında bir
azalma ortaya çıkmıĢtır. Diyarbakır’da da hesap yapılan zon sayısı ısıtma yükünde önemli fark
yaratmıĢtır. Tek zonlu ısıtma yükü hesabında önemli bir artıĢ meydana gelmiĢtir.
2. Kare planlı otel yapısının 2. simülasyon programında çok ve tek zonlu olarak ısıtma yükü
hesabında %286,26 oranında bir artıĢ, soğutma yüklerinde ise %25,9 oranında bir düĢüĢ
görülmektedir. Hesap zonu sayısındaki fark, kare planda da daireyle aynı Ģekilde ısıtma
yüklerini önemli ölçüde etkileyerek, ısıtma yükünde ciddi bir artıĢa sebep olmuĢtur.
 Program farkı analizlerinde;
1. Kare planlı otel yapısının BEP-TR’de hesaplanan ısıtma enerjisi yükü, 2. simülasyon
programında hesabı yapılan ısıtma enerjisi yüküne göre %188,92 oranında bir artıĢ, soğutma
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enerji yüküne göre ise %29,15 oranında bir azalma göstermiĢtir. Programların dayandığı
yöntem farkı Diyarbakır’da da enerji yüklerini ciddi oranda etkilemiĢtir.
-Soğuk Ġklim Bölgesi –Erzurum Örneği
Soğuk iklim bölgesi için seçilen Erzurum’da otel plan biçimleniĢleri için biçim ve zon analizleri
sonucunda elde edilen ısıtma-soğutma enerjisi yükleri Tablo 5’’de verilmiĢtir.
Tablo 5. Erzurum Örneğinde Isıtma-Soğutma Enerjisi Yükleri [11].
Hesaplama Yöntemi

Zon Sayısı

Otel Plan Tipi

Enerji Tipi

1. simülasyon
programı( BEP-TR)

Tek zon

Kare Planlı

Çok zonlu

Daire Planlı

Isıtma
Soğutma
Isıtma
Soğutma Enerjisi
Isıtma
Soğutma Enerjisi
Isıtma
Soğutma Enerjisi
Isıtma
Soğutma

Kare Planlı

2. simülasyon
programı
Tek zon

Daire Planlı
Kare Planlı

Enerji Miktarı
(kWh/m²)
22493,98
58,5
1617,72
122,93
1410,26
162,76
6189,46
67,61
5736,9
85,27

Tablo 5’de görüldüğü gibi;
 Biçim dönüĢtürme analizlerinde;
1. Daire yapının kareye dönüĢümü 2. Simülasyon programında çok zonlu olarak hesaplanan
ısıtma yüklerinde % 12,82 oranında düĢüĢ, soğutma yüklerinde ise %32,4 oranında bir artıĢ
olmuĢtur.
2. Dairenin kare planlı yapıya dönüĢümü 2. Simülasyon programında tek zonlu olarak
hesaplanan ısıtma yüklerinde % 7,31 oranında düĢüĢ, soğutma yüklerinde ise %26,12
oranında bir artıĢ olmuĢtur.
 Zon sayısı farkı analizlerinde;
1. Daire planlı otel yapısının 2. Simülasyon programında çok ve tek zonlu olarak ısıtma yükü
hesabında %282,6 oranında bir artıĢ görülürken, soğutma yüklerinde %45 oranında bir
azalma ortaya çıkmıĢtır. Erzurum’da da ısıtma yükünün tek zon olarak hesabı çok zonlu
hesaba göre önemli artıĢ göstermiĢtir.
2. Kare planlı otel yapısının 2. Simülasyon programında çok ve tek zonlu olarak ısıtma yükü
hesabında %306,79 oranında bir artıĢ, soğutma yüklerinde ise %47,6 oranında bir düĢüĢ
görülmektedir. Kare planlı yapıda ısıtma yükünün tek zon olarak hesabı önemli artıĢ
göstermiĢtir.
 Program farkı analizlerinde;
1. Kare planlı otel yapısının BEP-TR’de hesaplanan ısıtma enerjisi yükü 2. Simülasyon
programında hesabı yapılan ısıtma enerjisi yüküne göre %292,09 oranında bir artıĢ, soğutma
enerji yüküne göre ise %31,39 oranında bir azalma göstermiĢtir. Programların dayandığı basit
saatlik ve detaylı dinamik yöntem karĢılaĢtırması, soğuk iklim bölgesindeki Erzurum’un enerji
yüklerinde belirgin farklara neden olmuĢtur.
Birinci adımda 2. Simülasyon programında, dairenin kareye dönüĢtürülmesiyle biçim farkının ısıtmasoğutma yükleri üzerine etkisinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Ġkinci adımda; her iki programla
da kare planlı yapıyla hesap yapılabildiği için, kare planlı binaların ısıtma ve soğutma enerjileri
karĢılaĢtırması yapılarak programlar arasındaki farkı belirlemek amaçlanmıĢtır.
BEP-TR programı gerektirdiği için daireden kare plana çevrilirken saydam alan yüzey oranları az da
olsa değiĢkenlik göstermektedir. Daire planda yer alan saydam alan yüzdesi %20,25 iken, kare planda
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%17,52’dir. Saydamlık oranları ve yönlendirmeleri arasındaki fark olabildiğince en alt seviyede
tutulmuĢ, yalnızca bina biçimlerindeki farklılık ortaya konulmuĢtur.
Tablo 6. Analizlerin Isıtma ve Soğutma Enerji Yükleri KarĢılaĢtırması [11].
Hesap Yönt.

DeğiĢken

Biçim
2.simülasyon

Plan
Tipleri
Daire Kare
Daire Kare
Daire

Zon sayısı
Kare
2.simülasyon
-BEP-TR

simülasyon
programı

Kare Kare

Ġst.

ISITMA ENERJĠSĠ
Diyr.
Erz.

SOĞUTMA ENERJĠSĠ
Ġst.
Diyr.
Erz.

Zon
Sayısı
ÇokluÇoklu
Tek–
Tek
Çok
zondan
Tek
zona

%7,62
↓
%8,25
↓
%282,2
↑
%279,6
↑

%7,83
↓
%6,95
↓
%282,6
↑
%286,26
↑

%12,82
↓
%7,31
↓
%282,6
↑
%306,79
↑

%45,27
↑
%44,09
↑
%25
↓
%25,6
↓

%40,39
↑
%38,7
↑
%25
↓
%25,9
↓

%32,4
↑
&26,12
↑
%45
↓
%47,6
↓

TekTek

%125,84
↑

%188,92
↑

%292,09
↑

%29,45
↓

%29,15
↓

%31,39
↓

Tüm bu analizler sonucunda ortaya çıkan hesaplamalarda, yıllık toplam enerji yüklerinin daireden
kareye dönüĢümde enerji miktarını arttırdığı görülmektedir. Biçim dönüĢtürme analizlerinde; iklim
bölgelerine göre seçilmiĢ olan pilot illerden Erzurum’da yıllık toplam enerji tüketimi açısından
dönüĢümden (daireden kare forma) etkilenmenin en az olduğu belirlenmiĢtir.
Genel olarak tüm iklim bölgelerinde, daireden kareye dönüĢümde ısıtma enerjisinde azalma soğutma
enerjisinde artıĢ görülmektedir. Isıtma enerjisinde azalmanın nedeni, kare plan biçiminde güney
cephesi alanının artmasından dolayı bu cepheden gelen güneĢ kazançlarının A/V’den dolayı oluĢan
kayıpları karĢılamasıdır. Güney cephesinin uzaması daha fazla ısı kazancı sağladığından, ısıtma
enerjisi ihtiyacında az da olsa bir azalma görülmektedir. Yine Erzurum’da soğutma yükleri açısından
en az fark görülmektedir. (Tablo 6) Biçim dönüĢümünde yönlendirmenin değiĢmesi ve güney cephesi
alanının artması, soğutma enerjisinde artıĢa neden olmaktadır. Bu durum soğuk iklim bölgesinde yer
alan Erzurum’da bile biçimin daireden kareye dönüĢümünden dolayı soğutma enerjisi yüklerinde
meydana gelen farkın, ısıtma enerjisi yüklerine göre daha belirgin olmasına neden olmuĢtur.
Zon farkı analizlerinde; tek zonlu hesaplamada ısıtma enerjisi yükleri çok zonlu hesaplamaya göre çok
büyük artıĢ göstermiĢtir. Çok ve tek zonlu hesaplamalarda ısıtma enerjisi yükleri daire planda tüm
illerde benzer oranlarda değiĢkenlik gösterirken, kare planda soğuk iklim bölgesinde yer alan
Erzurum’da diğer bölgelere göre daha fazla bir artıĢ görülmektedir. Soğutma enerji yükleri ise çok ve
tek zonlu hesaplamalarda Erzurum’da daha fazla bir azalma göstermektedir.
Program farkı analiz sonuçlarında ise; basit saatlik dinamik yöntemle hesap yapan BEP-TR ve
dinamik saatlik hesap yapan 2. simülasyon programının elde edilen hesap sonuçları
karĢılaĢtırıldığında, soğutma yüklerinin çok az fark ettiği, ısıtma yüklerinin ise önemli derecede fark
ettiği belirlenmiĢtir. Programlar arası farkın hesap yöntemlerinin ve iç kazanç kabullerinin farklılığından
kaynaklandığı düĢünülmektedir. Ġki program arasında enerji yüklerindeki temel farkta, BEP-TR’de
binanın ısıl kapasitesinin belli bir yaklaĢıklıkla hesaba katılması, iç kazanç hesabında mekânlara ait
parametrelerin alan ağırlıklı ortalamalarının tüm kata dağıtılması ve mekanik ısıtma sisteminin hesap
metodolojisi farklılığı etkili olmuĢtur.
Hesap sonuçları, özellikle tek zonla yapılan hesaplarda ısıtma yüklerinin çok zonlu hesaplamaya göre
her iki programda da artıĢ gösterdiğini ortaya koymaktadır. Isıtma yüklerinin çok zonlu analizinin önemi
görülmektedir. Özellikle simülasyon programlarının gerek net enerji, gerekse mekanik ısıtma
sistemlerinin hesabını içeren akıĢ diyagramlarında çok zonlu hesaplamaya önem verilmelidir.
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SONUÇ
Otel yapısı fonksiyonunda ısıtma-soğutma yüklerinin karĢılaĢtırıldığı analizlerde; kullanılan
yöntemlerden BEP-TR’de, dairesel ve eğimli yüzeylerin enerji hesabının yapılamaması, bu plan
Ģemalarının karĢılaĢtırma amacıyla ikinci bir programda hesaplanmasını gerektirmiĢtir. Dairesel
biçimlerin dikey-köĢeli elemanlara dönüĢtürülmesi ile BEP-TR’de analizler gerçekleĢtirilmiĢtir.
Daireden kareye dönüĢüm ile otel yapılarının biçim farkına, çok ve tek zonlu hesaplamalar ile zon
sayısı farkına ve iki farklı simülasyon kullanarak simülasyon programı farkına bağlı olarak ısıtmasoğutma enerji yükleri hesaplanarak, elde edilen sonuçlar karĢılaĢtırılmıĢtır.


Zon sayısı farkına dayanan analizlerde; gerek kare gerekse daire biçimleniĢli yapıda; tek zonlu
hesaplamada ısıtma enerjisi yükleri çok zonlu hesaplamaya göre çok büyük artıĢ göstermiĢtir.
EnergyPlus dinamik simülasyon motorunu kullanan ikinci programda tek ve çok zonlu hesabın
ısıtma yüklerini etkilediği; tek zonlu hesapta ısıtma enerjisi yüklerinin artıĢ gösterdiği belirlenmiĢtir.
Bu durumun nedenleri olarak,
o Mekanik ısıtma sistemi farklılığı (mekânlar arasında ısıtıcıları bağlayan boru uzunluğu,
v.b.),
o Programın duvarların ısı depolama ve zaman geciktirmesi özelliğini dikkate alan bir hesap
yöntemi kullanması,
o Zon sayısına bağlı olarak iç kazanç kabul farklılığı,
belirlenmiĢtir.



Genel olarak tüm iklim bölgelerinde, dinamik simülasyon kullanan ikinci programda yapılabilen
karĢılaĢtırmada daireden kareye dönüĢümde, ısıtma enerjisinde azalma soğutma enerjisinde artıĢ
görülmektedir.



Program farkı analiz sonuçlarında ise; basit saatlik dinamik yöntemle hesap yapan BEP-TR ve
dinamik saatlik hesap yapan ikinci programla elde edilen hesap sonuçları karĢılaĢtırıldığında,
soğutma yüklerinin çok az fark ettiği, ısıtma yüklerinin ise önemli derecede fark ettiği (karĢılaĢtırma
sadece kare biçimleniĢ ve tek zonlu hesap üzerinden yapılabilmiĢtir) belirlenmiĢtir. Ġki programa ait
hesap yöntemleri ve iç kazanç kabulleri farklılığı, ısıtma ve soğutma enerji yükü miktarlarında
farklılıklar oluĢturmaktadır.



Biçim dönüĢtürme yapılması, her tür bina form ve eğim açılarının mevcut BEP-TR yazılımında
tanımlı olmaması, hesaplamalarda yakınsama yoluyla enerji miktarlarının belirlenmesini
gerektirmektedir. Yakınsama yöntemi ile geometrilerin köĢeli ve dik elemanlara dönüĢtürülmesiyle
hesap yapılan BEP-TR’de, biçim dönüĢtürmesinin ve yönlendirme farklarının bina net enerji
miktarlarını etkilediği görülmüĢtür. Bu örnek analizlerde yapılan kabuller kapsamında,
yönlendirmenin biçime oranla ısıtma ve soğutma yükleri üzerinde daha etkili olduğu görülmektedir.
Belirlenen daire ve kare planlı yapılarda güneĢten en üst seviyede yararlanılan güney cephesi
uzunluğunun artması özellikle ısıtma yüklerinde belirgin oranlarda değiĢikliklere neden olmuĢtur.
Ek olarak, ısıtma-soğutma enerjisi yüklerinin basit saatlik dinamik hesap yapan BEP-TR ile detaylı
dinamik yöntemle hesaplama yapan 2. Simülasyon programına oranla oldukça farklı olmasında
mekânlara ait parametrelerin alan ağırlıklı ortalamalarının tüm kata dağıtılması etkili olmuĢtur.

Sadece belli geometrilerin (köĢeli ve dik yüzeylere) enerji hesabına izin veren BEP-TR ile elde edilen
sonuçlarda farklılıklar olması kaçınılmaz olduğundan sağlıklı analizlerin yapılması zorlaĢmaktadır. Bu
açıdan programın tüm bina geometri ve yüzey eğimlerine uygun Ģekilde geliĢtirilmesine olanak vererek
geliĢtirilmesi ile bina enerji etkinlikleri ve iyileĢtirmeleri daha fazla hız kazanarak ülke ekonomisine de
önemli ölçüde katkı sağlanabilecektir.
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YAPI BİLGİ SİSTEMİ (BIM) İLE MEKANİK TESİSAT
PROJELERİ
Seyit KAPLAN
N. Alpay KÜREKCİ

ÖZET
Yapı Bilgi Sistemi (BIM) ülkemizde inĢaat sektöründe proje aĢamasında kullanımı gittikçe yaygınlaĢan
bir sistemdir. Bu sistem ile parametrik modeller oluĢturulup binanın inĢaatı için gerekli olan tüm
projeler elde edilmekte ve her bir yapı elemanın özellikleri binanın dijital ortamda oluĢturulan modeli
üzerine iĢlenebilmektedir.
Bu makalede Yapı Bilgi Sistemi (BIM) ile tasarlanmıĢ örnek projeler ele alınmıĢ ve sistemin ne tür
avantajlar sunduğu irdelenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: BIM, REVIT, Mekanik Tesisat

ABSTRACT
Building Information Modelling (BIM) is a system that is becoming widespread used in the project
phases of the construction sector in our country. All that is required for the entire project phases
created such a parametric models with this system and is possible to be processed on the model
created in the digital environment each construction element of the building.
In this article, Building Information Modelling (BIM) is examined with sample projects and discussed
what kind of benefits to provide.
Key Words: BIM, REVIT, Mechanical System

1. GİRİŞ
90’ların ilk yarısında yaygınlaĢmaya baĢlayan Yapı Bilgi Sistemi - Building Information Modelling
(BIM), 2000’li yılların baĢlarından itibaren mimari, mühendislik ve inĢaat (AEC) sektörlerinde yenilikçi
bir kavram ve sistem olmuĢtur. Elle çizim yapılan 70’li yıllarda, kiĢisel bilgisayarların yaygınlaĢması ile
CAD sistemine bir geçiĢ baĢlamıĢtır. 70’li yıllarda baĢlayan, elle çizimden bilgisayara ya da Bilgisayar
Destekli Tasarım/Çizim - Computer Aided Design/Drafting (CAD)’e geçiĢ, 80’li yıllarda hız kazanmıĢtır
[1].
2 boyutlu CAD daha hızlı çizim yapmaya yarayan, kalem, cetvel ve silgi kullanımını ortadan kaldıran
bir tasarım argümanı olmuĢtur. Sektörlerin ihtiyaçları ile birlikte 3 boyutlu tasarımlara olan ihtiyaç
gündeme gelmiĢtir. Hatta günümüzde 3 boyutlu tasarımın yanı sıra 3 boyutlu modeller üzerinde
analizler yapılarak, optimum tasarımlar elde edilmesi amacıyla yürütülen çalıĢmalar giderek
yaygınlaĢmaktadır. GeliĢen teknolojik imkânlar ile son yıllarda AEC sektöründeki 2 boyutlu çizimden 3.
boyuta geçiĢ hız kazanmıĢtır [8]. Yapı Bilgi Sistemi tüm bu ihtiyaçları karĢılayan ve mühendislere
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sadece çizim yapmanın dıĢında, daha fazla mühendislik yapmaları için imkân ve zaman tanıyan bir
argümandır.
BIM ile 2 boyutlu çizim arasındaki en temel farklardan birisi, 2 boyutta çizilen her görünüĢün bir
birinden bağımsız olmasıdır. Plan, kesit ve dikey kesit gibi 2 boyutlu çizimlerin, her hangi birinde bir
düzenleme yapıldıktan sonra, diğer tüm çizimlerin de kontrol edilmesi ve düzenlenmesi gerekmektedir,
BIM ile bu düzenlemeler otomatik olarak yapılmakta ve model güncellenmektedir [13].
Yapı Bilgi Sistemi, bina ile ilgili grafik (geometri/biçim vb.) ve alfa sayısal (malzeme, maliyet, fiziksel
çevre kontrolü vb) veriden oluĢan üç boyutlu bir model meydana getirerek, bu modelin yapı sektörü
paydaĢları tarafından ortak kullanımını sağlayan bir çalıĢma yaklaĢımıdır.

Şekil 1. Yapı Bilgi Sistemi Ģematik gösterimi [1]
Bu üç boyutlu model, planlama, tasarım, projelendirilme, yapım ve iĢletim gibi projenin tüm yaĢam
döngüsünü içeren süreçlerinde kullanılabilmektedir. Farklı paydaĢların aynı modeli kullanabilmesi
temsilde tutarlılığı arttırmakta, revizyon kolaylığı sağlamakta; veri dönüĢtürme iĢlemlerini, verinin
tekrarlı üretimini (replikasyon) ve proje belgeleri arasında ilave iliĢkilendirme veya koordinasyon
ihtiyaçlarını önemli ölçüde azaltmaktadır [2].

Şekil 2. Yapı bilgi sistemi [14]
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2. YAPI BİLGİ SİSTEMİNİN FAYDALARI
BIM sadece ilerlemiĢ bir teknoloji değildir, BIM yaklaĢımıyla proje tasarım süreci ve bina yapım süreci
de değiĢiklik göstermektedir [8]. BIM anlayıĢı ile plan çizimleri, kesitler, detaylar, grafiksel gösterimler
ve bilgi giriĢleri 2 boyutta olanın aksine çok geliĢmiĢtir [9]. Bu Ģekilde yapı projelerinin oluĢturması
mimarlara, mühendislere ve yüklenicilere birçok avantaj sağlamaktadır. Bu avantajların Ģematik
gösterimi ġekil 3' te gösterilmiĢtir.

Şekil 3. BIM kullanmanın faydaları [1]
Bu avantajlar sayesinde binanın dijital modeli gerekli olan tüm bilgiler ile birlikte oluĢturulup, Ģantiye
sürecinin daha etkin bir Ģekilde ilerlemesi sağlanabilmektedir.
2.1. Görsellik
BIM, büyük bir görselleĢtirme aracı olarak kullanılabilir. Yapı Bilgi Sistemi ile yapının üç boyutlu sanal
bir temsilini oluĢturulabilir. ĠnĢaat yöneticisi projenin ihale aĢamasında görüntüsünü alabilir, sanal
olarak yapıyı gezebilir ve modeli kısımlara ayırabilir [4].

Şekil 4. Tasarım ve gerçek görüntü [12]
GörselleĢtirme yapının son hali hakkında gerçeğe çok yakın bir tahmin oluĢturur. Bu sayede söz
konusu alanın efektif kullanımı ve estetik görünümü hakkında yorum yapılabilir [3].

2.2. Koordinasyon
ĠnĢaat ekibi ile mimarlar, mühendisler ve yüklenici projenin ilk aĢamalarında iĢbirliği sağlamak ister.
BIM anlayıĢı iĢbirliğini modelleme aĢamasında oluĢturur. Özellikle mekanik ve elektrik tesisatlarını
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projelendiren mühendisler aynı model üzerinde çalıĢırlarken meydana gelen koordinasyon sıkıntıları
proje aĢamasında fark edilip, giderilebilir [3].

Şekil 5. ÇakıĢma kontrolleri ve raporlanması

Şekil 6. Koordine edilmiĢ asma tavan görünüĢü [7]

2.3. Prefabrikasyon
Prefabrikasyon sahadaki iĢgücünü ve Ģantiye süresini azaltırken kaliteli inĢaat hassasiyetini artırır.
Prefabrikasyon için saha görseli ve tasarım gerekir. BIM yapıdaki bileĢenlerin özelliklerini, kısımlarını
ve üç boyutlu görüntüsünü sağlayabildiği için bahsedilen düzeyde hassas saha ortamı sanal olarak
oluĢturulur. Ön imalatı yapılacak bileĢenler doğru ve zamanında sahadaki yerini alır, böylece zaman
ve para tasarrufu sağlanmıĢ olur [3].
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2.4. Planlama
BIM yazılımında bulunan 4D Phasing özellikleri ile iĢ ve saha planlamaları yapılabilir. ĠĢ kalemleri
arasındaki çakıĢmalar önlenebilir ve verimli Ģantiye akıĢı sağlanabilir. Yükleniciler BIM platformu ile
projenin sonunu beklemeden proje aĢamasında iĢ planlamasına baĢlayabilirler [3].
2.5. Düşük Hata Oranı
BIM ile sanal tasarım, inĢaat dokümanlarındaki eksikleri ve hataları azaltır. ĠnĢaat sürecindeki olası
hataların tasarım aĢamasında giderilmesini sağlar. Birlikte çalıĢabilen tasarım ekibi model ve veri
alıĢveriĢi ile bilgilerin doğru olduğundan emin olabilir [4].
ġekil 7' de geleneksel tasarım süreci ve BIM ile tasarım süreçleri maliyet ve harcanan çaba
bakımından kıyaslanmıĢtır.

Şekil 7. MacLeamy eğrisi [10]
Bu grafikte siyah eğri geleneksel yöntemlerle dizayn aĢamasından inĢa aĢamasına kadar gösterilen
çabayı temsil etmektedir. Eğride görüldüğü gibi yoğun çaba ve mali artıĢlar inĢa dokümantasyon (CD)
aĢamasında oluĢmaktadır. Yapı Bilgi Sistemi temsil eden yani 4 numaralı eğride ise tasarım
aĢamasında (SD/DD) daha fazla çaba ve maliyet artıĢı olmaktadır. Mavi eğri bir tasarımda değiĢiklik
yapabilme yeteneği ve maliyetini göstermektedir. Erken safhalarda yapılacak değiĢiklikler daha kolay
uygulanabilmekte ve bu sayede maliyet etkin bir Ģekilde düĢürülmektedir. Kırmızı eğri ise projenin
ilerleyen aĢamalarında yapılan değiĢikliklerin mali artıĢını göstermektedir.
Geleneksel yaklaĢım ile proje hazırlama esnasında inĢa dokümantasyon esnasında yapılan karar
değiĢikliklerinin, ciddi bir maliyet yükü ortaya çıkardığı görülmektedir, BIM yaklaĢımda ise tüm ciddi
kararlar Ģematik tasarım aĢamasında netleĢmektedir, bu sayede ilerde yapılması olası değiĢiklerden
kaynaklanabilecek maliyet yükü en aza indirilmiĢ olmaktadır.
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2.6. İşbirliği
PaylaĢılabilir 3D model üzerinde çalıĢabilme imkânı projeye dâhil olan iĢ ortakları, tasarım ve
mühendislik disiplinlerinin güncel bilgiye kolay bir Ģekilde ulaĢabilmelerine olanak sağlar. Tasarlanan
3D yapı ile konuya daha hızlı adapte olmalarını ve en iyi sonuca ulaĢabilmeleri için gerekli altyapıyı
oluĢturur [5].

3. YAPI BİLGİ SİSTEMİNİN FAYDALARI
Yapı Bilgi Sisteminin sunduğu avantajlar, bu sistemin mimarlık, mühendislik ve inĢaat sektöründe
kullanımı gün geçtikçe arttırmaktadır. Ülkemizde bu konuyla ilgili pazar araĢtırması henüz
yapılmamıĢtır, bu nedenle bu bölümde Kuzey Amerika' da 2007-2012 yılları arasında yapılmıĢ olan
pazar araĢtırması üzerinden açıklamalar yapılmıĢtır [11].

Şekil 8. Kuzey Amerika' da BIM' e adaptasyon [11]
Kuzey Amerika' da yapı bilgi sistemine geçiĢ ġekil 8' den de görüldüğü üzere 2007-2012 yılları
arasında geçen 5 sene zarfında %28 den %71 gibi ciddi bir artıĢ göstermiĢtir. Bu artıĢın nedeni ise
sadece bu yaklaĢımın sağladığı avantajlar değildir. BIM' e geçiĢ sürecinden hükümetin hazırlamıĢ
olduğu protokol ile büyük ölçekli projelerin ülke genelinde Yapı Bilgi Sistemi ile hazırlanması
zorunluluk haline gelmiĢtir. Bu yaklaĢım Avrupa'da da kabul görmüĢ ve ülkeler BIM protokolleri
yayınlamaya baĢlamıĢlardır.
Bu geçiĢ sürecinde AEC sektöründeki mesleki grupların oranları ve firma büyüklüğü ile kıyaslamalar
ise ġekil 9' da belirtildiği gibidir. Grafiklerden açıkça görüldüğü üzere geçiĢ oranı en yüksek olan
meslek gurubu inĢaattır, bunun nedeni bu sektörde Yapı Bilgi Sistemi sayesinde hem maliyet hem de
zaman tasarrufu açısından ciddi avantajlar elde edilmesi olarak yorumlanabilir. Büyük firmalarda BIM
yaklaĢımına geçiĢin 2012 yılında diğer firmalara kıyasla daha yüksek olduğu (%91) görülmektedir, bu
oran ise bu firmaların yer aldığı projelerde BIM protokolünün getirmiĢ olduğu yasal zorunluluk ve bu
yaklaĢımın kullanılması ile elde edilecek olan kar olarak yorumlanabilir.

Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 1389 _______

Şekil 9. BIM' e GeçiĢ Sürecindeki Meslek Gurupları ve Firma Büyüklükleri [11]
Ülkemizde ise Yapı Bilgi Sistemi ile ilgili yayınlanmıĢ bir protokol bulunmamaktadır, fakat gün geçtikçe
bu yaklaĢımın önemi ülkemizdeki yapı sektörü çalıĢanları tarafından anlaĢılmaktadır ve bazı prestijli
projelerde BIM yaklaĢımı kullanılmaya baĢlamıĢtır.

4. YAPI BİLGİ SİSTEMİNİ İLE MEKANİK TESİSAT PROJELERİ
Ülkemizde bina servis projeleri genellikle farklı ofis ortamlarında mekanik ve elektrik tesisat projeleri
olarak hazırlanmaktadır. Farklı ekiplerin hazırlamıĢ oldukları bu projelerin bir araya getirilip koordine
edilmesi esnasında büyük sorunlar yaĢanmakta, iki boyutta koordine edilmiĢ olsalar dahi 3. boyutta
sıkıntılar yaĢanmaktadır. Bu tür belirsizliklerin çözümleri genellikle Ģantiye ortamında aranmakta, ciddi
zaman ve para kayıplarına yol açmaktadır.
Projelerin uyumsuzluğundan kaynaklanan bu sorunların çözülebilmesi için bina servis projeleri aynı dili
konuĢabilen tasarım programları ile hazırlanmalı ve bu programların elverdiği ölçüde koordine
edilmelidir.
Dünya' da yaygın olarak kabul görmüĢ ve sık kullanılan Yapı Bilgi Sistemi ile uyumlu çalıĢan tasarım
programları Autodesk ve Bentley firmalarının üretmiĢ olduğu yazılımlardır. Bu yazılımlar sayesinde
binanın dijital bir modeli oluĢturulmakta, simülasyonlar, enerji analizleri yapılmakta, olası çakıĢmalar
tespit edilmekte ve raporlanabilmektedir. Bahsedilen bu özellikler sayesinde bina için gerekli olan
optimum mühendislik çözümlerine ulaĢılabilmekte ve Ģantiye süreci için daha gerçekçi çözümler elde
edilebilmektedir.
Bina servis sistemlerindeki tüm tesisatlar bir araya geldiğinde ortaya çıkan tablo ġekil 10'da da
görüleceği üzere oldukça karmaĢık ve çözülmesi zordur.
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Şekil 10. Havalimanı Projesi MEP Koordinasyon Modeli
Bina servis projelerinde Yapı Bilgi Sistemi' nin iĢleyiĢini anlatabilmek amacıyla, bölümün devamında
örnek bir çalıĢma üzerinde iĢlem aĢamalarından bahsedilecektir.
Örnek proje Autodesk Revit programı ile hazırlanmıĢ olup, Navisworks programı ile koordinasyonu
yapılmıĢtır.
Revit programı ısıtma ve soğutma yükleri hesabını yapabilecek alt yapıya sahiptir. Kürekci N. A. ve
Kaplan S. [6], Ġstanbul ilinde bulunan örnek binanın ısıtma ve soğutma yüklerini, HAP (Hourly
Analysis Program) ve Revit programlarıyla, hesaplamalarda sonuçlara etkisi olan iĢ programı, iç ve dıĢ
ortam Ģartlarını aynı alarak hesaplamıĢlardır. Hesaplamalar sonucunda ısıtma ve soğutma yüklerinin
birbirlerine yakın çıktığı bulunmuĢtur.
Bu projede ısıtma ve soğutma yüklerinin hesaplanması için ülkemizde yaygın olarak kullanılan HAP
tercih edilmiĢtir. Bu programın hesaplamalarda tercih edilmesinin ana nedeni, hesap raporlarının
idarece onayının gerekmesidir. Bu bağlamda düĢünüldüğünde Revit programı ülkemizde yaygın
kullanımı olmayan ve henüz otoriteler tarafından kabul görmemiĢ bir programdır.
Hesaplamaların yapılmasının ardından cihaz ve ekipman seçimleri yapılıp yerleĢimlere baĢlanmıĢtır.
YerleĢimler yapılırken, mimari ve statik projelerin yanı sıra elektrik tesisat projelerine de dikkat
edilmiĢtir. Elektrik tesisat projeleri mekanik tesisat elemanlarının koordinasyon için önemli rol oynayan
armatür, dedektör, bus-bar ve kablo tavası gibi elamanları içermektedir.
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Şekil 11. Havalimanı projesi elektrik tesisatı modeli
Elektrik tesisatı ile uyumlu olarak yerleĢtirilen mekanik ekipmanlar daha sonra kanal ve borular
aracılığıyla yine gerekli ön koordinasyonlar yapılarak cihazlara bağlanmıĢlardır.
Revit programı ile mekanik tesisat projeleri yapmanın avantajlarından bahsedilecek olursa, bunu
disiplinler bazında yapmak daha uygun olacaktır. Projeler tasarlanırken mekanik tesisat projelerinin
çizimleri yangından korunma tesisatı, iklimlendirme tesisatı kanal iĢleri, iklimlendirme tesisatı boru
iĢleri ve sıhhi tesisat disiplinlerine ait 4 farklı dosyadan elde edilmiĢtir.

Şekil 12. Havalimanı projesi mekanik tesisat modeli
Yangından korunma tesisatı projeleri tasarlanırken, sprinkler yerleĢimlerinin doğru yapılması adına
Revit programı büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Program sayesinde sprinkler engel mesafeleri
kolaylıkla görülebilmiĢ, ayrıca diğer disiplinlerle koordineli olarak belirlenen boru güzergâhları
sayesinde pompa seçimleri için gerekli olan hidrolik hesap, gerçekçi bir Ģekilde yapılabilmiĢtir.
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Şekil 13. Havalimanı projesi yangın pompa odası modeli
Ġklimlendirme tesisatı projeleri tasarlanırken, ekipman seçimi için gerekli olan basınç kaybı hesapları
Revit programı aracılığıyla elde edilmiĢ, optimum fan ve pompa seçimleri yapılmıĢtır. Bu hesaplar
yapılırken dirsek, pantolon ve redüksiyon sayılarının diğer disiplinlerle yapılan koordinasyon sonucu
gerçekçi olarak elde edilmesi büyük kolaylık sağlamıĢtır. Ayrıca, program aracılığı ile hatlardaki tüm
debiler toplanabilmekte, hangi mahal için ne kadar taze hava verilmiĢ, ne kadar emiĢ yapılmıĢ
görülebilmektir. Optimum mühendislik tasarımlarının elde edilmesi ve yapılan tasarımların kontrol
edilmesi adına Revit programı tesisat mühendislerinin iĢlerini kolaylaĢtırmakta ve mühendislik
hesaplamalarında daha hassas sonuçlar elde edebilmeleri için güçlü argümanlar ortaya koymaktadır.

Şekil 14. Havalimanı projesi iklimlendirme tesisatı modeli
Sıhhi tesisat projeleri hazırlanırken yine iklimlendirme tesisatı projelerinde olduğu gibi dirsek, te ve
redüksiyon sayıları gerçekçi olarak elde edilmiĢ ve bu sayede basınç kayıp hesapları yapılarak, uygun
pompalar seçilmiĢtir. Ayrıca hatların toplam yük ve sarfiyat birimleri görülebilmekte, bu sayede de
kontrollerin yapılması kolaylaĢmaktadır.
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Şekil 15. Havalimanı projesi sıhhi tesisat modeli

SONUÇ
BIM anlayıĢı verimlilik artıĢı sağlamanın yanı sıra, proje tasarımcıları ve yüklenicilerine tasarımın
görselini ve simülasyonunu dijital olarak oluĢturabilme imkânı verir. Bununla birlikte tasarımcılar,
tasarımın temel fiziksel ve iĢlevsel özelliklerini analiz edebilir. Yapı inĢa edilmeden önce elde
edilebilen bu veriler sayesinde analizler, daha gerçekçi olarak yorumlanabilir.
Bu yaklaĢım projenin yaĢam döngüsü boyunca, projeye dâhil olan meslek gruplarına çeĢitli yararlar
sağlamaktadır. Mimarlar tasarımlarında daha az hata ile gerçeğe yakın modeller oluĢturabilir, bina
servis projelerini tasarlayan mühendisler koordinasyon sağlayarak karmaĢık tesisat sistemlerini
çözüme ulaĢtırabilir, inĢaat ekipleri çalıĢma planı oluĢturarak ön sipariĢ verebilir ve Ģantiye sürecini
kısaltabilirler.

Şekil 16. BIM ve CAD iĢ akıĢı karĢılaĢtırması
BIM anlayıĢının Ģantiye sürecindeki iĢ tekrarlarını azaltarak maliyeti düĢürdüğü, bunun yanı sıra
zamandan tasarruf sağladığı anlaĢılmaktadır. Meslek grupları arasındaki koordinasyon sorununu
tasarım aĢamasında giderdiği görülmektedir.
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ġekil 16' da görüldüğü gibi BIM anlayıĢı ile tasarım aĢaması toplam sürenin yüzde 50' si ile 80' i
arasındaki kısmını kapsamaktadır. Buradan anlaĢılacağı üzere tasarımcıya düĢen iĢ daha fazla
olmaktadır. Geleneksel yöntemde yaĢanan koordinasyon ve dokümantasyon sorunlarının BIM ile
büyük ölçüde giderildiği görülmektedir.
Ülkemizde mekanik tesisat projelerinde BIM yaklaĢımının kullanımı henüz yaygınlaĢmamıĢtır, fakat bu
sistemin sağladığı avantajlar ve iĢveren talepleri göz önünde bulundurulursa BIM projelerinin kısa süre
içerisinde yaygınlaĢacağı kanısına varılabilir.
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KONUT DIġI BĠNALARDA YILLIK ENERJĠ TÜKETĠMĠ VE
ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Günay ÖZDEMĠR
Nurdil ESKĠN

ÖZET
Dünyada ve Ülkemizde tüketilen enerjide, konut ve konut dıĢı binaların önemli bir paya sahip olduğu
bilinmektedir. Binalarda tüketilen enerjinin önemli bir kısmı ise iklimlendirme sistemlerine
harcanmaktadır.
Sunulan bu çalıĢmada, Ġstanbul Asya yakasında bulunan konut dıĢı bir binanın HVAC enerji tüketimi
zamana bağlı olarak, EnergyPlus simülasyon programı ile hesaplanmıĢ ve enerji tüketimini azaltma
yolları araĢtırılmıĢtır. Bu kapsamda, binada farklı mahal tasarım sıcaklıkları, binanın mevcut yalıtımı
üzerine farklı ek yalıtım kalınlıkları ve pencere camları arasındaki farklı hava boĢluklarında bina enerji
tüketiminde meydana gelen değiĢiklikler hesaplanarak, irdelenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Ofis binaları, Enerji verimi, Yalıtım, Pencere, Tasarım sıcaklıkları.

ABSTRACT
A great amount of world and Turkey energy demand is connected to the built environment. A
significant proportion of the total annual building energy demand is connected to HVAC systems.
In the presented paper, the hourly cooling and heating loads and HVAC energy requirements of a nonresidential building located in Istanbul is calculated through a dynamic simulation program Energy
Plus. Effects of indoor design temperature, glass air-gap and extra insulation on monthly and yearly
energy consumption are analyzed and the results are presented.
Key Words: Office buildings, Energy efficiency, Insulation, Window, Design temperatures.

1. GĠRĠġ
Dünyada tüketilen enerjinin büyük bir kısmı, iĢ veya konut amaçlı yaĢam alanları içindeki konfor
Ģartlarının sağlanması için kullanılmaktadır. Dünyada bina Ģartlandırılması için harcanan enerji aynı
zamanda büyük miktarda CO2 emisyonlarının atmosfere verilmesine de sebep olmakta ve bu durum
toplam enerji kullanımının azaltılması ve mevcut enerji kullanımlarının ise daha verimli olan yollarla
kullanımı gereğini beraberinde getirmektedir. [1]
Konut ve konut dıĢı binalar son kullanıcı olarak enerji sarfiyatında en büyük paya sahip olup, enerji
verimliliği için kilit hedefi oluĢturmaktadırlar. Binalardaki enerji tüketimi dünya çapında 2005 yılından
bu yana her yıl yaklaĢık %1 oranında artıĢ gösterdi. Elektrik tüketimi için bu artıĢ yaklaĢık her yıl için
%3 oranında gerçekleĢti. [2]
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu Bildirisi
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Bu nedenle binalarda mahal ısıtması ve soğutmasında kullanılan enerjinin azaltılmasında rol
oynayacak tasarruf yöntemlerinin belirlenmesi, bilhassa enerjinin verimli kullanımı açısından önemlidir.
Bu konuda yapılacak çalıĢmalar binaların iĢletme stratejilerinin belirlenmesinde ve enerji tasarrufu
sağlayan tasarımların yapılabilmesi açısından yol gösterici olacaktır. Detaylı bina simülasyonları
yapmayı mümkün kılan modelleme teknikleri ve bilgisayar yazılımları vasıtasıyla, binaya, tasarımı
yapılan sistemlere ve çevre koĢullarına ait değiĢkenlerin toplam enerji sarfiyatına olan etkileri
irdelenebilmekte ve bu yolla bina ve sistemler detaylı olarak incelenebilmektedir. [3]
Bu çalıĢmada Ġstanbul Asya yakasında bulunan ve ofis olarak kullanılan bir binanın mahallerine ait
referans ısıtma ve soğutma tasarım sıcaklıkları, binanın mevcut yalıtımının üzerine farklı kalınlıklarda
ek yalıtım uygulaması ve pencere camları arasındaki farklı hava boĢlukları için binadaki enerji
tüketiminin değiĢimi incelenmiĢtir. Hesaplamalar EnergyPlus simülasyon programı [4] kullanılarak
yapılmıĢ ve geçmiĢ yıllardaki meteorolojik verilere dayalı Ġstanbul’a ait saatlik hava verileri [5]
programa veri girdisi olarak alınmıĢtır.

2. OFĠS BĠNASININ YAPISAL ÖZELLĠKLERĠ
ÇalıĢmada simülasyonu yapılan ofis binası, Ġstanbul Anadolu yakasında inĢaatı tamamlanmıĢ, açık ve
kapalı otopark alanları, spor alanları, üst katları ise ofis amaçlı olarak kullanılan bir binadır. Bina zemin
kat ile birlikte toplam 9 katlı olup, bir spor salonu, bir restoran, bir dükkan, 229 ofis odası, kat holleri ve
2
3 katlı kapalı otoparktan oluĢmaktadır. Binanın toplam net alanı 26.910,65 m , iklimlendirilen
2
bölümlerin toplam net alanı ise 18.707,08 m ’dir. Ofis binasında toplam iklimlendirilen mahal sayısı
259 olup, binada ayrıca 3 katlı kapalı otopark bulunmaktadır. Otoparkta sadece havalandırma
yapılmaktadır. Binaya ait ihtiyaç duyulan tüm teknik veriler tez kapsamında temin edilmiĢtir. [6,7]
Bina konum itibariyle ayrık ve açık bir alanda bulunmaktadır. Binanın otoparklarının 2 katı toprak
altında, üçüncü otopark katı ise kısmen toprak altındadır. Binaya pencere uygulaması cam giydirme
Ģeklinde olup, bina dıĢ yüzeyinin önemli bir kısmını pencereler kaplamaktadır. Zemin kattan itibaren
2
2
dıĢ yüzeylerin alanı, çatı hariç 4.765,4 m ve pencere alanları çerçeveler ile birlikte 4.862,74 m ’dir.
2
Çatı alanı 1.983,49 m olup, binanın saydam olmayan dıĢ kabuğu (çatı dahil) için toplam ısı geçiĢ
2
2
katsayısı 0,752 W/m K ve pencere sistemleri için toplam ısı geçiĢ katsayısı 2,721 W/m K olmaktadır.
Bina kabuğundaki (çatı hariç) saydam olmayan yapıların ortalama kalınlığı 0,3781 m, çatı kalınlığı
0,374 m ve pencerelerin çerçeveleri de göz önüne alındığında kalınlık değeri 0,0295 m olmaktadır.
Binanın inĢaatında kullanılan yapı malzemeleri ve bu malzemelerden oluĢan yapı elemanları birebir
programa tanıtılmıĢtır [6,8,9]. Tanımlanan her bir malzeme mevcut kalınlık değerleri ile yapı
elemanlarının katmanlarını oluĢturmaktadır. ÇalıĢmada malzemeler arasında mevcut olan yalıtım
2
amaçlı hava boĢlukları için 0,16 m K/W ısıl direnç değeri veri olarak kullanılmıĢ olup, sıva malzemesi
dıĢında tüm saydam olmayan malzemeler güneĢ ıĢınımı yutma katsayısı 0,7 sıva malzemesi için ise
0,4 olarak alınmıĢtır.
Pencereler çift camlı olup, camların arasında 12 mm kalınlığında hava tabakası bulunmaktadır ve
camların rengi mavidir. Camlara ait tüm malzeme veri tabanından seçilmiĢtir. Bu camlar aynı zamanda
dıĢ yüzeyde balkonlarda bulunan cam kapıları tanımlamada da kullanılmıĢtır. Cam kalınlıkları 5 mm ve
6 mm Ģeklinde olup, 5 mm kalınlığındaki cam dıĢ ortam ile temasta iken, 6 mm kalınlığındaki cam iç
ortam ile temastadır. Camlı kapılar için de aynı sıralama geçerlidir. Binanın 1. ve 8. katlarında dıĢa
açılan camlı kapılar bulunmaktadır.
Pencereler ve camlı kapılar için kullanılan çerçevelerin toplam ısı geçiĢ katsayısı malzeme cinsine
2
bağlı olarak 3 W/m K olarak alınmıĢtır. Tablo 1’de binada kullanılan cam ve kapı özellikleri
verilmektedir. Tanımlanan malzemelerin kullanıldıkları ve binada yer alan yapı elemanları tez
kapsamında ayrıntılı olarak verilmiĢtir.
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Tablo 1. Binada kullanılan cam yüzeylerin özellikleri.
Pencere ve Kapı Camlarının Özellikleri
Cam Yansıtma Oranı
Cam Geçirme Oranı
Cam Yayma Oranı
Cam Isı Ġletim Katsayısı (W/mK)

0,05 ila 0,06
0,48 ila 0,57
0,84
0,9

3. OFĠS BĠNASININ ĠġLETME ġARTLARI
Bina için saat 07.00 ile 21.00 arasındaki saatler çalıĢma saatleri olarak kabul edilmiĢ ve tüm HVAC
sistemleri, aydınlatma, insan yoğunluğu gibi girdiler bu saatler arasında tanımlanmıĢtır. Ulusal tatil
günleri hariç, binanın çalıĢma saatleri içinde sürekli iĢletme halinde olduğu kabul edilmiĢtir. Yıl içinde
358 gün için binanın ısıl yük hesapları yapılmıĢ ve hesap edilen gün sayısı tüm analizlerde sabit
tutulmuĢtur.
Binada muhtelif lokasyonlarda kullanılan elektrikli ve gazlı ekipmanlar, aydınlatma seviyeleri ve insan
yoğunluğu değerleri Tablo 2’de verilmektedir.
Tablo 2. Bina mahallerinin iç ısı kazanç bilgileri.
Ġnsan
Yoğunluğu
2
(m /KiĢi)

Aydınlatma
2
(W/m )

Buzdolabı

Bilgisayar

Televizyon

Ocak

Ofisler

20

11

350

440

80

3000

Holler

20

11

-

-

-

-

2

11

350

440

80

6900

5

11

350

440

80

-

20

11

350

440

80

3000

Restora
n
Spor
Salonu
Dükkan

Elektrikli ve Gazlı Cihazlar (Watt)

Bu değerler anma değerleri olup, gün içinde kullanılan mekana göre saatlik değiĢimleri çalıĢmada göz
önüne alınmıĢtır. Zira öğle saatlerinde ofislerde insan sayısı azalırken, restorandaki insan yoğunluğu
artıĢ gösterecek, bağlı olarak iç ısı kazançları değiĢecektir. Ġnsanların yaydığı ısı miktarları yaptıkları
iĢe göre değiĢir. Ofisler için bu değer kiĢi baĢına 126 W, spor salonu için 400 W ve insanların hareket
halinde oldukları kat holleri için kiĢi baĢına 207 W olarak alınmıĢtır [10].
Bina havalandırması insan sağlığı açısından önemli bir etkendir. Programda havalandırma miktarı
belirlenirken ASHRAE 62.1 standartlarından faydalanılmıĢtır [11]. Havalandırma miktarı hem insan
sayısına, hem de mahal taban alanına göre hesaplanılmıĢ olup, otoparklar için sadece taban alanları
esas alınmıĢtır.
Havalandırma miktarı denklem (1) ile hesaplanmıĢtır. Bu formülde Rp kiĢi baĢına düĢen havalandırma
miktarını, Ra birim alan baĢına düĢen havalandırma miktarını, Pz mahaldeki insan sayısını, Az mahal
taban alanını temsil etmektedir. [11]
Vh = (Rp x Pz) + (Ra x Az)

(1)
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Temiz hava, iklimlendirilen bütün alanlar için fan-coil üniteleri tarafından sağlanmakta olup,
otoparklarda ise motor verimleri 0,8, fan basıncı değeri 400 Pa olan jet fanları kullanılmıĢtır.
Eski yapılarda hava sızıntısı miktarı pencereler, kapılar, giriĢler ve bina tesisatı nedeniyle daha fazla
olmaktadır. Ancak yeni teknolojiler kullanılan günümüz binalarında bu miktar önemli ölçüde
azaltılmıĢtır. Ofis binası için hava sızıntısı miktarı maksimum 0,2 ACH (mahal hacminde saatlik hava
değiĢim miktarı) olarak alınırken, en alt iki otopark alanı için 0,1 ACH alınmıĢtır.
Ofis binasında aydınlatma için yıllık elektrik tüketimi 1760,6 GJ ve elektrikle çalıĢan ofis ekipmanları
için yıllık elektrik tüketimi 2291,17 GJ olup, bu değerler tüm simülasyonlar için aynıdır.
Fanlar tarafından sadece mahallerin havalandırması amacıyla harcanan yıllık elektrik miktarı ise
420,27 GJ’dür ve tüm simülasyonlar için sabittir.
Tablo 3’de mahallerin havalandırma miktarları verilmiĢtir [11]. Bu çizelgede orta hollerin ayrıca
belirtilmesinin sebebi, merdiven ve asansör boĢluklarının bu kısımda yer almasından
kaynaklanmaktadır. Görüldüğü gibi orta holler, temiz havaya daha fazla ihtiyaç duyulan spor salonu ve
restoran gibi ortamlarda havalandırma miktarları fazla alınmıĢtır.
Tablo 3. Mahallerin havalandırma değerleri.
3

3

2

Rp(m /s) KiĢi BaĢına

Ra(m /s-m )

Ofisler

0,0025

0,0003

Holler

-

0,0003

Orta Holler

-

0,0004

Restoran

0,0038

0,0009

Dükkan

0,0025

0,0003

Spor Salonu

0,01

0,0003

Otoparklar

-

0,0075

Ofis binası yakıt olarak doğalgaz kullanan merkezi sistemle ısıtılıp, merkezi sistemle soğutulacak
Ģekilde tasarlanmıĢtır. Bütün iklimlendirilen mahallerde 4 borulu fan-coil üniteleri bulunmakta olup, bu
sistem binanın referans sistemi olarak tüm analizlerde göz önünde bulundurulacaktır. Tablo 4’deki fancoil özellikleri referans değerler olarak alınmıĢtır. Binanın bulunduğu Ġstanbul iline ait en zorlu hava
koĢulları verileri Tablo 5’de gösterilmiĢtir [12]. Bu hava koĢulları ısıtma ve soğutma sistemlerinin anma
değerlerinin hesaplamasında program tarafından kullanılacaktır.
Tablo 4. Binada kullanılan Fan-coil tasarım özellikleri.
Fan-coil Özellikleri
Fan Toplam Verimi

0,7

Fan Motor Verimi

0,9

Fan Basıncı (Pa)

75

Isıtma Tasarım Sıcaklığı (ºC)

60

Soğutma Tasarım Sıcaklığı (ºC)

12
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Tablo 5. En büyük kapasite için iklim verileri.
KıĢ Dönemi

Yaz Dönemi

Kuru Termometre Sıcaklığı (ºC)

-2,6

31,1

Yılın Ayı/günü

2/21

8/21

0

7,7

6,2

5,8

0

30

Gün Ġçi Sıcaklık DeğiĢimi (ºC)
Rüzgar Hızı (m/s)
Rüzgar Yönü Kuzeyden (º)

Kazan verimi 0,8 ve çalıĢma aralığı 82 ºC - 60 ºC olurken, soğutma için su soğutma grubu çalıĢma
aralığı 7,22 ºC - 12 ºC olarak belirlenmiĢtir. Soğutma grubu için girilen etkenlik değeri (COP) 5,5 anma
değeri olup, etkenlik değerinin farklı Ģartlardaki değiĢimi simülasyonda göz önüne alınmıĢtır.
Yıl boyunca binada dıĢ ortam sıcaklığı ile iç tasarım Ģartlarına ve iç ortam konfor Ģartlarına bağlı
olarak ısıtma, soğutma ve ısıtma/soğutma bir arada olabilmektedir. Buna göre sadece ısıtma yapılan
aylar kasım, aralık, ocak, Ģubat ve mart olarak belirlenirken, sadece soğutma yapılan aylar haziran,
temmuz, ağustos olarak belirlenmiĢtir. Geri kalan 4 ay içinse sistemin hem soğutma, hem ısıtma
yapılacak Ģekilde çalıĢma Ģartları tasarlanmıĢtır. Isıtma ve soğutma dönemlerinde tasarım sıcaklığının
farklılığı, havanın nem miktarı ile alakalıdır ve konfor açısından gereklidir. Isıtma döneminde kat holleri
21 ºC tasarım sıcaklığına, diğer tüm mahaller 22 ºC tasarım sıcaklığına sahiptir. Soğutma döneminde
ise kat holleri 25 ºC tasarım sıcaklığına, diğer tüm mahaller 24 ºC tasarım sıcaklığına sahiptir. [13]
Bu kısma kadar tanımlanan ofis binasına ait yapısal ve mimari özellikler ile tanımlanan HVAC sistemi
tüm analizlerde binanın referans hali olarak alınacaktır.

4. OFĠS BĠNASININ YILLIK ENERJĠ TÜKETĠMĠ VE PASĠF ÖNLEMLER
Ele alınan ofis binasında pasif enerji tasarrufu yöntemlerinin irdelenebilmesi için EnergyPlus
simülasyon programı ve saatlik iklim verileri kullanılarak binada her zonun saatlik, günlük, aylık ve
yıllık ısıtma/soğutma yükleri ve bunu sağlamak için gerekli enerji miktarları, aydınlatma için tüketilen
enerji miktarları hesaplanmıĢtır. EnergyPlus 6.0 - beta versiyonu kullanılarak yapılmıĢtır.
4.1 Binanın EnergyPlus Simülasyon Programında OluĢturulması
EnergyPlus programının yazılımı, Fortran programlama dili kullanılarak hazırlanan BLAST ve DOE-2
simülasyon programlarına dayanmaktadır. Bu iki program bina ısıl yüklerini analiz eden simülasyon
programlarıdır. EnergyPlus programı da tıpkı bu iki program gibi enerji analizi ve ısıl yük analizi
yapmaktadır. EnergyPlus binaların ısıtma ve soğutma yüklerini hesapladığı gibi, binada kullanılan
ekipmanların harcadıkları enerji miktarlarını da hesaplayabilmektedir. [14]
EnergyPlus binaların ısıl yüklerini enerji dengesi (Energy Balance) yöntemi ile hesaplamaktadır. Bu
metoda göre, binanın mimari planına uygun olarak bütün iç ve dıĢ yüzeylerin ısıl dengesi, seçilen her
zaman adımında iletim, taĢınım ve ıĢınımla olan ısı geçiĢleri, güneĢ enerjisinden olan kazançlar
dikkate alınarak hesaplanmakta; anlık soğutma ve/veya ısıtma yükleri bulunmaktadır. Bu simülasyon
programı, hesaplarda kullanılan binaya ve ortama ait termo-fiziksel özelliklerin sıcaklık ve ortam nem
oranlarına göre etkileĢimi ve zamanla değiĢimine izin verdiği için, diğer hesaplama yöntemlerinden
daha gerçekçi sonuçlar vermektedir. [1]
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Program birçok modülden oluĢmaktadır. Bu modüllere kullanıcı tarafından girilen bilgiler simülasyon
sırasında program tarafından kullanılmaktadır.
ÇalıĢmada programa ofis binasında kullanılan malzemelerin tanıtımının yapılmasının ardından,
binanın yapı elemanları ve bu yapıların koordinatları programa veri olarak girilmiĢtir.
Programda önce bina yapı elemanlarını oluĢturan malzemeler belirlenerek bina yapı elemanları
oluĢturulmakta, bu yapı elemanlarından bina programa tanıtılmaktadır. Bunun için yapıda kullanılan
malzemeler sıralanırken, yaĢam bölgesinin dıĢ kısımdan iç kısmına doğru bir sıralama program
tarafından doğru kabul edilmektedir. Yani bir ofis odasının dıĢ ortama bakan bir yüzeyi oluĢturulurken
önce en dıĢtaki sıva malzemesi, daha sonra tuğla ve en son olarak ofis odasının iç sıva malzemesi
sıralamada yerini alır. Tüm bu malzeme ve bina yapı elemanları kullanılarak binadaki her mahal ve
bağlı olarak bina programa tanıtılır. Dolayısıyla yapıda mevcut olan malzemeler, malzemelerin
kalınlıkları, yüzey pürüzlülükleri, ısı iletim katsayıları, yoğunlukları, özgül ısıları, uzun dalga boylu
ıĢınımı yutma katsayısı, güneĢ ıĢınımını ve görünür güneĢ ıĢınımı yutma katsayıları gibi tüm yapı
elemanlarının termo-fiziksel özellikleri verilmelidir.
Kütlesi ihmal edilecek olan malzemelerde sadece yüzey pürüzlülüğü, ıĢınım yutma katsayıları ile ısıl
direnç katsayısı girilmiĢ, hava boĢlukları ise dirençleri ile temsil edilmiĢtir.
Pencereler ile ilgili olarak, pencere kalınlıkları, güneĢ ıĢınımını geçirme oranları, ısı iletim katsayıları,
iki ya da daha fazla camlı pencerelerde kullanılan gaz cinsi, camlar arasındaki mesafe bu bölümde
tanımlanmaktadır. Kullanılan gaz cinsinden bazıları program içinde mevcutken, olmayan gaz türü için
tanımlama yapmak mümkündür. Binanın çizimi malzeme ve yapı elemanlarının oluĢturulmasının
ardından yapılmıĢtır.
Binanın mimari projesinden yararlanılarak tüm bina her bağımsız bölümü programda tanıtılmıĢ, dıĢ
kabuk ve iç yapı elemanlarını meydana getiren malzemeler de tariflenerek binanın çatı, zemin, ara kat,
dıĢ kabuk, pencere ve tüm kapı malzemeleri ile birlikte bina çizilmiĢtir. Binanın simülasyon üst ve
cephe görünümleri sırasıyla ġekil 1’de ve 2’de verilmiĢtir. Ofislerin ve hollerin konumları ile otopark,
dükkanların yerleĢimi bu Ģekillerden de görülebilmektedir. ġekil 3’de ise binanın çeĢitli izometrik
açılardan tel kafes görünümü verilmiĢtir.

OFĠSLER
SOL HOL

ORTA HOL

OFĠSLER

OFĠSLER

SPOR SALONU TAVANI

OFĠSLER
SAĞ HOL

1.BODRUM KAT
OTOPARK
TAVANLARI

ġekil 1. Ofis binasının EnergyPlus programında oluĢturulması ile elde edilen teknik resmi.
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ġekil 2. Ofis binasının EnergyPlus programında oluĢturulması ile elde edilen ön cephe görünümü.

a) Kuzey-Batı görünümü

b) Güney-Batı görünümü

c) Kuzey-Doğu görünümü

ġekil 3. Ofis binasının EnergyPlus programında oluĢturulması ile elde edilen tel kafes görünümler.
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4.2 Bina Enerji Yüklerinin Hesaplanması
ÇalıĢmada önce referans bina Ģartlarındaki enerji yükleri hesaplanmıĢtır. Tablo 6’da referans tasarım
Ģartlarında HVAC sistemi ısıtma, soğutma ve elektrik enerjisi tüketimlerinin t ay bazında hesaplanmıĢ
değerleri verilmektedir. Burada b sıcak su kazanı tarafından çıkıĢ gücü değerini, c soğutma grubu
enerjisi miktarını ve
binadaki aydınlatmanın, HVAC sistemlerinin, tüm cihaz ve yardımcı
ekipmanların tükettiği toplam elektrik miktarını temsil etmektedir.
Tablo 6. Referans hal aylık bina enerji tüketim değerleri.
Ocak

ġubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

b (W)

131178

145713

90222,6

23646,5

3863,71

-

c (W)

-

-

-

114404

225214

385260

158932

157400

150035

193585

196561

224975

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

b (W)

-

-

119,296

4046,72

34541,5

85607,9

c (W)

491899

498562

343291

172334

-

-

240974

239913

226203

202993

161123

166088

(W)

(W)

4.3 Cam Özelliğinin Enerji Tüketimine Etkisi
Bina dıĢ yüzeyinde kullanılan camların hava boĢluklarının arttırılması ile enerji tüketiminde meydana
gelebilecek değiĢimler öncelikle irdelenmiĢtir. Bu maksatla dıĢ camlara ait hava boĢluğunun, ısıtma ve
soğutma yüklerine ayrıca elektrik tüketimine etkisi incelenmiĢtir. Binanın mevcut pencere yapısı 5 mm
cam + 12 mm hava boĢluğu + 6 mm cam Ģeklinde olup, hava boĢluğu mesafesi 16 mm değerine
çıkarılarak referans hal değerleri ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Simülasyonda kullanılan 6 mm camın U
2
2
(W/m K), SHGC (güneĢ ısı kazanç katsayısı), gün ıĢığı geçirgenliği değerleri sırasıyla 5,778 (W/m K),
2
0,62, 0,57 olup, bu değerler piyasada mevcut TRC Helio Mavi (6 mm) [15] camın 5,7 (W/m K), 0,56,
0,55 özelliklerine yakındır. Tablo 7’de analizlerde kullanılan hava boĢluğu ve cam adedi mesafeleri
verilmektedir.
Tablo 7. Farklı hava boĢluğu için yapılan simülasyonlar.

Cam Adedi
Camlar Arası
Mesafe (mm)

Referans

Simülasyon1

2

2

12

16

Tablo 8’de referans ve simülasyon1’deki Ģartlar için pencere yapılarına ait termofiziksel özellikler
verilmiĢtir. Kp değeri çerçevelerinde dahil edildiği toplam ısı geçiĢ katsayıları olup, U değeri sadece
pencere yapılarına ait toplam ısı geçiĢ katsayılarını ifade etmektedir.
Tablo 8. Farklı hava boĢluğu için pencere yapılarının ve kullanılan camın termofiziksel özellikleri.
Kp (W/m K)

U (W/m K)

SHGC (GüneĢ ısı
kazanç katsayısı)

Gün ıĢığı
geçirgenliği

Referans

2,721

2,693

0,45

0,326

Simülasyon1

2,71

2,681

0,45

0,326

2

2
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Pencerelerde camlar arası mesafenin 16 mm’ye çıkarılması ile yapılan simülasyonlar sonucunda
referans hal için yıllık 1716,32 GJ olan doğalgaz tüketimi %2,73 oranında azalırken, referans halde
1.209,23 GJ elektrik tüketen su soğutma grubunun elektrik tüketimi %0,3 artmıĢtır. Camlar arası hava
boĢluğu mesafesinin 12 mm’den 16 mm’ye çıkarılması, toplam elektrik tüketimini %0,064 arttırmıĢtır.
Bu artıĢ soğutma yükünden kaynaklanmaktadır. Fan-coil üniteleri ve sirkülasyon pompaları tarafından
referans Ģartlarda tüketilen yıllık elektrik enerjisi miktarı sırasıyla 163,86 GJ ve 210,29 GJ olurken,
camlar arası hava boĢluğu mesafesinin 16 mm değerine çıkarılması ile tüketilen elektrik miktarları fancoil üniteleri için %0,037 azalırken, sirkülasyon pompaları için %0,052 artmıĢtır.
Pencerelerde camlar arası mesafenin 16 mm’ye çıkarılması Ģubat ayında referans durumda 447,5 GJ
olan doğalgaz tüketimi %2,73 oranında azaltırken, ağustos ayında 235,6 GJ olan soğutma grubu
elektrik tüketimi %0,14 oranında arttırmıĢtır. ġekil 4’de 16 mm hava boĢluklu pencere yapıları için elde
edilen ısıtma ve soğutma enerji tüketim değerlerinin toplamı aylık olarak verilmektedir.

Enerji Sarfiyatı, W

Referans

Aylar

ġekil 4. Cam boĢluğunun bina HVAC enerji sarfiyatı üzerine etkisi.
4.4 Yalıtımın Enerji Tüketimine Etkisi
Bu bölümde ilave olarak yerleĢtirilen yalıtım malzemesinin ve bu malzemenin kalınlığının enerji
tüketimini nasıl etkilediği irdelenmiĢtir. Ġlave yalıtım malzemesi sadece bina dıĢında güneĢ alan opak
yüzeylere yerleĢtirilmiĢtir. Ġlave yalıtım kalınlıkları 4 cm, 6 cm ve 8 cm olarak alınmıĢ, ilave yalıtım
kalınlıkları için simülasyonlar yapılmıĢtır. Binada zaten mevcut olan yalıtım malzemeleri üzerinde
herhangi bir değiĢiklik yapılmamıĢtır. Tablo 9’da artan yalıtım kalınlığı sonucu bina kabuğunun çatıda
dahil toplam ısı geçiĢ katsayısındaki değiĢim verilmiĢtir. Kdd bina kabuğunun toplam ısı geçiĢ katsayını
ifade etmektedir.
Tablo 9. Ġlave yalıtım için bina kabuğunun toplam ısı geçiĢ katsayıları.

2

Kdd (W/m K)

Ref.

Simülasyon2
(4cm)

Simülasyon3
(6cm)

Simülasyon4
(8cm)

0,752

0,4

0,331

0,283
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Bina dıĢ yüzeylerine sırasıyla 4 cm, 6cm ve 8 cm ek yalıtım eklenmesi sonucunda referans durumdaki
kazan tarafından yıllık tüketilen 1716,32 GJ doğalgaz sırasıyla %15,19, %18,3 ve %20,34 oranlarında
azaltmıĢtır. Referans durumda Ģubat ayı için kazan tarafından tüketilen doğalgaz miktarı artan ek
yalıtım kalınlıkları sonucu sırasıyla %16,1, %19,27 ve %21,52 azalmıĢtır. Ek yalıtımların eklenmesi
referans halde 1.209,23 GJ olan soğutma grubu elektrik tüketimini, artan yalıtım kalınlıkları için
sırasıyla %0,68, %0,93 ve %1,02 oranında arttırmıĢtır. Referans durumda ağustos ayı için 235,6 GJ
soğutma grubu elektrik tüketimi artan yalıtım kalınlığı neredeyse sabit kalmıĢ bir iyileĢme
gerçekleĢmemiĢtir.
Fan-coil üniteleri tarafından referans Ģartlarda tüketilen yıllık elektrik enerjisi miktarı artan yalıtım
kalınlığı ile sırasıyla %0,84, %1 ve %1,2 oranlarında azalmıĢtır. Sirkülasyon pompalarında ise artan
yalıtım kalınlığı ile birlikte elektrik tüketimi sırasıyla %0,47, %0,57 ve %0,71 oranlarında azalmıĢtır.
Fan-coil ve pompaların tükettiği elektrik miktarı, ısıtma dönemindeki enerji ihtiyacının azalmasına bağlı
olarak iyileĢme göstermiĢtir. Artan yalıtım kalınlıkları ile toplam bina elektrik tüketimi sırasıyla %0,108,
%0,15 ve %0,162 artmıĢtır. Bu artıĢın ana nedeni soğutma yükünün artmasıdır. ġekil 5’de ek yalıtım
kalınlıklarına bağlı olarak binaya ait ısıtma ve soğutma enerji değerlerindeki toplam değiĢim aylık
bazda verilmiĢtir.

Referans

Enerji Sarfiyatı, W

Simülasy
on2

Aylar

ġekil 5. Ek yalıtımın bina HVAC enerji sarfiyatı üzerine etkisi.
4.5 Mahal Tasarım Sıcaklıklarının Enerji Tüketimine Etkisi
Bu bölümde mahal tasarım sıcaklıklarındaki değiĢikliklerin enerji sarfiyatına etkisi irdelenmiĢtir. Mahal
tasarım sıcaklığının 1 ºC azaltılması eylül ayındaki ısıtma ihtiyacını neredeyse sıfırlamıĢtır. Isıtma
ihtiyacının en fazla olduğu Ģubat ayında 0,5 ºC ve 1 ºC’lik sıcaklık azaltılması kazan yükünü referans
hale göre sırasıyla %7,96 ve %15,66 oranında azaltmıĢtır. Sıcaklık değerindeki 0,5 ºC’lik artıĢ ise
kazan yükünü Ģubat ayı için referans değere göre %8,2 arttırmıĢtır. Tüm yıl için mahal tasarım
sıcaklıklarındaki 0,5 ºC ve 1 ºC’lik azalma, referans mahal sıcaklığı Ģartlarında 1716,32 GJ olan
doğalgaz tüketimini sırasıyla %10,37 ve %19,96 oranlarında azaltırken, mahal ısıtma tasarım sıcaklık
değerindeki 0,5 ºC’lik artıĢ doğalgaz tüketimini referans değere göre %11,28 oranında arttırmıĢtır. [16]
Ağustos ayında yapılan mahallerin soğutma tasarım sıcaklığındaki 0,5 ºC’lik azalma, soğutma yükünü
%3,99 arttırırken, referans Ģartlarda 235,6 GJ olan soğutma grubu (chiller) elektrik tüketimini %3,6
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oranında artmıĢtır. Yine ağustos ayında soğutma tasarım sıcaklığının 0,5 ºC ve 1 ºC’lik artıĢı, soğutma
yükünü sırasıyla %3,88 ve %7,71 azaltırken, soğutma grubu (chiller) elektrik tüketimini sırasıyla %3,6
ve %7,11 oranında azaltmıĢtır. Mahallerin soğutma tasarım sıcaklığının aĢağı çekilmesi, çalıĢılan
ortamlarda konfor Ģartlarının sağlanması için enerji tüketimini arttırmıĢtır. Tüm yıl boyunca referans
mahal sıcaklıkları için, soğutma grubunun elektrik tüketimi 1209,23 GJ olmaktadır. Mahallerde
soğutma dönemlerinde tasarım sıcaklığındaki 0,5 ºC’lik azalma soğutma grubunun yıllık elektrik
tüketimini referans değere göre %3,6 arttırırken, mahallerin soğutma tasarım sıcaklığının 0,5 ºC ve 1
ºC’lik artıĢı soğutma grubunun yıllık elektrik tüketimini referans değere göre sırasıyla %3,71 ve %7,21
azaltmıĢtır. [16]

5.SONUÇ
Çift camlı pencerelerde artan hava boĢluğu mesafesi ısıtma yükünü azaltmıĢtır. Fakat soğutma
döneminde soğutma grubu tarafından tüketilen elektrik miktarını arttırmıĢtır. Soğutma yüklerini
azaltmak amacıyla, güneĢ ısı kazancını azaltmaya yönelik, özellikle yaz aylarında farklı önlemler
almak mümkündür. Jaluzi gibi gölgeleme sistemlerinin gün ıĢığının aydınlatmada fazlasıyla yeterli
olduğu saatlerde kullanılması ile soğutma yükünde ve iç ortam konforunda iyileĢmeler sağlanabilir.
Isıtma döneminde ilave yalıtım ve ilave yalıtım kalınlığının artıĢı ısıtma yükünü olumlu olarak
etkilemektedir. Önemli bir nokta, ilave yalıtımın kalınlığının artıĢı, ısıtma yükündeki iyileĢmeyi azalan
bir Ģekilde olumlu olarak etkilemektedir. Bu iyileĢme ısı geçiĢindeki azalmaya ve ofis binasının ısı
depolama potansiyelinin artmasıyla iliĢkilidir. DıĢ duvar kalınlığındaki artıĢ sadece binanın ısı
depolaması kapasitesini değil, çatı katına çıkıldıkça sıcaklık değerlerini de etkilemektedir.
Soğutma dönemindeki yük artıĢını doğal havalandırma yolu ile azaltmak mümkün olabilir. Bu durumda
camlar arasındaki hava boĢluğu mesafesinin artıĢı ve ilave yalıtım seçenekleri daha cazip bir hale
gelecektir. Enerji tüketimini etkileyen diğer bir önemli etken mahallerin tasarım sıcaklıkları olup, mahal
sıcaklık değerlerindeki 0,5 ºC gibi düĢük sıcaklık farklılıkları, çalıĢmaya konu olan bina gibi büyük
binalarda enerji tüketimini önemli ölçüde etkilemektedir.
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KONUT BİNALARININ YAŞAM DÖNEMİNDEKİ ENERJİ
TÜKETİMİ VE YAŞAM DÖNEMİ MALİYETİNİN
HESAPLANMASI
Kemal Ferit ÇETİNTAŞ
Zerrin YILMAZ

ÖZET
Bilindiği gibi, dünya üzerinde yer alan binaların önemli bir kısmını konut binaları oluĢturmaktadır.
Konut binaları enerji tüketimleri, kaynak kullanımı ve bunlara bağlı olarak neden oldukları karbon
salımları nedeniyle küresel ısınma gibi önemli bir çevre sorununda etkin rol oynamaktadır. Binalar inĢa
edildikleri malzemelerin ham madde olarak çıkarılmasından itibaren, üretilmesini, taĢınmasını, inĢa
edilmesini, kullanılmasını ve hizmet ömrü bittikten sonra yıkılıp atık haline gelmesini içeren yaĢam
dönemi sürecinin farklı safhalarında farklı miktarda enerji tüketerek karbon salımına neden olmaktadır.
Bu nedenle günümüzde binaların yaĢam dönemi boyunca enerji etkin olarak tasarlanması büyük
önem taĢımaktadır. Bu çalıĢmada referans olarak seçilen TOKĠ‟nin C tipi konut bloğunun yaĢam
dönemindeki enerji tüketimi hesaplanarak oluĢturulan alternatifler ile karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır.
ÇalıĢma sayesinde tasarım aĢamasında alınan kararların binaların yaĢam dönemindeki enerji tüketimi
ve buna bağlı olarak gerçekleĢen karbon salınımı üzerindeki etkisi irdelenmiĢtir. Referans bina ve
oluĢturulan alternatiflerin yaĢam dönemi maliyet hesaplamaları da yapılarak enerji tüketimi ve yaĢam
dönemi maliyetleri karĢılaĢtırılarak enerji tüketimi ve maliyet açısından etkin alternatifler belirlenmeye
çalıĢılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: YaĢam enerji tüketimi, YaĢam dönemi maliyeti, Karbon salınımı.

ABSTRACT
As it is known most of the buildings in the world are dwellings. Energy consumption in dwellings and
carbon emission which is formed of energy consumption, play a major role in environmental and
economical problems. Buildings consume different amaount of energy and cause carbon emissions in
their life cycle which formed of raw materials extraction, transportation to construction site, building
usage and demolition. Therefore, energy efficient building design is a major goal in architectural
design. In this study, C type houisng block of TOKĠ building application has choosen as a reference
building life cycle energy consumption and life cycle cost are calculated and compared to other
alternatives. Some design alternatives are calculated in life cycle energy consumpiton and life cycle
cost too. Effects of decisions which have taken during design stage, on energy consumpiton and
carbon emissions are examined in this study. Relationship between life cycle energy consumpiton and
life cyle cost has studied in reference building and design alternatives. Therefore, life cyle energy and
cost optimised design alternatives try to be determined.
Key Words: Life cycle energy consumption; Life cycle cost, Carbon foot print.
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1. GİRİŞ
Enerji tüketimi hem neden olduğu karbon salınımı nedeniyle ciddi çevresel sorunlara hem de tüketimin
getirdiği ekonomik sorunlara neden olmaktadır. Bahsedilen bu sorunlar günümüzün en önemli
sorunları içerisinde üst sıralarda yer almaktadır. Enerji tüketiminin büyük bir kısmı konutlarda
gerçekleĢmektedir. Konutlarda tüketilen enerjinin büyük bir kısmı ise ısıtma ve soğutma gereksinimleri
için ihtiyaç duyulan enerji miktarı oluĢturmaktadır. Bu nedenlerden dolayı enerji etkin bina tasarımı
günümüzde mimari tasarım açısından önemli bir hedef haline gelmiĢtir. Enerji etkin bina tasarımı,
mimari tasarımdan, malzeme seçimi ve mekanik sistem tasarımına kadar geniĢ bir alanı
kapsamaktadır. Son yıllarda tasarıma farklı disiplinleri de katarak tasarım problemini bütüncül bir bakıĢ
açısı ile irdeleyen yöntemler ön plana çıkmaktadır. Binaların yaĢam dönemi sürecinde enerji etkin
olarak tasarlanması enerji verimliliğinin sağlanması açısından önemlidir. Binalar, binayı oluĢturan
malzemelerin üretimi, Ģantiyeye nakliyesi, binanın inĢası, binanın kullanım dönemi ve yıkım sürecini
kapsayan yaĢam döneminin farklı safhaların farklı miktarlarda enerji tüketmektedir. Bir binanın enerji
etkin olarak tasarlanabilmesi için sadece kullanım döneminde enerji verimli olarak değil üretim ve
yıkım aĢamalarında da enerji etkin performans göstermesi gerekmektedir. Binalarda enerji verimliliğini
sağlamaya yönelik üretilen çözümler çevresel açıdan önemli de olsa bu çözüm alternatiflerinin
ekonomik açıdan da incelenmesi esastır.
Bu çalıĢmada binaların yaĢam dönemindeki enerji tüketimini hesaplamasını sağlayan yöntem
anlatılarak bu yöntem ile Türkiye‟de bir konut binası ve alternatif önerilerin yaĢam dönemi enerji
tüketimleri ve buna bağlı olarak değiĢen yaĢam dönemi maliyetleri irdelenmiĢtir.

2. YAŞAM DÖNEMİ ENERJİ TÜKETİMİNİN HESAPLANMASI
YaĢam dönemi enerji analizi binaların yaĢam dönemi sürecinde tükettiği enerji miktarını analiz etmek
için yaĢam dönemi değerlendirme yönteminden yola çıkılarak oluĢturulmuĢ bir yöntemdir. Bu
yöntemde yaĢam dönemi diye tanımlanan dönem, üretim, kullanım ve yıkım olmak üzere üç farklı
dönemden oluĢmaktadır (ġekil 1) [1]. Üretim evresi, yapıyı oluĢturan malzemelerin ham maddelerinin
çıkartılması, fabrikaya getirilmesi, üretilmesi, Ģantiye ortamına nakliyesi ve yapının inĢa edilmesi
sürecini kapsamaktadır. Kullanım evresi, yapının kullanım dönemi ve bu dönemde ihtiyaç duyduğu
yenileme, bakım ve onarım çalıĢmalarını kapsamaktadır. Yıkım evresi ise, yapının hizmet ömrü
dolduktan sonra yıkılması ve oluĢan atıkların geri dönüĢümü ve/veya bertaraf edilmesi sürecini
kapsamaktadır.

Şekil 1. Yapının yaĢam dönemi sürecinde geçirdiği evreler [1].
Binalar yaĢam dönemi olarak tanımlanan bu sürecin farklı safhalarında farklı miktarda enerji
tüketmekte ve bu tüketime bağlı karbon salımına neden olmaktadır. Bu nedenle binalarda enerji
verimliliği ve enerji tüketiminin neden olduğu çevresel sorunlar üzerine çalıĢılırken binanın yaĢam
dönemi dikkate alınmalıdır. CSIRO ( Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation)
tarafından yapılan bir araĢtırmada bir konutun üretim sürecindeki enerji tüketimi konutun yaĢam
dönemi enerji tüketimi toplamının yaklaĢık %10‟undan fazla olduğu görülmüĢtür [2]. Bu değer konutun
kullanım döneminde yaklaĢık 15 yıllık enerji tüketimine eĢ değerdir. Binaların yaĢam döneminde enerji
tüketimini 1996 yılında K. Adalberth‟in çalıĢmasında ortaya koyduğu eĢitlik yardımı ile hesaplanabilir.
Buna göre bir binanın yaĢam dönemi sürecindeki enerji tüketimi,
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(1)

YDET : YaĢam dönemi enerji tüketimi (GJ)
Qüretim : Yapı malzemesinin üretimi için tüketilen toplam enerji miktarı (GJ)
Qnakliye : Yapı malzemesinin fabrikadan Ģantiyeye nakliyesinde tüketilen toplam enerji miktarı (GJ)
QinĢaat : Binanın inĢası esnasında için tüketilen toplam enerji miktarı (GJ)
Qkullanım : Binanın kullanım döneminde tükettiği toplam enerji miktarı (GJ)
Qyenileme : Binanın kullanım döneminde ihtiyaç duyduğu bakım, onarım ve yenileme için tüketilen
toplam enerji miktarı (GJ)
Qyıkım : Bina hizmet ömrünü tamamladıktan sonra yıkımı için tüketilen toplam enerji miktarı (GJ)
2.1. Üretim Dönemi Enerji Tüketiminin Hesaplanması:
Bir binanın üretim döneminde tükettiği enerji yapı malzemelerinin üretimi için gerekli enerji miktarı,
malzemelerin Ģantiye ortamına nakliyesi için tüketilen enerji miktarı ve binanın inĢası için ihtiyaç
duyulan enerji miktarının toplamına eĢittir. Bu dönemde yapı malzemelerinin üretimi için gerekli enerji
miktarı, hammaddenin çıkartılması, fabrikaya getirilmesi ve üretildiği süreçte ihtiyaç duyulan enerji
miktarı gibi karmaĢık bir sürecin sonunda tüketilen net enerji miktarını ifade etmektedir. Bu
hesaplamalar bireysel olarak yapılamayacak kadar karmaĢık ve zor olmakla birlikte yüksek miktarda
veri ve karmaĢık yöntemlere ihtiyaç duymaktadır. Ancak bu hesaplamalar dünyada çeĢitli kuruluĢlar
tarafından yapılarak bazı malzemelerin üretimi için tüketilen net enerji miktarı tablolar halinde
kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır [3,4]. Tablo 1‟de bazı yapı malzemelerinin üretimi için ihtiyaç
duyulan net enerji miktarı görülmektedir [3]. Tablodan da görüldüğü gibi yapı malzemesi üretiminde
kullanılan hammadde ve üretim tekniği yapı malzemesinin üretim enerjisini etkilemektedir. Yapıda
enerji tasarrufu doğru malzeme seçimi ile baĢlamaktadır. Üretim enerjisi yüksek malzemelerin
seçilmesi yapının üretim safhasında enerji tüketimi ve karbon salımını arttıracağından enerji verimliliği
açısından istenmeyen sonuçların oluĢmasına neden olacaktır. Bir binadaki yapı malzemelerine bağlı
üretim enerjisi aĢağıdaki eĢitlik yardımı ile hesaplanabilir [1].

(2)
Bu formülde n = yapı malzemelerinin sayısı, i = ilgili yapı malzemeleri, mi = yapı malzemesinin miktarı
i (ton), wi = yapının inĢası sırasında kullanılan malzeme fire faktörü (%), ve MĠ = inĢaat malzemesinin
üretimi için kullanılan enerjiyi kWh/ton cinsinden ifade etmektedir [1].
Tablo 1. ÇeĢitli yapı malzemelerinin üretim enerjisi değerleri [3].
Malzeme

Net enerji
MJ/Kg

Agrega
Donatılı beton
Tuğla (Genel)
Gazbeton blok
Çelik
PVC ( Genel )
Cam
Cam yünü
TaĢ yünü
Poliüretan izolasyon
Çimento harcı
Mermer
AhĢap

0,08
1,11
3,00
3,50
56,70
77,20
15
28
16,80
101,50
1,33
2,00
10

Karbon
Salımı kg
2
CO /kg
0,00
0,16
0,24
0,30
6,15
28,10
0,85
12.785
40.644
17.593
0,21
0,12
0,72
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Üretim döneminin bir baĢka safhasını ise yapı malzemelerinin üretildikleri fabrikadan Ģantiye ortamına
nakliyesidir. Bu süreç içerisinde tüketilecek net enerji miktarı nakliye mesafesi ve seçilecek nakliye
tipine göre değiĢkenlik göstermektedir. Nakliyelerde tüketilecek enerji miktarının hesaplanmasında da
çeĢitli kuruluĢların yaptığı çalıĢmalardan elde edilen ortalama verilerden yararlanılabilir [1,3,4]. Tablo
2‟de çeĢitli nakliyat tiplerine göre enerji tüketim miktarları görülmektedir. Binalarda enerji verimliliği
açısından yapı malzemelerinin mümkün olduğu kadar yakın çevreden temin edilmesi gerekmektedir.
Yapı malzemelerinin yapının inĢa edileceği yerden uzak bölgelerden temin edilmesi nakliye enerjisi,
üretim enerjisi ve bunlara bağlı olarak karbon salımlarının da artmasına neden olacaktır.
Tablo 2. Nakliyat tipine göre birincil enerji tüketim değerleri [1].
Nakliyat Şekli
Karayolu, uzun mesafe >50 km
Karayolu, kısa mesafe < 50 km
Denizyolu kıyı taĢımacılığı
Denizyolu deniz aĢırı taĢımacılık

Nakliye Enerjisi
(kWh/ton km)
0,28
0,75
0,13
0,06

Binanın inĢası sürecinde yapılan iĢlemlere göre tüketilen enerji miktarı, üretim sürecinin son safhasını
oluĢturmaktadır. ĠnĢaat sürecinde yapılan iĢe ve kullanılan iĢ makinelerine göre tüketilen enerji miktarı
değiĢkenlik göstermektedir. Ancak bu tüketimi hesaplamak çeĢitli varsayımlara dayalı olduğundan
hem karmaĢık hem de hataya açık bir süreçtir. Yapılan literatür taramasında çeĢitli çalıĢmalarda
gözleme ve hesaplamalara dayalı çalıĢmalarda bazı inĢaat iĢlemleri için ortalama değerler elde
edilmiĢtir (Tablo 3) [1,4]. Bu konuya yapılan çalıĢmalar incelendiğinde binaların inĢa edildiği süreçte
tüketilen enerji miktarı hem tüm süreç içerisinde çok küçük bir düzeyde olduğundan hem de bu sürecin
hesaplanmasının karmaĢık ve güç olduğundan dolayı ihmal edildiği görülmüĢtür [8].
Tablo 3. Binanın yapım sırasında çeĢitli iĢlemlerde kullanılan enerji tüketim değerleri [1].
ĠĢlemin cinsi
ĠnĢaatta standart betonun kurutulması
Betonun elemanın kurutulması
Temel kazılması ve hafriyat
Toprağın düzeltilmesi
Vinçle kaldırma
ĠnĢaatın ıĢıklandırılması
ĠnĢaatın ısıtılması
ġantiyenin ısıtılması

Enerji Miktarı
44 kWh/ton
25 kWh/ton
32 kWh/ton
3 kWh/ton
2 kWh/ton
26 kWh/m2 taban alanı
26 kWh/m2 taban alanı
14 Wh/m2
taban
alanı

2.2. Kullanım Dönemi Enerji Tüketiminin Hesaplanması:
Binanın kullanım dönemindeki enerji tüketimi, binanın hizmet ömrü süresince ısıtma, soğutma,
havalandırma, aydınlatma ve sıcak su hazırlama gibi sistemlerinin tükettiği net enerji miktarı ile yine bu
süreçte binanın ihtiyaç duyduğu bakım, onarım ve yenileme çalıĢmaları için tüketilecek enerji
miktarının toplamına eĢittir.
Qkullanım = Q kullanım yıllık x Bina hizmet ömrü+ Qyenileme

(3)

Qkullanım : Bina kullanım dönemi operasyonel enerji tüketimi (GJ)
Q kullanım yıllık : Bina yıllık operasyonel enerji tüketimi (GJ)
Bina hizmet ömrü : Binanın hizmet süresi (Yıl)
Qyenileme: Binanın bakım, onarım ve yenilme gibi ihtiyaçları için tüketilecek enerji miktarı (GJ)
Bina yaĢam dönemi süreci içerisinde binanın kullanım dönemindeki enerji tüketimi en büyük payı
almaktadır. Bu nedenle enerji verimliliği açısından binaların asgari düzeyde enerji tüketecek Ģekilde
tasarlanması büyük önem taĢımaktadır. Binalar enerji tüketimi açısından birbiri ile çeliĢen
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gereksinimleri (ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma) karĢılamak zorunda olduğundan dolayı
bu gereksinimler arasında optimum çözümün bulunması gerekmektedir. Binaların kullanım
dönemindeki ısıtma, soğutma, aydınlatma, havalandırma ve sıcak su ihtiyacı için gerekli olan enerji
miktarının hesaplanmasında çeĢitli enerji simülasyon programlarından faydalanıla bilinir.
Binanın kullanım süreci içerisinde enerji tüketimine neden olan bir diğer safha ise bu süreçte binanın
ihtiyaç duyabileceği bakım, onarım ve yenileme çalıĢmaları için tüketilecek enerji miktarıdır. Binaların
kullanım döneminde ihtiyaç duyacağı bakım, onarım ve yenileme çalıĢmaları çok fazla parametreye
bağlı olduğundan binanın ne türde ve hangi miktarda bir çalıĢmadan geçebileceğini tahmin edebilmek
oldukça güçtür. Bu aĢamada temel yaklaĢım malzeme ya da yapı elemanlarının hizmet ömründen
hareket ederek hizmet ömrü dolan yapı malzemesi ya da elemanının değiĢeceği kabulüne göre
yapılmaktadır [1]. Bu konuda daha önce yapılmıĢ çalıĢmalar neticesinde oluĢturulan tablolardan
yararlanıla bilinir[1,5]. Bu çalıĢmadan EN 15459 nolu Avrupa standardında yer alan bina elemanlarına
iliĢkin hizmet ömürleri dikkate alınmıĢtır [5]. Tablo 4‟de bazı yapı malzemesi ve elemanlarına ait
hizmet süreleri yer almaktadır [1]. Yapılan kabullere göre binanın yaĢam döneminde geçireceği bakım
onarım türüne göre ihtiyaç duyulan yapı malzemesi miktarı belirlenerek 2 nolu eĢitlik yardımı
malzemeye bağlı üretim enerjisi ile nakliye enerjisi hesaplanarak binanın yenileme için ihtiyaç
duyacağı enerji miktarı hesaplanır. Dayanıklılığı yüksek yapı malzemelerinin seçimi binanın daha az
bakım, onarım ve yenilemeye ihtiyaç duymasını sağlayacağından dolayı enerji tasarrufu açısından
önemli bir kriterdir.
Tablo 4. Bazı yapı elemanı ve malzemelerinin ömrü [1,5].
Yapı Elemanı / Yapı Malzemesi
Yapı çerçevesinin ömrü (dıĢ ve iç Duvarlar, Hatıllar, Temel, yalıtım)
Yer döĢemeleri
Su Boruları ve Elektrik Kabloları
Havalandırma Kanalları
AhĢap paneller
Kapı ve Pencereler
Dolaplar ve Mutfak Dolapları
Kiremitler ve yağmur olukları
Halılar
Su ısıtıcısı
Beyaz EĢya
Boya ve Duvar kâğıdı
Mekanik sistem (ortalama)

Ömür (Yıl)
50
50
30
30
30
30
30
30
17
16
12
10
25

2.3. Yıkım Dönemi Enerji Tüketiminin Hesaplanması:
Yıkım dönemi, binanın hizmet ömrünü tamamladıktan sonra yıkılması ve elde edilen inĢaat atıklarının
hammaddeye geri dönüĢtürülmesi ve/veya bertaraf edilmesi sürecini kapsamaktadır. Bir binanın yıkımı
için tüketilecek enerji miktarı binanın büyüklüğü ve binanın yıkımında kullanılacak tekniğe göre
değiĢkenlik göstermektedir. Binanın yıkımı için tüketilecek enerji miktarını hesaplamak için yapılmıĢ
çeĢitli çalıĢmalardan elde edilen ortalama veriler binanın alanı ile çarpılarak tüketilecek enerji miktarı
yaklaĢık olarak hesaplanabilir [6,7]. Elde edilen atıkların geri dönüĢümü ya da bertaraf edilmesi
konusunda malzemelerin üretim enerjilerinde yararlanılan veri tabanlarından yararlanılabilir. Diğer
süreçlerde olduğu gibi bu süreçte de hesaplamalar belirli kabullere dayanarak yapılmaktadır. Binanın
yıkım döneminde tüketilen enerji miktarı tüm süreç içerisinde oldukça düĢük bir paya sahip
olduğundan dolayı bu alanda yapılan çalıĢmada bu safha ihmal edilmektedir [8]. Binalarda enerji
verimliliği söz konusu olduğunda enerji verimliliği salt kullanım döneminde önem verilmemeli, üretim
ve yıkım dönemleri de ayrıca düĢünülmelidir. Binaların mümkün olduğunca üretim enerjisi düĢük ve az
atık üretecek ya da geri dönüĢtürülebilecek malzemelerden inĢa edilmesi binaların yaĢam dönemi
sürecinde çevreye olan etkilerinin en aza indirgenebilmesi için önem arz etmektedir.
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3. YAŞAM DÖNEMİ MALİYETİNİN VE OPTİMUM MALİYETİN HESAPLANMASI:
Binalarda enerji verimliliğinin sağlanmasının önemli olduğu kadar bu verimliliğin ekonomik olarak da
kabul edilebilir sınırların içerisinde olması ekonomik sürdürülebilirlik açısından önemlidir. Bu nedenle
binalarda enerji verimliliğini sağlamak adına yapılan iĢlemlerin ekonomik yönden de incelenmesi
gerekmektedir. Binaların enerji tüketimi binanın yaĢam dönemi sürecinde incelenebildiği gibi binanın
maliyeti de binanın yaĢam dönemi sürecinde incelenebilmektedir. YaĢam dönemi maliyeti analizi bir
binanın yaĢam dönemi sürecindeki maliyetinin analiz edilmesi esasına dayanır ve günümüzde bina
projelerinde önemli bir karar verme aracı olarak kullanılmaktadır. YaĢam dönemi maliyeti temel olarak
binanın ilk yatırım maliyeti, iĢletim maliyeti ve ömrü sonunda hurda değerinin toplamına eĢittir. Bu
eĢitliğin hesaplanmasına yönelik çeĢitli yöntemler mevcuttur.
Enerji verimliliği ve maliyet arasındaki iliĢki incelendiğinde karar alınabilmesi için iki veri arasındaki
optimum çözüm aralığının bulunması gerekmektedir. Bu alanda yapılmıĢ en önemli çalıma Avrupa
Birliği tarafından yayınlanan ve 2010 yılında revize edilen Binalarda Enerji Performansı Direktifidir
(EPBD) [9]. EPBD‟nin 2010 yılında revize edilmiĢ haline binalarda enerji verimliliğinin maliyet etkin bir
Ģekilde gerçekleĢtirilmesi zorunlu kılınmakta ve bu konuda baĢvurulacak bir metot önerilmektedir.
Temel olarak bu metot referans bina belirlenerek enerji verimliliğini sağlamak adına üretilen
alternatiflerin hem enerji performansı hem de yaĢam dönemi maliyeti hesaplamalarının yapılması ve
sonuçların referans bina sonuçları ile karĢılaĢtırılarak optimum çözüm yada çözüm aralığının
bulunması amaçlanmaktadır. EPBD önerilen metot bir tavsiye niteliğinde olup AB‟ye üye ülkelerin
kendi koĢullarına göre metodu revize ederek kullanmaları beklenmektedir.
Bu çalıĢmadaki optimum maliyet hesaplamaları EPBD‟de önerilen metot kullanarak yapılmıĢtır [9].
Optimum maliyet analizlerinin yapılabilmesi için yaĢam dönemi maliyet analizinin yapılması
gerekmektedir. YaĢam dönemi maliyet analizleri ise EPBD‟de belirtilen net bugünkü değer yöntemi ile
yapılmaktadır. Net bugünkü değer yöntemi, gelecek yıllar için hesaplanmıĢ olan kazanç ve maliyetlerin
bulundukları yıla ait indirim faktörü ile çarpılarak gelecekteki bu maliyetlerin hesaplamanın baĢladığı
yıla ait değeri bulunur ve değerlendirme bugünkü değer üzerinden yapılır [9]. Optimum maliyet
analizleri kapsamında gerçekleĢtirilen maliyet hesaplarında, değerlendirilen her bir enerji verimliliği
alternatifi için sabit olan maliyetler ile binanın enerji performansına etki etmeyen bina elemanlarına ait
maliyetler hesaba katılmaz, diğer tüm maliyetler değerlendirmeye alınır [9].
EPBD‟de optimum maliyet hesaplamaları için yaĢam dönemi süresi konut iĢlevli binalar ile kamu
binaları için 20 yıl, diğer binalar için 30 yıl olarak kabul edilmektedir [9]. Hesaplama için ise, iki farklı
hesap Ģekli sunulmaktadır. Bunlardan biri kiĢisel harcamaları dikkate alan finansal hesaplama iken,
diğeri makroekonomik hesaplamadır. Finansal hesaplamada, ilk yatırım maliyetleri, iĢletim maliyetleri,
enerji giderleri ve binanın ömrünün sona ermesiyle oluĢan bertaraf bedeli hesaplamalara dahil edilir.
Bu hesaplamada vergiler de hesaplamada kullanılır ve aĢağıdaki eĢitlik yardımı ile hesaplanır [9].

(4)
τ : hesaplama süresi
Cg (τ) :toplam maliyet
CI : Ġlk yatırım maliyeti
Ca, i (j) : Yıllık giderler
Vf ,τ (j) : binanın, hesaplama süresi sonunda kalan bedeli
Rd (i) : i yılı için indirim oranı, eĢitlik 2 ile hesaplanır.
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(5)
r : reel indirim oranı
p : hesaplama baĢlangıç yılından itibaren geçen yıl sayısı

4. YAŞAM DÖNEMİ ENERJİ TÜKETİMİ BELİRLENMESİ VE OPTİMUM MALİYET ANALİZİ
YÖNTEMLERİNİN TÜRKİYEDE BİR KONUT BİNASINA UYGULANMASI:
Ġkinci bölümde anlatılan yöntemler Türkiye‟de bir konut binasına uygulanarak bir konut binasının
yaĢam dönemi sürecinde enerji verimliliği ve maliyet açısından etkin seçeneklerin elde edilmesine
çalıĢılmıĢtır.
4.1. Referans Binanın Belirlenmesi:
EPBD direktifinde belirtildiği üzere optimum maliyet analizlerinin yapılabilmesinin ilk adımını referans
binanın belirlenmesidir. Referans bina belirlenmesi konusu Türkiye‟de hala çalıĢmaları devam eden bir
konu olduğu ve kapsamlı çalıĢmalar gerektiğinden dolayı bu çalıĢmada kullanılacak referans bina için
BEP-TR‟de kullanılan referans bina yönteminden faydalanarak sanal bir referans binası oluĢturulmaya
çalıĢılmıĢtır. Bu bağlamda çalıĢmanın konut binaları ile kısıtlanmasından yola çıkılarak önemli bir
konut üreticisi olan TOKĠ‟nin çoğu ilde çoğunlukla uyguladığı tip konut projelerinden C tipi konut bloğu
2
projesi referans bina olarak belirlenmiĢtir. Belirlenen referans bina, yaklaĢık 560 m taban alanına
2
sahip 10 katlı, her katta brüt 120 m lik 4 adet 3 oda ve bir salondan oluĢan dairelere sahip bir konut
bloğudur (ġekil 2) [10].

Şekil 2. C Tipi Konut bloğu plan ve görünüĢleri [10].
4.2. Hesaplamalara İlişkin Yöntemlerin Seçilmesi ve Kabullerin Yapılması:
YaĢam dönemi enerji tüketiminin ve optimum maliyet analizlerinin yapılmasında kullanılacak yöntem
ve araçların belirlenerek bu yöntemlerde ihtiyaç duyulan kabullerin yapılması gerekmektedir. YaĢam
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dönemi enerji tüketiminin belirlenmesinde K. Adalberth tarafından yapılan ve ikinci bölümde anlatılan
yöntem kullanılmıĢtır [1]. Bu yönteme iliĢkin yapılan kabuller ve sınırlamalar bir sonraki bölümde
detayları ile anlatılmıĢtır. Optimum maliyet analizlerinin yapılması için EPBD‟de önerilen yöntem
kullanılmıĢtır [9].
4.2.1.

Yaşam Dönemi Enerji Tüketimi Hesaplamasında Üretim Safhasına İlişkin Kabuller:

Üretim safhası yapıyı ortaya çıkartmakta kullanılan malzemelerin hammaddelerinin çıkartılması,
fabrikaya taĢınması, üretilmesi ve Ģantiye alanına taĢınması sürecini kapsamaktadır. Bu süreçte
malzemelerin oluĢum enerjileri ve Ģantiye alanına getirilene kadar olan nakliye iĢine iliĢkin enerji
tüketimi değerlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan literatür taramasında inĢaat malzemelerinin oluĢum
enerji değerlerini içeren uluslararası kabul görmüĢ çeĢitli veri tabanları bulunmasına karĢın Türkiye‟de
üretilen yapı malzemeleri için bu değerlere iliĢkin bir veri tabanı bulunmamakta, malzeme üreticilerinin
herhangi bir çalıĢması bulunmamaktadır. Hesaplamaların yapılabilmesi için bu verilerin gerekliliği
büyük önem arz ettiğinden dolayı uluslararası kabul görmüĢ veri tabanlarındaki değerler hesaplamalar
için referans değer olarak kabul edilmiĢtir. Bu hesaplamalar için Eco Invent ve Green Spec veri
tabanları referans alınmıĢtır [3,4]. Malzemelerin fabrikadan Ģantiye ortamına getirilirken ihtiyaç duyulan
enerji miktarlarının hesaplanmasında da yine bu veri tabanlarındaki nakliye araçlarının enerji
tüketimleri referans alınmıĢ, mesafeler için ise en yakın fabrika ile referans binanın lokasyonuna iliĢkin
yapılan Halkalı kabulü dikkate alınmıĢtır.
4.2.2.

Yaşam Dönemi Enerji Tüketimi Hesaplamasında Kullanım Safhasına İlişkin Kabuller:

Kullanım safhası binanın kullanımda olduğu süreç içerisinde ihtiyaç duyulan yapısal bakım ve
onarımları ve mekanik sistemlerinin tükettiği enerji miktarını kapsar. Kullanım safhasına iliĢkin ihtiyaç
duyulan ilk kabul binanın hizmet ömrüdür. Yapılan literatür taramasında uluslararası ölçekte ve
Türkiye‟de de kabul gören konut binaları için 60 yıl hizmet ömrü referans alınmıĢtır. Binanın yıllık enerji
tüketimini hesaplamak için dinamik hesaplama metodunu kullanan Design Builder isimli simülasyon
yazılımı kullanılmıĢtır. Hesaplamaların yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan iklimsel veriler yazılımın
içerisinde bulunan Ġstanbul‟a ait iklimsel verilerin yer aldığı dosyadan yararlanılmıĢtır. Binanın ısıtma,
soğutma ve aydınlatma yüklerinin belirlenmesine yönelik ihtiyaç duyulan iç ortam ve konfor koĢullarına
iliĢkin kabullerin yapılmasında TS 825 ve BEP standartlarından yararlanılmıĢtır [11,12]. Binanın
kabuğu ve yapısal özelliklerine iliĢkin ihtiyaç duyulan veriler için binanın teknik verilerinden
yararlanılmıĢtır. Binada her daire bir ısıl bölge olarak kabul edilmiĢtir (ġekil 3). Binanın ısıtma ve
soğutma sistemi için binanın ısıtma ve sıcak suyunun doğal gaz yakıtlı kazanı olan merkezi ısıtma
sistemi ile soğutmanın ise elektrikli bireysel tip klimalar olduğu kabulü yapılmıĢtır.

Şekil 3. Tip kat planında ısıl bölgeler.
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Binanın hizmet ömrü boyunca ihtiyaç duyduğu bakım onarım miktarı ve bu bakım onarımda kullanılan
malzemelerin oluĢum enerjisi giderlerinin hesaplanabilmesi için binaya iliĢkin bakım onarım
gereksinimine dair kabullerin yapılması gerekmektedir. Bu aĢama için yapılan çoğunluk kabul
malzemelerin hizmet ömrü göz önüne alınarak binada değiĢtirilmesi gereken malzeme ya da
elemanların saptanması ilkesine dayanmaktadır. Bu aĢamaya iliĢkin kabullerde EN 15459 standardı
referans alınmıĢtır. Bu standartta yapılan örnek hesaplamada binanın hizmet ömrü süresince ihtiyaç
duyduğu bakım ve onarıma iliĢkin kabuller ise, mekanik sistemin yıllık periyodik bakımı ve standartta
yer alan referans tabloya göre mekanik sistemlerin ve ekipmanlarının hizmet ömürlerine göre
değiĢtirildiği kabulü yapılmıĢtır [5]. Ayrıca binaya iliĢkin, kapı ve pencerelerin hizmet ömürlerinin 25-30
yıl kabul edilerek yapı ömrü boyunca 1 kez değiĢtirildiği kabulü yapılmıĢtır. Türkiye‟de bu aĢamaya
iliĢkin referans alınabilecek bir standart ya da yönetmelik bulunmamaktadır. Yürürlükte olan kamuya
ait konutların kullanımı, bakım ve onarımına iliĢkin yönergelerde ise referans alınabilecek binaların dıĢ
cephe boyalarının 10 yılda bir yenilenme zorunluluğu dıĢında bir maddeye rastlanmamıĢtır [13].
4.2.3.

Yaşam Dönemi Enerji Tüketimi Hesaplamasında Yıkım Safhasına İlişkin Kabuller:

Önceki bölümde belirtildiği üzere yıkım safhası tüm süreç içerisinde ihmal edilebilecek bir ağırlığa
sahip olduğundan dolayı da bu çalıĢma içerisinde de yıkım safhası ihmal edilmiĢtir.
4.2.4.

Yaşam Dönemi Maliyeti ve Optimum Maliyet Analizlerine İlişkin Kabuller:

EPBD direktifinde belirtildiği üzere optimum maliyetin belirlenmesine yönelik yapılan maliyet analiz
çalıĢmaları 30 yıllık süre için yapılmıĢtır. YaĢam dönemi maliyeti ve optimum maliyet analizine iliĢkin
yapılan hesaplamalarda ihtiyaç duyulan ekonomik veriler için T.C. Merkez Bankasının yayınladığı
ekonomik verilerden yararlanılmıĢtır [14]. Bina maliyetinin hesaplanmasında ihtiyaç duyulan birim
fiyatlar için Çevre ve ġehircilik Bakanlığının inĢaat birim fiyatlarından yararlanılmıĢtır [15]. Enerji
tüketim bedellerinin belirlenmesine elektrik tüketimi için BEDAġ, doğalgaz tüketim bedelinin
hesaplanmasında ise ĠGDAġ‟ın verilerin yararlanılmıĢtır [16,17].
4.2.5.

Yaşam Dönemi Enerji Tüketimi ve Optimum Maliyet Analizi Yapılacak Senaryoların
Belirlenmesi:

ÇalıĢma kapsamında belirlenen referans bina ve belirlenen alternatiflerin yaĢam dönemi enerji
tüketimleri ve optimum maliyet seviyeleri belirlenerek seçenekler içerisinden optimum çözümü veren
seçenekler elde edilmeye çalıĢılmıĢtır. Senaryolar binanın enerji tüketimi etkileyecek kabuğun ısıl
iletkenliği ve form üzerinden çeĢitlendirilerek oluĢturulmuĢtur (Tablo 5). Seçilen parametrelerde
oluĢturan alternatiflerin listesi tablo 6‟da görülmektedir.

Tablo 5. Senaryo sayısı

FORM
SENARYO
4
SAYISI

DUVAR
YALITIM
YALITIM
GÖVDE
MALZEMESİ KALINLIĞI
MALZEMESİ

TOPLAM
KOMBİNASYON
SAYISI

4

96

3

2
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Tablo 6. Senaryoları oluĢturan parametrelerin alternatifleri
PARAMETRELE
R


ALTERNATİFLE
R

YALITIM
MALZEMESİ

FORM





Referans
Bina
Kare
Daire
Dikdörtgen






EPS
XPS
Cam
yünü
TaĢ
Yünü

YALITIM
KALINLIĞI




5 cm
8 cm
10
cm

DUVAR
GÖVDE
MALZEMESİ




Tuğla
Gazbeton

5. SONUÇLAR:
Alternatiflerin genel performansına bakıldığında kompakt forma sahip alternatiflerin yaĢam dönemi
enerji tüketimi ve yaĢam dönemi maliyeti açısından en iyi sonuçları verdiği görülmektedir. Yapı kabuğu
alanı arttıkça alternatiflerin sonuçlarının da daha geniĢ bir aralığa yayıldığı görülmektedir. Kare ve
daire forma sahip bina alternatiflerinin enerji tüketimi açısından % 2‟lik bir dilim içerisinde dağılım
gösterdiği yaĢam dönemi maliyeti açısından da yaklaĢık %2,5‟luk bir dilim içerisinde dağılım gösterdiği
görülmektedir. Yapı kabuğu alanı daha büyük olan referans bina ve dikdörtgen bina formuna sahip
alternatiflerde ise yaklaĢık %5‟lik bir dilim içerisinde dağılım gösterdiği görülmektedir.

Şekil 4. Alternatiflerin Yaşam Dönemi Enerji Tüketimi – Yaşam Dönemi Maliyeti Performansı.
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Yapılan çalıĢmada da binalarda enerji tüketimi açısından bina formunun önemi ortaya konulmuĢtur.
Bina tasarımında kompakt form seçimi hem binanın enerji tüketimi üzerinde ciddi bir tasarrufa neden
olmakta hem de binanın yaĢam dönemi maliyeti açısından da önemli tasarruf sağlamaktadır. ġekil
4‟de görüldüğü gibi alternatifler içerisinde enerji tüketimi ve maliyeti düĢük olanların kompakt forma
sahip alternatiflerdir. Alternatifler içerisinde 34 adedinin yaĢam dönemi maliyeti açısından 805-820
2
2
TL/m , enerji tüketimi açısından da 2.500-2.550 Kwh/m yıl değerleri arasında toplandığı görülmüĢtür.
Performansları değerlendirilen alternatiflerden maliyet ve enerji tüketimi bağlamında optimum çözüm
aralığının bu değerler aralığında olduğu sonucuna varılmıĢtır. Yalıtım kalınlığı %100 arttırıldığında
2
bunun binanın yaĢam dönemi enerji tüketimine etkisi ortalama 35 Kwh/m dir.

Şekil 5. Alternatiflerin karbon salımı performansı.
Yalıtım kalınlığının arttırılması ısıtma enerjisi ekonomisi açısından olumlu sonuçlar vermesine karĢın
soğut enerjisi ihtiyacı açısından önemli artıĢa neden olmakta ve burum binanın toplam enerji tüketimi
üzerinde istenilen tasarrufun gerçekleĢtirilememesine neden olmaktadır. Soğutma enerjisi ihtiyacında
artıĢ binada elektrik tüketiminden kaynaklı karbon salımlarının da önemli derecede artmasına neden
olmaktadır (ġekil 5). Binalarda enerji tüketiminin büyük bir kısmını ısıtma, soğutma, havalandırma,
aydınlatma ve sıcak su ihtiyacının karĢılanmasını sağlayan sistemler oluĢturmaktadır. Bu sistemlerin
binanın toplam enerji tüketimi üzerindeki etkisi ise birbirleri ile tersinir olarak çalıĢmaktadır. Isıtma
enerjisi açısından uygun çözümü veren alternatifler aydınlatma ve soğutma enerjisi açısından yüksek
maliyetli sonuçları verebilmektedir. Bu nedenle binanın toplam enerji tüketimini azaltmaya yönelik
yapılan çalıĢmalarda enerji tüketimini oluĢturan bu sistemlerde tüketim açısından optimum noktaların
bulunması önem arz etmektedir.
Alternatif senaryoların oluĢturulması için seçilen parametrelerin baĢında bina formu gelmektedir.
Referans bina formu ( yaklaĢık H formunda) dikkate alınarak ve referans bina taban alanına eĢit
büyüklükte kare, daire ve dikdörtgen formlar oluĢturulmuĢtur. OluĢturulan formların ortak kabuller
(kabuk özellikleri, saydamlık oranı vs.) altında yaĢam dönemi enerji tüketimleri hesaplanıĢtır. ġekil
6‟da görüldüğü gibi referans bina formu form bazında en yüksek enerji tüketimine sahipken en düĢük
enerji tüketimine sahip form seçeneği ise dairesel formdur. Yapı kabuğunun kompakt boyutlara
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indirgenmesi yapı kabuğu alanını azaltması ve dolayısıyla yapının oluĢum enerjisinin daha düĢük
seviyede olması ile sonuçlanmaktadır. Ayrıca yapı kabuğu alanının azaltılması yapı kabuğundan
kaynaklanan ısı kayıplarını azalttığından dolayı kullanım dönemi enerji tüketimi açısından da ciddi fark
yaratmaktadır. Uygulamadan form bazında çıkartılan sonuç ise yapıda kompakt formların kullanılması,
cephede gereksiz girinti ve çıkıntılardan kaçınılması hem yapı öncesi evre hem de yapı evresinde
enerji tüketimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Ayrıca yapı sonrası evre düĢünüldüğünde yapının
kompakt forma sahip olması yapının hizmet ömrünü tamamlayıp yıkıldığı zaman yapının neden
olacağı inĢaat atıklarının asgariye indirgenmesi açısından da önemlidir.

Yaşam Döngüsü Enerji Tüketimi GJ
98000
97000
96000
95000
94000
93000
92000
91000
90000
89000
88000
REFERANS

KARE

DİKDÖRTGEN

DAİRE

Şekil 6. Farklı bina formlarının yaĢam dönemi enerji tüketimi (GJ).
Binaların yıllık enerji tüketimleri üzerinde etken unsurlardan biri de yapı kabuğunun termofiziksel
özelliğidir. Yapı kabuğunda kullanılan yalıtım malzemesi türü ve kalınlığı yapı kabuğundan
gerçekleĢen ısı kayıplarının azaltılması yoluyla yapının enerji tüketimi üzerinde önemli bir etkiye
sahiptir. Bu bağlamda referans bina dört farklı yalıtım malzemesi (EPS, XPS, Cam Yünü ve TaĢ Yünü)
kullanıldığı varsayılarak yapı öncesi evreye ve yapı evresine iliĢkin enerji tüketimi giderleri
hesaplanmıĢtır. Seçilen dört farklı yalıtım malzemesi Türkiye‟de temin edilebilme ve inĢaat pratikleri
düĢünülerek seçilmiĢtir. Seçilen yalıtım malzemelerinin ısıl iletkenlik kat sayıları hemen hemen
birbirine yakın olsa da oluĢum enerjileri açısından incelendiği aralarında ciddi farklar olduğu
bilinmektedir. Tablo 7‟de bu. malzemelerin referans binanın enerji tüketimi üzerindeki etkisi
görülmektedir. En yüksek oluĢum enerjisine sahip yalıtım malzemesi XPS, en düĢük oluĢum enerjisine
sahip yalıtım malzemeli seçenek ise taĢ yünüdür. OluĢum enerjisi açısından incelendiğinde iki
malzeme arasındaki fark 287 GJ yani 79.499 kwh‟tir. Bu fark yaklaĢık olarak yapının bir yıllık soğutma
yükünden fazla bir yıllık ısıtma yükünün ise yarısı kadardır. Aynı malzemelerin binanın 60 yıllık ömrü
süresince enerji tüketimi üzerindeki etkisi de aynı Ģekildedir. Sonuçlar kullanım dönemi enerji tüketimi
açısından incelendiğinde ise XPS ve taĢ yünü seçenekleri arasındaki fark 60 yıllık hizmet ömrü
süresince toplam 84GJ dür. 60 yıllık hizmet ömrü düĢünüldüğünde bu ciddi bir fark değildir. Her iki
malzemenin ısı iletim katsayısının birbirine yakın oluĢu bu sonucu doğurmaktadır. Ancak oluĢum
enerjisi dikkate alındığında ciddi bir fark söz konusudur. Her iki malzemenin oluĢum ve kullanım
dönemine ait farklar toplandığında ortaya çıkan rakam ise yapı öncesi evrede malzemelerin nakliyesi
için tüketilecek enerji ya da yapının kullanım döneminde bakım onarım için ihtiyaç duyulan enerjiye
denktir. AĢağıdaki tablodan da görüldüğü gibi oluĢum enerjisi binanın hizmet ömrü boyunca tüketeceği
enerjini yaklaĢık 1/7 si kadardır. Bu sonuçlardan görebildiğimiz gibi yapıda malzeme seçiminin yapının
enerji tüketimi üzerinde etkisi büyüktür. Yapı malzemelerinin oluĢum enerjileri yapının ömrü göz önüne
alındığında sadece çevresel etkilerden dolayı değil aynı zamanda yaĢam dönemi enerji tüketimi
açısından da önemlidir. Bir önceki baĢlık ile birlikte düĢünüldüğünde yapının hem kompakt forma
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sahip olması hem de yapı kabuğunu oluĢturan malzemelerin azami ölçüde oluĢum enerjisi düĢük
malzemelerden seçilmesi yapının yaĢam döngüsü enerjisi tüketimi açısından daha etkin bir
performans göstermesini sağlayacaktır.
Tablo 7. Referans binanın yalıtım malzemeleri açısından yaĢam dönemi enerji tüketimi performansı.
OLUġUM ENERJĠSĠ GJ KULLANIM ENERJĠSĠ GJ
EPS

12.047,25

79.280,72

XPS

12.231,75

78.822,52

CAM YÜNÜ

11.985,75

78.982,45

TAġ YÜNÜ

11.944,75

78.738,56

Yapılan çalıĢmada elde edilen tüm sonuçlar tablo 8‟de verilmiĢtir. ÇalıĢmanın geneline bakıldığında
binalarda enerji verimliliği söz konusu olduğunda konuya bütüncül bir bakıĢ açısı ile yaklaĢmanın
önemli olduğu çoğu çalıĢma gibi bu çalıĢmada da görülmektedir. Bu nedenle enerji ve maliyet
etkinliğine sahip bina tasarımında binanın yaĢam dönemi süreci ele alınmalıdır. Binalar yaĢam
döneminin farklı safhalarında farklı miktarlarda enerji tüketmekte ve farklı miktarlar maliyete sahip
olmaktadırlar. Bina tasarımında oluĢturulan alternatiflerin hepsi hem maliyet hem de enerji verimliliği
açısından irdelenmeli ve bu irdeleme ülke koĢullarına göre geliĢtirilen yöntem ve kabullerle
yapılmalıdır. Bina tasarımında alternatiflerin fazla olması bu alternatiflerin hepsinin kısa sürede hem
maliyet hem de enerji verimliliği açısından irdelenmesini olanaksız kılmaktadır. Bu nedenle duyarlılık
analizlerinin yapılarak enerji verimliliği ve maliyet üzerindeki etkili olan parametrelerin belirlenerek
tasarım alternatiflerinin bu parametreler üzerinden üretilmesi çalıĢmaların daha verimli olmasını
sağlayacaktır. Binalarda enerji verimliliğinin sağlanması enerji tüketim alanları arasında optimizasyon
yapılması ile elde edilebilir. Bu nedenle binaların ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma gibi
birbiri ile çeliĢen enerji tüketim alanları optimum değerlerin elde edilmesi gerekmektedir. ÇalıĢma
sonuçlarından da görüldüğü gibi enerji verimliliğinin sağlamasında ısıtma enerjisi ekonomisi kadar
soğutma enerjisi ekonomisi de önemlidir. Isıtma enerjisi ekonomisi sağlayan alternatiflerin soğutma
enerjisi açısından verimsiz sonuçlar vererek binanın karbon salımlarının artmasına neden olduğu
görülmüĢtür. Türkiye açısından binalarda ısı yalıtım kuralları yönetmeliği gibi soğutma enerjisi
ekonomisine dair çalıĢmaların yapılması enerji ekonomisi açısından önemlidir.
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Tablo 8. Tüm alternatiflerin yaĢam dönemi enerji tüketimi ve yaĢam dönem maliyeti sonuçları.

REFERANS FORM
KARE FORM
YDET
YDET
2
2
Kwh/m
YDM
Kwh/m
YDM
2
2
30 yıl
TL/m
30 yıl
TL/m

DAİRE FORM
YDET
2
Kwh/m
YDM
2
30 yıl
TL/m

DİKDÖRTGEN
FORM
YDET
2
Kwh/m
YDM
2
30 yıl
TL/m

1

T EPS 5

2.744,66

822,71

2.569,78

808,50

2.565,92

804,11

2.622,54

817,77

2

T EPS 8

2.714,62

823,82

2.541,66

808,89

2.539,79

804,33

2.587,11

817,38

3

TEPS 10

2.695,49

824,63

2.531,15

809,68

2.529,29

804,86

2.573,73

817,91

4

G EPS 5

2.695,90

823,88

2.542,13

814,73

2.540,33

811,42

2.587,96

822,67

5

G EPS 8

2.697,44

827,49

2.526,37

816,89

2.524,99

813,52

2.567,66

824,25

6

GEPS10

2.685,65

828,82

2.520,43

818,64

2.519,63

815,33

2.560,24

825,84

7

T XPS 5

2.761,02

826,27

2.567,89

810,17

2.563,71

805,53

2.618,46

819,24

8

T XPS 8

2.717,04

828,52

2.546,17

812,51

2.543,52

807,55

2.590,23

820,99

9

TXPS 10

2.704,60

832,44

2.539,69

815,56

2.537,45

810,29

2.581,53

823,98

10 G XPS 5

2.729,76

829,01

2.545,13

817,65

2.542,46

814,25

2.589,52

825,32

11 G XPS 8

2.705,37

832,57

2.534,47

822,31

2.532,30

818,98

2.575,27

829,56

12 GXPS10

2.699,05

836,96

2.532,36

827,14

2.530,19

823,80

2.571,38

834,12

13 T CY5

2.751,10

824,94

2.558,82

809,06

2.555,46

804,53

2.609,52

818,13

14 T CY8

2.694,63

824,81

2.528,82

809,75

2.528,01

805,09

2.572,61

818,16

15 T CY10

2.673,94

825,87

2.516,23

810,62

2.516,23

805,83

2.557,57

818,90

16 G CY5

2.716,70

827,42

2.534,04

815,84

2.532,70

812,49

2.584,07

824,10

17 G CY8

2.681,38

828,79

2.515,80

818,38

2.515,43

815,05

2.556,17

825,70

18 G CY10

2.667,08

830,30

2.508,02

820,39

2.508,18

817,04

2.546,31

827,45

19 T TY5

2.735,78

822,00

2.551,34

807,36

2.547,38

802,68

2.596,89

815,35

20 T TY8

2.682,03

821,30

2.520,58

807,15

2.519,89

802,61

2.563,06

815,33

21 T TY10

2.662,42

821,92

2.508,66

807,75

2.509,26

803,20

2.548,62

815,74

22 G TY5

2.709,11

825,46

2.528,06

813,56

2.526,82

810,13

2.571,29

821,18

23 G TY8

2.700,67

827,88

2.509,42

815,21

2.509,65

811,89

2.548,86

822,43

24 G TY10

2.655,06

826,13

2.501,85

816,74

2.502,79

813,46

2.539,26

823,71
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Zerrin Yılmaz‟ın enerji etkin tasarım, bina fiziği, yeĢil bina, bina enerji simülasyonu ve enerji
modelleme, iklimsel konfor, binalarda güneĢ enerjisi kullanımı ve yoğuĢma kontrolü konularında ulusal
ve uluslararası 100 den fazla yayını, ikisi halen devam etmekte olan ulusal ve uluslararası
araĢtırmaları, yürüttüğü yüksek lisans ve doktora tezleri ve bu alanlarda uygulamaları bulunmaktadır.
Binalarda enerji verimliliği, yenilenebilir enerji teknolojilerinin kullanımı, bina enerji modelleme ve enerji
etkin iyileĢtirme gibi alanlarda çeĢitli ulusal ve AB projeleri dahil uluslar arası projelerde çoğunlukla
yönetici olarak yer almıĢtır. Bu alandaki CITYNET AB projesi Avrupa Komisyonu tarafından star
projeler arasına alınmıĢtır. Binalarda Enerji Performansı hesaplama yöntemi araĢtırmasında BEP-TR
hesaplama yönteminin net enerji hesaplama modülünü geliĢtiren grubun koordinatörlüğünü yapmıĢtır.
Ayrıca, Türkiye için konutlara yönelik yeĢil bina sertifikalandırma sisteminin oluĢturulmasında, enerji
verimliliği kredilerinin belirlenmesi ve farklı konut tipolojileri için referans binaların tanımlanması
konusunda görev yapmıĢtır. Halen EPBD-Recast kapsamında AB ülkelerinde Referans Bina
çalıĢmaları yapmak üzere kurulmuĢ TASK-FORCE1 ekibinin Türkiye‟den davetli üyesi olarak görev
yapmaktadır.
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ÖMÜR MALĠYET ANALĠZĠYLE ENTEGRE EDĠLMĠġ
TAVLAMA BENZETĠMĠ META SEZGĠSELĠ YÖNTEMĠ ĠLE
YALITIM KALINLIĞININ OPTĠMĠZASYONU
Figen BALO
Ukbe Üsame UÇAR

ÖZET
Bu çalıĢmada; Türkiye’nin Ankara ili için sandviç duvar üzerinde uygulanan beĢ farklı yalıtım
malzemesinin (XPS, EPS, Poliüretan, Cam Yünü, TaĢ Yünü), optimum kalınlığı, 10 yıllık ömür zamanı
üzerinden enerji kazanımı, geri ödeme süresi, duyarlılık analizi, yalıtım kalınlığına göre CO2- SO2
emisyon analizi, beĢ farklı enerji tipi (Kömür, doğal gaz, LPG, fuel-oil ve elektrik) için belirlenmiĢtir.
Ömür maliyet ekonomik değerlendirme metodu ile meta sezgisel (tavlama benzetimi metasezgiseli)
yöntem entegre edilerek değerler hesaplanmıĢtır. Bu metot binaların yalıtım kalınlığının
optimizasyonunda C Sharp’da kodlanarak ilk kez kullanılmıĢtır. Elde edilen yalıtım kalınlıklarından
hareketle geri ödeme süresi, maliyet analizi, duyarlılık analizi, emisyon analizi yapılarak sonuçlar
değerlendirilmiĢ, Ankara ili için en uygun yakıt ve yalıtım malzemesi seçilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Yalıtım, ekonomiklik analizi, çevresel analiz, tavlama benzetimi algoritması,
metasezgisel

ABSTRACT
In this study, The optimum insulation thickness of five different insulation materials ((XPS, EPS,
polyürethane, glass wool, rock wool)) and applied on sandwich wall for Ankara city of Turkey, energy
saving over a lifetime of 10 years, payback periods, sensitivity analysis and emissions of CO2- SO2
versus insulation thickness were obtained for the five energy types (coal, natural gas, fuel oil, LPG,
electricity). It is calculated the values by applying the metaheuristic optimization (with simulated
annealing algorithm) to the life cycle cost analysis economical evaluation method. This method is used
for the first time in the optimization of the insulation thickness of buildings by coding at C Sharp
Key Words: Insulation, economical analysis, environmental analysis, simulated annealing algorithm,
metaheuristic optimization.

1.GĠRĠġ
Enerji, ülkelerin ayakta kalması ve devamlılığını sağlayabilmesi için gerekli olan temel
parametrelerden biridir. Binalarda ısıtma giderlerinin azaltılması ve ısının verimli kullanılması için bir
yol da uygun yalıtım malzemesinin seçilmesidir. ġekil 1’de görüldüğü gibi yalıtımlı binada ısı kayıpları
yok denecek kadar azken, yalıtımsız binada özellikle duvarlarda ısı kayıpları yüksek seviyededir. ġekil
1’deki skalada enerji tüketimi sınıflandırılması A’dan G’ye düĢük ısı kaybından yüksek ısı kaybına
doğru gitmektedir. Dolayısıyla pasif evlerde maksimum yalıtım ile minimum enerji gideri
gözlenmektedir [1]. ġekil 2’de Türkiye’de Bölgelere göre ısı yalıtım kalınlık değerleri haritası verilmiĢtir
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[1]. Yapılarda standartlara uygun yalıtım yapmakla; daha düĢük yıllık enerji ihtiyacı, daha düĢük kazan
ve brülör kapasitesi, daha az yakıt tüketimi, daha az radyatör dilim ve grup sayısı, daha düĢük çaplı
boru ve bunlara bağlı ekipmanlar, daha düĢük kapasiteli pompa ve bunların ekipmanları, daha düĢük
baca gazı emisyonlar gibi avantajlar sağlanabilmektedir. Bu faktörler geri ödeme süresinin kısalığını
ifade eder ve aynı zamanda yakıt tüketiminin birer fonksiyonudur [2]. Yalıtım kalınlığının artması, yıllık
ısıtma maliyetini azaltırken yalıtım maliyetini de artırmaktadır. Bu iki değer arasında dengeyi sağlamak
için yalıtım kalınlığının toplam maliyet üzerinden minimize edilmesi gerekmektedir. Yalıtım kalınlığının
minimize edilmesi aynı zamanda çevre kirliliğine ve doğal kaynakların tüketiminin azalmasına da katkı
sağlayacaktır. Optimum kalınlıkta uygulanması hedeflenen yalıtım malzemesinin seçiminde bölgenin
ortalama dıĢ ortam sıcaklığı, yalıtım malzemesinin ısıl iletkenliği ve maliyeti en önemli parametrelerdir.

ġekil 1. Yalıtımlı ve yalıtımsız bina termal görüntüsü [1]

ġekil 2. Bölgelere göre ısı yalıtım kalınlığı değerleri haritası [1]
Literatürde binalarda optimum yalıtım kalınlığının belirlenmesine iliĢkin birçok çalıĢma bulunmaktadır.
Kürekçi ve arkadaĢları, ısıtma derece-gün (DD) değerleriyle ömür maliyet analizi yöntemini kullanarak,
Türkiye’deki 81 il merkezinin iki farklı yakıt (doğal gaz, ithal kömür) ve beĢ farklı yalıtım malzemesi (taĢ
yünü, cam yünü, XPS, EPS ve poliüretan) için optimum yalıtım kalınlığı, enerji tasarrufu ve geri ödeme
sürelerini hesaplamıĢlardır [3]. Bolattürk, Türkiye’deki 16 il icin beĢ farklı yakıt türü (Kömür, doğal gaz,
LGP, fuel-oil ve elektrik) kullanarak optimum yalıtım kalınlığını ve geri ödeme sürelerini hesaplamıĢtır
[4]. Bir diğer çalıĢmasında ise yıllık ısıtma ve soğutma yüklerini kullanarak Türkiye’de birinci iklim
bölgesinde bulunan binaların dıĢ duvarlarındaki optimum yalıtım kalınlığını hesaplamıĢ, P1-P2 metodu
ile geri ödeme sürelerini belirlemiĢtir [5]. Dombayacı ve arkadaĢları bu konuda Denizli ili için iki farklı
çalıĢma yapmıĢtır. Bir çalıĢmalarında, iki değiĢik yalıtım malzemesi (Ekspande Polistiren ve TaĢ Yünü)
ve beĢ farklı yakıt (Kömür, Doğal Gaz, LGP, Fuel-oil ve Elektrik) kullanarak optimum yalıtım kalınlığını
hesaplamıĢlardır. Yakıt tüketiminin % 46,6 oranında azalması ile CO2 ve SO2 emisyonlarının % 41,53
oranında azaldığını belirlemiĢlerdir [6]. Bir diğer çalıĢmalarında ise ısıtma için iki farklı enerji kaynağı
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(kömür ve fuel oil) kullanarak dıĢ duvarlar için optimum yalıtım kalınlığını DD sayısını esas alarak
belirlemiĢlerdir [7]. Kaynaklı, Bursa ili için, 1992–2005 yılları arasındaki dıĢ hava sıcaklık değerlerini
kullanarak, ısıtma mevsimi için derece-saat değerlerini hesaplayarak optimum yalıtım kalınlığını tespit
etmiĢtir [8]. Gürel ve DaĢdemir, Türkiye’nin dört farklı iklim bölgesinden seçilen Aydın, Edirne, Malatya
ve Sivas illeri için ısıtma ve soğutma yükleri için oluĢan optimum yalıtım kalınlıkları ile enerji
tasarruflarını iki farklı yalıtım malzemesi (XPS, EPS) ve ısıtma için doğalgazı, soğutma için ise elektriği
yakıt olarak kullanılmak suretiyle hesaplamıĢtır. ÇalıĢmada ekonomik analiz P1− P2 yöntemini
kullanarak yapılmıĢtır [9]. Kon ve arkadaĢlarının yapmıĢ olduğu bir çalıĢmada ise, Balıkesir
Üniversitesi kampüsü içerisindeki iki binanın dıĢ duvarlarının DD yöntemi ve ömür maliyet analizi ile
ısıtmada yakıt olarak doğal gaz ve beĢ farklı özellikte dıĢ duvar yalıtım malzemesi (EPS, XPS,
camyünü, taĢ yünü, Poliüretan Köpük) kullanılarak optimum yalıtım kalınlıkları ve enerji tüketimleri
tespit edilmiĢtir. Bunun için, 1999-2010 yıllarını kapsayan Meteoroloji Genel Müdürlüğün günlük
ortalama dıĢ hava sıcaklık verileri ve TS 825 aylık ortalama dıĢ hava sıcaklık verilerini kullanılmıĢtır
[10]. Ekici ve arkadaĢları yaptıkları çalıĢmada, Türkiye’de dört iklim bölgesindeki dört farklı (Antalya,
Ġstanbul, Elazığ ve Kayseri) Ģehir için optimum yalıtım kalınlığı, enerji tasarrufu ve geri dönüĢ periyodu
hesaplanmıĢtır. Yalıtım malzemesi olarak fiberglas, ekstrüde polistiren, ekspande polistiren ve köpük
poliüretan ve yakıt olarak ta beĢ farklı yakıt (Kömür, LPG, Elektrik, Fuel-oil ve Doğal Gaz) üç farklı
duvar tipi (taĢ, tuğla ve beton) için incelemeler yapılmıĢtır [11]. Uçar ve Balo, dıĢtan yalıtımlı duvarlar
için üç farklı metot kullanarak, dört farklı iklim bölgesinden seçilen Ġzmir, Diyarbakır, UĢak ve Bayburt
Ģehirleri için ömür maliyet optimizasyon metoduyla, sırasıyla 0,073-0,077-0,101-0,138 m olarak
bulmuĢtur. Termodinamik Optimizasyon metodu kullanılarak optimum yalıtım kalınlığı, ömür maliyet
analizi kullanılarak elde edilen sonuçlardan aynı Ģehirler için sırasıyla % 2,6, % 4,9, % 22,3 ve % 41,6
daha fazla bulunmuĢtur. TS 825 Isı Yalıtımı Standardı ile hesaplandığında, söz konusu Ģehirlerin
optimum yalıtım kalınlıklarının, 0,038 ile 0,120 m arasında değiĢtiğini ifade etmiĢlerdir [11]. Aslan,
Gönen’de örnek binalar için optimum yalıtım kalınlıkları, enerji tasarrufu ve geri ödeme süreleri
hesaplanmıĢtır. ÇalıĢmada dört farklı yalıtım malzemesi (Ekstrüde polistiren, ekspande polistiren, cam
yünü ve taĢ yünü), jeotermal, kömür ve doğal gaz yakıt olarak kullanılmıĢtır. Ömür maliyet analizi ve
DD metodu ile hesaplamalar yapılmıĢtır [12]. Tolun, Türkiye’de dört DD bölgesinden seçilen dört farklı
(Antalya, Ġstanbul, Anakara ve Erzurum) Ģehir için optimum yalıtım kalınlıkları tespit edilmiĢtir. Üç farklı
yalıtım malzemesi (genleĢtirilmiĢ polistiren, taĢ yünü ve cam yünü) ve yakıt (doğal gaz, kömür ve fueloil) için yıllık tasarruf miktarı, toplam maliyet ve geri ödeme süresini hesaplamıĢtır. Optimum yalıtım
kalınlığını, DD yöntemi ve ömür maliyet analizi ile bulmuĢtur [13]. UlaĢ, okul binaları için ısı kaybı,
yakıt tüketimi ve tüketilen yakıtın yanması sonucu atmosfere salınan karbondioksit miktarı dört farklı
ısı yalıtım bölgesi ve üç farklı yakıt türü için incelemiĢtir. DD yöntemi ve ömür maliyet analizi ile
optimum yalıtım kalınlıklarını hesaplamıĢtır. Bulunan optimum yalıtım kalınlığı, TS 825 hesap
yöntemine göre belirlenen yalıtım kalınlıkları ile karĢılaĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmada üç farklı yalıtım
malzemesi (Ekspande polistiren, ekstrüde polistiren ve cam yünü) ve üç farklı yakıt (Linyit ve maden
kömürü, doğal gaz ve fuel oil) kullanılmıĢtır [14]. Gürel ve arkadaĢları, Karabük’te kömür ve doğalgaz
kullanımında dıĢ duvar optimum yalıtım kalınlığı tespitinin ekonomik ve çevresel analizi yapmıĢtır.
Ekonomik analiz, yaĢam döngüsü maliyet analizine (LCCA) dayanan P 1-P2 yöntemi ile
gerçekleĢtirilmiĢtir [15]. Bostancıoğlu, duvarda ve/veya çatıda kullanılan yalıtım malzemesinin,
yalıtımsız binaya getirdiği bina kabuğu maliyeti artıĢı ve yıllık ısıtma enerjisi maliyeti tasarrufu; duvar
ve çatı yalıtım malzemesi kalınlığının artıĢının bina kabuğu, ısıtma enerjisi ve yaĢam dönemi
maliyetlerinde meydana getirdiği değiĢimleri değerlendirmiĢtir [16]. Bu çalıĢmaların çoğunda Matlab
optimization Toolbox kullanılmıĢtır.
Bu çalıĢmada, bina dıĢ duvarlarına uygulanan yalıtım malzemelerinin optimum kalınlığının
belirlenmesi için daha önce kullanılmamıĢ bir metasezgisel metod kullanılmıĢtır. Analiz, ömür maliyet
analizi metoduna (LCCA) tavlama benzetimi meta sezgiseli, C Sharp’da kodlanarak yapılmıĢtır.
Yalıtımın uygulandığı Ģehir olarak BaĢkent Ankara seçilmiĢtir. Bina dıĢ duvarının sandviç yapıda
olduğu düĢünülerek çalıĢma detaylarında beĢ farklı yalıtım malzemesi kullanılmıĢtır. Optimum yalıtım
kalınlığının tespitinden hareketle, geri ödeme süresi, maliyet analizi, duyarlılık analizi, emisyon analizi
yapılarak sonuçlar değerlendirilmiĢtir.
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2. YÖNTEM
2.1. Ömür-Maliyet Analizi
Ömür maliyet analizi, bir binanın ısıtma ömrü boyunca olan ısıtma (ve soğutma) maliyetlerinin
hesaplanmasını sağlamaktadır. Bu hesaplamalar Ģimdiki değer faktörü (PWF) dikkate alınarak
yapılmaktadır. PWF; enflasyon oranı g, faiz oranı i ve ömür süresi N ile birlikte değerlendirilir [25].
PWF; (9) denklemi ifade edilir.

(9)
ÇalıĢmada kullanılan 2013 yılı haziran ayındaki yıllık TÜFE’ ye göre enflasyon oranı ve hesaplanan
yıllık faiz oranı değerleri Tablo 1’ de verilmiĢtir.
Tablo 1. Faiz ve enflasyon değerleri
Parametre
Faiz Oranı (i)
Enflasyon Oranı (d)
Ömür Süresi (N)

Değer
%11
%8,30
10
2

3

Yalıtım maliyeti Cins (TL/m ); yalıtım malzemesinin TL/m olarak maliyeti Ci, ve x; yalıtım kalınlığı
olarak gösterilirse;
(10)
Ģeklinde yazılabilir. Sonuç olarak, yalıtılmıĢ bir binanın toplam ısıtma maliyeti; sistemle ilgili tüm
harcamaların toplamından oluĢan ömür maliyet analizi dikkate alınarak hesaplandığında [23]
(11)
Ģeklinde yazılabilir.
Toplam ısıtma maliyetinin yalıtım kalınlığına (x) göre türevi alınıp sıfıra eĢitlenirse optimum yalıtım
kalınlığı elde edilir [7].

(12)

2.2. Tavlama Benzetimi Metasezgiseli
Tavlama benzetimi meta sezgiseli, optimizasyon problemleri için iyi çözümler veren olasılıklı bir arama
tekniğidir. Bu algoritma birbirlerinden bağımsız olarak, Kirkpatrick, Gerlatt ve Vecchi (1983) Cerny
(1985) tarafından ortaya konmuĢtur. Tavlama Benzetimi ismi, katıların fiziksel tavlanma süreci ile olan
benzerlikten ileri gelmektedir. Katıların ısıtılması ve sonra kristalleĢmeye kadar yavaĢ yavaĢ
soğutulması esasına dayanır. Sıcaklık değeri elde edilen en iyi çözümden daha kötü bir çözümün
kabul edilme olasılığını belirlemek için kullanılır. Tavlama benzetimi yüksek bir sıcaklık değeriyle
baĢlar. Her bir hesaplama adımında mevcut çözümün komĢuları arasından çok sayıda çözüm üretilir.
Yeni çözümler belirlenen kriterlere göre kabul edilir veya reddedilir. Her bir hesaplama adımından
sonra sıcaklık belirlenen bir fonksiyona göre azaltılır. Algoritma istenen iterasyona ulaĢıldığında ya da
sıcaklık minimum değerine ulaĢtığında veya istenen çözüme ulaĢıldığında sonlandırılır. Tavlama
benzetimi meta sezgiseli; baĢlangıç sıcaklığı, her sıcaklıkta üretilecek çözüm sayısı fonksiyonu,
sıcaklık azaltma fonksiyonu, algoritmayı durdurma Ģartı olmak üzere 4 parametre kullanılarak
uygulanır. Algoritmanın durdurulması; belirlenen maksimum iterasyona ulaĢılması, belirlenmiĢ
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minimum sıcaklığa ulaĢılması, istenen kriterleri sağlayan çözüme ulaĢılması ile gerçekleĢtirilir [17, 18].
Tavlama Benzetimi Algoritması ġekil 3, algoritmaya ait akıĢ Ģeması ġekil 4’de verilmiĢtir [19].

ġekil 3. Tavlama Benzetimi Algoritması [19]

ġekil 4. Tavlama Benzetimi Algoritmasına ait akıĢ Ģeması [19]
Tavlama Benzetimi algoritması kullanılırken probleme ve algoritmaya iliĢkin bazı kararların verilmesi
gerekmektedir. Çözümlerin uygun bir Ģekilde gösterilmesi, amaç fonksiyonunun tanımlanması,
baĢlangıç çözümünün seçilmesi ve komĢu çözümler üretmek için komĢu üretme mekanizmasının
belirlenmesi probleme özgü kararlardır. Bu çalıĢmada, bu kararlardan amaç fonksiyonu minimum
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yalıtım kalınlığı olarak alınmıĢtır. BaĢlangıç çözümü rassal olarak seçilmiĢtir. KomĢu çözümlerde
rassal olarak belirlenmiĢtir. BaĢlangıç sıcaklığının belirlenmesi, soğutma oranı ve sıcaklık değiĢtirme
kuralının tanımlanması, her sıcaklıkta gerçekleĢtirilecek iterasyon sayısının tanımlanması ve aramanın
durdurulması için durdurma kriterinin belirlenmesi ise algoritmaya ait kararlardır. BaĢlangıç sıcaklığı,
soğutma oranı ve her bir aramada aranacak komĢu sayısı kullanıcının isteğine bağlı olarak dıĢarıdan
girilecek Ģekilde oluĢturulmuĢtur. OluĢturulan programa ait ara yüz ġekil 5’ de verilmiĢtir.

ġekil 5. OluĢturulan programın ara yüzü.

3.SANDVĠÇ DĠZAYNLI BĠNA KABUĞU ĠÇĠN HESAPLAMALAR
Optimum yalıtım kalınlığının belirlenmesinde ömür maliyet analizi (LCCA) kullanılmıĢtır. Bu
yöntemdeki formüllere, tavlama benzetimi metasezgiseli uygulanmıĢtır. Tavlama benzetimi C Sharp’da
kodlanmıĢtır. Kodun çözülmesi sonucu elde edilen sonuçlara göre maliyet analizi, duyarlılık analizi,
gaz salınımı ve geri ödeme süreleri hesaplanmıĢtır.
3.1. Bina Duvarlarının Yapısı
Binalardaki ısı kaybının, %40 duvarlarda, %30 pencerelerde, %17 si hava sızıntıları, %7 çatılarda, %6
sı ise bodrum kat da gerçekleĢmektedir. Görüldüğü gibi en fazla ısı kaybı duvarlar da meydana
gelmektedir [20]. Isı kaybı açısından en iyi performansı, yalıtım sürekliliğinin sağlandığı dıĢtan yalıtımlı
duvar sağlar. Ancak, dıĢtan yalıtımlı duvarlarda kaplama yapılması zorluğu, maliyet gibi nedenlerden
dolayı ülkemizde, sandviç duvar uygulaması da yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu çalıĢmada,
hesaplamalar için sandviç duvar kullanılmıĢ olup, duvar yapısı ġekil 6’de gösterilmiĢtir. Söz konusu
duvar, 2 cm iç sıva, 25 cm gaz beton, yalıtım malzemesi, 25 cm gaz beton, 3 cm dıĢ sıvadan
oluĢmaktadır. Duvar yapısında ana yapı malzemesi olarak seçilen gaz beton, hafif beton sınıfına giren
silisyum, kum, çimento, kireç ve alüminyumun farklı miktarlardaki karıĢımından elde edilen bir yapı
malzemesi olup son yıllarda düĢük ısı iletim katsayısı sebebiyle inĢaat sektöründe çok fazla
kullanıldığı için çalıĢmada tercih edilmiĢtir. ÇalıĢmada kullanılan yalıtım malzemelerine ait ısıl iletkenlik
değerleri ve birim fiyatlar Tablo 2’ de verilmiĢtir.
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2

ġekil 6. Sandviç dıĢ duvarın yapısı (Rwt = 0,777 m K/W)
Tablo 2. Yalıtım malzemelerinin özellikleri

İletkenlik, k
Fiyat, Ci

XPS
0,032
3
150TL/m

EPS
0,033
3
230 TL/m

Poliüretan
0,024
3
650 TL/m

Cam Yünü
0,04
3
115 TL/m

Taş Yünü
0,04
3
160 TL/m

3.2. Uygulama Yeri
Belirli bir bölgedeki bir yapının bir yıl boyunca kaç gün süreyle kaç derece ısıtılması veya soğutulması
gerektiğini gösteren DD değerinin büyüklüğü, yapının yıllık ısı ihtiyacının ne kadar fazla olduğunu
gösterir [21]. DD değerleri yardımı ile saptanan iklim bölgeleri de göz önüne alınarak bu çalıĢmada 3.
bölgeden Ankara ili için hesaplamalar yapılmıĢtır [22]. Ġç Anadolu Bölgesinin en soğuk illerinden biri
0
0
olan ve 39 53'30'' Kuzey- 32 52' Doğu koordinatlarında yer alan Ankara ili için DD değeri 2677 (18°C
0
için), kıĢ için dıĢ ortam sıcaklığı -12 C’dir [21]. ġekil 7, Türkiye’deki yıllık ısıtma DD bölgelerine göre
Ankara’nın konumunu göstermektedir

ġekil 7. Türkiye’deki yıllık ısıtma DD bölgelerine göre Ankara’nın konumu
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3.3. Isı Kaybının Hesaplanması
Binalarda ısı kaybı genellikle dıĢ duvar, tavan, pencereler ve temelden oluĢur. Isı kayıplarının sadece
dıĢ duvar yüzeyinden meydana geldiği kabul edilerek dıĢ duvarın birim alanından gerçekleĢen ısı
kaybı aĢağıdaki eĢitlik kullanılarak hesaplanabilir.
(1)
Burada; U toplam ısı transfer katsayısı, T b;temel sıcaklık, T0;günlük sıcaklıktır. Birim alandan yıllık ısı
kaybı qA ;
(2)
formülü ile hesaplanabilir [23]. DıĢ duvarın birim yüzeyinden oluĢan ısı kaybı sebebiyle, ısıtma için
gerekli yıllık enerji miktarı EA, yıllık ısı kaybının yakma sisteminin verimine bölünmesi ile yaklaĢık
olarak elde edilir. Yıllık enerji miktarı üzerinde yakma sisteminin verimin yanında boru… vb dağıtma
sisteminin verimi de etkili olur.
(3)
ġekil 4’de gösterilen tipik bir duvar için toplam ısı geçirgenliği;
(4)
formülü ile ifade edilebilir. Burada Ri ve Rd sırası ile iç ve dıĢ yüzeyin ısıl dirençleridir. Rw; yalıtımsız
duvar tabakalarının toplam ısıl direncidir. Rins; yalıtım malzemesinin ısıl direncidir.

(5)
olarak yazılabilir. Burada x ve k sırası ile yalıtım malzemesinin kalınlığı ve ısı iletim katsayısıdır.
Yalıtımsız duvar tabakasının toplam ısıl direnci,

Burada Rtw; Ri, Rw ve Rd
Denklem 7 ile bulunur.

(6)
ısıl dirençlerinin toplamıdır. Isıtma için gerekli yıllık enerji miktarı E A;

(7)
3.4. Yıllık Enerji Maliyeti
Birim alan baĢına ısıtmanın yıllık enerji maliyeti,

(8)
formülü ile bulunur [24]. Burada H u (J/kg) yakıt tipine bağlı olarak belirlenen yakıtın alt ısıl değeridir. C f
( TL/kg) yakıtın fiyatıdır.
3.5. Isıtma Ġçin Net Enerji Kazanımı
YalıtılmamıĢ bir binanın toplam ısıtma maliyeti aĢağıdaki gibi hesaplanır [7].
(13)
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Yıllık toplam maliyet farkı yani enerji tasarruf miktarı; [7]
(14)
3.6. Geri Ödeme Süresi
Geri ödeme süresi (PP) [3, 7]
(15)
3.7. Yakıt Tüketim Sürecinin Hesaplanması
Kömür, petrol, doğal gaz gibi fosil yakıtların yanması sonucu karbondioksit (CO 2) ve kükürtdioksit
(SO2) gibi büyük miktarlarda atık gaz çevre kirliliğine neden olmaktadır. Bu atık gaz (özellikle
karbondioksit) dünyanın geri yansıttığı güneĢ ıĢınlarını da tutarak dünya sıcaklığının artmasına yol
açmaktadır. Bunun uzantısında gelecek yıllarda iklim değiĢiklikleri beklenmektedir. Kükürt esaslı baca
gazı atıkları havadaki su ile birleĢerek sülfürik asit oluĢturarak asit yağmurlarına neden olmaktadır.
Asit yağmurları da bitki örtüsü ve yapıları tahrip etmektedir. Gerekli yalıtım tedbirlerinin alınması
binanın ısı ihtiyacını azaltarak, dıĢarıya atılan baca gazı miktarını azaltacak dolayısıyla çevre kirliliğini
azaltacaktır. Yakıtlar için yanmanın genel kimyasal bağıntısı aĢağıda verilmektedir [26];

(16)
Burada A, B ve D sabit olup, aĢağıdaki bağıntılardan hesaplanmaktadır:
(17)
(18)
(19)
1 kg yakıtın yanmasından ortaya çıkan emisyon oranı;
kgCO2/kgyakıt

(20)

kgSO2/kgyakıt

(21)

yukarıdaki bağıntının sağ tarafını, yıllık yakıt tüketim miktarı m y ile ifade edecek olursak, CO2 ve
SO2’nin toplam emisyon miktarları aĢağıdaki bağıntıdan hesaplanmaktadır:

(22)
(23)
Burada M, yakıtın mol ağırlığı olup, aĢağıdaki gibi hesaplanmaktadır:
M=12.a+b+16.d+32.e+14.f
(24)
Tablo 3’de hesaplamalarda kullanılan yakıtların kimyasal formülü, fiyatı, ısıl değeri ve verimleri, Tablo
4’de ise hesaplamalarda kullanılan yakıtların kimyasal bileĢenleri verilmiĢtir.
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Tablo 3. Yakıtların özellikleri
Yakıt
Malzemesi
Doğalgaz

Kimyasal Formül

(Cf) Fiyat [TL/1000kwh]

C1.05 H4 O0.034 N0.022

0.1241 TL/m

Kömür

C7.078 H5.149 O0.517 S0.01 N0.086

0.1934 TL/kg

LPG

C3,7 H4,1

0.5087 TL/kg

Hu

Ns

3

J/m

0.90

3

0.65

J/kg

0.90

J/kg

3

Fuel - Oil

C7.3125 H10.407 O0.04 S0.026 N0.02

0.2874 TL/m

Elektirik

-

0.3334TL/kWh

0.80

J/kg

0.99

J/kWh

Tablo 4. Hesaplamalarda kullanılan yakıtların kimyasal bileĢenleri [26, 27]
Yakıt
Doğal
gaz
Kömür
LPG
Fuel-oil

Kimyasal bileşenler
%C
-

%H
-

%O
-

%N
-

%S
-

%CH4
91.22

%C2H6
5.9

%C3H8
0.06

%C3H10
-

%C4H10
0.02

%CO2
1.7

%N2
1.1

85.01
87.75

5.19
10.49

8.27
0.64

1.21
0.28

0.32
0.84

-

-

-

0.30
-

0.70
-

-

-

3.8. Duyarlılık Analizi
Duyarlılık Analizi; tasarım yüklemeleri ve bazı ekonomik varsayımların optimizasyon sonuçları
üzerindeki etkisini bulmak ve tasarıma dahil olan değiĢkenlerin önemini araĢtırmak üzere çalıĢmaya
eklenmiĢtir. Bu analiz; maliyetler/nakit akıĢlarının, hata verileri değerlendirilerek dikkate alınması
bakımından faydalı olup alternatif senaryolar üzerinde mevcut senaryo ve verilerin doğruluğunu teyit
edici tahmin içerdiği için önemlidir. Yatay eksen faizlerdeki değiĢimi ifade etmektedir. Alınan faizdeki
değiĢime göre senaryolar oluĢturulmuĢ ve bu durumda maliyetlerde meydana gelen değiĢimler
incelenmiĢtir. Alınan faizin artı ve eksi yönde %5, %10, %15, %20 oranında değiĢimi yapılmıĢtır. Dikey
eksen ise maliyetlerde meydana gelen değiĢimdir. Bu değiĢim ilk baĢta alınan faiz durumundaki
toplam maliyetten, faizlerde yapılan değiĢmeler sonucu elde edilen maliyetin çıkarılması sonucu
oluĢturulmuĢtur. Maliyetler ise yalıtımlı malzemede her bir birim yüzeyi ısıtmanın yıllık enerji maliyeti
ile yalıtım maliyetinin toplamından elde edilmiĢtir.

4. BULGULAR VE DEĞERLENDĠRME
Bu çalıĢmada; Ankara ilindeki konutların dıĢ duvarlarında duvar tipi sandviç duvar olduğu durum için
yalıtım malzemesi olarak XPS, EPS, poliüretan, cam yünü, taĢ yünü ve enerji kaynağı olarak kömür,
doğalgaz, fuel oil, LPG, elektrik kullanıldığında, optimum yalıtım kalınlıkları ve buna bağlı olarak elde
edilecek enerji kazancı ile geri ödeme süreleri hesaplanarak duyarlılık ve emisyon analizleri
yapılmıĢtır. Optimum yalıtım kalınlığı, faiz ve enflasyon oranları dikkate alınarak hesaplanmıĢ olup,
hesaplar ömür maliyet analizi ve tavlama benzetimi metasezgiselinin hibritlenmesi ile yapılmıĢtır.
Ankara ili için 10 yıllık bir sürede yalıtım kalınlığının toplam maliyete etkisi yalıtım malzemesi olarak
camyünü kullanıldığında farklı yakıtlar için ġekil 8’da gösterilmektedir.
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(a)

(c)

(b)

(d)

(e)
ġekil 8. Ankara ili için sandviç duvarda cam yünü yalıtım malzemesi kullanıldığı durum için farklı
yakıtlara göre maliyet analizi
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SO2
Salınımı

Gaz CO2
Salınımı

Gaz Geri Ödeme Toplam
Süresi(yıl)
Maliyet

Optimum
Yalıtım Kalınlığı
(m)

Tablo 5. Ankara ili için sandviç duvarda optimum yalıtım kalınlığı, toplam maliyet, geri ödeme süresi,
CO2 ve SO2 gaz salınımı.
Yakıt Tipi
Kömür
Doğalgaz
Fuel-Oil
LPG
Elektrik

XPS
0.066
0.054
0.095
0.133
0.104

EPS
0.049
0.039
0.072
0.104
0.08

Poliüretan
0.019
0.014
0.031
0.047
0.035

Cam Yünü
0.085
0.069
0.121
0.171
0.133

TaĢ Yünü
0.067
0.054
0.098
0.140
0.108

Kömür
Doğalgaz
Fuel-Oil
LPG
Elektrik
Kömür
Doğalgaz
Fuel-Oil
LPG
Elektrik
Kömür
Doğalgaz
Fuel-Oil
LPG
Elektrik
Kömür
Doğalgaz
Fuel-Oil
LPG
Elektrik

23.501
19.828
32.122
43.747
34.889
1.897
2.142
1.595
1.408
1.536
13.339
7.995
6.122
3.763
0
0.019
0
0.022
0
0

28.336
23.726
39.175
53.808
42.661
2.327
2.762
1.834
1.553
1.745
16.744
10.06
7.752
4.726
0
0.024
0
0.028
0
0

36.961
30.341
52.506
73.470
57.495
3.903
5.429
2.561
1.946
2.354
24.143
14.486
11.088
6.791
0
0.034
0
0.039
0
0

23.078
19.488
31.515
42.902
34.226
1.867
2.101
1.577
1.397
1.521
13.052
7.876
6.032
3.676
0
0.018
0
0.021
0
0

26.465
22.223
36.422
49.846
39.615
2.139
2.485
1.733
1.492
1.657
15.447
9.263
7.107
4.344
0
0.022
0
0.025
0
0

Binaların dıĢ duvarlarına uygulanan yalıtım kalınlığı arttıkça, binanın ısı kaybı ve buna bağlı olarak da
ısıtma yükü azalır. Bu da yakıt maliyetini azaltır. Ancak yalıtım kalınlığının artması yalıtım maliyetinin
artması demektir. Bununla birlikte, yalıtım kalınlığının artması yakıt ve yalıtım maliyetinin toplamından
oluĢan toplam maliyette artıĢa neden olur. Bu artıĢ, optimum yalıtım kalınlığına kadar orantılı bir
Ģekilde devam eder. Bu değerden sonra, gereksiz yere artan yalıtım kalınlığına bağlı olarak, yalıtım
maliyeti ve dolayısıyla toplam maliyette bir artıĢ görülür. Toplam maliyet, optimum yalıtım kalınlığı
noktasında minimumdur. Bu çalıĢma sonucu Ankara ili için sandviç duvarda elde edilen optimum
yalıtım kalınlığı, toplam maliyet, geri ödeme süresi, CO2 ve SO2 gaz salınımı değerleri Tablo 5’de
verilmektedir.
ġekil 8 ve Tablo 5’den görüldüğü gibi bütün yalıtım malzemeleri değerlendirildiğinde en düĢük
optimum yalıtım kalınlığı; cam yünü ile enerji kaynağı olarak LPG kullanıldığı zaman 0.014 m olarak
elde edilirken, en yüksek optimum yalıtım kalınlığı ise doğal gaz yakıt tipi için poliüretan kullanıldığında
0.171 m olarak elde edilmiĢtir.
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(a)
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(b)

(c)

(d)

(e)
ġekil 9. Ankara ilinde sandviç duvar, beĢ farklı yakıt türü ve beĢ farklı yalıtım malzemesi kullanıldığı
durum için net enerji kazancı.
Sandviç duvar modeli için beĢ farklı yakıt ve beĢ farklı yalıtım malzemesine için, yalıtım kalınlığına
göre enerji kazanım değerleri ġekil 9’de, toplam maliyet değerleri Tablo 6’da verilmiĢtir. Toplam
maliyet değerleri yakıt tipine ve yalıtım malzemesine bağlı olarak dıĢ duvarlar için 73.470 TL
(poliüretan-LPG) ile 19,488 TL (camyünü-doğal gaz) arasında değiĢmektedir. ġekil 9 ve Tablo 6’dan
da görüldüğü gibi yıllık tasarruf, yakıt maliyeti ile doğru orantılıdır. Yakıt maliyetindeki herhangi bir artıĢ
tasarrufu da arttırmaktadır. Dolayısıyla en yüksek enerji kazanımı doğal gaz yakıt olarak
kullanıldığında camyünü ile en düĢük enerji kazanımı ise LPG yakıt olarak kullanıldığında poliüretan
ile elde edildiği tespit edilmiĢtir. Optimum yalıtım kalınlığı arttıkça, enerji kazanımı da artacağından en
yüksek enerji kazanımı ve en düĢük enerji kazanımı değerleri optimum yalıtım kalınlığı ile doğru
orantılıdır. Dolayısıyla Ankara gibi soğuk iklim bölgelerinde yer alan illerde yalıtım uygulamalarından
daha fazla enerji tasarrufu yapılabileceği yorumu yapılabilir.
ġekil 10’de Ankara ilinde incelenen sandviç duvar tipinde beĢ farklı yakıt türü ve beĢ farklı yalıtım
malzemesi kullanıldığı durumda DD sayılarına göre 10 yıllık ömür süresi için geri ödeme süreleri
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üzerinde yalıtım kalınlığının etkisi gösterilmiĢtir. Geri ödeme süreleri, 5,429 ile 1,408 yıl arasında
değiĢirken en düĢük geri ödeme süresi; yalıtım malzemesi olarak XPS, yakıt olarak LPG
kullanıldığında, en düĢük geri ödeme süresi ise, yalıtım malzemesi olarak poliüretan kullanıldığında
doğal gaz yakıtı için elde edilmiĢtir.
ġekil 11 ve ġekil 12’da sırasıyla Ankara ilinde sandviç duvar, beĢ farklı yakıt türü ve beĢ farklı yalıtım
malzemesi kullanıldığı durum için CO2 ve SO2 emisyonlarının yalıtım kalınlığı ile değiĢimleri
gösterilmektedir. Yalıtım kalınlığı arttığı zaman yıllık yakıt tüketimi ve dolayısıyla CO2 emisyonu
azalmaktadır. Yani fosil kaynaklı yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan hava kirliliği de azalmaktadır.
ġekil 11’den de görüldüğü gibi Ankara ilinde sandviç duvarda en yüksek CO2 emisyonu; yalıtım
2
malzemesi olarak EPS yakıt olarak kömür kullanıldığı zaman 16,744 kg/m yıl, en düĢük CO2
2
emisyonu; yalıtım malzemesi olarak cam yünü yakıt olarak LPG kullanıldığında 3,676 kg/m yıl olarak
elde edilmiĢtir.
ġekil 12’da görüldüğü gibi, en yüksek SO2 emisyonu fuel oil yandığı zaman yalıtım malzemesi olarak
2
poliüretan kullanıldığında 0,039 kg/m yıl olarak elde edilirken, en düĢük SO 2 emisyonu kömür yandığı
2
zaman yalıtım malzemesi olarak cam yünü kullanıldığında 0,018 kg/m yıl olarak elde edilmiĢtir.
Sistemde çevreye en az kirletici etki yapan doğal gaz ve LPG yandığı zaman SO 2 emisyonu elde
edilmemiĢtir. ġekil 10’dan da görüldüğü gibi yalıtım kalınlığı arttıkça SO 2 emisyonu azalmaktadır.

(a)

.

(c)

(b)

(d)
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(e)
ġekil 10. Ankara ilinde sandviç duvar, beĢ farklı yakıt türü ve beĢ farklı yalıtım malzemesi kullanıldığı
durum için geri ödeme süreleri.

(a)

(c)

(b)

(d)
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(e)
ġekil 11. Ankara ilinde sandviç duvar, beĢ farklı yakıt türü ve beĢ farklı yalıtım malzemesi kullanıldığı
durum için CO2 gaz salınımı.

(b)

(c)

(d)
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(e)
ġekil 12. Ankara ilinde sandviç duvar, beĢ farklı yakıt türü ve beĢ farklı yalıtım malzemesi kullanıldığı
durum için SO2 gaz salınımı.
Duyarlılık analizi ġekil 13’de verilmiĢtir. Maliyetler/nakit akıĢlarının, hata verileri değerlendirilerek
dikkate alınması bakımından faydalı olup alternatif senaryolar üzerinde mevcut senaryo ve verilerin
doğruluğunu teyit edici tahminleri göstermektedir.
Bu çalıĢmada elde edilen sonuçlar; daha önce Ankara ilinde sandviç duvar için ömür maliyet analizi
formülleriyle MATLAB ile yapılmıĢ çalıĢmalarla karĢılaĢtırıldığında [28], ömür maliyet analizi
formülleriyle Tavlama Benzetimi Metasezgiseli ile yapılan çalıĢmalara göre 0.070 - 0.087 arasında bir
farkla daha yüksek değerler elde edilmiĢtir.

(a)

(b)

(c)

(d)
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(e)
ġekil 13. Ankara ilinde sandviç duvar, beĢ farklı yakıt türü ve beĢ farklı yalıtım malzemesi kullanıldığı
durum için duyarlılık analizi.

4. SONUÇ
Enerji kullanımının artmasına bağlı olarak mevcut enerji kaynaklarının azalması ve artan çevre kirliliği,
enerji etkinliğini gündeme getirmiĢtir. Isı yalıtımı, tüm Dünya’da enerji verimliliği kavramına bağlı olarak
geliĢtirilen politikaların en önemli ayağını oluĢturmaktadır. Binalarda enerji verimliliği konusunda
sunulan önerilerin gerçekleĢtirilebilmesi ve konuya iliĢkin önemli atılımlar sağlamak için tasarımcılar,
yapımcılar ve karar vericiler birlikte çalıĢmalıdır. Ülkemizde ithal edilen ve kendi öz kaynaklarımızdan
üretilen enerjinin üçte birinin, binaların ısıtılması ve soğutulması amacıyla kullanıldığı
düĢünüldüğünde, yalıtım konusuna eğilmenin enerjinin etkin kullanımını desteklemeye ve mevcut
kaynakların ömrünü uzatmaya katkıda bulunacağı açıktır. Türkiye’de enerji verimliliği sağlamada etkili
olan optimal boyutlarda bina yalıtım uygun yapısal düzenlemeler ile mevcut binaların enerjiyi verimli
kullanacak Ģekilde yenilenmesi ve yeni tasarlanacak binaların da enerji etkin olarak tasarlanması ve
gerçekleĢtirilmesi için önemlidir.
Bu çalıĢmada, Ankara ili iklim verileri dikkate alınarak dizayn edilen sandviç bina kabuğu için optimum
yalıtım kalınlığını tespit edilerek sonuçlarını değerlendirilmiĢtir. Binaların ısıtılmasında beĢ farklı enerji
kaynağı (kömür, doğalgaz, fuel oil, LPG, elektrik) ve beĢ farklı yalıtım malzemesi (XPS, EPS,
Poliüretan, Cam Yünü, TaĢ Yünü) için sandviç bina kabuğunda optimum yalıtım kalınlığı
hesaplanmıĢtır. Hesaplamalarda ömür maliyet ekonomik değerlendirme metoduna meta sezgisel
(tavlama benzetimi metasezgiseli) uygulanarak araĢtırılan değerler hesaplanmıĢtır. Bu metot binaların
yalıtım kalınlığının optimizasyonunda C Sharp’da kodlanarak ilk kez kullanılmıĢtır. Sandviç duvar
tipine göre inceleme yapıldığında, 10 yıllık ömür süresinde, optimum yalıtım kalınlığı 0.014ile 0.171 m,
toplam maliyet 19.488 ile 73.470 TL ve geri ödeme süresi ise 1,397 ile 5,429 yıl, CO 2 gaz salınımı
2
2
3,676 ile 16,744 kg/m yıl, SO2 gaz salınımı 0,018 ile 0,039 kg/m yıl arasında tespit edilmiĢtir. Sandviç
bina kabuğunda en yüksek enerji tasarrufu doğal gaz enerji kaynağı ve camyünü yalıtım malzemesi
için bulunmuĢtur. Ayrıca, bu çalıĢmada incelenen Ankara ilindeki en yüksek CO 2 emisyonunun yakıt
olarak kömür kullanıldığı zaman EPS malzemesi ile elde edildiği görülmüĢtür. Yakıt olarak LPG ve
cam yünü malzemesi kullanıldığı zaman CO2 emisyon miktarının çok az olduğu görülmüĢtür. Aynı
Ģekilde en yüksek SO2 emisyonu yakıt olarak fuel oil kullanıldığında elde edilirken, en düĢük SO 2
emisyonu yakıt olarak kömür kullanıldığında elde edilmiĢtir. SO2 emisyonu, elektrik LPG ve doğal gaz
kullanıldığında elde edilmemiĢtir. Bundan dolayı da bu tür yakıt kullanmanın hava kirliliğinin
azalmasında önemli bir etkiye sahip olduğu söylenebilir.

KISALTMALAR
DD
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Rwt

Derece Gün Sayısı
Yakıt Maliyeti($/kg)
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Ömür maliyet analizi
Yakıtın mol ağırlığı
Ömür süresi (yıl)
Yalıtım kalınlığı
Yalıtım malzemesinin ısıl iletim katsayısı
Yakıtın alt ısıl değeri (j/kg)
Yakma sisteminin verimi
Ġç ortam havasının ısıl direnç katsayısı
Yalıtımsız duvar tabakasının ısıl direnç katsayısı
DıĢ ortam havasının ısıl direnç katsayısı
Gerçek faiz oranı
Faiz oranı
Enflasyon oranı
Yıllık yakıt tüketim miktarı
Yakıtın mol ağırlığı [kg/kmol]
CO2’nin mol ağırlığı [kg CO2/ kg yakıt]
SO2’nin mol ağırlığı [kg SO2/ kg yakıt]
Ömür süresi
Yakma sisteminin verimi
ġimdiki değer faktörü
Yıllık enerji maliyeti
Yakıt maliyeti (YTL/kg)
Yalıtım malzemesinin (TL/maliyet) olarak değeri
Yalıtım maliyeti
Toplam ısıtma maliyeti
YalıtılmamıĢ bir binanın toplam ısıtma maliyeti
Geri ödeme süresi
Enerji tasarruf miktarı
Yalıtım kalınlığı
Optimum yalıtım kalınlığı

KAYNAKLAR
[1] http://znr.com.tr/tr_TR/mantolama/
[2] AKSOY, T., ĠNALLI, M., “Bina DıĢ Kabuk Yalıtımın ve Yönlendirmesinin Isıtma Enerjisine Etkisinin
Sayısal Analizi”, Balıkesir Üniversitesi, 4. Mühendislik- Mimarlık Sempozyumu,. 303-313, 2002
[3] KÜREKÇĠ, A., BARDAKÇI, A.T., ÇUBUK, H., EMANET, Ö., “Türkiye’nin Tüm Ġlleri Ġçin Optimum
Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi”, Tesisat Mühendisliği, Sayı 131, Eylül/Ekim 2012
[4] BOLATTÜRK, A., “Determination of Optimum Insulation Thickness for Building Walls with Respect
to Various Fuels and Climate Zones in Turkey”, Applied Thermal Engineering, cilt 26, 1301-1309,
2006
[5] BOLATTÜRK, A., “Optimum Insulation Thickness for Building Walls with Respect to Cooling and
Heating Degree-Hours in the Warmest Zone of Turkey”, Building and Environment, Vol: 43, 10551064, 2008
[6] GÖLCÜ, M., DOMBAYCI, A., ABALI, S., “Optimization of Insulation Thickness for External Walls
Using Different Energy-Sources”, Applied Energy, cilt 83, 921-928, 2006.
[7] GÖLCÜ, M., DOMBAYCI, A., ABALI, S., “Denizli Ġcin Optimum Yalıtım Kalınlığının Enerji
Tasarrufuna Etkisi ve Sonucları”, Gazi Universitesi, Muh. Mim. Fak. Dergisi, cilt 21, 639- 644,
[8] KAYNAKLI, O., “A Study on Residential Heating Energy Requirement and Optimum Insulation
Thickness”, Renewable Energy, cilt 33, 1164-1172, 2008.

Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 1448 _______

[9] GÜREL, A., DAġDEMĠR, A., “Turkiye’nin Dört Farklı Ġklim Bölgesinde Isıtma ve Soğutma Yükleri
Ġcin Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi”, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Dergisi, cilt 27, 346-352, 2011.
[10] KON, O., YÜKSEL, B., “Kamu binalarının ısıtma yüküne göre dıĢ duvarlarının optimum yalıtım
kalınlıkları ve enerji tüketimleri, BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi, Cilt 15(1), 30-47, 2013.
[11] UÇAR, A., BALO, F., “Determination of the energy savings and the optimum insulation thickness
in the four different insulated exterior walls, Renewable Energy, 35, 88-94, (2010).
[12] ASLAN, A., “Gönen Jeotermal Bölgesel Isıtma Sisteminin Enerji ve Termoekonomik Verimliliğinin
Ġncelenmesi”, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Balıkesir, (2010).
[13] TOLUN, M., “Farklı Derece-Gün Bölgeleri için Yalıtım Probleminin Ġncelenmesi”, Ġstanbul Teknik
Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, (2010), Ġstanbul.
[14] ULAġ, A., “Binalarda TS 825 Hesap Yöntemine Göre Isı Kaybı, Yakıt Tüketimi, Karbondioksit
Emisyonu Hesabı ve Maliyet Analizi”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans
Tezi, Ankara, 2010.
[15] GÜREL, A.E., ÇAY, Y., DAġDEMĠR, A., KÜÇÜKKÜLAHLI, E., “Karabük Ġçin DıĢ Duvar Optimum
Yalıtım Kalınlığının Enerji Tasarrufu Ve Hava Kirliliğine Etkileri”, Tarih Kültür ve Sanat
AraĢtırmaları Dergisi (ISSN: 2147-0626), Vol. 1, No. 4, December 2012.
[16] BOSTANCIOĞLU, E., “Konutlarda duvar ve çatı yalıtımlarının bina kabuğu, ısıtma enerjisi ve
yaĢam dönemi maliyetleri üzerindeki etkisi”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, 2010.
[17] AKCAYOL, M.A., “Zeki Optimizasyon Teknikleri, Tavlama Benzetimi”, G.Ü. Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü
[18] http://www.cs.sandia.gov/opt/survey/sa.html
[19] AYDIN, Ġ., “Tavlama Benzetimi Algoritması. BMÜ – 579 Benzetim Ve Modelleme.” Sayfa 11.
(http://web.firat.edu.tr/iaydin/bmu579/bmu_579_bolum7.pdf
[20] AKSOY, U.T, ĠNALLI, M., “Bina Kabuğundaki Yalıtım Uygulamalarının Isıtma Enerjisine Etkisinin
Sayısal Analizi”, Tesisat Mühendisliği Dergisi, 76, 34-39, 2003.
[21] DAĞSÖZ, A.K., "Türkiye'de Derece-Gün Sayılan, Ulusal Enerji Tasarruf Politikası”, Yapılarda Isı
Yalıtımı", 1995, Ġzocam Yayınları A-6,.
[22] “TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 1998.
[23] HASAN, A, 1999, Optimizing Insulation Thickness for Buildings Using Life Cycle Cost”, Appied.
Energy, 63, 115-124.
[24] DAĞSÖZ, A.K., BAYRAKTAR, K., “Türkiye’de Derece-Gün Sayıları ve Enerji Politikamız”, Ġzocam
Yayınları, A-8. 1995,
[25] DOMBAYCI, Ö.A., GÖLCÜ, M., PANCAR, Y., “Optimization of insulation thickness for external
walls using different energy-sources”. Applied Energy, 83, 921–928, 2006.
[26] YILDIZ, A., GÜRLEK, G., ERKEK, M., ÖZBALTA, N., “Economical and environmental anayses of
tehermal insulation thickness in buildings”, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi 28, 25-34, 2008.
[27] ERBATUR, G., ERBATUR, O., “Batı Kardeniz Bölgesi Kömürlerinin Yapı-KoklaĢma ĠliĢkileri
Üzerine Bir AraĢtırma”, Uluslararası Kömür Teknolojisi Semineri, ĠTÜ, 1982.
[28] KANBUR, B.B., Duvardan ısıtma panellerinin optimum yalıtım kalınlığı analizi, hesaplanması ve
karĢılaĢtırılması, Makina Mühendisliği Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2012.

ÖZGEÇMĠġ
Figen BALO
Lüleburgaz doğumludur. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünü
bitirmiĢtir. Aynı Üniversite’de Enerji Anabilim Dalında 2002 yılında Yüksek Mühendis ve 2008 yılında
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 1449 _______

Doktor unvanını almıĢtır. 2000-2012 yılları arasında Elazığ Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünde kontrol
mühendisi olarak çalıĢmıĢtır. 2012 yılında FÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’ne
Yrd. Doç. Dr olarak atanmıĢtır. Aynı yıl Makina Mühendisliği alanında Doçent unvanını almıĢtır. Halen
FÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde Doç. Dr. olarak görevini sürdürmektedir.
Yenilenebilir enerji kaynakları, yenilenebilir yalıtım malzemeleri, enerji verimliliği ve enerji etkin binalar
konularında çalıĢmaktadır.
Ukbe Üsame UÇAR
1991 yılı Elazığ doğumludur. 2013 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri
Mühendisliği Bölümünü bitirmiĢtir. 2013 yılında FÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
Bölümü’ne araĢtırma görevlisi olarak atanmıĢtır. Halen 2014 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’de baĢladığı yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.
Sezgisel ve metasezgisel yöntemler, matematiksel modelleme, sıralama-çizelgeleme ve çok ölçütlü
karar verme teknikleri konularında çalıĢmaktadır.
.
.
.
.

Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu Bildirisi

TESKON 2015 / BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI SEMPOZYUMU

Bu bir MMO
yayınıdır

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

BĠR KONUT BĠNASININ ENERJĠ
PERFORMANSININ YAġAM DÖNGÜSÜ ENERJĠ
TÜKETĠMĠ VE CO2 SALIMI AÇISINDAN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

SUZĠ DĠLARA MANGAN
GÜL KOÇLAR ORAL
ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

MAKĠNA MÜHENDĠSLERĠ ODASI

BĠLDĠRĠ

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

____________________ 1453 _______

BĠR KONUT BĠNASININ ENERJĠ PERFORMANSININ YAġAM
DÖNGÜSÜ ENERJĠ TÜKETĠMĠ VE CO2 SALIMI AÇISINDAN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Suzi Dilara MANGAN
Gül Koçlar ORAL

ÖZET
Konut binalarının, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye‘de de, enerji tüketimi ve enerji tüketimine bağlı
CO2 salımlarından yüksek oranda sorumlu olduğu bilinmektedir. Yeni konut binalarının tasarımında ya
da mevcut konut binalarının iyileĢtirilmesinde enerji etkin yaklaĢımın dikkate alınmamasının çevresel
problemlere yol açtığı da açıktır. Özellikle konut binalarında yenilenemeyen kaynakların kullanılması,
kullanılan kaynakların kıt ve tükenebilir olması ve bu kaynakların kullanımına bağlı çevre üzerindeki
olumsuz etkileri ve yüksek enerji maliyetleri konut enerji performansının yaĢam döngüsü açısından
değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır.
Bu çalıĢmada, konut enerji performansının iyileĢtirilmesine yönelik önerilerin farklı iklim bölgeleri için
geliĢtirilmesi ve bu önerilere dayalı olarak konut binalarının enerji ve çevresel performanslarının
yaĢam döngüsü çerçevesinde karĢılaĢtırmalı yöntem esas alınarak değerlendirilmesi
amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, iyileĢtirme önerileri olarak bina sisteminin en etkin öğesi
olan bina kabuğunun geliĢtirilmesi ve ve fotovoltaik (PV) sistemlerin bina kabuğuna entegre edilmesi
ele alınmaktadır. GeliĢtirilen önerilerin binanın yaĢam döngüsü enerji tüketimi ve CO2 salımı üzerindeki
etkisi, yaĢam döngüsü enerji ve CO2 analizleri gerçekleĢtirilerek değerlendirilmektedir. Değerlendirme
sonucunda yaĢam döngüsü enerji tüketimi ve CO2 salımının azaltılmasında etkili olan öneriler farklı
iklim bölgeleri için tartıĢılarak sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Konut binaları, Enerji iyileĢtirme, YaĢam döngüsü yaklaĢımı, Enerji tüketimi, CO 2
salımı.

ABSTRACT
It is acknowledged that residential buildings in Turkey, just as in all over the world, are highly
responsible for the energy consumption and associated CO 2 emission. And also, it is clear that not to
take into consideration the energy efficiency approach in the design of new residential buildings or
improvement of the existing residential buildings leads to environmental problems. Especially, in
residential buildings, the usage of non-renewable resources which are scarce and exhaustible, and
due to this, the negative impacts on the environment and the high energy costs require the evaluation
of the residential energy performance on a life cycle basis.
In this study, it is aimed that the suggestions concerning the improvement of residential energy
performance are developed for different climate zones; and also the energy and environmental
performances of the residential buildings regarding these suggestions are assessed on the basis of a
comparative method in the framework of life cycle. In accordance with this purpose, as the
improvement suggestions, the development of building envelope which is the most important element
of building system, and integration of photovoltaic (PV) systems to building envelope are taken into
consideration The effects of developed suggestions on life cycle energy consumption and CO2
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emission are evaluated by performing the life cycle energy and CO 2 analyses. As a result of these
evaluations, the effective suggestions on the reduction of life cycle energy consumption and CO 2
emission are discussed and presented for different climate zones.
Key Words: Residential buildings, Energy retrofit, Life cycle approach, Energy consumption, CO 2
emission.

1. GĠRĠġ
Günümüzde, küreselleĢen enerji ve çevre sorunlarının hızlı ve maliyet etkin olarak çözüme
ulaĢtırılması ve sürdürülebilir, ekonomik kalkınmanın sağlanması açısından enerji etkinlik düzeyinin
geliĢtirilmesi, tüm geliĢmiĢ ülkelerin enerji politikalarının odak noktasını oluĢturmaktadır. Bu bağlamda,
küresel enerji tüketiminin %40‘ı, CO2 salımının %30‘u ve yaklaĢık olarak toplam malzeme kullanımının
ise %44‘ünden [1-3] sorumlu olan binalar, dünya genelinde pek çok ülke tarafından enerji ve iklim
değiĢikliği politikalarının geliĢtirilmesinde temel bileĢen olarak görülmektedir. Sürdürülebilir kalkınma
hedeflerinin baĢarılmasında da gerekli önlemlerin uygulanabildiği en önemli sektörlerden biri olarak
kabul edilen bina sektörü, gerek geliĢmiĢ ve gerekse geliĢmekte olan ülkelerde oldukça aktif bir
konumda olup küresel olarak geliĢmeye devam etmektedir. Dolayısıyla, binaların enerji ve çevresel
performanslarının değerlendirilerek enerji tüketimlerinin azaltılmasına yönelik çözüm önerilerinin
geliĢtirilmesi gerekli olmaktadır.
Bu açıdan, mevcut konutların enerji kullanımı açısından oldukça verimsiz bir yapıya sahip oldukları,
diğer taraftan yeni konutların ise yüksek performans düzeyine ulaĢma eğiliminde olmalarına rağmen
genellikle istenilen düzeyde performans gösteremedikleri görülmektedir. Dolayısıyla, konut binalarının
enerji etkinlik düzeylerinin geliĢtirilebilmesi için enerji tüketimlerinin minimize edilmesi, enerji üreten
sistemlerin entegre edilmesi ile konut binalarında enerji verimliliğinin artırılması, diğer bir deyiĢle bina
enerji performansının iyileĢtirilmesi gerekmektedir. Böylece, konut binalarında önemli oranda enerji
tasarrufunun sağlanabileceği ve dolayısıyla daha az CO 2 salımına ve enerji giderlerine sahip yüksek
etkinlikte yapılara dönüĢtürülebileceği bilinen bir gerçektir. Bu kapsamda, pek çok konut binasının
doğrudan ya da dolaylı olarak yüksek düzeyde fosil yakıt kullanımına bağımlı olması, kullanılan
kaynakların kıt ve tükenebilir olması ve bu kaynakların kullanımına bağlı çevre üzerindeki olumsuz
etkileri ve yüksek enerji maliyetleri, konut enerji performansının yaĢam döngüsü açısından
değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır.
Bu nedenle, tüm dünyada ―bina enerji performansına‖ iliĢkin çalıĢmalar, hammaddelerin çıkarımı ve
malzemelerin üretiminden binaların tasarım, yapım, kullanım ve bakım, yeniden kullanım ya da yıkım
evrelerine kadar yaĢam döngüsü içerisinde, binaların enerji performanslarını değerlendiren bütüncül
süreçlere dayalı olarak gerçekleĢtirilmektedir. Dolayısıyla, bu çalıĢma ile farklı iklim bölgeleri için konut
enerji performansının iyileĢtirilmesine yönelik geliĢtirilen önerilerin yaĢam döngüsü esasına dayalı
olarak konut binasının enerji performansı üzerindeki etkisinin bütüncül bir çerçevede değerlendirilmesi
amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, bina kabuğunun enerji etkin pasif sistem öğesi olarak
geliĢtirilmesi esas alınarak tanımlanan önerilerin konut binasının yaĢam döngüsü enerji tüketimi ve
CO2 salımı üzerindeki etkisi, yaĢam döngüsü enerji ve CO 2 salım analizleri gerçekleĢtirilerek
değerlendirilmektedir.

2. YÖNTEM
ÇalıĢmanın amacı, konut enerji performansını iyileĢtirmede etkili olan önerilerin farklı iklim bölgeleri
için geliĢtirilmesi ve geliĢtirilen iyileĢtirme önerilerine iliĢkin örnek bir konut binasının enerji
performansının yaĢam döngüsü enerji tüketimi ve CO 2 salımı açısından değerlendirilmesi bir baĢka
deyiĢle enerji ve çevresel performansının değerlendirilmesidir. Bu amaca yönelik olarak çalıĢmada
izlenilen yönteme iliĢkin adımlar aĢağıdaki gibidir:
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Örnek konut binasının tanımlanması,
ĠyileĢtirme önerilerinin tanımlanması,
Örnek konut binasının enerji performansının yaĢam döngüsü enerji tüketimi ve CO 2 salımı
açısından değerlendirilmesi,
YaĢam döngüsü enerji tüketimi ve CO2 salımı açısından farklı iklim bölgeleri için optimum
performans gösteren alternatiflerin belirlenmesi.

YaĢam döngüsü enerji tüketimi ve CO2 salımı açısından örnek konut binasının enerji performansının
değerlendirilmesine yönelik izlenilen yöntem, değerlendirme süreci yapımı bitmiĢ mevcut binalara
uygulanabildiği gibi tasarım sürecinin bir alt süreci olarak da ele alınabilmektedir. Dolayısıyla,
çalıĢmada izlenilen yöntem, mevcut binalar ile birlikte yeni tasarlanacak binalara da uygulanabilecek
niteliktedir. ÇalıĢma kapsamında öncelikli olarak mevcut bir konut binası ele alınarak Türkiye‘nin üç
farklı iklim bölgesi (ılımlı nemli, ılımlı kuru ve sıcak kuru iklim bölgeleri) için uygulamalar yapılmakta ve
yeni yapılacak binalar için ise öneriler geliĢtirilmektedir.
2.1. Örnek Konut Binasının Tanımlanması
ÇalıĢmada örnek konut binası olarak Türkiye‘de konut üretiminde etkin rol oynayan TOKĠ tarafından
inĢa edilmiĢ, yaygın kullanılan yapım teknolojilerini ve tasarım kriterlerini barındıran mevcut bir toplu
konut projesi ele alınmaktadır. Toplu konut uygulaması kapsamındaki konut bloklarından biri, örnek
konut binası olarak ele alınmakta ve Türkiye‘nin farklı iklim bölgelerini temsil eden illerde mevcut
olduğu varsayılmaktadır. ÇalıĢma kapsamında dikkate alınan iklim bölgeleri temsili illerine iliĢkin
veriler, Tablo 1‘de belirtilmektedir.
Tablo 1. Ġklim bölgeleri temsili illerine iliĢkin veriler.
Ġklim bölgesi
[4-6]
Ilımlı nemli
Ilımlı kuru
Sıcak kuru

Temsili
il
Ġstanbul
Ankara
Diyarbakır

Isıtma derece
gün bölgesi
[7]
2.Bölge
3.Bölge
2.Bölge

Isıtma
derece
gün
1886
3307
2086

Soğutma
derece
gün
2152
1338
2843

Yatay düzleme gelen
toplam güneĢ ıĢınım
2
Ģiddeti (kWh/m y)
1465
1417
1718

ġekil 1‘de ise yönlendirilmesi ve formu verilen konut binası, 2 bodrum kat, zemin kat, 12 normal kat ve
13. katı dubleks olarak tasarlanmıĢ 17 katlı bir yapı olup kat yüksekliği 2.79 m‘dir. Biçim faktörü
(plandaki bina uzunluğu/bina derinliği) 1.37, A/V oranı (toplam dıĢ yüzey alanı / bina hacmi) 0.19,
2
taban alanı 573 m ve toplam bina yüksekliği ise 48.28 m‘dir. Konut binası için hesaplanan saydamlık
oranları (toplam saydam alan/toplam cephe alanı) değiĢimi yönlere göre, kuzey ve güney cephesi için
%15, doğu cephesi için %24, batı cephesi için ise %30‘dur. Konut binasının kabuk bileĢenlerine iliĢkin
veriler ise, Tablo 2‘de verilmektedir.
Ele alınan konut binasının her katında dört konut birimi yer almakta olup her bir konut birimi
ĢartlandırılmıĢ (ısıtma/soğutma yapılan alan) tek bir zon olarak kabul edilmektedir. Her bir zon
içerisinde kullanıcı aktivite düzeyi, 110 W/kiĢi olarak kabul edilmektedir. Kullanıcı giysi tipi, ısıtma
dönemi için 1 clo, soğutma dönemi için ise 0.5 clo olarak ele alınmaktadır. Ġç ortam konfor sıcaklığı
ısıtma istenen dönem için 21ºC, soğutma istenen dönem için ise, 25ºC olarak kabul edilmektedir.
Soğutma istenen dönemde, iç hava sıcaklığının 23ºC‘in üzerinde olması durumunda, doğal
havalandırmanın aktif olacağı dikkate alınmaktadır. Konut binasının ısıtma sistemi, çatı katı yoğuĢmalı
kazan tipli merkezi sistem ve kullanılan yakıt doğal gazdır. ÇalıĢmada soğutma sisteminin mevcut
olduğu ve soğutma için elektrik enerjisinin kullanıldığı varsayılmaktadır. Konut binasına iliĢkin sıcak su
sistemi ise, bireysel Ģofben sistemi ve kullanılan yakıt doğalgazdır.
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2.2. ĠyileĢtirme Önerilerinin Tanımlanması
ĠyileĢtirme önerilerinin tanımlanmasında, ele alınan konut binasının mevcut durumu ve tasarım
esnekliği ile birlikte binanın amaçlanan etkinliğine etki eden minimum performans gereksinimlerine
iliĢkin güncel mevzuat göz önünde bulundurularak uygulanabilir alternatiflerin geliĢtirilmesi gereklidir.

Doğu cephesi

Batı cephesi

Güney cephesi

Kuzey cephesi

Vaziyet planı

Zemin kat planı

Normal kat planı

ġekil 1. Örnek konut binasına iliĢkin vaziyet planı, kat planları ve görünüĢler.
Tablo 2. Örnek konut binasının kabuk bileĢenlerine iliĢkin veriler.
Kabuk
bileĢeni
DıĢ duvar
(tip1)
DıĢ duvar
(tip2)
Toprağa
temas eden
döĢeme
Teras çatı

Pencere

KatmanlaĢma detayı
(dıĢtan içe)
0.03m dıĢ sıva + 0.05m ısı yalıtım levhası (XPS) + 0.2m Bims duvar
+ 0.02m alçı sıva
0.03m dıĢ dıva + 0.05m ısı yalıtım levhası (XPS) + 0.2m perde
duvar + 0.02m alçı sıva
1m temel betonu + 0.03m tesviye tabakası +0.04m ısı yalıtım
levhası (XPS) +0.03m koruma betonu +0.05 m katkılı Ģap + 0.01m
laminat parke
çakıl + keçe serilmesi +0.05m ısı yalıtım levhası (EPS) + 2 kat su
yalıtımı (EPDM) +0.04m meyil betonu +0.14m betonarme döĢeme
+0.02m alçı sıva
0.06m PVC doğrama, 0.004m düz cam +0.012m hava +0.004m düz
cam

U değeri
2
(W/m K)
UD1=0.37
UD2=0.58
Ut =0.51
UT =0.55

Up =2.60
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Bu açıdan, mevcut konut performansının enerji etkin olarak iyileĢtirilmesi ve aktif bina alt sistemlerin
kullanımının minimize edilmesi için dıĢ çevreden iç çevreye doğru ısı geçiĢini etkileyen ve iç ortamda
ısıl konfor koĢullarının sağlanmasında önemli bir etkiye sahip olan bina kabuğunun optimal
performans gösteren enerji etkin pasif sistem öğesi olarak geliĢtirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç
doğrultusunda, iyileĢtirme önerileri olarak;
 dıĢ duvar bileĢenlerinde ısı yalıtım uygulaması,
 cam sitemlerinin iyileĢtirilmesi ve
 fotovoltaik (PV) sistem uygulaması dikkate alınmaktadır.
ÇalıĢma kapsamında, dikkate alınan kabul ve yöntemler sonucunda iyileĢtirme önerilerine iliĢkin
geliĢtirilen alternatifler, Tablo 3 ve Tablo 4‘te belirtilmektedir.
Tablo 3. ĠyileĢtirme önerilerine iliĢkin geliĢtirilen alternatifler.
Alt.
No.

Açıklama

UD1, UD2
2
(W/m K)

UT
2
(W/m K)

Ut
2
(W/m K)

A1

DıĢ duvar bileĢenlerinde ısı yalıtım katmanı
mevcut değil
Isı yalıtım düzeyi : mevcut durum
Isı yalıtım düzeyi:≥ TS 825
Isı yalıtım düzeyi:≥ TS 825
Isı yalıtım düzeyi:≥ TS 825
Isı yalıtım düzeyi:≥ TS 825
Isı yalıtım düzeyi:≥ TS 825
Isı yalıtım düzeyi:≥ TS 825
Isı yalıtım düzeyi:≥ TS 825
Isı yalıtım düzeyi:≥ TS 825
Isı yalıtım düzeyi:≥ TS 825
Tek cam sistemi mevcut (4mm)
Isı kontrol kaplamalı (e2=0.04(4+12hava+4mm))
Isı kontrol kaplamalı (e2=0.04(4+12argon+4mm))
Isı-güneĢ kontrol kapl.(e2=0.02(4+12hava+4mm))
Isı-güneĢ kont. kapl.(e2=0.02(4+12 argon+4mm))

0.79,3.25

0.55

0.51

Up
2
(W/m K),
SHGC*
2.60, 0.74

0.37,0.58
0.34,0.49
0.31,0.43
0.28,0.39
0.26,0.35
0.24,0.32
0.20,0.25
0.18,0.22
0.16,0.18
0.14,0.17
0.37,0.58
0.37,0.58
0.37,0.58
0.37,0.58
0.37,0.58

0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55

0.51
0.51
0.51
0.51
0.51
0.51
0.51
0.51
0.51
0.51
0.51
0.51
0.51
0.51
0.51

2.60, 0.74
2.60, 0.74
2.60, 0.74
2.60, 0.74
2.60, 0.74
2.60, 0.74
2.60, 0.74
2.60, 0.74
2.60, 0.74
2.60, 0.74
4.90, 0.85
1.80, 0.44
1.50, 0.43
1.80, 0.30
1.50, 0.30

A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16

PV sistem
A17
Teras çatı alanında tek kristalli silikon modül
(190Wp)
A18
Cephe alanlarında Ģekilsiz (amorf) silikon modül
(340 Wp)

PV yüzey alanı:148.36 Wp/m

2

PV yüzey alanı: 55.30 Wp/m

2

*SHGC: GüneĢ ısısı kazanç katsayısı (Solar heat gain coefficient).
2

Tablo 4. DıĢ duvar ve pencere bileĢenlerine iliĢkin TS 825‘te belirtilen U (W/m K) değerleri ve
tanımlanan alternatifler.
Temsili il
Ġstanbul
Ankara
Diyarbakir

DıĢ duvar
UD (W/m2K) [7]
0.57
0.48
0.57

Alternatifler
A1-A8
A1-A12
A1-A8

Pencere
2
Up (W/m K) [7]
1.80
1.80
1.80

Alternatifler
A12-A16
A12-A16
A12-A16
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2.3. Örnek Konut Binasının Enerji Performansının YaĢam Döngüsü Enerji Tüketimi Ve CO2
Salımı Açısından Değerlendirilmesi
Örnek konut binasının enerji performansının yaĢam döngüsü enerji tüketimi ve CO2 salımı açısından
değerlendirilebilmesi için yaĢam döngüsü enerji (YDE) ve yaĢam döngüsü CO 2 (YDCO2) analizleri
gerçekleĢtirilmektedir. Bu kapsamda, tanımlanan iyileĢtirme önerileri için ayrı ayrı gerçekleĢtirilen YDE
ve YDCO2 analizleri ile konut binasının yaĢam döngüsü evrelerine iliĢkin enerji tüketimi (gömülü enerji,
kullanım enerjisi) ve CO2 salımı (gömülü karbon, kullanım karbonu) nicel olarak değerlendirilmekte ve
toplam birincil enerji tüketimi ve toplam CO2 salımı dikkate alınmaktadır.
YDE and YDCO2 analizleri çerçevesinde enerji değerleri birincil enerji (kWh) cinsinden tanımlanmıĢ
olup farklı evrelere iliĢkin CO2 salım değerleri için ise kgCO2 birimi kullanılmıĢtır. Bina yaĢam ömrüne
iliĢkin ise büyük ölçüde kabul görülen genel uygulama 30-50 yıl [8] olup bu çalıĢmada hesaplama
süresi 30 yıl [9] olarak dikkate alınmaktadır.
CEN TC 350 Standardına göre bir binanın yaĢam döngüsü evreleri, ürün evresi, yapım evresi,
kullanım evresi ve yaĢam sonu evresi olarak tanımlanmaktadır [10]. Yıkım ve malzemelerin yaĢam
sonu evresine iliĢkin yeterli verinin olmaması nedeniyle bu evreler, nadiren yaĢam döngüsü
çalıĢmaları kapsamında ele alınmaktadır [11]. Yapım, yaĢam sonu evreleri ile birlikte ilgili
malzemelerin taĢınmasının da ele alındığı çalıĢmalarda, bu evreler için ihtiyaç duyulan enerjinin ihmal
edilebilir duzeyde olduğu ya da binanın yaĢam döngüsü süresince harcadığı toplam enerjinin yaklaĢık
%1‘ini oluĢturduğu belirtilmektedir [12]. Bu nedenle, bu çalıĢmada, yaĢam döngüsü enerji ve CO2
analizleri çerçevesinde sistem sınırları, ürün evresi ve kullanım evresini içermektedir.
2.3.1. Ürün evresi enerji tüketimleri ve CO2 salımlarının hesaplanması
ĠyileĢtirme önerilerine iliĢkin ürün evresi enerji tüketimleri ve CO 2 salımları, bina kabuğu ve PV sistem
bileĢenlerinin özelliklerine bağlı olarak hesaplanmaktadır. Bu bağlamda, iyileĢtirme önerilerine iliĢkin
ürün evresi enerji tüketimleri ve CO2 salımlarının diğer bir deyiĢle gömülü enerji ve gömülü karbon
değerlerinin hesaplanabilmesi için bina kabuğu ve PV sistem bileĢenleri kapsamında kullanılan
malzemelerin miktarları ve birim miktar malzemenin içerdiği enerji miktarı ile birim miktar malzemenin
üretimi sürecindeki CO2 salım değerlerinin tanımlanması gerekmektedir. ĠyileĢtirme önerileri
kapsamındaki malzemelerin üretimine iliĢkin sistem sınırları çerçevesinde, hammade temini, taĢıma ve
üretim aĢamaları diğer bir deyiĢle ―beĢikten-kapıya‖ (cradle-to-gate) süreci dikkate alınmaktadır. Bu
süreç kapsamında tüketilen enerji miktarını ifade eden gömülü enerji değeri, ilk gömülü enerji ve
yinelenen gömülü enerji olarak ele alınmakta ve aĢağıda belirtilen eĢitlikler yardımı ile
hesaplanabilmektedir [13]:
(1)
GEi ile binaya iliĢkin ilk gömülü enerji değeri (kWh), mi ile yapı malzemesinin miktarı (kg), ve Mi ile ise
birim miktar malzemenin içerdiği enerji miktarı (kWh/kg) tanımlanmaktadır.
(2)
GEy ile binaya iliĢkin yinelenen gömülü enerji değeri (kWh), Lb ile binanın yaĢam ömrü (yıl), ve Lmi ile
ise malzemenin yaĢam ömrü (yıl) tanımlanmaktadır.
Bu süreç kapsamındaki CO2 salımını ifade eden gömülü karbon değeri, ilk gömülü karbon ve
yinelenen gömülü karbon olarak ele alınmakta ve aĢağıda belirtilen eĢitlikler yardımı ile
hesaplanabilmektedir [14]:
(3)
GKi ile binaya iliĢkin ilk gömülü karbon değeri (kgCO 2), mi ile yapı malzemesinin miktarı (kg), ve Ki ile
ise birim miktar malzemenin içerdiği CO2 miktarı (kgCO2/kg) tanımlanmaktadır.
(4)
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GKy ile binaya iliĢkin yinelenen gömülü enerji değeri (kgCO 2), Lb ile binanın yaĢam ömrü (yıl), ve Lmi ile
ise malzemenin yaĢam ömrü (yıl) tanımlanmaktadır.
Bina kabuğu bileĢenleri kapsamında kullanılan malzeme miktarları, gerek örnek konut binasının
mevcut mimari projesi ve gerekse ele alınan iyileĢtirme önerilerinin katmanlaĢma detayları esas
alınarak belirlenmektedir. PV sistem bileĢenleri kapsamında ise, PV modül ve sistem dengeleyici
bileĢenlere (balance of system components, BOS) iliĢkin veriler girdi olarak dikkate alınmaktadır.
Sistem dengeleyici bileĢenler olarak PV dizileri destekleyici alt strüktür, evirici (invertör) ve kablolama
ele alınmaktadır. PV sistem bileĢenleri kapsamında kullanılan malzeme miktarları, örnek konut
binasının çatı ve cephe alanlarında uygulanan PV sistemlere dayandırılarak belirlenmektedir. Bina
kabuğu bileĢenlerine iliĢkin gömülü enerji ve gömülü karbon değerlerinin hesaplanmasında gereksinim
duyulan birim miktar malzemenin içerdiği enerji miktarı değerleri ile birim miktar malzemenin üretimi
sürecindeki CO2 salım değerleri, GABI 6.0 yazılım programı ve The Inventory of Carbon and Energy
(ICE) 2.0 veritabanı kullanılarak belirlenmekte olup Tablo 5‘de verilmektedir [15,16]. PV sistem
bileĢenlerinin gömülü enerji ve gömülü karbon değerlerinin hesaplanmasında ihtiyaç duyulan PV
sistem bileĢenlerine iliĢkin brüt enerji gereksinimleri ve CO2 salım değerleri ise, çeĢitli kaynaklardan
derlenmekte olup Tablo 6‘da belirtilmektedir [17-19].
Tablo 5. Örnek konut binasının kabuk bileĢenlerine iliĢkin gömülü enerji ve gömülü karbon
değerlerinin de belirtildiği veriler.
Kabuk
bileĢeni
DıĢ duvar
(tip1)
DıĢ duvar
(tip2)
Toprağa
temas
eden
döĢeme
Teras çatı

Pencere

KatmanlaĢma
detayı
(dıĢtan-içe)
DıĢ sıva
Isı yalıtımı (XPS)
Bims duvar
Alçı sıva
DıĢ sıva
Isı yalıtımı (XPS)
Perde duvar
Alçı sıva
Temel betonu
Tesviye tabakası
Isı yalıtımı (XPS)
Koruma betonu
Katkılı Ģap
Laminat parke
Çakıl
Keçe serilmesi
Isı yalıtımı (EPS)
EPDM
Meyil betonu
Betonarme döĢeme
Alçı sıva
Düz cam
Hava
Düz cam
PVC doğrama

Isı ilet.
katsayısı
(W/mK)
1.60
0.035
0.193
0.51
1.60
0.035
2.50
0.51
2.50
1.65
0.035
1.65
1.40
0.08
0.36
0.19
0.033
0.30
1.65
2.50
0.51
1.00
1.00
0.17

Kalınlık
(m)

Yoğunluk
3
(kg/m )

Alan
2
(m )

0.03
0.05
0.20
0.02
0.03
0.05
0.20
0.02
1.00
0.03
0.04
0.03
0.05
0.01
0.01
0.0017
0.05
0.006
0.04
0.14
0.02
0.004
0.012
0.004
0.060

2000
28
580
1200
2000
28
2400
1200
2400
2200
35
2200
2000
600
1840
960
30
1200
2200
2400
1200
2500
1.29
2500
1390

2120.30
2120.30
2120.30
2120.30
1839.60
1839.60
1839.60
1839.60
552.57
552.57
552.57
552.57
552.57
552.57
510.00
510.00
510.00
510.00
510.00
510.00
510.00
800.36
800.36
239.07

Gömülü
enerji
(kWh/kg)
0.16
23.60
0.96
0.56
0.16
23.60
0.55
0.56
0.55
0.36
23.60
0.36
0.44
7.78
0.01
21.60
354.00
27.40
0.36
0.55
0.56
4.42
4.42
39.8

Gömülü
karbon
(kgCO2/kg)
0.09
2.51
0.43
0.12
0.09
2.51
0.20
0.12
0.20
0.19
2.51
0.19
0.18
1.46
0.00
1.92
39.30
3.08
0.19
0.20
0.12
0.96
0.96
7.23
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Tablo 6. PV sistem bileĢenlerine iliĢkin gömülü enerji, gömülü karbon ve yaĢam ömrü değerleri.
PV sistem bileĢeni
Tek kristalli silikon modül
ġekilsiz (amorf) silikon modül
Destekleyici strüktür+kablolama
Evirici (invertör)

Gömülü enerji
3700 MJ/m²
1889 MJ/m²
100 MJ/m²
1930 MJ/kWp

Gömülü karbon
2

188 kg/m
2
96 kg/m
2
6.1 kg/m
125 kg/kWp

YaĢam ömrü (yıl)
30
30
30
15

2.3.2. Kullanım evresi enerji tüketimlerinin ve CO2 salımlarının hesaplanması
Kullanım evresine iliĢkin enerji tüketimlerinin hesaplanmasında, nihai enerji tüketimlerine bağlı birincil
enerji tüketimleri ve nihai enerji üretimlerine bağlı birincil enerji tasarrufları dikkate alınmaktadır. Konut
binasının mevcut durumuna ve dikkate alınan iyileĢtirme önerilerine iliĢkin kullanım enerjisi (KE)
değerleri (kWh/y), aĢağıda belirtilen eĢitlik yardımı ile hesaplanabilmektedir [60]:
(5)
ET,yakıt ile yakıt cinsine göre yıllık enerji tüketimi (kWh/y), EPV ile PV sistemden yıllık üretilen enerji
miktarı (kWh/y), ƒp,yakıt ile ise yakıt cinsine göre birincil enerji dönüĢüm katsayısı ve ƒp,PV ile ise PV
sistemden üretilen elektrik enerjisine iliĢkin birincil enerji dönüĢüm katsayısı tanımlanmaktadır.
Konut binasının mevcut durumuna ve dıĢ duvar bileĢenlerinde ısı yalıtım uygulaması ve cam
sistemlerinin iyileĢtirilmesine iliĢkin alternatiflerin nihai enerji tüketimleri (ısıtma, soğutma, aydınlatma,
sıcak su, harici enerji) (ET,yakıt), detaylı dinamik hesaplama yöntemini temsilen DesignBuilder
simülasyon programı kullanılarak hesaplanmaktadır. DesignBuilder progamının kullanımı ile
gerçekleĢtirilen simulasyonlarda, zonlama kriteri açısından konut binasına iliĢkin konut birimleri ve kat
holleri bağımsız tek bir zon olarak kabul edilmektedir (ġekil 2).

(a)

(b)

ġekil 2. Örnek konut binasına iliĢkin normal kat planı (a) ve ĢartlandırılmıĢ zon alanları (b).
Ele alınan konut binasının çatı ve cephe alanlarında PV sistemlerin uygulanmasına iliĢkin tanımlanan
alternatiflerin nihai enerji üretimleri (EPV), detaylı dinamik hesaplama yöntemini temsilen PV*SOL
Expert simülasyon programı kullanılarak hesaplanmaktadır.
EĢitlik 5 kapsamında, konut binasına iliĢkin kullanım enerjisinin hesaplanabilmesi için Türkiye için
tüketilen yakıt cinsine iliĢkin birincil enerji dönüĢüm katsayıları, doğalgaz enerjisi için 1.00, elektrik
enerjisi için ise 2.36 alınmaktadır [20]. PV sistemden üretilen elektrik enerjisine iliĢkin birincil enerji
dönüĢüm katsayısı kapsamında, Ģebeke verimlilik düzeyine bağlı olarak 1kWh‘lık enerji temini için
ortalama 3.23 kWh‘lık birincil enerji tüketiminin gerçekleĢtiği kabul edilmektedir [21-24].
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ÇalıĢma kapsamında konut binasına iliĢkin kullanım evresi CO 2 salımlarının hesaplanabilmesi için Tier
2 (T2) yöntemi esas alınmaktadır. T2 yöntemi çerçevesinde ele alınan konut binasına iliĢkin kullanım
karbonu, aĢağıda belirtilen eĢitlik yardımı ile hesaplanabilmektedir [25]:
(6)
KK ile kullanım karbonu (kgCO2), ET,yakıt ile yakıt cinsine göre yıllık enerji tüketimi (kWh/y), EPV ile PV
sistemden üretilen yıllık enerji miktarı (kWh/y), ƒco₂,yakıt ile ise yakıt cinsine göre CO2 salımı dönüĢüm
katsayısı (kgCO2/kWh) ve ƒco₂,PV ile ise PV sistemden üretilen elektrik enerjisine dayalı olarak önlenilen
CO2 salımına iliĢkin dönüĢüm katsayısı (kgCO2/kWh) tanımlanmaktadır.
EĢitlik 6 kapsamında Türkiye için tüketilen yakıt cinsine iliĢkin CO 2 salımı dönüĢüm katsayıları,
doğalgaz enerjisi için 0.20, elektrik enerjisi için ise 0.55 alınmaktadır [26]. PV sistemden üretilen
elektrik enerjisine dayalı olarak önlenilen CO2 salımına iliĢkin dönüĢüm katsayısı, 0.88 kgCO 2/kWh
alınmaktadır [27].
2.3.3. YaĢam döngüsü enerji tüketimlerinin ve CO2 salımlarının hesaplanması
ĠyileĢtirme önerilerine iliĢkin ele alınan konut binasının yaĢam döngüsü enerji tüketimlerinin (YDET)
(kWh) ve yaĢam döngüsü CO2 salımlarının (YDCO2) (kgCO2) hesaplanmasında, aĢağıda belirtilen
eĢitliklikler kullanılmaktadır [14,28,29]:
(7)
(8)
ÇalıĢma kapsamında tanımlanan hesaplama süresince iyileĢtirme önerilerine iliĢkin herhangi bir
yenileme öngörülmediği için yinelenen gömülü enerji (GEy) ve yinelenen gömülü karbon (GKy)
değerleri hesaplamalarda dikkate alınmamaktadır.
2.4. YaĢam Döngüsü Enerji Tüketimi Ve CO2 Salımı Açısından Farklı Ġklim Bölgeleri Ġçin
Optimum Performans Gösteren Alternatiflerin Belirlenmesi
YaĢam döngüsü enerji tüketimi ve CO2 salımı açısından farklı iklim bölgeleri için optimum performans
gösteren alternatiflerin belirlenmesinde değerlendirme kriteri olarak, iyileĢtirme önerilerine iliĢkin
tanımlı alternatif grubu içerisinde en düĢük yaĢam döngüsü enerji tüketimini ve CO 2 salımını sağlayan
alternatif esas alınmaktadır. Bu kapsamda, tanımlanan iyileĢtirme önerileri için ayrı ayrı
gerçekleĢtirilen YDE ve YDCO2 analizleri sonucunda elde edilen değerlerden yararlanılmaktadır. Elde
edilen analiz sonuçları çerçevesinde, değerlendirme kriterini sağlayan alternatifler, ―optimum
performans gösteren alternatifler‖ olarak kabul edilmektedir.
Farklı iklim bölgelerini temsil eden iller için ele alınan iyileĢtirme önerilerinin örnek konut binasının
enerji ve çevresel performansı üzerindeki etkileri, ġekiller 3-5 ve Tablolar 7-9‘dan yararlanılarak
değerlendirilmekte olup aĢağıda açıklanmaktadır.
Dış duvar bileşenlerinde ısı yalıtım uygulamasına iliĢkin tanımlı alternatif grubu içerisinde, Ġstanbul ve
Diyarbakır illeri için optimum performans gösteren alternatif, 10 cm ısı yalıtım kalınlığının uygulandığı
2
2
ve UD1:0.24 W/m K ve UD2:0.32 W/m K değerlerinin elde edildiği A7 alternatifidir. Ankara ili için ise
2
optimum performans gösteren alternatif, 20 cm ısı yalıtım kalınlığının uygulandığı ve U D1:0.14 W/m K
2
ve UD2:0.17 W/m K değerlerinin elde edildiği A11 alternatifidir.
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YDE ve YDCO2 analiz sonuçlarına göre, Ġstanbul ili için A7 alternatifi ile dıĢ duvar bileĢenlerinde ısı
yalıtım katmanının mevcut olmadığı durum (A1) karĢılaĢtırıldığında, gömülü enerji ve gömülü karbon
değerlerinde sırasıyla %4 ve %1 oranında artıĢ gerçekleĢtiği, yıllık nihai enerji tüketiminde %33, yıllık
kullanım enerjisinde %25, yıllık kullanım karbonunda %23, yaĢam döngüsü enerji tüketimi ve CO2
salımında ise sırasıyla %20 ve %17 oranında azalma sağlandığı görülmektedir (ġekil 3, Tablo 7).
Ankara ili için A11 alternatifi ile dıĢ duvar bileĢenlerinde ısı yalıtım katmanının mevcut olmadığı durum
(A1) karĢılaĢtırıldığında, gömülü enerji ve gömülü karbon değerlerinde sırasıyla %8 ve %3 oranında
artıĢ gerçekleĢtiği, yıllık nihai enerji tüketiminde %39, yıllık kullanım enerjisinde %32, yıllık kullanım
karbonunda %31, yaĢam döngüsü enerji tüketimi ve CO2 salımında ise sırasıyla %27 ve %24
oranında azalma sağlandığı görülmektedir (ġekil 4, Tablo 8). Diyarbakır ili için ise, A 7 alternatifi ile dıĢ
duvar bileĢenlerinde ısı yalıtım katmanının mevcut olmadığı durum (A1) karĢılaĢtırıldığında, gömülü
enerji ve gömülü karbon değerlerinde sırasıyla %4 ve %1 oranında artıĢ gerçekleĢtiği, yıllık nihai enerji
tüketiminde %31, yıllık kullanım enerjisinde %24, yıllık kullanım karbonunda %22, yaĢam döngüsü
enerji tüketimi ve CO2 salımında ise sırasıyla %19 ve %17 oranında azalma sağlandığı görülmektedir
(ġekil 5, Tablo 9).
Cam sistemlerinin iyileştirilmesine iliĢkin tanımlı alternatif grubu içerisinde, Ġstanbul, Ankara ve
Diyarbakır illeri için optimum performans gösteren alternatif, ısı kontrol kaplamalı (e2:0.04, ara boĢluk
2
gazı argon) çift cam sisteminin irdelendiği ve saydam bileĢenlerde U p:1.5 W/m K ve SHGC:0.44
değerlerinin elde edildiği A14 alternatifidir.
YDE ve YDCO2 analiz sonuçlarına göre, A14 alternatifi ile tek cam sisteminin mevcut olduğu durum
(A12) karĢılaĢtırıldığında, Ġstanbul ili için gömülü enerji ve gömülü karbon değerlerinde sırasıyla %5 ve
%4 oranında artıĢ gerçekleĢtiği, yıllık nihai enerji tüketiminde %15, yıllık kullanım enerjisinde ve
kullanım karbonunda %12, yaĢam döngüsü enerji tüketimi ve CO2 salımında ise sırasıyla %9 ve %8
oranında azalma sağlandığı görülmektedir (ġekil 3, Tablo 7). Ankara ili için gömülü enerji ve gömülü
karbon değerlerinde sırasıyla %5 ve %4 oranında artıĢ gerçekleĢtiği, yıllık nihai enerji tüketiminde
%15, yıllık kullanım enerjisinde ve kullanım karbonunda %12, yaĢam döngüsü enerji tüketimi ve CO2
salımında ise sırasıyla %9 ve %8 oranında azalma sağlandığı görülmektedir (ġekil 4, Tablo 8).
Diyarbakır ili için ise, gömülü enerji ve gömülü karbon değerlerinde sırasıyla %5 ve %4 oranında artıĢ
gerçekleĢtiği, yıllık nihai enerji tüketiminde %12, yıllık kullanım enerjisinde ve kullanım karbonunda
%11, yaĢam döngüsü enerji tüketimi ve CO2 salımında ise sırasıyla %8 ve %7 oranında azalma
sağlandığı görülmektedir (ġekil 5, Tablo 9).

ġekil 3. Ġstanbul ili için ele alınan iyileĢtirme önerilerine iliĢkin YDET ve YDCO2 değerleri.
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Tablo 7. Ilımlı nemli iklim bölgesi temsili ili Ġstanbul için YDE ve YDCO 2 analiz sonuçları.
Alt.
No

Ürün evresi
Gömülü Gömülü
enerji
karbon
(MWh)

(tonCO2)

Kullanım evresi
Nihai
Kullanım
enerji
enerjisi
(MWh/y)
tük.

Kullanım
karbonu

YDE ve YDCO2 analiz göstergeleri
YaĢam döngüsü YaĢam döngüsü
enerji tüketimi
CO2 salımı

(tonCO2/y)

(MWh)

(tonCO2)

(MWh/y)

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18

7,401.80
7,542.01
7,570.05
7,598.10
7,626.14
7,654.18
7,682.23
7,188.25
7,542.01
7,542.03
7,542.01
7,542.03
7,781.56
7,699.97

2,291.84
2,306.76
2,309.74
2,312.72
2,315.71
2,318.69
2,321.67
2,229.92
2,306.76
2,306.76
2,306.76
2,306.76
2,352.45
2,336.75

877.30
627.66
615.09
606.60
599.76
594.09
589.36
704.56
613.31
597.90
630.30
614.93
581.28
613.67

1,124.61
880.51
867.81
859.61
853.01
847.55
842.99
956.03
855.77
840.88
876.81
861.56
730.71
835.32

239.11
190.60
188.06
186.43
185.13
184.05
183.14
205.63
185.06
182.11
189.50
186.46
149.51
178.21

41,140.23
33,957.24
33,604.49
33,386.40
33,216.57
33,080.58
32,971.80
35,869.19
33,215.20
32,768.36
33,846.43
33,388.84
30,194.46
32,907.95

9,465.06
8,024.86
7,951.46
7,905.70
7,869.54
7,840.06
7,815.98
8,398.78
7,858.58
7,770.10
7,991.79
7,900.48
6,972.70
7,723.70

ġekil 4. Ankara ili için ele alınan iyileĢtirme önerilerine iliĢkin YDET ve YDCO 2 değerleri.
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Tablo 9. Ilımlı kuru iklim bölgesi temsili ili Ankara için YDE ve YDCO2 analiz sonuçları.
Alt.
No

Ürün evresi

Kullanım evresi

Gömülü
enerji

Gömülü
karbon

Nihai
enerji tük.

Kullanım
enerjisi

Kullanım
karbonu

(MWh)

(tonCO2)

(MWh/y)

(MWh/y)

(tonCO2/y)

YDE ve YDCO2 analiz
göstergeleri
YaĢam
YaĢam
döngüsü
döngüsü
CO2 salımı
(tonCO2)
enerji
tüketimi
(MWh)

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18

7401.80
7542.01
7570.05
7598.10
7626.14
7654.18
7682.23
7766.36
7822.44
7906.57
7962.66
7188.25
7542.01
7542.03
7542.01
7542.03
7781.56
7699.97

2291.84
2306.76
2309.74
2312.72
2315.71
2318.69
2321.67
2330.62
2336.58
2345.53
2351.50
2229.92
2306.76
2306.76
2306.76
2306.76
2352.45
2336.75

1219.25
845.15
827.81
814.14
803.10
793.96
786.21
768.40
760.09
750.63
745.72
949.42
834.00
810.79
862.13
839.12
797.51
830.87

1442.07
1072.10
1055.10
1041.71
1030.90
1021.95
1014.37
996.95
988.82
979.58
974.79
1174.31
1055.78
1032.95
1090.28
1067.38
918.24
1025.99

301.19
227.44
224.06
221.39
219.25
217.47
215.96
212.50
210.88
209.05
208.10
247.76
223.88
219.33
231.14
226.57
185.24
214.79

50663.77
39704.92
39223.06
38849.45
38553.18
38312.74
38113.29
37674.82
37487.00
37294.10
37206.35
42417.51
39215.53
38530.56
40250.54
39563.39
35833.57
38630.86

11327.61
9129.82
9031.41
8954.54
8893.07
8842.68
8800.45
8705.54
8663.05
8616.97
8594.37
9662.71
9023.07
8886.72
9241.03
9103.76
8047.88
8821.86

Fotovoltaik (PV) sistem uygulamasına iliĢkin tanımlı alternatif grubu içerisinde, Ġstanbul, Ankara ve
Diyarbakır illeri için optimum performans gösteren alternatifin, çatı PV sisteminin irdelendiği A17
alternatifinin olduğunu söylemek mümkündür.
YDE ve YDCO2 analiz sonuçlarına göre, A17 alternatifi ile PV sistemin mevcut olmadığı durum (A2)
karĢılaĢtırıldığında, Ġstanbul ili için gömülü enerji ve gömülü karbon değerlerinde sırasıyla %3 ve %2
oranında artıĢ gerçekleĢtiği, yıllık nihai enerji tüketiminde %7, yıllık kullanım enerjisinde %17, yıllık
kullanım karbonunda %22, yaĢam döngüsü enerji tüketimi ve CO2 salımında ise sırasıyla %11 ve %13
oranında azalma sağlandığı görülmektedir (ġekil 3, Tablo 7). Ankara ili için gömülü enerji ve gömülü
karbon değerlerinde sırasıyla %3 ve %2 oranında artıĢ gerçekleĢtiği, yıllık nihai enerji tüketiminde %6,
yıllık kullanım enerjisinde %14, yıllık kullanım karbonunda %19, yaĢam döngüsü enerji tüketimi ve CO2
salımında ise sırasıyla %10 ve %12 oranında azalma sağlandığı görülmektedir (ġekil 4, Tablo 8).
Diyarbakır ili için ise, gömülü enerji ve gömülü karbon değerlerinde sırasıyla %3 ve %2 oranında artıĢ
gerçekleĢtiği, yıllık nihai enerji tüketiminde %8, yıllık kullanım enerjisinde %17, yıllık kullanım
karbonunda %21, yaĢam döngüsü enerji tüketimi ve CO2 salımında ise sırasıyla %11 ve %13
oranında azalma sağlandığı görülmektedir (ġekil 5, Tablo 9).
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ġekil 5. Diyarbakır ili için ele alınan iyileĢtirme önerilerine iliĢkin YDET ve YDCO2 değerleri.
Tablo 10. Sıcak kuru iklim bölgesi temsili ili Diyarbakır için YDE ve YDCO 2 analiz sonuçları.
Alt.
No

Ürün evresi
Gömülü Gömülü
enerji
karbon
(MWh)

(tonCO2)

Kullanım evresi
Nihai
Kullanım
enerji
enerjisi
(MWh/y)
tük.

Kullanım
karbonu

YDE ve YDCO2 analiz göstergeleri
YaĢam
döngüsü YaĢam döngüsü
enerji tüketimi
CO2 salımı

(tonCO2/y)

(MWh)

(tonCO2)

(MWh/y)

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18

7401.80
7542.01
7570.05
7598.10
7626.14
7654.18
7682.23
7188.25
7542.01
7542.03
7542.01
7542.03
7794.00
7699.97

2291.84
2306.76
2309.74
2312.72
2315.71
2318.69
2321.67
2229.92
2306.76
2306.76
2306.76
2306.76
2354.82
2336.75

855.06
627.79
614.95
608.61
601.77
596.13
591.36
690.16
620.69
605.82
641.78
627.06
579.62
614.39

1160.47
923.46
908.00
903.79
896.80
891.02
886.14
990.25
898.01
883.04
920.58
905.24
767.87
880.18

249.61
201.65
198.41
197.69
196.28
195.12
194.13
215.26
195.51
192.51
200.10
197.00
158.97
189.78

42215.89
35245.77
34810.16
34711.87
34530.15
34384.88
34266.45
36895.87
34482.33
34033.29
35159.28
34699.13
31340.60
34247.40

9780.14
8356.23
8261.99
8243.36
8204.13
8172.22
8145.71
8687.78
8171.98
8082.00
8309.90
8216.80
7263.97
8069.03

SONUÇ
Enerji etkinliği, giderek artan çevresel sorunlar karĢısında çevresel geliĢme ve ekonomik kalkınma
arasındaki dengeyi koruyarak enerji, ekonomi ve çevre ile ilgili politikaların üretilmesini ve
sürdürülebilirliğini önemli ölçüde belirleyen bir olgudur. Bu bağlamda, dünya genelinde tüketilen enerji
ve enerji tüketimlerine bağlı CO2 salımlarından yüksek düzeyde sorumlu olan konut binalarının enerji
ve çevresel performanslarının değerlendirilerek enerji tüketimlerinin azaltılmasına yönelik çözüm
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önerilerinin geliĢtirilmesi gerekli olmaktadır. Özellikle, konut binalarının enerji performanslarının
geliĢtirilmesine yönelik düzenlenen yasal mevzuatlar aracılığı ile her ülke kendi koĢulları çerçevesinde
uyulması gereken zorunlulukları belirlemekte, Türkiye‘de de bu konuda çalıĢmalar yapılmaktadır. Bu
çalıĢmalar kapsamında konut binalarında enerji etkin çözüm önerilerinin geliĢtirilmesi giderek artan
enerji talebi ve enerji fiyatları göz önünde bulundurulduğunda, ülke enerji ekonomisi açısından büyük
önem taĢımaktadır. Dolayısıyla, konut binalarına iliĢkin öngörülen enerji tasarruf potansiyelinden
maksimum düzeyde yararlanılması hedefi, konut binalarının tasarımı ya da iyileĢtirilmesine yönelik
enerji ve çevresel performanslarının optimize edilmesi ile kullanıcı gereksinimlerinin karĢılanmasını
esas alan bir yaĢam döngüsü yaklaĢımının geliĢtirilmesini öne çıkarmaktadır.
Bu nedenle bu çalıĢma kapsamında yaygın kullanılan yapım teknolojilerini ve tasarım kriterlerini
barındıran mevcut bir konut bloğu örnek konut binası olarak tanımlanarak konut binasının enerji
performansının yaĢam döngüsü enerji tüketimi ve CO 2 salımı açısından değerlendirilmesi
amaçlanmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda, örnek konut binasının ılımlı nemli, ılımlı kuru ve sıcak kuru
iklim bölgelerini temsil eden üç ilde mevcut olduğu varsayılarak konut enerji performansını
iyileĢtirmede etkili olan öneriler geliĢtirilmiĢtir. Bina kabuğunun enerji etkin pasif sistem öğesi olarak
geliĢtirilmesi esas alınarak tanımlanan önerilerin (dıĢ duvar bileĢenlerinde ısı yalıtım uygulaması, cam
sistemlerinin iyileĢtirilmesi ve fotovoltaik (PV) sistem uygulaması) konut binasının yaĢam döngüsü
enerji tüketimi ve CO2 salımı üzerindeki etkisi, yaĢam döngüsü enerji ve CO 2 salım analizleri
gerçekleĢtirilerek değerlendirilmiĢtir. Değerlendirme kapsamında, YDE ve YDCO2 analizleri ile elde
edilen hesaplama sonuçlarının, enerji etkin iyileĢtirme önerilerine ve iklim bölgelerine bağlı olarak
farklılıklar gösterdiği görülmüĢ olup aĢağıda özetlenmektedir.
Dış duvar bileşenlerinde ısı yalıtım uygulamasına iliĢkin tanımlı alternatifler kapsamında ısı yalıtım
kalınlığı artırıldıkça dıĢ duvar bileĢenlerinde ısı yalıtım katmanının mevcut olmadığı duruma (A 1)
kıyasla yaĢam döngüsü enerji tüketiminin Ġstanbul ili için %17 ile %20, Ankara ili için %22 ile %27,
Diyarbakır ili için ise %17 ile %19 arasında azaldığı belirlenmiĢtir. YaĢam döngüsü CO 2 salımının ise,
Ġstanbul ili için %15 ile %18, Ankara ili için %19 ile %24, Diyarbakır ili için ise %15 ile %17 arasında
azaldığı hesaplanmıĢtır. Ele alınan alternatifler çerçevesinde, örnek konut binasının yaĢam döngüsü
enerji tüketimi içerisinde ürün evresi enerji tüketiminin payı, Ġstanbul ili için %18 ile %23, Ankara ili için
%15 ile %21, Diyarbakır ili için ise %18 ile %22 arasında artıĢ gösterdiği belirlenmiĢtir. YaĢam
döngüsü CO2 salımı içerisinde ürün evresi CO2 salımının payı ise, Ġstanbul ili için %24 ile %30, Ankara
ili için %20 ile %27, Diyarbakır ili için ise %23 ile %29 arasında arttığı hesaplanmıĢtır.
Cam sistemlerinin iyileştirilmesine iliĢkin tanımlı alternatifler kapsamında tek cam sisteminin mevcut
olduğu duruma (A12) kıyasla yaĢam döngüsü enerji tüketiminin Ġstanbul ve Ankara illeri için %5 ile %9,
Diyarbakır ili için ise %5 ile %8 arasında azaldığı belirlenmiĢtir. YaĢam döngüsü CO 2 salımının ise,
Ġstanbul ve Ankara illeri için %4 ile %8, Diyarbakır ili için ise %4 ile %7 arasında azaldığı
hesaplanmıĢtır. Ele alınan alternatifler çerçevesinde, örnek konut binasının yaĢam döngüsü enerji
tüketimi içerisinde ürün evresi enerji tüketiminin payı, Ġstanbul ili için %20 ile %23, Ankara ili için %17
ile %19, Diyarbakır ili için ise %19 ile %22 arasında artıĢ gösterdiği belirlenmiĢtir. YaĢam döngüsü CO 2
salımı içerisinde ürün evresi CO2 salımının payı ise, Ġstanbul ili için %27 ile %29, Ankara ili için %23 ile
%25, Diyarbakır ili için ise %26 ile %28 arasında arttığı hesaplanmıĢtır.
Fotovoltaik (PV) sistem uygulamasına iliĢkin tanımlı alternatifler kapsamında PV sistemin mevcut
olmadığı duruma (A2) kıyasla yaĢam döngüsü enerji tüketiminin Ġstanbul ve Diyarbakır illeri için %3 ile
%11, Ankara ili için ise %3 ile %10 arasında azaldığı belirlenmiĢtir. YaĢam döngüsü CO 2 salımının ise,
Ġstanbul ili için %4 ile %13, Ankara ili için %3 ile %12, Diyarbakır ili için ise %3 ile %13 arasında
azaldığı hesaplanmıĢtır. Ele alınan alternatifler çerçevesinde, örnek konut binasının yaĢam döngüsü
enerji tüketimi içerisinde ürün evresi enerji tüketiminin payı, Ġstanbul ili için %22 ile %26, Ankara ili için
%19 ile %22, Diyarbakır ili için ise %21 ile %25 arasında artıĢ gösterdiği belirlenmiĢtir. YaĢam
döngüsü CO2 salımı içerisinde ürün evresi CO2 salımının payı ise, Ġstanbul ili için %29 ile %34, Ankara
ili için %25 ile %30, Diyarbakır ili için ise %28 ile %33 arasında arttığı hesaplanmıĢtır.
ÇalıĢma kapsamında sınırlı sayıda iyileĢtirme önerisi için değerlendirme yapılmıĢtır. ÇalıĢmanın
sonuçları, konut enerji performansını iyileĢtirmede etkili olan önerilerin konut binasının enerji ve
çevresel performansları üzerindeki etkilerinin yaĢam döngüsü esasına dayalı olarak bütüncül bir
çerçevede değerlendirilmesinin önemini göstermektedir. Ancak kabul edilebilir genel sonuçlara
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ulaĢabilmek için bu tür çalıĢmaların çok sayıda iyileĢtirme önerisi için gerçekleĢtirilmesi ve
değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, konut enerji performansının iyileĢtirilmesinde enerji ve
çevresel performanslarının değerlendirilmesi ile birlikte ekonomik performanslarının da yaĢam
döngüsü çerçevesinde değerlendirilmesi gereklidir. Böylelikle, yeni konut binalarının tasarımı ya da
mevcut konut binalarının iyileĢtirilmesinde, konut binasının tüm yaĢam döngüsüne iliĢkin enerji,
ekonomik ve çevresel performanslarının optimize edilmesi ile ilgili yönetmeliklere veri oluĢturabilecek
sonuçların elde edilebilmesi ve ülke kaynakları ve karar vericiler açısından maksimum faydanın
sağlanabileceği doğru kararların alınabilmesi mümkün olabilecektir. Bu kararlar, özellikle çok sayıda
kullanıcıyı etkileyen toplu konutlarda uygulama aĢamasında geri dönüĢü olmayan hataların
yapılmasına engel olunmasını ve dolayısıyla enerji ve maliyet etkin konutlar aracılığı ile sürdürülebilir
konut çevrelerinin oluĢturulmasını olanaklı kılabilecektir.
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ÖZET
Binalarda enerji tüketiminin azaltılması ve yenilenebilir kaynaklardan daha etkin yararlanılabilmesi için
son yıllarda faz değiĢtiren maddelerde (FDM) termal enerji depolanması konuları araĢtırılmaktadır.
FDM termal enerjiyi gizli ısı Ģeklinde depolayan maddelerdir. FDM‟nin yapı elemanlarında ve
malzemelerde kullanımı bina ısıl kütlesini arttırarak, ısıtma ve soğutma yüklerini azaltabilmektedir.
Bina yapı malzemesine eklenen FDM ile güneĢ enerjisinden pasif olarak yararlanma imkanı sağlanır
ve bina içinde daha homojen bir sıcaklık dağılımı elde edilir. ÇalıĢmamızda bina yapı malzemelerinde
kullanılacak, bina konfor sıcaklıklarına uygun mikrokapsüllenmiĢ faz değiĢtiren madde (MFDM)‟lerin
geliĢtirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, inĢa edilen test kulübelerinde kullanılmak üzere FDM
olarak yağ asidi karıĢımı içeren ve gizli ısı değeri 97,8 J/g olan mikrokapsül geliĢtirilmiĢtir. Taramalı
elektron mikroskobu analizleri (SEM) mikrokapsüllerin boyutlarının 250-480 nm arasında değiĢtiğini
göstermiĢtir. MFDM‟lerin beton harcı içerisine eklendiğinde küresel görünümün korunduğu, kabuk
kısmının zarar görmediği ve beton içerisinde mikroküreciklerin homojen dağıldığı gözlemlenmektedir.
MFDM‟li beton kullanılarak inĢa edilen deneme kulübelerinde uygulama çalıĢmaları devam etmekte
olup, bir yıl boyunca yapılacak ölçümlerle bina ısıtma/soğutma yüküne etkileri belirlenecektir.
Binalarda enerji tasarrufunun artması ve CO2 emisyonunun azaltılması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Termal enerji depolama, Faz değiĢtiren maddeler, Binalarda enerji performansı.

ABSTRACT
In recent years, thermal energy storage in phase change materials are investigated to not only reduce
energy consumption in buildings but also benefit from renewable sources more effectively. Phase
Change Materials (PCM) are substances that store thermal energy in the form of latent heat. Using
PCM in building components and materials can reduce heating and cooling loads via increasing the
thermal mass of building. Moreover, it provides to benefit from solar energy system passively and
homogeneous temperature distribution in buildings. In our study, we aimed to develop
microencapsulated phase change material (MPCM) that can be used in building construction elements
and suitable for the comfort zone of the building. With this purpose, microcapsules containing fatty
acid mixture as PCM, that have latent heat of 97,8 J/g, were developed. Scanning electron
microscope (SEM) analysis showed that size of the microcapsules were in the range of 250-480 nm.
When MPCM were added to concrete, the shells were not broken, the spherical geometry was
preserved and microspheres were homogeneously distributed in the concrete mix. Experimental
studies in test building that was built using concrete with MPCM is on going and the effects on
heating/cooling loads in building will be determined with the year around measurements. It is expected
that energy conservation in buildings will be increased and CO 2 emissions will be reduced.
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu Bildirisi
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1. GĠRĠġ
Ülkemizde nüfus artıĢı, sanayi ve teknolojideki geliĢmelere bağlı olarak enerji ihtiyacı artmaktadır.
Sektörler ve kullanım alanlarına göre toplam enerji tüketim oranları incelendiğinde meskenlerdeki
enerji tüketiminin ikinci sırada yer aldığı görülmektedir [1]. Bu nedenle özellikle binalarda yenilenebilir
enerji kullanımı, enerji verimliliği ve tasarrufu konuları önem kazanmaktadır. Bina sektöründe %35
düzeyinde enerji tasarrufu potansiyeli olduğu saptamıĢtır. Binalarda enerji tüketiminin azaltılması ve
yenilenebilir kaynaklardan yararlanılması için son yıllarda FDMlerde termal enerji depolaması konuları
araĢtırılmaktadır [2]. FDM‟nin yapı elemanlarında ve malzemelerde kullanımı bina ısıl kütlesini
arttırarak, ısıtma ve soğutma yüklerini azaltabilmektedir. FDM termal enerjiyi gizli ısı Ģeklinde
depolayan maddelerdir. Enerji alan madde erir ve tekrar donarken aldığı bu enerjiyi geri verir. Böylece
ortam sıcaklığı faz değiĢim sıcaklığına çok yakın bir sıcaklık aralığında tutulmuĢ olur. Isı depolama
amacıyla, belirli sıcaklıklarda faz değiĢimlerine uğrayan ve gizli ısı değerleri yüksek olan
materyallerden yararlanılır. Gece dıĢ ortam sıcaklığının düĢmesiyle donan FDM ısı salarak binanın
ısınmasına katkı sağlar. Böylece güneĢ enerjisinden yararlanılarak bina içerisindeki ısının homojen
olarak dağılmasına olanak sağlanır. FDM‟nin mikrokapsüllenmiĢ olarak veya doğrudan
uygulanmasıyla soğutmada %30‟a, ısıtmada ise %20‟lere varan tasarruf sağlanmıĢtır [3,11]. FDM
olarak genellikle parafin, sandviç panel uygulamalarının bazılarında ise tuz çözeltileri denenmiĢtir.
Kapsülsüz doğrudan FDM uygulamalarında parafinin gözenekli yapıdan dıĢarıya akması araĢtırmaları
kapsüllenmiĢ FDM kullanımına yöneltmiĢtir.
ÇalıĢmamızda bina yapı malzemelerinde kullanılacak, bina konfor sıcaklıklarına uygun
mikrokapsüllenmiĢ FDM‟lerin geliĢtirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, inĢa edilen test kulübelerinde
kullanılmak üzere FDM içeren mikrokapsül geliĢtirilmiĢ ve beton harcı içerisine eklenerek morfolojileri
incelenmiĢtir.

2. MATERYAL VE METOD
2.1. Kullanılan Kimyasallar
Bina yapı malzemesi olan harçlar ile birlikte kullanılacak FDM seçiminde öncelikle bina için uygun
0
konfor sıcaklığı belirlenmelidir. Bu sıcaklık iklime bağlı olup %50 bağıl nem ve 20 ile 25 C olarak
kabul görmektedir[12]. FDM‟lerin seçimi sırasında iklimin yanı sıra aĢağıdaki kriterlerde dikkate
alınarak yağ asidi karıĢımı olan kaprik/ miristik asit karıĢımının kullanılmasına karar verilmiĢtir.
 yüksek erime ısısına sahip,
 tersinir erime donma döngüsünü tamamlayan,
 tekrarlanan erime donma döngüsünde bozunmayan,
 yanmayan, toksik olmayan ve patlamayan,
 aĢırı soğuma göstermeyen,
 iyi termal iletkenliğe sahip,
 ucuz ve kolay bulunabilir olmaları
Uygun FDM seçiminin ardından FDM‟lerin beton karıĢımlarıyla birlikte kapsüllenerek kullanılması için
uygun yöntem araĢtırılmıĢ ve kapsülleme iĢleminin emülsiyon polimerizasyonu yöntemiyle yapılması
planlanmıĢtır. Deney kapsamında kullanılacak kimyasallar ve miktarları tablo1‟de gösterilmektedir.
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Tablo1. Emülsiyon polimerizasyonuyla kapsülleme iĢleminde kullanılacak kimyasallar
Kimyasal

Miktar

Yağ asidi

%75 kaprik asit -%25
miristik asit karıĢımı

25g

Monomer

metil metakrilat(MMA)

50g

Komonomer

2-hidroksi etil metakrilat
(2-H-EMA)

2,5g (%5)

Çapraz
Bağlayıcı
Yüzey aktif
madde

Emülsiyon
ortam
baĢlatıcıları

Etilen glikol dimetakrilet
(EGDM)

10g

TritonX100

5g

Demir sülfat çözeltisi

3ml

Amonyum persülfat

0,5 g

Sodyum tiyosülfat

0,25g

% 70‟lik tersiyerbütil
hidroperoksit

1g

2.2. Kullanılan Cihazlar
Differansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC): MFDM gizli ısılarını ve faz değiĢtirme aralıklarını
belirlemek amacı ile Perkin Elmer Diamond marka DSC cihazı kullanılmıĢtır. Yapılan analizler 1⁰C/dk
ısıtma-soğutma hızında,
10 ile 40⁰C sıcaklık aralığındadır ve ısınma eğrisi üst bölgede
gösterilmektedir.
Veri kaydetme cihazı ve Su banyosu: Faz değiĢtirme aralığının ve faz değiĢim davranıĢının
incelenmesi amacı ile ısınma soğuma eğrileri, MFDM‟nin beklenen faz değiĢim aralığını da içine alan
bir sıcaklık aralığında zamana bağlı olarak sıcaklık değiĢimi ölçülerek belirlenmiĢtir. Bu sıcaklık
aralığının sağlanabilmesi için Huber marka su banyosu kullanılmıĢ ve Agilent 34970A marka
datalogger ve 34901A 20 kanallı multiplekser ile 10 saniyede bir ölçüm alınarak, sıcaklık verileri özel
veri tabanında kaydedilmiĢtir. Sıcaklık ölçümü N/N-24-T tipi çift duyarlıklı ısıl çiftler ile yapılmıĢtır. Isıl
çiftlerin çalıĢma sıcaklık aralığı -100 – 370 °C arasında olup, ±0,5 °C hassasiyette ölçüm
yapabilmektedir.
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM): Mikrokapsüllerin görüntüleme ve boyut analizi Zeiss Supra
55 marka SEM analizi ile yapılmıĢtır.
2.3. MikrokapsülleĢme ĠĢlemi
1.AĢama - Emülsiyon hazırlanması: AĢağıdaki bileĢenler 200 ml deiyonize su içerisinde 50 °C
sıcaklıkta 3000 dev/dk yarım saat karıĢtırılarak emülsiyon hazırlanmıĢtır.
 Yağ asidi
 Monomer
 Komonomerler:
 Çapraz bağlayıcı
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu Bildirisi
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 Yüzey aktif madde
2.AĢama - BaĢlatıcı eklenmesi: Emülsiyon ortamına baĢlatıcı olarak eklenenler aĢağıda verilmiĢtir.
 Demir sülfat çözeltisi (0,15 gram demir sülfat 100 mL deiyonize su içerisinde çözülerek
hazırlanmıĢtır.)
 Amonyum persülfat
3.AĢama - Mikrokapsül oluĢumu, süzme ve kurutma: Bu aĢamada aĢağıdaki bileĢenler ilave edilip, 80
°C‟de 500 dev/dk hızda karıĢtırmaya devam edilmiĢtir. BeĢ saat karıĢtırma sonunda sulu ortamdan
süzülerek alınan mikrokapsüller etüvde 50 °C sıcaklıkta kurutulmuĢtur.
 0,25 g sodyumtiyosülfat
 1g % 70‟lik tersiyerbütil hidroperoksit çözeltisi
2.4. MFDM’nin Beton KarıĢımlarına Eklenmesi
Seçilen mikrokapsül adayının kabuk malzemesinin beton karıĢımı içindeki davranıĢını incelemek
üzere 7x7x7 cm ebatlarında %10 MFDM içeren standart küp beton (çimento, su, agrega,
akıĢkanlaĢtırıcı kimyasal katkı) numunesi oluĢturulmuĢ ve kırılan numunenin iç tarafından alınan
örneklerden SEM görüntüleri alınmıĢtır

3. BULGULAR VE TARTIġMA
FDM ve MFDM örneklerinin DSC analizleri ġekil 1 ve ġekil 2‟de gösterilmektedir ve endotermik pik
aĢağı bölgede bulunmaktadır. Analiz sonuçlarına göre gizli ısı değerleri sırasıyla 142,6 J/g ve 98,7 J/g,
erime aralığı FDM için 25,1-28,6°C MFDM için 19,8-27,3°C bulunmuĢtur. Etkin madde yükleme
kapasitesi (EMYK) aĢağıdaki eĢitlik kullanılarak %69,2 olarak hesaplanmıĢtır.

EMYK =

Mikrokapsülleme iĢlemi FDM gizli ısısını düĢürmektedir. Literatürde farklı yöntem ve farklı faz
değiĢtiren madde kullanılarak üretilen mikrokapsüller için EMYK oranları incelenmiĢ ve
karĢılaĢtırılmıĢtır. He ve Qui yaptıkları çalıĢmalarında faz değiĢtiren madde (çekirdek) olarak alkan
gruplarını seçmiĢler ve kapsülleme oranlarını sırasıyla
%41,8 ve %66,0 olarak
hesaplamıĢlardır[13,14]. Song ve arkadaĢlarının yaptıkları çalıĢma da ise yağ asidi karıĢımı
mikrokapsülleyerek EMYK değeri %56,7 dir. Sonuç olarak yağ asidi karıĢımının kapsüllendiği bu
çalıĢma için hesaplanan mikrokapsülleme yüzdesinin daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir.
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ġekil 1. Faz değiĢtiren maddenin DSC analizi

ġekil 2. MikrokapsüllenmiĢ faz değiĢtiren maddenin DSC analizi
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Isınma ve soğuma eğrileri ve DSC analizleri incelendiğinde erime sıcaklıklarının iki farklı analizde de
birbiri ile uyumlu ve çalıĢmada hedeflenen konfor sıcaklık aralığına uygun olduğu belirlenmiĢtir. Ancak
donma sıcaklığında, aĢırı soğuma nedeniyle donma aralıklarının erime aralıklarının altında olduğu
görülmektedir (ġekil 3). Laboratuvardaki uygulamada soğutma hızının yüksek olması nedeniyle
numune içindeki sıcaklık farkının, ısıl çift tarafından algılanmasının gecikmesine yol açmıĢtır. Bina
uygulamalarında beton içinde faz değiĢiminin çok daha yavaĢ olacağı düĢünüldüğünde aĢırı
soğumanın görülmeyeceği öngörülebilir. Ayrıca yapılan ölçümlerde 0,015 m çaplı deney tüpleri ve
-6
DSC analizlerinde kullanılan yaklaĢık 2,5x10 kg‟lık örnek miktarlarının gerçek sistemdeki miktarlarla
karĢılaĢtırıldığında, aĢırı soğuma görülmesinde etkili olduğu düĢünülmektedir.
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ġekil 3. FDM ısınma-soğuma eğrisi
ġekil 4‟de gösterilen MFDM SEM analizi sonucunda küresel taneciklerin elde edildiği ve tanecik
boyutlarının 250 nm- 480 nm arasında değiĢtiği gözlemlenmektedir.

ġekil 4. MikrokapsüllenmiĢ faz değiĢtiren maddenin SEM görüntüsü
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Üretilen mikrokapsüllü beton denemesi için SEM görüntüleri (ġekil 5) incelendiğinde ise küresel
görünümün korunduğu, kabuk kısmının zarar görmediği ve beton içerisinde mikroküreciklerin homojen
dağıldığı gözlemlenmektedir.

ġekil 5. Mikrokapsüllü beton numunesinden alınan örneğin SEM görüntüsü

SONUÇ
ÇalıĢmamızda binalarda enerji performansını arttıracak bina yapı malzemeleriyle uyumlu MFDM
üretilmiĢtir. Konfor sıcaklığında faz değiĢtiren yağ asidi karıĢımının kapsüllenerek yapı malzemeleriyle
kullanılabilecek özelliklerde üretiminin optimizasyon çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir. Analiz sonuçları
değerlendirildiğinde geliĢtirilen MFDM‟nin gizli ısı depolama kapasitesinin 98,7 J/g mikrokapsülleme
oranının ise %69,2 olduğu ve beton içerisinde küresel yapısını koruyarak homojen dağıldığı
gözlemlenmiĢtir. Binalarda enerji tüketiminin azaltılması ve yenilenebilir kaynaklardan yararlanılması
için üretilen MFDM‟nin proje kapsamında deneme kulübesinde kullanılarak mekanik ve termal etkileri
incelenecektir.
Bildiri içerisinde geçen kısaltmalar:
FDM
MFDM
DSC
SEM
EMYK

Faz değiĢtiren maddelerde
MikrokapsüllenmiĢ faz değiĢtiren madde
Differansiyel Taramalı Kalorimetri
Taramalı elektron mikroskobu
Etkin madde yükleme kapasitesi
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GEREKSĠNĠMĠ
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Hüseyin BULGURCU

ÖZET
ÇalıĢmada, TS 825 „e göre 2. Bölgede bulunan Balıkesir ilindeki tek katlı üstü çatılı bir konut için; farklı
cam ile doğrama özelliğindeki pencerelere bağlı ısıtma ve soğutma enerji gereksinimi hesaplanmıĢtır.
Bunun için ilk olarak, 2. Bölgede 21 yıllık iklim verileri için günlük maksimum, minimum ve temel
sıcaklık verilerine bağlı ısıtma ve soğutma derece-gün değerleri hesaplanmıĢtır. Ġkinci olarak, örnek
bina için ısıtma ve soğutma yükleri göz önüne alınarak ısıtma+soğutma için dıĢ duvar, çatı ve döĢeme
için farklı yalıtım malzemelerine göre optimum yalıtım kalınlıkları tespit edilmiĢtir. Üçüncü olarak, tek
cam, kaplamalı cam, low-e‟li ve konfor camları ile farklı doğramalı çok sayıdaki pencere türüne bağlı
olarak örnek bina için ısıtma ve soğutma enerji gereksinimi ile yakıt tüketimi miktarları bulunmuĢtur. Ek
olarak, pencerelerde panjur, perde, jaluzi kullanılmasıyla ısıtma ve soğutma enerji ihtiyacı ile yakıt
tüketimi değiĢimi incelenmiĢtir. Son olarak, ısıtma ve soğutma döneminde en düĢük ısı geçirgenlik
katsayılı pencere ile en yüksek ısı geçirgenlik katsayılı pencere için yıllık enerji ve yakıt tasarrufu farkı
hesaplanmıĢtır. Yakıt olarak ısıtma döneminde doğal gaz, soğutma döneminde elektrik kullanıldığı
düĢünülmüĢtür. Hesaplamalar derece-gün metodu göre yapılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Derece-gün hesabı, ısıtma+soğutma optimum yalıtım kalınlığı, binalarda enerji
tüketimi, pencere özellikleri

ABSTRACT
In this study, heating and cooling energy requirements due to the structural feature of woodwork
window and different glasses are calculated for a single storey roof-top housing in Balikesir province
where locates in the second region acoording to TS 825. Hence, initially daily maximum, minimum,
and heating and cooling degree-days that depend on primary temperature data were calculated for
twenty one year climate data in the second region. Second, optimum insulation thickness was
determined according to different insulation materials for heating+cooling for the outer walls, roofs and
floors considering heating and cooling loads of the building. Thirdly, energy consumption requirements
and fuel consumption of the building for both heating and cooling were found depending on single
glass, coated glass, low-e glass and comfort glass with different types of woodwork window. In
addition, the change of energy demand and fuel consumption for heating and cooling were examined
with the usage of curtains, blinds and jalouise. Finally, the difference of annual energy and fuel
savings during the heating and cooling periods were calculated for the windows that have the lowest
and the highest heat transmission coefficient. Fuel natural gas during the heating, and the electricity
during the cooling period are considered to be used. Calculations are performed by degree-day basis.
Keywords: Degree-day calculation, heating+cooling
consumption in buildings, window features

optimum

insulation

thickness,

energy
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1.GĠRĠġ
Özellikle bina tasarımı ve inĢası sırasında uygun olmayan yapı malzemelerinin seçimi ve göz ardı
edilen basit karar ve uygulamalar binanın kullanım ömrü süresince, hem konut sahiplerini hem de
fazla enerji tüketimi ile çevreyi olumsuz yönde etkiler. Görevi iç hacimlerin yeterli ölçüde aydınlatılması
ve iç ortam ile dıĢ ortam arasındaki görsel bağı sağlamak olan ve bu yüzden de saydam bir eleman
olması gereken pencereler yapı kabuğunda ısı kaybının en çok gerçekleĢtiği bileĢenlerdir. Büyük ısı
kayıplarına sebep olan bu yüzeyler güneĢli kıĢ günlerinde ıĢınımla ısı kazancı sağlamalarına karĢı,
kapalı kıĢ günlerinde kazanç çok az olduğu için dıĢarıya olan ısı kayıpları nedeniyle toplamda binanın
ısı ihtiyacının artmasına neden olurlar. Isıtma ihtiyacını belirleyen önemli bir parametre pencerelerde
kullanılan cam türüdür. Tek satıhlı cam yüzeylerin ısı iletim değeri duvarların yaklaĢık 5 katı kadardır.
Pencerelerden kaybedilen enerjinin % 70‟i ıĢınımla, % 30‟u ise iletimle gerçekleĢmektedir. Low-e
kaplamalar ısı kaçıĢının % 70‟lik büyük bölümünü denetleyebildiği için ısı kontrolünde etkili
olabilmektedir [1].
Yapının yer aldığı enlem, iklim kuĢağı ve topografyaya bağlı olarak: bazen ısınmak için güneĢ ısısını
binanın içine alarak içte tutmak; bazen de sıcaktan korunmak için güneĢ ısısını dıĢta tutmak gerekir.
Çoğunlukla soğuk veya çoğunlukla sıcak iklimlerde bu konudaki seçim kolay olmakla birlikte
Türkiye‟nin de içinde yer aldığı iklim kuĢağında hem yaz hem de kıĢ koĢulları geçerlidir. Böyle çok
iklimli yerlerde değiĢken dıĢ koĢullara göre tavır değiĢtirebilen “akıllı camlar” bu yüzyılın bir döneminde
fizibl hale gelene kadar, 12 aylık yıl ortalamasını optimumda dengeleyebilmek bilgi ve özen
gerektirmektedir [2].
ÇalıĢmada amaç, TS 825 „e göre 2. Bölgede bulunan Balıkesir ilindeki tek katlı üstü çatılı bir konut
için; farklı cam ile doğrama özelliğindeki pencerelere bağlı ısıtma ve soğutma enerji gereksinimi
0
0
hesaplamaktır. Bunun için, 2. Bölgede ısıtma döneminde 19.5 C ve 22 C temel sıcaklık için 21 yıllık
dıĢ ortam sıcaklıklara bağlı ısıtma ve soğutma derece-gün değerleri hesaplanmıĢtır. Isıtma ve
soğutma yükleri birlikte düĢünülerek ısıtma+soğutma optimum yalıtım kalınlıkları, tavan için cam yünü,
dıĢ duvar için ekstrüde polistiren (XPS), döĢeme için taĢ yünü yalıtım malzemelerine bağlı olarak
hesaplanmıĢtır. Hesaplamalarda saatlik hava değiĢim oranı 1 olarak alınmıĢtır. Tek cam, kaplamalı
cam, low-e‟li camlar, konfor camı ile farklı doğrama çerçeveli pençelere bağlı olarak örnek bina için
ısıtma ve soğutma enerji gereksinimi ile yakıt tüketimi miktarları bulunmuĢtur. Ek olarak, pencerelerde
panjur, perde, jaluzi kullanılmasıyla ısıtma ve soğutma enerji gereksinimi ile yakıt tüketimi değiĢimi
incelenmiĢtir. Isıtma ve soğutma döneminde en düĢük ısı geçirgenlik katsayılı pencere ile en yüksek
ısı geçirgenlik katsayılı pencere için yakıt tüketimi farkı hesaplanmıĢtır.

2.MATERYAL VE METOD
2.1 Derece-Gün Hesabı
TS 825‟e göre 2. bölgede bulunan Balıkesir ili için derece gün hesabında 21 yıllık dıĢ ortam hava
sıcaklıkları kullanılmıĢtır. Günlük maksimum (tmax), günlük minimum (tmin) ve temel sıcaklık (tb)
kullanılarak aĢağıda verilen hesaplama yöntemine göre ısıtma ve soğutma derece-gün değerleri tespit
0
0
edilmiĢtir. 19.5 C temel sıcaklık için ısıtma derece-gün değeri 2312 ve 22 C temel sıcaklık için
soğutma derece-gün değeri 369 olarak bulunmuĢtur [3]. Isıtma derece-gün değeri;
Eğer tmax>tb, tmin<tb ve (tmax-tb)<(tb-tmin) ise IDGgün=0.5(tb-tmin)-0.25(tmax-tb)

(1)

Eğer tmax>tb, tmin<tb ve (tmax-tb)>(tb-tmin) ise IDGgün=0.5(tb-tmin)-0.25(tmax-tb)

(2)

Eğer tmax<tb, tmin<tb ise IDGgün=tb-0.5(tb+tmin)

(3)

IDGyıl=

(4)
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IDG=

(5)

bulunur. Soğutma derece-gün değeri ise;
Eğer tmax>tb, tmin<tb ve (tmax-tb)<(tb-tmin) ise SDGgün=0.25(tmax-tb)

(6)

Eğer tmax>tb, tmin<tb ve (tmax-tb)>(tb-tmin) ise SDGgün=0.5(tmax-tb)-0.25(tb-tmin)

(7)

Eğer tmax>tb, tmin>tb ise SDGgün=0.5(tmax+tmin)-tb

(8)

SDGyıl=

(9)

SDG=

(10)

bulunur [3].
2.2. Çatı, DıĢ Duvarlar ve DöĢeme için Optimum Yalıtım Kalınlığı Hesabı
Isıtma yakıt maliyeti:

 86400.PWF .C y .a.IDG 

C A, H  

(
R

x
/
k
).
H
.

t
,
w
u



(11)

Isıtma yakıt maliyetine yalıtım maliyetinin eklenmesi ile toplam ısıtma maliyeti:

 86400.PWF .C y .a.IDG 
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(12)

dir. Soğutma yakıt maliyeti:

 86400.PWF .Ce .a.SDG 
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(13)

soğutma yakıt maliyetine yalıtım maliyetinin eklenmesi ile toplam soğutma maliyeti:

 86400.PWF .Ce .a.SDG 
  C ylt .x 
Ct ,C  

(
R

x
/
k
).
COP
t ,w



(14)

dir. Isıtma+soğutma için toplam yakıt maliyeti, ısıtma ve soğutma yakıt maliyetlerinin toplamıdır:

 86400.PWF .C y .a.IDG 86400.PWF.Ce .a.SDG 

C A, H ,C  


(
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x
/
k
).
H
.

(
R

x
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t ,w



(15)

toplam maliyet ise, ısıtma ve soğutma maliyetleri ile yalıtım maliyetinin toplamıdır.

 86400.PWF .C y .a.IDG 86400.PWF .Ce .a.SDG 
  C ylt .x 
Ct , H ,C  

( Rt ,w  x / k ).COP 
 ( Rt , w  x / k ).H u .

(16)
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toplam maliyet denkleminin (yalıtım kalınlığına) x‟e göre türevi alınıp sıfıra eĢitlerse aĢağıda verilen
ısıtma+soğutma için optimum yalıtım kalınlığı denklemi elde edilir [4,5,6,7,8].

x opt, H ,C

 IDG .C y .k .a.PWF SDG .C e .k .a.PWF 

 293.94.



H
.
C
.

C
.
COP
u
ylt
ylt



1/ 2

 k .R t , w

(17)

Optimum yalıtım kalınlığı hesaplanırken ömür maliyet analizi yapılmaktadır. Toplam ısıtma maliyeti N
yıllık ömür için bugünkü değer faktörü (PWF-Present Worth Factor) ile değerlendirilir [9]. Bugünkü
değer faktörü ve aĢağıdaki gibi hesaplanır [9,10];
eğer i>g ise gerçek faiz oranı,

r

ig
1 g

(18)

eğer i<g ise

r

g i
1 i

dir. O zaman PWF 

(19)

(1  r ) N  1
olur.
r.(1  r ) N

(20)

Eğer i=g ise

PWF 

N
1 i

(21)

ile bulunur.
Isıtma+soğutma için; optimum yalıtım kalınlığı hesaplamalarında, dıĢ ortamla temas eden dıĢ duvar ve
çatı için a katsayısı 1 olarak alınır. DıĢ ortamla temas etmeyen döĢeme için a katsayısı 0.5 ve çatı için
0.8 olarak alınmaktadır [7,8].
2.3. Isıtma ile Soğutma Dönemi Yakıt Tüketimi ve Enerji Ġhtiyacı
Havalandırma ısı kaybına bağlı olarak, ısıtma ve soğutma enerji tüketimi için bina için toplam ısı kaybı
[7,11];
(22)
3

bulunur. Burada havanın hacimsel ısıl kapasitesi ρ(C p)hava değeri 1200 J/m .K olarak alınarak toplam
ısı kaybı [7,11];
(23)
bulunmuĢtur. Burada; Udd dıĢ duvar, Up pencere, Udö döĢeme (taban), Utv tavan, Uk kapı için ısı
geçirgenlik katsayısını ve Add dıĢ duvar, Ap pencere, Adö döĢeme (taban), Atv tavan, Ak kapı için alan
değerlerini göstermektedir. Buna göre binanın ısıtma enerji gereksinimi ile yakıt tüketimi, ısıtma
derece-gün (IDG) değerine ve binanın toplam ısı kaybına bağlı olarak;
(24)
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(25)
hesaplanır. Burada η ısıtma sistemi verimi ve H u ise kullanılan yakıtın alt ısıl değeridir. Soğutma enerji
gereksinimi ise soğutma derece-gün (SDG) değerine ve binanın toplam ısı kaybına bağlı olarak;
(26)
(27)
hesaplanır. Burada COP soğutma sistemi performans katsayısı değeridir [11].
2.4. Örnek Bina Yapı Özellikleri
2

2

2

Örnek konutun ölçüleri 12×10×3 boyutlarındadır. Çatı alanı 120 m , dıĢ duvar 132 m , 120 m döĢeme
3
2
alanına sahiptir. Toplam hacim ise V=360 m tür. DıĢ duvar alanının %30 (39.6 m ) cam alanı
2
bulunmaktadır. Saatlik hava değiĢim oranı 1‟dir. Kapı alanı 3 m ‟dir. Tablo 1‟de örnek binanın tavan,
dıĢ duvar, kapı ve döĢeme yapı bileĢenlerinin ısı iletkenlik ve ısı geçirgenlik katsayıları verilmiĢtir.
Tablo 2‟de tavan, dıĢ duvar ve döĢemede kullanılan yalıtım malzemeleri ve özellikleri gösterilmiĢtir.
Tablo 3‟de hesaplamalarda kullanılan doğal gaz ve elektrik için yakıt özellikleri ve mali değerler
verilmiĢtir. Tablo 4‟de çatı, dıĢ duvar ve döĢeme için hesaplanan ısıtma+soğutma optimum yalıtım
kalınlıkları gösterilmiĢtir. Tablo 5‟de cam, panjur ve perde özelliğine göre pencerelerin ısıl geçirgenlik
katsayısı, Tablo 6‟da konfor camlı pencerelerin ve Tablo 7‟de ise cam ve doğrama özelliğine bağlı
pencerelerin ısıl geçirgenlik katsayısı görülmektedir.
Tablo 1. Örnek binanın yapı bileĢenlerinin ısı iletkenlik ve ısı geçirgenlik katsayıları [7,8,11,12,13]
Parametre
Tavan
0.020 m
0.120 m
xopt m

BileĢen

Değer

Ri
Alçı harcı sıva
Donatılı Beton
Isı Yalıtımı (cam yünü)
Rd
UTv

0.130 m .K/W
0.700 W/m.K
2.500 W/m.K
0.043 W/m.K
2
0.080 m .K/W
2
0.245 W/m .K

Ri
Kireç –çimento harcı iç sıva
Yatay delikli tuğla
Isı Yalıtımı (XPS)
Çimento harcı sıva
Rd
Udd

0.130 m .K/W
1.000 W/m.K
0.360 W/m.K
0.028 W/m.K
1.600 W/m.K
2
0.040 m .K/W
2
0.347 W/m .K

2

DıĢ Duvar
0.020 m
0.190 m
xopt m
0.030 m

2

Kapı
2

Uk=5.8 W/m .K
DöĢeme (Taban)
0.005 m
0.030 m
xopt
m
0.020 m
0.100 m

Ri
Sert odun lifli levha
Çimento harçlı Ģap
Isı yalıtım (taĢ yünü)
Çimento harçlı Ģap
Donatısız beton
Rd
Udö

2

0.170 m .K/W
0.130 W/m.K
1.400 W/m.K
0.040 W/m.K
1.400 W/m.K
1.650 W/m.K
2
0 m .K/W
2
0.298 W/m .K
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Tablo 2. Yalıtım Malzemeleri ve Özellikleri [8,13]
Yalıtım Malzemesi
Ekstrüde Polistiren (XPS)
Cam Yünü
TaĢ yünü

Isı Ġletkenlik
(W/mK)
0.028
0.043
0.040

Fiyat
3
($/m )
144
37
36.98

Tablo 3. Hesaplamalara kullanılan yakıtların özellikleri ve mali değerler [14,15,16,17,18]
Değer

Parametre
Yakıt
Doğal Gaz
Fiyat, Cy
Verim, η
Alt Isıl Değer, Hu
Elektrik
Fiyat
Soğutma COP
Mali Değerler
Faiz Oranı, (i)
Enflasyon Oranı, (g)
Ömür, N
PWF

3

0.502 $/m
0.93
6
3
34.645 10 J/m
0.174 $/kWh
2.5
% 11.8
% 9.4
10 yıl
8.89

Tablo 4. Tavan, dıĢ duvar ve döĢeme (taban) için optimum yalıtım kalınlıkları
Yapı Elemanı
Tavan
DıĢ Duvar
DöĢeme (Taban)

Optimum Yalıtım
Kalınlığı (m)
0.163
0.060
0.122

Tablo 5. Cam, panjur ve perde özelliğine göre pencerelerin ısıl geçirgenlik katsayısı [19].
Açıklama
Çift Cam
Çift Cam ve Perde
Çift Cam ve
Plastik Panjur
Çift Cam, Plastik Panjur
ve Perde
Çift Cam ve
Alüminyum Panjur
Çift Cam ve
Alüminyum Tekli Panjur
Çift cam ve
Alüminyum Jaluzi

2

Up(W/m .K)
3.0
2.2
1.9
1.5
2.1
2.7
2.7
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Tablo 6. Konfor camlı pencerelerin ısıl geçirgenlik katsayısı (W/m K) [20]
Gün IĢığı

Cam
Kalınlığı

Geçir
genlik
(%)

4+4
6+6

71
69

DıĢa
Yansıt
.
(%)
10
10

12 mm Ara
BoĢluklu

GüneĢ Enerjisi
DıĢa
Yansıt
.
(%)
28
25

16 mm Ara
BoĢluklu

Soğur
.
(%)

Direkt
Geçir.
(%)

Toplam
Geçir.
(%)

Gölge.
Katsayı
sı

Hava

Argon

Hava

Argon

32
38

40
37

44
43

0.51
0.49

1.6
1.6

1.3
1.3

1.3
1.3

1.1
1.1

2

Tablo 7. Cam ve doğrama özelliğine bağlı pencerelerin ısıl geçirgenlik katsayısı (W/m K) [7].

Doğrama Tipi

Isıl Geçirgenlik
Katsayısı
2
(W/m .K)
Doğramasız
AhĢap Doğrama
(meĢe, diĢbudak/
sert ağaçlar)
AhĢap Doğrama
(iğne yapraklı
yumuĢak ağaçlar)
Plastik Doğrama
(2 odacıklı)
Plastik Doğrama
(3 odacıklı)
Alüminyum
Doğrama
Alüminyum
Doğrama
(yalıtım köprülü)

Tek
Camlı
Pencere
5.7

Kaplamasız
Çift Camlı
Pencere
6 mm
16 mm Ara
Ara BoĢluğu
BoĢluğu
3.3
2.7

Çift Camlı
Low-e Kaplamalı Pencere
6 mm
Ara BoĢluğu
2.6

16 mm Ara
BoĢluğu
1.6

5.1

3.3

2.8

2.8

2.0

4.9

3.1

2.6

2.6

1.8

5.2

3.4

2.9

2.9

2.1

5.0

3.2

2.7

2.7

1.9

5.9

4.0

3.6

3.6

2.8

5.2

3.4

2.9

2.9

2.1

3. BULGULAR
Örnek bina için; Tablo 8‟de cam, panjur ve perde olması özelliğine göre pencereler için ısıtma ile
soğutma enerji ihtiyacı ve yakıt tüketimi, Tablo 9‟da konfor camlı pencereler için ısıtma ile soğutma
enerji ihtiyacı ve yakıt tüketimi değerleri verilmiĢtir. Tablo 10‟de pencerelerin farklı cam (tek ve çift
cam) ve doğrama özelliğine göre örnek bina için ısıtma enerji gereksinimi ve yakıt tüketimi, Tablo
11‟de ise pencerelerin farklı cam (tek ve çift cam) ve doğrama özelliğine göre örnek bina için soğutma
enerji gereksinimi ve yakıt tüketimi değerleri verilmiĢtir.
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Tablo 8. Cam, panjur ve perde olması özelliğine göre örnek binanın pencereleri için ısıtma ile
soğutma enerji ihtiyacı ve yakıt tüketimi
Açıklama

Çift Cam
Çift Cam ve Perde
Çift Cam ve
Plastik Panjur
Çift Cam, Plastik Panjur
ve Perde
Çift Cam ve
Alüminyum Panjur
Çift Cam ve
Alüminyum Tekli Panjur
Çift cam ve
Alüminyum Jaluzi

Isıtma
Enerji
Ġhtiyacı
(GJ)
70.599
64.270

Isıtma
Yakıt
Tüketimi
3
(m )
2191.154
1994.744

Soğutma
Enerji
Ġhtiyacı
(GJ)
11.268
10.258

Soğutma
Yakıt
Tüketimi
(kWh)
1251.966
1139.742

61.897

1921.090

9.879

1097.659

58.733

1822.885

9.374

1041.547

63.479

1970.193

10.131

1125.714

68.226

2117.500

10.889

1209.882

68.226

2117.500

10.889

1209.882

Tablo 9. Konfor camlı pencerelere göre örnek bina için ısıtma ile soğutma enerji ihtiyacı ve
yakıt tüketimi
Cam Kalınlığı
4+4
6+6
4+4
6+6
4+4
6+6
4+4
6+6

12 mm Ara BoĢluklu
16 mm Ara BoĢluklu
Hava
Argon
Hava
Argon
Isıtma Enerji Ġhtiyacı (GJ)
59.524
57.151
57.151
55.569
59.524
57.151
57.151
55.569
3
Isıtma Yakıt Tüketimi (m )
1847.437
1773.783
1773.783
1724.680
1847.437
1773.78
1773.783
1724.680
Soğutma Enerji Ġhtiyacı (GJ)
9.500
9.121
9.121
8.869
9.500
9.121
9.121
8.869
Soğutma Yakıt Tüketimi (kWh)
1055.575
1013.491
1013.491
985.435
1055.575
1013.491
1013.491
985.435
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4. SONUÇLAR VE TARTIġMA
Örnek bina için ısıtma ve soğutma dönemi çift camlı pencerelerde perde, panjur ve jaluzi kullanılması
ile enerji ihtiyacı ve yakıt tüketimi:




Çift cam, plastik panjur ve perde kullanılmasında ısıtma enerji ihtiyacı 58.733 GJ ve soğutma
3
enerji ihtiyacı 9.374 GJ olarak hesaplanmıĢtır. 1822.885 m doğal gaz ve 1041.547 kWh
elektrik tüketeceği tespit edilmiĢtir.
Çift cam ve plastik panjur kullanılmasıyla enerji ihtiyacı 61.897 GJ ve soğutma enerji ihtiyacı
3
ise 9.879 GJ olarak hesaplanmıĢtır. 1921.090 m doğal gaz ve 1097.659 kWh elektrik tüketimi
olacağı bulunmuĢtur.
Çift cam ve perde kullanılmasıyla ısıtma enerji ihtiyacı 64.270 GJ ve soğutma enerji ihtiyacı
3
ise 10.258 GJ olarak hesaplanmıĢtır. 1994.744 m doğal gaz ve 1139.742 kWh elektrik
tüketimi olacağı bulunmuĢtur.

Örnek bina için ısıtma ve soğutma dönemi konfor camlı pencerelerde enerji ihtiyacı ve yakıt tüketimi:



3

Isıtma enerji ihtiyacı 55.569-59.524 GJ ve yakıt tüketimi 1724.680-1847.437 m arasında
değiĢtiği bulunmuĢtur.
Soğutma enerji ihtiyacı 8.869-9.500 GJ ve yakıt tüketimi 985.435-1055.575 kWh arasında
değiĢtiği bulunmuĢtur.

Örnek bina için ısıtma döneminde farklı cam (tek ve çift cam) özelliğindeki pencereler kullanılmasıyla
enerji ihtiyacı ve yakıt tüketimi:




Tek cam için 85.628-93.539, kaplamasız çift camlı pencerelerde 6 mm ara boĢluklu cam için
71.390-78.509 ve 16 mm ara boĢluklu cam için 67.434-75.345, çift camlı low-e kaplamalı
pencerelerde 6 mm ara boĢluklu cam için 67.434-75.345 ve 16 mm ara boĢluklu cam için
59.524-69.017 GJ arasında değiĢen miktarda enerji ihtiyacı hesaplanmıĢtır.
Tek cam için 2657.627-2903.139, kaplamasız çift camlı pencerelerde 6 mm ara boĢluklu cam
için 2215.705-2436.666 ve 16 mm ara boĢluklu cam için 2092.949-2338.461, çift camlı low-e
kaplamalı pencerelerde 6 mm ara boĢluklu cam için 2092.949-2338.461 ve 16 mm ara
3
boĢluklu cam için 1847.437-2142.051 m arasında değiĢen miktarda doğal gaz tüketimi
olacağı hesaplanmıĢtır.

Örnek bina için soğutma döneminde farklı cam (tek ve çift cam) özelliğindeki pencereler
kullanılmasıyla enerji ihtiyacı ve yakıt tüketimi:




Tek cam için 13.666-14.929, kaplamasız çift camlı pencerelerde 6 mm ara boĢluklu cam için
11.394-12.530 ve 16 mm ara boĢluklu cam için 10.763-12.025, çift camlı low-e kaplamalı
pencerelerde 6 mm ara boĢluklu cam için 10.763-12.025 ve 16 mm ara boĢluklu cam için
9.500-11.015 GJ arasında değiĢen miktarda enerji ihtiyacı hesaplanmıĢtır.
Tek cam için 1518.496-1658.775, kaplamasız çift camlı pencerelerde 6 mm ara boĢluklu cam
için 1265.994-1392.245 ve 16 mm ara boĢluklu cam için 1195.854-1336.133, çift camlı low-e
kaplamalı pencerelerde 6 mm ara boĢluklu cam için 1195.854-1336.133 ve 16 mm ara
boĢluklu cam için 1055.575-1223.910 kWh arasında değiĢen miktarda elektrik tüketimi olacağı
hesaplanmıĢtır.
2

Konutlarda ısı geçirgenlik katsayısı en büyük olan alüminyum doğramalı tek cam (5.9 W/m K) ile ısı
2
geçirgenlik katsayısı en küçük olan (1.1 W/m K) 16 mm argon ara boĢluklu konfor camlı pencere
3
kullanılmasıyla doğal gaz tüketiminde fark 1178.459 m olacaktır. Bununda para karĢılığı 591.586 $
dır. Elektrik tüketiminde ise fark 673.340 kWh olacaktır. Bununda para karĢılığı 117.161 $ dır. Isıtma
enerji ihtiyacında ise 37.97 GJ ve soğutma enerji ihtiyacında ise 6.06 GJ‟lük fark meydana gelecektir.
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SEMBOLLER
0
t
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ÖZET
ÇalıĢmanın amacı, konut ve ofis fonksiyonuna sahip hacmin yapı kabuğu enerji performansının
karĢılaĢtırılmalı olarak değerlendirilmesidir. KarĢılaĢtırma çalıĢması; Türkiye‟nin farklı iklim bölgeleri,
farklı dıĢ duvar tipleri (yoğun duvar tipinden hafif duvar tipine doğru) ve farklı yön parametreleri
değerlendirilerek yapılmıĢtır. TS825 – Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı (2013) kapsamında
aynı derece gün bölgesinde bulunan, fakat farklı iklim özellikleri gösteren iklim bölgelerinin yapı
kabuğu enerji performansı üzerindeki etkisi de değerlendirilmiĢtir. Aynı hacmin konut ve ofis
fonksiyonları çerçevesinde karĢılaĢtırmalı olarak değerlendirilmesi, farklı iç ısı kazanç faktörlerinin
(kullanıcı, ekipman ve aydınlatma kaynaklı) ve farklı çalıĢma takvimlerinin kabuk performansı
üzerindeki etkisinin incelenmesine olanak sağlamıĢtır.
ÇalıĢma yöntemi olarak tek ısıl zonlu örnek bina oluĢturulmuĢ ve yapı kabuğu performansı konut ile
ofis fonksiyonları için ayrı ayrı incelenmiĢtir. Yapı kabuğu performansı açısından opak ve saydam
kabuk bileĢenlerinin iç yüzey sıcaklıkları ve hacmin ısıtma ile soğutma yükleri incelenmiĢtir ve bu
amaçla dinamik bina enerji hesaplama aracı olarak DesignBuilder yazılımı kullanılmıĢtır. Ayrıca, dıĢ
duvarda yoğuĢma analizi Glaser grafik yöntemi kullanılarak yapılmıĢtır. Kabuk performansına ek
olarak hacmin günıĢığı performansı, aydınlatma hesaplama aracı olan Dialux yazılımı aracılığıyla
analiz edilmiĢtir.
ÇalıĢma, farklı iklim bölgelerinde performans gösteren, aynı ısı geçirgenlik katsayısına (U katsayısı)
sahip yapı kabuklarının farklı olarak detaylandırılması gerektiğinin ve U katsayısı yaklaĢımı ile
detaylandırılan kabuklarda tasarım eksiklikleri olabileceğinin altını çizmektedir. Aynı iklim bölgesinde
bulunan ve aynı U katsayısına sahip yapı kabuğu detaylarının yönlere bağlı olarak farklı
tasarlanmalarının gerekliliği ortaya çıkmıĢtır. Ayrıca çalıĢma, kabuk detaylarının dinamik enerji
hesaplama araçları ile test edilmelerinin gerektiğini belirtmektedir. Konut ile ofis fonksiyonuna göre
değiĢen iç ısı kazanç faktörlerinin yapı kabuğu enerji performansı üzerindeki etkisi de çalıĢmada
ortaya çıkmıĢtır. Ayrıca, kabuğun detaylandırıldığı ve saydam bileĢenin boyutlandırıldığı aĢamada
optimizasyon çalıĢmalarının yürütülmesi tavsiye edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yapı kabuğu enerji performansı, Dinamik bina enerji hesaplaması, Konut ve ofis
binaları, YoğuĢma, GünıĢığı performansı.

ABSTRACT
The aim of this study is to comparatively investigate the building envelope performance of a room with
residential and office functions. The comparison study was conducted by evaluating parameters as
different climatic conditions in Turkey, different wall types (from heavyweight to lightweight) and
different orientations. The impact of different climatic zones on the envelope performance, which are
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included in the same degree-day zones in TS825 – Thermal Insulation Requirements for Buildings
Standard (2013) but have different climatic patterns, has been also assessed. Evaluating the same
architectural room with residential and office functions provided the possibility to see the impact of
different internal loads (occupant, equipment and artificial lighting) and occupancy schedules on the
envelope performance.
As the methodology of the study, a sample building with single thermal zone was generated and
building envelope performance has been evaluated separately for residential and office functions. The
building envelope performance has been investigated through internal surface temperatures of the
opaque and transparent components together with the heating and cooling loads of the room using the
dynamic building energy calculation software DesignBuilder. Also, condensation analysis of the
external wall has been conducted using the Glaser graphical method. In addition to the envelope
performance, daylight performance of the room has been analysed using lighting calculation software
Dialux.
This study underlines that building envelopes with same heat transfer coefficient (U coefficient) in
different climatic zones should be detailed differently. It is revealed that building envelope details,
having the same U coefficients and being under the same climatic conditions, should be designed
differently according to different orientations. Besides, the study indicates that the building envelope
details should be tested through dynamic energy calculation tools. The impact of internal heat gains
and occupancy schedules on heating and cooling loads, which differ between residential and office
typologies, has also emerged in the study. Besides, conducting optimisation studies are
recommended in the stages of detailing the building envelope and sizing the transparent component.
Key Words: Building envelope energy performance, Dynamic building energy calculation, Residential
and office buildings, Condensation, Daylight performance.

1. GĠRĠġ
1.1. ÇalıĢmanın Amacı
ÇalıĢmanın amacı; yapı kabuğu enerji performansının iç yüzey sıcaklıkları, ısıtma ile soğutma yükleri
ve yoğuĢma açısından karĢılaĢtırmalı değerlendirilmesidir. KarĢılaĢtırma çalıĢması, çalıĢmanın
temelinde aynı hacmin konut ve ofis tipolojisi olarak değerlendirilmesi ile yapılmıĢtır. KarĢılaĢtırma
çalıĢması; farklı iklim bölgeleri, farklı dıĢ duvar tipleri (yoğun duvar tipinden hafif duvar tipine doğru) ve
farklı yön parametreleri değerlendirilerek yapılmıĢtır. Farklı iklim bölgelerine örnek olarak, Türkiye‟nin
farklı iklim özelliği gösteren bölgelerinden örnek iller seçilmiĢtir. Farklı iklim özellikleri gösteren illerin,
TS825 – Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı [1] kapsamında aynı derece-gün bölgesinde
bulunmasının yapı kabuğu enerji performansı üzerindeki etkisi de değerlendirilmiĢtir. Aynı hacmin
konut ve ofis fonksiyonları çerçevesinde karĢılaĢtırmalı olarak değerlendirilmesi, farklı iç kazanç
faktörlerinin (kullanıcı, ekipman ve aydınlatma kaynaklı) ve farklı çalıĢma takvimlerinin kabuk
performansı üzerindeki etkisinin incelenmesine olanak sağlamıĢtır.
1.2. ÇalıĢma Yöntemi
ÇalıĢma kapsamında 12 metre geniĢliğinde ve 6 metre derinliğinde tek katlı, tek ısıl zonlu örnek bir
bina tasarlanmıĢtır. Örnek bina, konut ve ofis fonksiyonlu olarak ayrı ayrı değerlendirilmiĢtir. Yapı
kabuğu enerji performansı, dıĢ duvar aracılığıyla değerlendirilmiĢtir, bu nedenle zemine oturan
döĢeme, çatı ve pencere gibi diğer yapı kabuğu elemanlarının özellikleri sabit tutulmuĢtur. DıĢ duvar
tipi, tuğla duvar tipinden metal giydirme cepheye değiĢen Ģekilde dört dıĢ duvar tipi oluĢturulmuĢtur.
Dört dıĢ duvarın yapı kabuğu performansı, dört farklı yön ve Türkiye‟nin dört farklı iklim bölgesini
temsil eden dört farklı il (Ġzmir, Ġstanbul, Diyarbakır ve Ankara) için değerlendirilmiĢtir. Böylelikle, 64
hesaplama seti oluĢturulup, değerlendirilmiĢtir.
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Yapı kabuğu performansı; opak ve saydam kabuk bileĢenlerinin iç yüzey sıcaklıkları, hacmin ısıtma ve
soğutma yükleri ve dıĢ duvarda yoğuĢma analizi yapılarak incelenmiĢtir. Ġç yüzey sıcaklıkları ve ısıtma
ile soğutma yükleri, dinamik bina enerji hesaplama aracı olarak kullanılan DesignBuilder yazılımı ile
hesaplanmıĢtır. DıĢ duvarın iç yüzey sıcaklıkları, pasif performans altında hesaplanarak enerji ihtiyacı
belirlenmiĢtir. Bu nedenle, doğal havalandırma ve aktif sistemler (mekanik havalandırma, ısıtma,
soğutma ve sıcak su sistemleri) devre dıĢında bırakılmıĢtır. Doğal havalandırma ve aktif sistemlerin
devreye alınması ile birlikte ısıtma ve soğutma yükleri hesaplanarak enerji tüketimi değerlendirilmiĢtir.
DıĢ duvarda yoğuĢma analizi, Glaser grafik yöntemi kullanılarak yapılmıĢtır. Sonuçlarda da altı çizildiği
üzere, kabuk detaylandırma ve saydam bileĢenin boyutlandırması nitelikli bir optimizasyon çalıĢmasını
gerektirmektedir. Bu nedenle hacmin günıĢığı performansı, aydınlatma hesaplama aracı olarak
kullanılan Dialux yazılımı ile analiz edilmiĢtir.

2. ÖRNEK BĠNA, DUVAR TĠPLERĠ VE ĠKLĠMSEL VERĠLER
2.1. Örnek Bina Mimari Özellikleri
Dinamik hesaplama çalıĢmasında örnek bina olarak kullanılmak amacıyla; ġekil 1. de görüldüğü
Ģekilde derinliği 6 metre, geniĢliği 12 metre ve yüksekliği 3.50 metre olan tek katlı, tek ısıl zonlu sanal
hacim tasarlanmıĢtır. Saydam yüzeyler binanın tek cephesinde üç adet pencere olacak Ģekilde
yerleĢtirilmiĢtir ve ilgili cephe %28 saydamlık oranına sahiptir. Toplam alanı 61.6 m² olan dikdörtgen
planlı binanın boyutları ve formu, konut ve ofis fonksiyonları için yapılan hesaplamalar kapsamında
sabit tutulmuĢtur.

3.50m
m

12.0m

6.0m

ġekil 1. Örnek bina geometrisi ve boyutları.
2.2. Örnek Bina Kabuk Detayları
2.2.1. Bina kabuğu çatı elemanı
DıĢ duvarların performansını değerlendirebilmek amacıyla, tasarlanan farklı dıĢ duvar alternatifleri için
çatı elemanı sabit tutulmuĢtur. Çatı katmanları oluĢturulurken, DesignBuilder yazılımı
kütüphanesinden düz bir çatı tipi seçilmiĢtir ve hesaplama yapılan farklı iklim bölgelerindeki çatılar için
TS825 standardınca izin verilen maksimum ısıl geçirgenlik katsayılarını (U katsayıları) sağlayan ve
Tablo 1. de gösterilen yalıtım kalınlıkları belirlenmiĢtir.
2.2.2. Bina kabuğu zemine oturan döĢeme elemanı
Çatı katmanlarında olduğu gibi, dıĢ duvarların performansını değerlendirmek amacıyla tasarlanan
farklı duvar alternatifleri için zemine oturan döĢeme elemanı sabit tutulmuĢtur. Zemine oturan döĢeme
tasarlanırken, DesignBuilder yazılımı kütüphanesinden uygun bir döĢeme tipi seçilmiĢtir ve farklı iklim
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bölgeleri için yapılacak hesaplamalarda kullanılmak üzere TS825 standardınca izin verilen maksimum
U katsayılarını sağlayan ve Tablo 2. de gösterilen yalıtım kalınlıkları döĢemelere uygulanmıĢtır.
Tablo 1. Ġklim bölgelerine bağlı olarak kabuk çatı elemanları ve katmanlaĢma.
Konum

U Katsayısı (W/m²K)
(TS 825)

Ġzmir (1. Bölge)

(DıĢ)
10mm çatı kaplaması
77,60mm ısı yalıtımı
200mm hava boĢluğu
13mm alçı plak
(Ġç)

0,43

(DıĢ)
10mm çatı kaplaması
89,80mm ısı yalıtımı
200mm hava boĢluğu
13mm alçı plak
(Ġç)
(DıĢ)
10mm çatı kaplaması
127,40mm ısı yalıtımı
200mm hava boĢluğu
13mm alçı plak
(Ġç)

Ġstanbul (2. Bölge)
0,38
Diyarbakır (2. Bölge)

Ankara (3. Bölge)

Çatı Katmanları

0,28

Tablo 2. Ġklim bölgelerine bağlı olarak kabuk zemine oturan döĢeme elemanları ve katmanlaĢma.
Konum

U Katsayısı (W/m²K)
(TS 825)

Ġzmir (1. Bölge)

0,66

Ġstanbul (2. Bölge)
0,57
Diyarbakır (2. Bölge)

Ankara (3. Bölge)

0,43

DöĢeme Katmanları
(Ġç)
30mm ahĢap kaplama
33,30mm ısı yalıtımı
70mm Ģap
100mm betonarme döĢeme
(DıĢ)
(Ġç)
30mm ahĢap kaplama
42,80mm ısı yalıtımı
70mm Ģap
100mm betonarme döĢeme
(DıĢ)
(Ġç)
30mm ahĢap kaplama
65,70mm ısı yalıtımı
70mm Ģap
100mm betonarme döĢeme
(DıĢ)

2.2.3. Bina kabuğu dıĢ duvar elemanı
ÇalıĢmanın amacı, farklı iklim bölgelerinde bulunan ofis ve konut fonksiyonları için kullanılan örnek bir
binanın farklı dıĢ duvar alternatiflerinin performansını değerlendirmektir. Bu amaçla, Tablo 3. de
görülen dört farklı dıĢ duvar tipi tasarlanmıĢtır. Duvar malzemeleri seçilirken, fiziksel özellikleri
bakımından birbirinden farklı dıĢ duvar alternatifleri oluĢturulmuĢtur. DıĢ duvar alternatifleri arasında
yoğun kütleli tuğla duvar, taĢ duvar ve hafif metal giydirme cephe yer almaktadır. Böylece, farklı dıĢ
duvar tiplerinin performansı karĢılaĢtırılmalı olarak değerlendirilmiĢtir. TS825 standardınca farklı iklim
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bölgelerindeki izin verilen maksimum U katsayıları dıĢ duvar alternatiflerine uygulanmıĢtır. ÇalıĢmada
ayrıca, aynı hacmin konut ve ofis fonksiyonları çerçevesinde karĢılaĢtırmalı değerlendirilmesi
yapılmaktadır. Bu karĢılaĢtırma, farklı iç kazanç faktörlerinin (kullanıcı, ekipman ve aydınlatma
kaynaklı) ve farklı kullanım takvimlerinin kabuk performansı üzerindeki etkisinin incelenmesine olanak
sağlamıĢtır.
Tasarlanan örnek binanın tek bir uzun cephesine üç adet pencere yerleĢtirilmiĢtir ve cephe %28
saydamlık oranına sahiptir. Pencere yüksekliği 1.50 metre, geniĢliği 2.65 metre ve denizlik yüksekliği
0.80 metredir. DesignBuilder yazılımı kütüphanesinden örnek bir pencere tipi seçilmiĢtir. Pencere
özellikleri, Tablo 4. de verildiği üzere farklı duvar alternatifleri için sabit tutulmuĢtur. Pencere U
2
katsayısı, TS825 standardınca pencereler için tavsiye edilen U katsayısını baz alarak 1,44W/m K
olarak belirlenmiĢtir. Pencere ıĢık geçirgenliği (T vis) 0,54 ve güneĢ enerjisi kazanç değeri (SHGC)
0,37‟dir.
Tablo 3. Ġklim bölgelerine bağlı olarak kabuk dıĢ duvar elemanları ve katmanlaĢma.

Konum

Ġzmir
(1. Bölge)

Ġstanbul
(2. Bölge)

Diyarbakır
(2. Bölge)

Ankara
(3. Bölge)

U Katsayısı (W/m²K)
(TS 825)

0,66

0,57

0,57

0,48

DIġDu
var1

Duvar
katmanları

DIġDu
var2

Duvar
katmanları

DIġDu
var3

Duvar
katmanları

DIġDu
var4

Duvar
katmanları

(DıĢ)
10mm dıĢ sıva
28,9mm ısı
yalıtımı
250mm tuğla
13mm iç sıva
(Ġç)
(DıĢ)
10mm dıĢ sıva
165mm tuğla
29,8mm ısı
yalıtımı
65mm tuğla
13mm iç sıva
(Ġç)
(DıĢ)
500mm doğal
taĢ bloğu
27,7mm ısı
yalıtımı
25mm iç sıva
(Ġç
(DıĢ)
20mm metal
kaplama
30mm hava
boĢluğu
20mm MDF
30,20mm ısı
yalıtımı
13mm iç sıva
(Ġç)

(DıĢ)
10mm dıĢ sıva
37mm ısı
yalıtımı
250mm tuğla
13mm iç sıva
(Ġç)
(DıĢ)
10mm dıĢ sıva
165mm tuğla
37,9mm ısı
yalıtımı
65mm tuğla
13mm iç sıva
(Ġç)
(DıĢ)
500mm doğal
taĢ bloğu
35mm ısı
yalıtımı
25mm iç sıva
(Ġç)
(DıĢ)
20mm metal
kaplama
30mm hava
boĢluğu
20mm MDF
38,60mm ısı
yalıtımı
13mm iç sıva
(Ġç)

(DıĢ)
10mm dıĢ sıva
37mm ısı
yalıtımı
250mm tuğla
13mm iç sıva
(Ġç)
(DıĢ)
10mm dıĢ sıva
165mm tuğla
37,9mm ısı
yalıtımı
65mm tuğla
13mm iç sıva
(Ġç)
(DıĢ)
500mm doğal
taĢ bloğu
35mm ısı
yalıtımı
25mm iç sıva
(Ġç)
(DıĢ)
20mm metal
kaplama
30mm hava
boĢluğu
20mm MDF
38,60mm ısı
yalıtımı
13mm iç sıva
(Ġç)

(DıĢ)
10mm dıĢ sıva
40,3mm ısı
yalıtımı
250mm tuğla
13mm iç sıva
(Ġç)
(DıĢ)
10mm dıĢ sıva
165mm tuğla
49,3mm ısı
yalıtımı
65mm tuğla
13mm iç sıva
(Ġç)
(DıĢ)
500mm doğal
taĢ bloğu
47,1mm ısı
yalıtımı
25mm iç sıva
(Ġç)
(DıĢ)
20mm metal
kaplama
30mm hava
boĢluğu
20mm MDF
50,20mm ısı
yalıtımı
13mm iç sıva
(Ġç)

Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 1504 _______

Tablo 4. Kabuk dıĢ duvar elemanı saydam bileĢeninin özellikleri.
Konum

U Katsayısı (W/m²K)
(TS 825)

Pencere katmanları

Pencere özellikleri

Ġzmir (1. Bölge)
Ġstanbul (2. Bölge)
Diyarbakır (2.
Bölge)

1,44

(DıĢ)
10mm cam
20mm argon gazı
10mm cam
(Ġç)

GüneĢ enerjisi kazanç
değeri (SHGC):
0.37
IĢık geçirgenliği:
0.54

Ankara (3. Bölge)
2.3. Ġklimsel Veriler
Türkiye‟de TS825 standardına göre; 1. Bölge, 2. Bölge, 3. Bölge, 4. Bölge ve 5. Bölge olarak
adlandırılan beĢ farklı derece gün bölgesi bulunmaktadır. Bu çalıĢmada farklı dıĢ duvar alternatiflerinin
performansını karĢılaĢtırmalı değerlendirmek amacıyla Türkiye‟nin dört farklı iklim bölgesini temsil
eden dört farklı il olarak Ġzmir, Ġstanbul, Diyarbakır ve Ankara seçilmiĢtir. TS825 standardına göre
Ġzmir, 1. Bölge‟de; Ġstanbul ve Diyarbakır, 2. Bölge‟de ve Ankara, 3. Bölge‟de yer almaktadır. Örnek
bina kabuğu bileĢenleri tasarlanırken, TS825 standardında ilgili Ģehirlerin bulundukları derece gün
bölgeleri için izin verilen maksimum U katsayıları kullanılmıĢtır. Bu çalıĢmada, farklı derece gün
bölgelerinde bulunan illerde aynı dıĢ duvar alternatifinin performansı değerlendirilmiĢtir. Ek olarak,
aynı derece gün bölgesinde bulunan fakat farklı iklim özellikleri gösteren illerde aynı dıĢ duvar
alternatifinin performansı değerlendirilmiĢtir.
ÇalıĢma için DesignBuilder yazılımı kütüphanesinden seçilen illere ait iklim dosyaları, yazılım
tarafından EnergyPlus yazılımı kütüphanesinden otomatik olarak alınmaktadır. Bu çalıĢmada Ġzmir,
Ġstanbul ve Ankara konumları için bu illere ait iklim dosyaları kullanılmıĢ, Diyarbakır konumu için ise bu
ile ait iklim dosyası bulunmadığından, yazılım en yakın konumun iklim dosyasını otomatik olarak
atamıĢtır.

3. KONUT TĠPOLOJĠSĠ ĠÇĠN YAPI KABUĞU ENERJĠ PERFORMANSI
3.1. Varsayımlar
Hesaplama sonuçlarını etkileyen iç kazançların türleri ile değerleri, kullanıcı yoğunluğu ve kullanım
zaman çizelgesi konut tipolojisi dikkate alınarak belirlenmiĢtir. Kabuk opak ile saydam bileĢen iç yüzey
sıcaklığı ve yıllık ısıtma ile soğutma yüklerini hesaplamaya baĢlamadan önce DesignBuilder
yazılımına aĢağıda yer aldığı Ģekilde veri olarak girilmiĢtir:




Ġç ısı kazançları: Konut iç ısı kazançları olarak; bilgisayar kaynaklı kazanç 1 W/m², piĢirme
aktivitesinden kaynaklanan kazanç 2 W/m² ve aydınlatmadan kaynaklanan kazanç 1 W/m²
olarak varsayılmıĢtır [2].
Kullanıcı yoğunluğu: Metrekare bazında belirtilmesi istenen kullanıcı yoğunluğu konutu dört
kiĢilik bir ailenin kullandığı varsayımı ile 0.07 kiĢi/m² olarak belirlenmiĢtir.
Kullanım zaman çizelgesi: Örnek bina için konut kullanım zaman çizelgesi olarak
hesaplamada kullanılan yazılımın Ģablonu seçilmiĢ ve revize edilmiĢtir. Bu Ģekilde,
kullanıcıların binayı kullandıklarını zaman aralıklarını tarif eden özel bir zaman çizelgesi elde
edilmiĢtir. Kullanım zaman çizelgesinde, örnek binanın kullanıldığı zaman aralıkları hafta içi
öğleden önce saat 7.00-8.30, hafta içi öğleden sonra saat 18.00-23.00 ve hafta sonu saat
7.00-23.00 olarak belirlenmiĢtir.
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Ġlk adımda, binanın opak ve saydam bileĢen iç yüzey sıcaklıkları hesaplanırken, yazılımda tanımlanan
tüm aktif sistem ekipmanları (ısıtma, soğutma ve havalandırma ve sıcak su) kapalı olarak
ayarlanmıĢtır. Doğal havalandırma da devre dıĢı bırakılmıĢtır. Bu yöntemle, dıĢ duvarlardaki opak ve
saydam bileĢen iç yüzey sıcaklıklarının sadece pasif etkenlerin ve hava sızıntısının etkisi altındaki
değerleri tespit edilmiĢtir. Ayrıca bu Ģekilde, iklim koĢullarının ve yönlendirmenin farklı duvar
alternatiflerinin iç yüzey sıcaklıkları üzerindeki etkisi de değerlendirilmiĢtir. Bütün bu kabullerin
yazılıma girdi olarak iĢlenmesinin ardından, tüm dıĢ duvar alternatiflerine ait opak ve saydam bileĢen
iç yüzey sıcaklıkları hesaplanmıĢ ve çıktılar yazılımdan aylık ortalama iç yüzey sıcaklık verileri olarak
alınmıĢtır. Ġlave olarak, Ġstanbul ve Diyarbakır illerinde bulunan ve güneye doğru yönlendirilmiĢ örnek
binanın tüm duvar alternatifleri için opak ve saydam bileĢen iç yüzey sıcaklıkları; tipik kıĢ günü olan 21
Ocak ile tipik yaz günü olan 21 Temmuz için ayrı ayrı hesaplanmıĢtır. Bu hesapların çıktıları
yazılımdan günlük iç yüzey sıcaklık verileri (saatlik dağılım) olarak alınmıĢ ve çizgi grafiğine aktarılarak
birbirleriyle karĢılaĢtırılmıĢtır.
Ġkinci adımda, tüm aktif sistem ekipmanları ve doğal havalandırma aktif hale getirilmiĢ ve yıllık toplam
ısıtma ile soğutma yükü enerji tüketim miktarlarını raporlayan hesaplama sonuçları çıktı olarak elde
edilmiĢ ve karĢılaĢtırma yapabilmek için çubuk grafiğine aktarılmıĢtır. Isıtma ve soğutma sistemleri
için, ısıtma sistemi ayar sıcaklığının 20°C ve soğutma sistemi ayar sıcaklığının 26°C olduğu
varsayılmıĢtır. Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemi (HVAC sistemi) „Ġdeal Yükler‟ kullanılarak
hesaplanmıĢtır. Hava sızıntı değeri 0.5 ac/h olarak varsayılmıĢtır. Son olarak, hesaplama sonuçlarına
göre seçilen bir duvar alternatifi için yoğuĢma olasılığı Glaser grafik yöntemi kullanılarak incelenmiĢtir.
3.2. DıĢ Duvar Ġç Yüzey Sıcaklıkları Analizi
3.2.1. Aylık ortalama iç yüzey sıcaklıkları
Öncelikle; farklı illerde bulunan, aynı yöne bakan aynı dıĢ duvar alternatiflerinin opak ve saydam
bileĢen iç yüzey sıcaklıkları hesaplanmıĢtır. Örnek olarak; farklı illerde bulunan, güney yönüne bakan
DıĢ Duvar 3‟e ait hesaplama sonuçları ve değerlendirme verilmektedir:










Ġzmir‟de bulunan, güney yönüne bakan DıĢ Duvar 3 için; Ocak ayına ait aylık ortalama dıĢ
hava sıcaklığı 8.90°C‟dir. Hesaplama sonuçlarına göre bu duvarın Ocak ayında opak bileĢen
ortalama iç yüzey sıcaklığı 14.39°C ve saydam bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 16.11°C‟dir.
Diğer yandan, Ġzmir‟de Temmuz ayı aylık ortalama dıĢ hava sıcaklığı 25.82°C‟dir. Hesaplama
sonuçlarına göre bu duvarın Temmuz ayında opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 28.66°C
ve saydam bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 30.12°C‟dir.
Ġstanbul‟da bulunan, güney yönüne bakan DıĢ Duvar 3 için; Ocak ayına ait aylık ortalama dıĢ
hava sıcaklığı 5.75°C‟dir. Hesaplama sonuçlarına göre bu duvarın Ocak ayında opak bileĢen
ortalama iç yüzey sıcaklığı 11.31°C ve saydam bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 12.36°C‟dir.
Diğer yandan, Ġstanbul‟da Temmuz ayına ait aylık ortalama dıĢ hava sıcaklığı 24.09°C‟dir.
Hesaplama sonuçlarına göre bu duvarın Temmuz ayında opak bileĢen ortalama iç yüzey
sıcaklığı 26.88°C ve saydam bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 28.49°C‟dir.
Diyarbakır‟da bulunan, güney yönüne bakan DıĢ Duvar 3 için; Ocak ayına ait aylık ortalama
dıĢ hava sıcaklığı 6.33°C‟dir. Hesaplama sonuçlarına göre bu duvarın Ocak ayında opak
bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 11.62°C ve saydam bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı
12.24°C‟dir. Diğer yandan, Diyarbakır‟da Temmuz ayına ait aylık ortalama dıĢ hava sıcaklığı
26.34°C‟dir. Hesaplama sonuçlarına göre bu duvarın Temmuz ayında opak bileĢen ortalama
iç yüzey sıcaklığı 28.41°C ve saydam bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 29.64°C‟dir.
Ankara‟da bulunan, güney yönüne bakan DıĢ Duvar 3 için; Ocak ayına ait aylık ortalama dıĢ
hava sıcaklığı -2.39°C‟dir. Hesaplama sonuçlarına göre bu duvarın Ocak ayında opak bileĢen
ortalama iç yüzey sıcaklığı 5.87°C ve saydam bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 6.89°C‟dir.
Diğer yandan, Ankara‟da Temmuz ayına ait aylık ortalama dıĢ hava sıcaklığı 21.53°C‟dir.
Hesaplama sonuçlarına göre bu duvarın Temmuz ayında opak bileĢen ortalama iç yüzey
sıcaklığı 26.07°C ve saydam bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı ortalama 27.83°C‟dir.
Değerlendirme: Sonuçlar değerlendirildiğinde, TS825 standardında aynı derece gün
bölgesine dahil edilmiĢ illerden Ġstanbul ve Diyarbakır‟da aynı duvar tipinin aynı yönde özellikle
soğutma istenen dönemde dinamik koĢullar altında farklı performans gösterdiği belirlenmiĢtir:
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Daha sonra; aynı illerde bulunan, farklı yönlere bakan dıĢ duvar alternatiflerinin opak ve saydam
bileĢen iç yüzey sıcaklıkları araĢtırılmıĢtır. Örnek olarak; Ġzmir‟de bulunan, farklı yönlere bakan DıĢ
Duvar 1‟e ait hesaplama sonuçları ve değerlendirme verilmiĢtir:
 Ġzmir‟de, kuzey yönüne bakan DıĢ Duvar 1‟e ait hesaplama sonuçlarına göre, Ocak ayında
opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 12.53°C ve saydam bileĢen ortalama iç yüzey
sıcaklığı 13.03°C‟dir. Temmuz ayında ise opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 27.96°C ve
saydam bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı ortalama 29.01°C‟dir.
 Ġzmir‟de, doğu yönüne bakan DıĢ Duvar 1‟e ait hesaplama sonuçlarına göre, Ocak ayında
opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 12.79°C ve saydam bileĢen ortalama iç yüzey
sıcaklığı 13.61°C‟dir. Temmuz ayında ise opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 29.86°C ve
saydam bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 31.93°C‟dir.
 Ġzmir‟de, güney yönüne bakan DıĢ Duvar 1‟e ait hesaplama sonuçlarına göre, Ocak ayında
opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı ortalama 14.41°C ve saydam bileĢen ortalama iç
yüzey sıcaklığı 16.10°C‟dir. Temmuz ayında ise opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı
28.51°C ve saydam bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 29.98°C‟dir.
 Ġzmir‟de, batı yönüne bakan DıĢ Duvar 1‟e ait hesaplama sonuçlarına göre, Ocak ayında opak
bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 12.80°C ve saydam bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı
16.10°C‟dir. Temmuz ayında ise opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 29.84°C ve saydam
bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 31.90°C‟dir.
 Değerlendirme: Sonuçta yönlenme durumu, Ocak ayında opak bileĢen ortalama iç yüzey
sıcaklığında kuzeyden güneye 1.61°C ve saydam bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığında
kuzeyden güneye ve batıya 3.07°C artıĢa neden olmuĢtur. Temmuz ayında kuzeyden doğuya
opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığının 1.90°C ve saydam bileĢen iç yüzey sıcaklığının
2.92°C arttığı görülmüĢtür.
Daha sonra; aynı ilde bulunan, aynı yöne bakan farklı duvar alternatiflerinin opak ve saydam bileĢen iç
yüzey sıcaklıkları hesaplanmıĢtır. Örnek olarak; Ġzmir‟de bulunan, güney yönüne bakan DıĢ Duvar 1,
DıĢ Duvar 2, DıĢ Duvar 3 ve DıĢ Duvar 4‟e ait hesaplama sonuçları ve değerlendirme verilmiĢtir:










Ġzmir‟de bulunan, güney yönüne bakan DıĢ Duvar 1‟e ait hesaplama sonuçlarına göre, Ocak
ayında opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 14.41°C ve saydam bileĢen ortalama iç yüzey
sıcaklığı 16.10°C‟dir. Temmuz ayında ise opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 28.51°C ve
saydam bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 29.98°C‟dir.
Ġzmir‟de bulunan, güney yönüne bakan DıĢ Duvar 2‟ye ait hesaplama sonuçlarına göre, Ocak
ayında opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 14.41°C ve saydam bileĢen ortalama iç yüzey
sıcaklığı 16.12°C‟dir. Temmuz ayında ise opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 28.54°C ve
saydam bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 30.04°C‟dir.
Ġzmir‟de bulunan, güney yönüne bakan DıĢ Duvar 3‟e ait hesaplama sonuçlarına göre, Ocak
ayında opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 14.39°C ve saydam bileĢen ortalama iç yüzey
sıcaklığı 16.11°C‟dir. Temmuz ayında ise opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 28.66°C ve
saydam bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 30.12°C‟dir.
Ġzmir‟de bulunan, güney yönüne bakan DıĢ Duvar 4‟e ait hesaplama sonuçlarına göre, Ocak
ayında opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 13.75°C ve saydam bileĢen ortalama iç yüzey
sıcaklığı 15.75°C‟dir. Temmuz ayında ise opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 27.58°C ve
saydam bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 29.34°C‟dir.
Değerlendirme: Aylık ortalama iç yüzey sıcaklığı olarak konfor sıcaklıklarına en yakın sıcaklık
değerleri Ocak ayında DıĢ Duvar 1 ve DıĢ Duvar 2, Temmuz ayında ise DıĢ Duvar 4 ile elde
edilmiĢtir.

3.2.2. 21 Ocak ve 21 Temmuz günlük iç yüzey sıcaklıkları
Ġstanbul ve Diyarbakır‟da bulunan, güney yönüne bakan, farklı duvar alternatiflerinin opak ve saydam
bileĢen iç yüzey sıcaklıkları hesaplanmıĢtır. ÇalıĢmanın bu bölümünde örnek olarak; Ġstanbul ve
Diyarbakır‟da bulunan, güney yönüne bakan DıĢ Duvar 1‟in 21 Ocak için hesaplama sonuçları ve DıĢ
Duvar 2‟nin 21 Temmuz için hesaplama sonuçları değerlendirilmiĢtir. Hesaplama çıktıları günlük iç
yüzey sıcaklık verilerini gösteren tablolar halinde alınarak karĢılaĢtırma yapmak amacıyla çizgi
grafiğine aktarılmıĢtır.
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21 Ocak günlük iç yüzey sıcaklık grafiklerine bakıldığında, Ġstanbul‟da bulunan DıĢ Duvar 1‟in opak
bileĢen iç yüzey sıcaklığında gün boyu önemli bir değiĢim gözlenmezken, Diyarbakır‟da bulunan DıĢ
Duvar 1‟in opak bileĢen iç yüzey sıcaklığında öğle saatlerinde bir miktar değiĢim ġekil 2. de verildiği
üzere görülmüĢtür. Diğer yandan; Ġstanbul‟da dıĢ hava sıcaklığında gün boyunca fazla değiĢim
görülmemektedir ancak Diyarbakır‟da gündüz ile gece dıĢ hava sıcaklığı arasındaki fark fazladır. Bu
nedenle, Diyarbakır‟da DıĢ Duvar 1‟in saydam bileĢen iç yüzey sıcaklığında öğle saatlerinde önemli bir
değiĢim gözlenirken, Ġstanbul‟da duvarın saydam bileĢen iç yüzey sıcaklığında çok az değiĢim
belirlenmiĢtir. Ġstanbul ve Diyarbakır‟da bulunan DıĢ Duvar 1 için 21 Temmuz‟da opak bileĢen iç yüzey
sıcaklıklarında gün boyu az miktarda değiĢiklik görülmektedir ve ġekil 3. de belirtilmiĢtir. Diğer yandan,
değiĢen dıĢ hava sıcaklığına bağlı olarak, saydam bileĢen iç yüzey sıcaklığında Ġstanbul ve
Diyarbakır‟da öğle saatlerinde değiĢim görülmüĢtür.

ġekil 2. 21 Ocak tarihinde Ġstanbul ve Diyarbakır‟da bulunan ve güney cephesine yönlenen DıĢ Duvar
1 için hesaplanan günlük iç yüzey sıcaklıklarının karĢılaĢtırılması.

ġekil 3. 21 Temmuz tarihinde Ġstanbul ve Diyarbakır‟da bulunan ve güney cephesine yönlenen DıĢ
Duvar 2 için hesaplanan günlük iç yüzey sıcaklıklarının karĢılaĢtırılması.
3.3. Isıtma Ve Soğutma Yüklerinin Analizi
ÇalıĢmanın ikinci bölümünde, farklı illerde bulunan, farklı yöne bakan farklı duvar alternatiflerinin
uygulandığı hacmin yıllık toplam ısıtma ve soğutma yükleri (kWh/m²) hesaplanmıĢtır. ÇalıĢmada örnek
olarak; farklı illerde bulunan, güney yönüne bakan farklı duvar alternatifleri için elde edilen hesaplama
sonuçları ile Ġzmir‟de bulunan, farklı yönlere bakan farklı duvar alternatifleri için elde edilen hesaplama
sonuçlarından bahsedilmektedir. Hesaplama çıktıları yıllık toplam enerji tüketim miktarlarını gösteren
tablolar halinde alınmıĢ ve karĢılaĢtırma yapabilmek amacıyla ısıtma ve soğutma yükleri çubuk
grafiğine aktarılmıĢtır.
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Bütün duvar alternatifleri karĢılaĢtırıldığında ġekil 4. de görüldüğü üzere; yıllık toplam ısıtma yükü en
fazla Ankara‟da bulunan Duvar 4‟te ve en az Diyarbakır‟da bulunan Duvar 1‟de görülmektedir. Yıllık
toplam soğutma yükü en fazla Diyarbakır‟da bulunan Duvar 1‟de ve en az Ankara‟da bulunan Duvar
2‟de tespit edilmiĢtir. Bu sonuçlara göre; DıĢ Duvar 1 yıllık toplam ısıtma yükü açısından Ġstanbul,
Diyarbakır ve Ankara‟da en iyi alternatif iken, Ġzmir‟de en iyi alternatif DıĢ Duvar 3‟tür. Diğer yandan,
DıĢ Duvar 2 yıllık toplam soğutma yükü açısından Ġstanbul, Diyarbakır ve Ankara‟daki en iyi alternatif
iken, Ġzmir‟deki en iyi alternatif DıĢ Duvar 1‟dir. Ġzmir‟deki bütün duvar alternatifleri için yıllık toplam
ısıtma yükünün en fazla olduğu yön olarak kuzey ve yıllık toplam soğutma yükünün en fazla olduğu
yön olarak ise doğu ile batı yönleri değerlendirilmiĢ ve ġekil 5. de belirtilmiĢtir. Yıllık toplam ısıtma
yükünün en düĢük değeri bütün yönler için DıĢ Duvar 3 alternatifinde görülürken, yıllık toplam soğutma
yükünün en düĢük değeri kuzey yönü için DıĢ Duvar 2 ve doğu, güney ile batı yönleri için DıĢ Duvar 1
alternatifinde görülmektedir. Bu sonuçlara göre; DıĢ Duvar 3 yıllık toplam ısıtma yükü açısından tüm
yönler için Ġzmir‟deki en iyi alternatiftir. Diğer yandan, DıĢ Duvar 2 yıllık soğutma yükü açısından kuzey
yönündeki en iyi alternatifken; doğu, güney ve batı yönleri için en iyi alternatif DıĢ Duvar 1‟dir.

ġekil 4. Farklı illerde güneye yönlenen farklı duvar alternatiflerinin yıllık toplam ısıtma ve soğutma
enerjilerinin (kWh/m²) karĢılaĢtırılması.

ġekil 5. Ġzmir‟de farklı yönlere yönlenen farklı duvar alternatiflerinin yıllık toplam ısıtma ve soğutma
enerjilerinin (kWh/m²) karĢılaĢtırılması.
3.4. YoğuĢma Kontrolü ÇalıĢması
Hesaplama sonuçlarına göre performansının iyi olduğu belirlenen DıĢ Duvar 2 için Glaser grafik
yöntemi ile yoğuĢma kontrolü yapılmıĢtır [3]. Öncelikle sıcaklık ve difüzyon Ģemaları çizilmiĢtir. Tablo
5. de verilen DıĢ Duvar 2‟nin ısı direnci ve difüzyon direnci hesaplanmıĢtır. Sıcaklık Ģeması çizilirken
ġekil 6. da görüldüğü üzere dıĢ duvar katmanları ısı dirençleri ile orantılı, difüzyon Ģeması çizilirken ise
dıĢ duvar katmanları buhar difüzyon dirençleri ile orantılı olarak çizilmiĢtir. Sıcaklık Ģemasında sol
tarafa; iç hava sıcaklığı 22ºC, yoğuĢmanın olacağı sıcaklık -10ºC ve yoğuĢmanın olmayacağı sıcaklık
10 ºC olarak iĢlenmiĢtir. Ġlgili sıcaklık aralığına karĢılık gelen doymuĢ buhar basınçları 26.5 kg/m² ile
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269.6 kg/m² aralığında eĢit olarak sıcaklık Ģemasının sağ tarafına iĢlenmiĢtir. Bu değerler kullanılarak,
-10ºC ve +10ºC için sıcaklık eğrileri ile doyma eğrileri çizilmiĢtir. Doyma eğrileri, difüzyon Ģemasına
taĢınmıĢtır. Sonrasında, difüzyon Ģemasında 10ºC için efektif eğri ve -10ºC için sanal eğri çizilmiĢtir. 10ºC için çizilen sanal ve doyma eğrileri kesiĢmediği için yoğuĢmanın gerçekleĢmediği
değerlendirilmiĢtir.
Tablo 5. DıĢ Duvar 2‟nin sıcaklık ve difüzyon Ģemalarının çiziminde kullanılan katman kalınlıkları için
belirleyici parametreler ve değerleri.

Hesaplar

Birim
ağırlık
Υ

Isı
iletkenliği
λ

Kalınlık
d

Isı direnci
d/λ

Difüzyon
direnç
faktörü
η

EĢdeğer
difüzyon
direnci
p: ηd

kg/m³

kcal/mhºC

m

m²hºC/kcal

-

cm

Tabakalar
DıĢ sıva

950

0.350

0.010

0.029

10

0.100

1920

0.720

0.165

0.229

6

0.990

35

0.034

0.038

1.115

200

7.580

Tuğla

1920

0.720

0.065

0.090

6

0.390

Ġç sıva

1000

0.400

0.013

0.033

10

0.130

Tuğla
Yalıtım

ġekil 6. DıĢ Duvar 2 için çizilen sıcaklık Ģeması (sol) ve difüzyon Ģeması (sağ).
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4. OFĠS TĠPOLOJĠSĠ ĠÇĠN YAPI KABUĞU ENERJĠ PERFORMANSI
4.1. Varsayımlar
Örnek binanın fonksiyonu konut tipolojisinden ofis tipolojisine değiĢtirildiği zaman; iç kazançlar,
kullanıcı yoğunluğu ve kullanım zaman çizelgesi oldukça değiĢmektedir ve bu nedenle revize
edilmiĢtir. Kabuk opak ile saydam bileĢen iç yüzey sıcaklığı ve yıllık ısıtma ile soğutma yüklerini
hesaplamaya baĢlamadan önce DesignBuilder yazılımına aĢağıda yer aldığı Ģekilde veri olarak
girilmiĢtir:





2

Ġç ısı kazançları: Ofis iç ısı kazançları olarak EN15232 standardında belirtilen 10 W/m baz
alınarak, bilgisayar kaynaklı kazancın 5 W/m² ve ofis ekipmanından kaynaklanan kazancın 5
W/m² olduğu varsayılmıĢtır [4]. Aydınlatmadan kaynaklanan kazanç 13 W/m²‟a çıkarılmıĢtır
[4].
2
Kullanıcı yoğunluğu: Ofis tipolojisinde kullanıcı yoğunluğu 0.16 kiĢi/m ‟ye çıkarılmıĢtır. Bu
2
yoğunluk 61.6 m taban alanlı ofisi yaklaĢık 10 kiĢinin kullandığını ifade etmektedir.
Kullanım zaman çizelgesi: Yazılım içindeki ofis kullanım zaman çizelgesi seçilmiĢtir.
Kullanım zaman çizelgesinde, örnek binanın ofis olarak kullanıldığı zaman aralıkları hafta içi
saat 9.00-18.00 olarak belirtilmektedir.

Binanın saydam ile opak bileĢen iç yüzey sıcaklıkları ve ısıtma ile soğutma yükleri hesaplanırken
DesignBuilder yazılımında yapılan sistem tanımlamaları konut tipolojisi ile aynı olacak Ģekilde
belirlenmiĢtir.
4.2. DıĢ Duvar Ġç Yüzey Sıcaklıkları Analizi
4.2.1. Aylık ortalama iç yüzey sıcaklıkları
Öncelikle; farklı illerde bulunan, aynı yöne bakan aynı dıĢ duvar alternatiflerinin opak ve saydam
bileĢen iç yüzey sıcaklıkları hesaplanmıĢtır. Örnek olarak; farklı illerde bulunan, güney yönüne bakan
DıĢ Duvar 3‟e ait hesaplama sonuçları ve değerlendirmeler verilmektedir:










Ġzmir‟de bulunan güney yönüne bakan DıĢ Duvar 3 için hesaplama sonuçlarına göre Ocak
ayında opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 18.15°C ve saydam bileĢen ortalama iç yüzey
sıcaklığı 20.53°C‟dir. Temmuz ayında opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 33.14°C ve
saydam bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 34.33°C‟dir.
Ġstanbul‟da bulunan güney yönüne bakan DıĢ Duvar 3 için hesaplama sonuçlarına göre Ocak
ayında opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 16.86°C ve saydam bileĢen ortalama iç yüzey
sıcaklığı 17.45°C‟dir. Temmuz ayında opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 32.22°C ve
saydam bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 33.44°C‟dir.
Diyarbakır‟da bulunan, güney yönüne bakan DıĢ Duvar 3 için hesaplama sonuçlarına göre
Ocak ayında opak bileĢen iç yüzey sıcaklığı 19.72°C ve saydam bileĢen ortalama iç yüzey
sıcaklığı 21.48°C‟dir. Temmuz ayında opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 34.05°C ve
saydam bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 35.04°C‟dir.
Ankara‟da bulunan, güney yönüne bakan DıĢ Duvar 3 için hesaplama sonuçlarına göre Ocak
ayında opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 12.60°C ve saydam bileĢen iç yüzey sıcaklığı
13.00°C‟dir. Temmuz ayında opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 32.97°C ve saydam
bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 34.14°C‟dir.
Değerlendirme: TS825 standardında aynı derece gün bölgesine dahil edilen Ġstanbul ve
Diyarbakır‟da aynı duvar tipi, aynı yönde dinamik koĢullar altında farklı performans
göstermiĢtir.

Daha sonra; aynı illerde bulunan, farklı yönlere bakan dıĢ duvar alternatiflerinin opak ve saydam
bileĢen iç yüzey sıcaklıkları araĢtırılmıĢtır. Örnek olarak; Ġzmir‟de bulunan, farklı yönlere bakan DıĢ
Duvar 1‟e ait hesaplama sonuçları ve değerlendirmeler verilmiĢtir:
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Ġzmir‟de bulunan, kuzey yönüne bakan DıĢ Duvar 1‟e ait hesaplama sonuçlarına göre, Ocak
ayında opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 17.75°C ve saydam bileĢen ortalama iç yüzey
sıcaklığı 17.84°C‟dir. Temmuz ayında opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 32.53°C ve
saydam bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 33.29°C‟dir.
Ġzmir‟de bulunan, doğu yönüne bakan DıĢ Duvar 1‟e ait hesaplama sonuçlarına göre, Ocak
ayında opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 17.97°C ve saydam bileĢen ortalama iç yüzey
sıcaklığı 18.39°C‟dir. Temmuz ayında opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 34.43°C ve
saydam bileĢen iç yüzey sıcaklığı 36.20°C‟dir.
Ġzmir‟de bulunan, güney yönüne bakan DıĢ Duvar 1‟e ait hesaplama sonuçlarına göre, Ocak
ayında opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 19.45°C ve saydam bileĢen ortalama iç yüzey
sıcaklığı 20.76°C‟dir. Temmuz ayında opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 33.06°C ve
saydam bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 34.25°C‟dir.
Ġzmir‟de bulunan, batı yönüne bakan DıĢ Duvar 1‟e ait hesaplama sonuçlarına göre, Ocak
ayında opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 18.00°C ve saydam bileĢen ortalama iç yüzey
sıcaklığı 18.41°C‟dir. Temmuz ayında opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 34.44°C ve
saydam bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 36.21°C‟dir.
Değerlendirme: Sonuç olarak yönlenme durumunun kuzeyden batıya değiĢimi; Ocak ayında
opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığında 0.25°C artıĢa ve saydam bileĢen ortalama iç
yüzey sıcaklığında 0.57°C artıĢa neden olmuĢtur. Temmuz ayında opak bileĢen ortalama iç
yüzey sıcaklığında 1.91°C artıĢa ve saydam bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığında 2.92°C
artıĢa neden olduğu görülmüĢtür.

Daha sonra; aynı illerde bulunan, aynı yöne bakan farklı duvar alternatiflerinin opak ve saydam iç
yüzey sıcaklıkları hesaplanmıĢtır. Örnek olarak; Ġzmir‟de bulunan, güney yönüne bakan DıĢ Duvar 1,
DıĢ Duvar 2, DıĢ Duvar 3 ve DıĢ Duvar 4‟e ait hesaplama sonuçları ve değerlendirmeler verilmektedir:










Ġzmir‟de bulunan, güney yönüne bakan DıĢ Duvar 1‟e ait hesaplama sonuçlarına göre, Ocak
ayında opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 19.45°C ve saydam bileĢen ortalama iç yüzey
sıcaklığı 20.76°C‟dir. Temmuz ayında opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 33.06°C ve
saydam bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 34.25°C‟dir.
Ġzmir‟de bulunan, güney yönüne bakan DıĢ Duvar 2‟ye ait hesaplama sonuçlarına göre, Ocak
ayında opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 19.11°C ve saydam bileĢen ortalama iç yüzey
sıcaklığı 20.39°C‟dir. Temmuz ayında opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 32.54°C ve
saydam bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 33.72°C‟dir.
Ġzmir‟de bulunan, güney yönüne bakan DıĢ Duvar 3‟e ait hesaplama sonuçlarına göre, Ocak
ayında opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 18.15°C ve saydam bileĢen ortalama iç yüzey
sıcaklığı 20.53°C‟dir. Temmuz ayında opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 33.14°C ve
saydam bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 34.33°C‟dir.
Ġzmir‟de bulunan, güney yönüne bakan DıĢ Duvar 4‟e ait hesaplama sonuçlarına göre, Ocak
ayında opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 18.41°C ve saydam bileĢen ortalama iç yüzey
sıcaklığı 20.10°C‟dir. Temmuz ayında opak bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 32.04°C ve
saydam bileĢen ortalama iç yüzey sıcaklığı 33.54°C‟dir.
Değerlendirme: Sonuçta; aylık ortalama iç yüzey sıcaklığı olarak konfor sıcaklıklarına en
yakın sıcaklık değerleri Ocak ayında DıĢ Duvar 1, Temmuz ayında ise DıĢ Duvar 4 ile elde
edilmiĢtir.

4.2.2. 21 Ocak ve 21 Temmuz günlük iç yüzey sıcaklıkları
Ġstanbul ve Diyarbakır‟da, güney yönüne bakan, farklı duvar alternatiflerinin opak ve saydam bileĢen iç
yüzey sıcaklıkları hesaplanmıĢ ve karĢılaĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmanın bu bölümünde örnek olarak; Ġstanbul
ve Diyarbakır‟da bulunan, güney yönüne bakan DıĢ Duvar 1‟in 21 Ocak için hesaplama sonuçları ve
DıĢ Duvar 2‟nin 21 Temmuz için hesaplama sonuçları değerlendirilmiĢtir. Günlük iç yüzey sıcaklık
değiĢimi tüm duvar tipleri için benzer özellikler göstermiĢtir. 21 Ocak‟ta, Diyarbakır‟da bulunan DıĢ
Duvar 1‟in opak ve saydam bileĢen yüzey sıcaklıkları Ġstanbul‟da bulunan duvarın sıcaklıklarından
daha yüksek elde edilmiĢtir. Diyarbakır‟da bulunan duvarın saydam bileĢeninin iç yüzey sıcaklığı öğle
saatlerinde cam yüzeyine gelen yüksek ıĢınım değerleri nedeniyle ġekil 7. de görüldüğü üzere hızlıca
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yükselmektedir. ġekil 8. de verilen 21 Temmuz‟da DıĢ Duvar 2‟nin iç yüzey sıcaklıkları benzer bir
dağılım göstermekle beraber, 21 Ocak değerlerine göre yükselmiĢtir.

ġekil 7. 21 Ocak tarihinde Ġstanbul ve Diyarbakır‟da bulunan ve güney cephesine yönlenen DıĢ Duvar
1 için hesaplanan günlük iç yüzey sıcaklıklarının karĢılaĢtırılması.

ġekil 8. 21 Temmuz tarihinde Ġstanbul ve Diyarbakır‟da bulunan ve güney cephesine yönlenen DıĢ
Duvar 2 için hesaplanan günlük iç yüzey sıcaklıklarının karĢılaĢtırılması.
4.3. Isıtma Ve Soğutma Yüklerinin Analizi
ÇalıĢmanın ikinci bölümünde, farklı illerde bulunan, farklı yöne bakan farklı duvar alternatiflerinin
uygulandığı hacmin yıllık toplam ısıtma ve soğutma yükleri (kWh/m²) hesaplanmıĢtır. ÇalıĢmada örnek
olarak; farklı illerde bulunan, güney yönüne bakan farklı duvar alternatifleri için elde edilen hesaplama
sonuçları ile Ġzmir‟de bulunan, farklı yönlere bakan farklı duvar alternatifleri için elde edilen hesaplama
sonuçlarından bahsedilmektedir. Hesaplama çıktıları yıllık toplam enerji tüketim miktarlarını gösteren
tablolar halinde alınmıĢ ve karĢılaĢtırma yapabilmek amacıyla ısıtma ve soğutma yükleri çubuk
grafiğine aktarılmıĢtır.
Farklı illerde bulunan, güney yönüne bakan farklı duvar alternatifleri için elde edilen ve ġekil 9. da
verilen hesaplama sonuçlarında; en fazla ısıtma yükü Ankara‟da elde edilirken, en fazla soğutma yükü
Diyarbakır‟da elde edilmiĢtir. Bu iliĢkinin tam tersi, en az ısıtma ve soğutma yükü için geçerlidir. Isıtma
yükleri, Ġzmir ve Diyarbakır‟da DıĢ Duvar 1‟den DıĢ Duvar 4‟e artmıĢtır. Ġstanbul‟da, ısıtma yükleri için
dört farklı duvar tipi için de oldukça benzer elde edilmiĢtir. Ankara‟da DıĢ Duvar 1, DıĢ Duvar 2 ve DıĢ
Duvar 3‟de oldukça benzer sonuçlar görülmüĢtür; DıĢ Duvar 4 ise diğer üç duvara göre daha az ısıtma
yüküne neden olmuĢtur. Bu nedenle, ısıtma yükleri açısından en iyi alternatif Ġzmir, Ġstanbul ve
Diyarbakır‟da DıĢ Duvar 1 iken Ankara‟da DıĢ Duvar 4‟tür. Soğutma yükleri Ġzmir, Ġstanbul, Diyarbakır
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ve Ankara‟da benzer bir dağılım göstermiĢtir; DıĢ Duvar 1 ve DıĢ Duvar 2 için daha düĢük iken, DıĢ
Duvar 3 ve DıĢ Duvar 4 için artmıĢtır. Bu nedenle; soğutma yükleri açısından en iyi alternatif dört il için
de DıĢ Duvar 2 olmuĢtur.

ġekil 9. Farklı illerde güneye yönlenen farklı duvar alternatiflerinin yıllık toplam ısıtma ve soğutma
enerjilerinin (kWh/m²) karĢılaĢtırılması.
Ayrıca, Ġzmir‟de bulunan, farklı yönlere bakan farklı duvar alternatifleri için elde edilen hesaplama
sonuçları ġekil 10. da karĢılaĢtırılmıĢtır. Isıtma yükü tüm yönlerde DıĢ Duvar 1‟den DıĢ Duvar 4‟e az
miktarda artmıĢtır. Değer olarak benzer değerler görülürken en az ısıtma yükleri güney yönünde elde
edilmiĢtir. En fazla ısıtma yükü, kuzey yönünde DıĢ Duvar 4‟de görülmüĢtür. Soğutma yüklerinin iliĢkisi
açısından da, dört yönde de DıĢ Duvar 1 ve DıĢ Duvar 2 daha az, DıĢ Duvar 3 ve DıĢ Duvar 4 daha
yüksek soğutma yüklerine neden olmuĢtur. Değer olarak kuzey yönünde daha az, diğer üç yönde ise
daha fazla soğutma yükleri elde edilmiĢtir. En fazla soğutma yükü, batı yönünde DıĢ Duvar 4‟te
görülmüĢtür.

ġekil 10. Ġzmir‟de farklı yönlere yönlenen farklı duvar alternatiflerinin yıllık toplam ısıtma ve soğutma
enerjilerinin (kWh/m²) karĢılaĢtırılması.
4.4. YoğuĢma Kontrolü ÇalıĢması
Hesaplama sonuçlarına göre performansının iyi olduğu belirlenen DıĢ Duvar 1 için Glaser grafik
yöntemi ile yoğuĢma kontrolü yapılmıĢtır [3]. Öncelikle Tablo 6. da gösterildiği Ģekilde DıĢ Duvar 1‟in
ısı direnci ve difüzyon direnci hesaplanmıĢ ve ġekil 11.de verilen sıcaklık ile difüzyon Ģemaları
çizilmiĢtir. Konut tipoloji çalıĢmasında gerçekleĢtirilen adımlar, aynen uygulanmıĢtır. Sonuç olarak,
difüzyon Ģemasında -10ºC için çizilen sanal ve doyma eğrileri kesiĢmediği için yoğuĢmanın
gerçekleĢmediği değerlendirilmiĢtir.
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Tablo 6. DıĢ Duvar 1‟in sıcaklık ve difüzyon Ģemalarının çiziminde kullanılan katman kalınlıkları için
belirleyici parametreler ve değerleri.

Hesaplar

Birim
ağırlık
Υ

Isı
iletkenliği
λ

Kalınlık
d

Isı direnci
d/λ

Difüzyon
direnç
faktörü
η

EĢdeğer
difüzyon
direnci
p: ηd

kg/m³

kcal/mhºC

m

m²hºC/kcal

-

cm

Tabakalar
DıĢ sıva

950

0.350

0.010

0.029

10

0.100

Yalıtım

35

0.034

0.029

0.850

200

5.780

Tuğla

1920

0.720

0.250

0.347

6

1.500

Ġç sıva

1000

0.400

0.013

0.033

10

0.130

ġekil 11. DıĢ Duvar 1 için çizilen sıcaklık Ģeması (sol) ve difüzyon Ģeması (sağ).

5. ÖRNEK BĠNA GÜNIġIĞI PERFORMANSI
Örnek bina yapı kabuğu enerji performansına ek olarak, günıĢığı performansı analiz edilmiĢtir.
GünıĢığı performansı, mevcut saydam bileĢen tasarımı (saydamlık oranı) ve seçilen cam türü (ıĢık
geçirgenliği) ile günıĢığı aydınlığı düzeyinin konut ve ofis fonksiyonları açısından yeterliliği incelenerek
değerlendirilmiĢtir.
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5.1. Varsayımlar
GünıĢığı performansının değerlendirilmesi aydınlatma hesaplama aracı olarak kullanılan Dialux
yazılımı aracılığıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. GünıĢığı hesaplamaları için çevrede dıĢ engel olmadığı kabul
edilmiĢtir. Saydamlık oranı %28‟dir. Pencere ıĢık geçirgenliği %54 olarak ele alınmıĢtır. Saydam
bileĢen üzerinde herhangi bir güneĢ kontrolü elemanı bulunmamaktadır. Hacim iç yüzey ıĢık yansıtma
oranları EN12464-1 standardında belirtilen değerlerin ortalamaları olarak kabul edilmiĢtir [5]. Ġlgili bu
değerler; tavan yüzeyi için %80, duvar yüzeyleri için %65 ve döĢeme yüzeyi için %30‟dur.
Hesaplamalar, yerden 0.85m yüksekte olduğu kabul edilen çalıĢma düzlemi üzerinde yapılmıĢtır.
Hesaplamalarda, yapma aydınlatma devre dıĢı bırakılmıĢtır.
5.2. GünıĢığı Performansı Değerlendirmesi
Değerlendirme çalıĢmalarına örnek olarak, Ġzmir‟de 23 Mart‟ta saat 12.00‟de pencerelerin bulunduğu
cephenin dört farklı yönde olduğu varsayılan durumların karĢılaĢtırması verilmiĢtir. 23 Mart tarihli
hesaplamada Uluslararası Aydınlatma Komisyonu CIE Ortalama Gök Modeli kullanılmıĢtır. Bu örnek
analizin amacı, yön parametresinin hacim içi günıĢığı aydınlığı üzerindeki etkisini konut ve ofis
tipolojileri açısından değerlendirmektir. ġekil 12. de verilen günıĢığı aydınlığı dağılımları yönlere bağlı
olarak incelendiğinde, çalıĢma düzlemi üzerinde hesaplanan günıĢığı aydınlığı ortalama değeri en
düĢük kuzey yönünde ve en yüksek güney yönünde elde edilmiĢtir. Kuzey yönünde günıĢığı aydınlığı
ortalama değeri (Em) 348 lux olarak elde edilmiĢtir. Bu değer konut fonksiyonları için tavsiye edilen ve
100 ile 300 lux arasında değiĢen aydınlık düzeyleri açısından yeterlidir [6]. Fakat çalıĢma düzlemi
üzerinde ortalama aydınlık düzeyi olarak EN12464-1 standardınca ofis fonksiyonları için belirtilen
minimum 500 lux değerini sağlamamaktadır [5]. Bu bulgu, kuzey yönünde örnek binanın ofis olarak
kullanımında hacmin çoğunluğunda yapma aydınlatmaya ihtiyaç olduğunu belirtmektedir. Bu durum,
yapma aydınlatma yükünde artıĢlara neden olacaktır. Yapma aydınlatma yükünü azaltmak amacıyla
pencere ıĢık geçirgenliğinin arttırılması ya da pencere boyutlarının ısıtma ve soğutma yükleri ile
optimize edilerek arttırılması önem kazanmaktadır. Doğu ile batı yönlerinde çalıĢma düzlemi üzerinde
ortalama aydınlık düzeyi konut ve ofis fonksiyonları için yeterlidir. Hacmin ortalarından itibaren 300
lux‟e düĢmeye baĢlayan günıĢığı aydınlığı değerleri, bu alanlarda ve derinlerde ofis fonksiyonunda
yapma aydınlatma ihtiyacını göstermektedir. Yüksek aydınlık düzeyi değerlerinin görsel konfor sorunu
olan kamaĢmaya neden olabileceği dikkate alındığında, pencere boyutlarının ısıtma ve soğutma
yükleri ile optimize edilerek azaltılmasının ya da pencerelerde güneĢ kontrolü elemanlarının
kullanımının altı çizilmektedir. Güneye yönlenen hacimde çalıĢma düzlemi üzerinde konut ve ofis
fonksiyonları için gereken ortalama aydınlık düzeyleri sağlanmaktadır, fakat elde edilen günıĢığı
aydınlığı ortalama ve maksimum değerleri oldukça yükselmektedir. Doğu ile batı yönünde olduğu gibi,
güney yönünde de kamaĢma sorununu önlemek amacıyla saydam bileĢen boyutlandırması ve güneĢ
kontrolü değerlendirilmelidir.
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ġekil 12. GünıĢığı aydınlığı dağılımının Ġzmir‟de 23 Mart saat 12.00‟de farklı yönler için
karĢılaĢtırılması.

6. DEĞERLENDĠRME
Hesaplama sonuçları değerlendirildiği zaman, konut ile ofis tipolojileri arasında değiĢen iç ısı
kazançlarının yapı kabuğu enerji performansı üzerindeki etkisi gözlemlenmiĢtir. Ofis fonksiyonunda
yüksek iç ısı kazançlarına (kullanıcılar, aydınlatma armatürleri, bilgisayarlar ve ofis ekipmanları) bağlı
olarak, kabuk opak ile saydam bileĢen iç yüzey sıcaklıkları ve soğutma yükleri daha yüksek elde
edilmiĢtir. GünıĢığı performansı açısından, yönlere bağlı olarak günıĢığı aydınlığı dağılımı
değiĢmektedir. DeğiĢen günıĢığı performansı yapma aydınlatma ihtiyacını etkilemekte ve bu ihtiyaç
konut ile ofis fonksiyonlarında farklılaĢmaktadır. Konut fonksiyonu için gereken aydınlık düzeyleri tüm
yönlerde günıĢığı aydınlığı ile sağlanmaktadır. Ofis fonksiyonunda ise çalıĢma düzlemi üzerinde,
kuzey yönünde elde edilen günıĢığı aydınlığı ortalama değeri ve diğer yönlerde hacmin derinlerinde
azalan günıĢığı aydınlığı değerleri yapma aydınlatma ihtiyaçlarına neden olmaktadır. Saydam bileĢen
boyutlandırması ve pencere ıĢık geçirgenliği bu anlamda önem kazanmaktadır. Güney, doğu ve batı
yönlerinde yüksek aydınlık düzeyleri nedeniyle saydam bileĢen boyutlandırması ve güneĢ kontrolü
elemanlarının kullanımı değerlendirilmelidir. Ġlgili bu değerlendirmeler sadece seçilen gün ve saat için
geçerli olup, gerçek günıĢığı analizleri tüm yıl ve tüm saatler için yapılmalıdır. Bazı durumlarda belirli
sayıda temsili gün ve saat seçilerek çalıĢmalar yürütülebilir. Bu çalıĢmada da ortalama koĢulları temsil
ettiği için 23 Mart günü ve saat 12.00 seçilmiĢtir.
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SONUÇ
ÇalıĢma; farklı iklim bölgelerinde performans gösteren, aynı U katsayısına sahip yapı kabuklarının
farklı olarak detaylandırılması gerektiğini ortaya koymuĢtur. Aynı derece gün bölgesinde bulunan fakat
farklı iklimsel özelliklere sahip Ġstanbul ve Diyarbakır‟da, aynı U katsayısına sahip dıĢ duvarlar farklı
performans göstermiĢtir.
Aynı iklim bölgesinde, aynı U katsayısına sahip yapı kabuklarının detayları yönlere bağlı olarak
farklılaĢtırılmalıdır. ÇalıĢma ayrıca konut ile ofis fonksiyonu arasında farklılaĢan iç ısı kazanç
faktörlerinin, yapı kabuğu iç yüzey sıcaklıkları ve ısıtma ile soğutma yükleri üzerindeki etkisini ortaya
çıkarmıĢ ve farklı bina tipolojileri için yapı kabuğu tasarımının farklılaĢmasının gerektiğini göstermiĢtir.
Ofis fonksiyonlu hacimde yüksek iç ısı kazanç faktörleri nedeniyle, yapı kabuğu opak ile saydam
bileĢenlerinin iç yüzey sıcaklıkları ve soğutma yükleri daha yüksek elde edilmiĢtir.
Dinamik etkiler nedeniyle, aynı U katsayısına sahip kabukların detayları değiĢtikçe, yüzey sıcaklıkları
ve hacim ısıtma ile soğutma yükleri değiĢmektedir. Her yapı kabuğu detayının, her lokasyonda enerji
etkin olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu nedenle, kabuk detayları dinamik enerji hesaplama
araçları ile test edilmelidir.
ÇalıĢmada yapı kabuğunun iç yüzey sıcaklıklarının değerlendirilmesi amacıyla gölgelendirme sistemi,
doğal havalandırma ve otomasyon sistemleri çalıĢma kapsamı dıĢında bırakılmıĢtır. Enerji etkin kabuk
tasarımında opak bileĢenin detayı, kabuğun saydamlık oranı, saydam bileĢenin özellikleri, doğal
havalandırma kontrolü, güneĢ kontrolü ve otomasyon sistemi; ısıtma, soğutma ve aydınlatma yüklerini
etkilemektedir. Saydam bileĢenin güneĢ enerjisi kazanç değeri, soğutma yüklerinin azaltımı açısından
düĢük ve ıĢık geçirgenliği yapma aydınlatma yükünün azaltımı açısından yüksek olmalıdır. Kabuğun
detaylandırıldığı ve saydam bileĢenin boyutlandırıldığı aĢamada optimizasyon çalıĢmalarının
yürütülmesi tavsiye edilmektedir. Bu nedenle çalıĢma kapsamında, örnek binanın günıĢığı performansı
da değerlendirilmiĢtir. Konut ve ofis tipolojilerinin, günıĢığı performansına bağlı olarak yapma
aydınlatma kullanımları değiĢecek ve buna bağlı olarak enerji performansları değiĢecektir.
Optimizasyon çalıĢmaları kapsamında, bina tipolojisi farklılıkları da değerlendirme kapsamına
alınmalıdır.
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ÖZET
Geleneksel mimarinin mirası olarak nitelendirilebilen geleneksel konutlar birer birer yok olurken,
koruma kurullarının ya da mimarların ilgisini çekebilen kısmı, restorasyon ya da rekonstrüksiyon
metodu ile günümüze aktarılmaktadır. Ancak, bu restorasyon çalıĢmalarında, yeni geliĢmelerin
geçmiĢi yok ederek, bilinçsiz ve sağlıksız yapılıyor olması, en büyük sorundur.
Geleneksel yapılar, bulundukları iklim özelliklerine bağlı olarak, en uygun malzeme ve bileĢenlerle inĢa
edilmiĢlerdir. Bu malzemelerin ve bileĢenlerin, geleneksel yapıların restorasyon ya da onarımı
sırasında günümüz malzemeleriyle üretim kolaylığı, maliyet ve kolay iĢçilik gibi nedenlerle
değiĢtirilmesi, o yapının çevresel etki ve ısıl konfor özelliklerinin de değiĢtirilmesi anlamına
gelmektedir. Böylelikle dıĢ cephe özellikleri bakımından geçmiĢi yansıtan yapı, iç iklimsel konfor ve
enerji performansı açısından eski özelliklerini kaybedebilmektedir.
Bu çalıĢma kapsamında, Kuzey Anadolu’nun en eski yerleĢim yerlerinden biri olan Safranbolu’nun
restore edilen geleneksel Türk evlerinden biri olan Kürtaliler Konağı ele alınmıĢtır. AhĢap taĢıyıcılar
arasındaki özgün dolgu malzemesi kerpiç iken, restorasyon sonrası dolgu malzemesi gaz beton blok
olarak değiĢtirilen bu konutun, değiĢimden önceki ve sonraki iç mekan ısıl konforu ve enerji
gereksinimi dinamik bir simülasyon programı ile hesaplanmıĢ, ayrıca gaz betona alternatif olabilecek
sıklıkla kullanılan dolgu malzemelerinin, konutun enerji performansında ortaya çıkardığı niteliksel ve
niceliksel farklar, CO2 emisyonu, elde edilen sayısal sonuçlar üzerinden belirlenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel konutlar, Isıl performans, Özgün ve özgün olmayan malzeme

ABSTRACT
Traditional houses which can be considered as a heritage of traditional architecture, while they are
vanished one by one, some of these are transferred to the present by using restoration and
reconstruction method. But, in this restoration workings, it is the biggest problem that the workings are
done by destroying of past, unconsciously and by unhealthy.
Traditional houses was built with optimum materials and components, depending on the properties of
climate of which they are. This materials and components are changed with materials of today
because of ease of manufacture, economy and casual labor during the restoration and maintenance. It
means that environmental impact and thermal comfort of this house are changed. Therefore, even if
the houses are seen as in the past, it lose beneficial properties within energy performance and interior
climatic comfort.
In this study, restorated Kürtaliler House which one of traditional Turkish houses of Safranbolu was
under debated. Interior climatic comfort and requirement energy for heating and cooling of house
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which has got adobe as a filling materials in the wall, but in the restoration stage, are changed with
aerated concrete block, was calculated by using a dynamic Simulation Program. In addition, the
qualitative and quantitative differences in energy performance of house due to other filling materials
which can be alternative to aerated concrete block were determined with using analysis results. And
CO2 emissions of house are examined according to original and non-original materials in year basis.
Key Words: Traditional houses, Thermal performance, Original and non-original materials.

1. GĠRĠġ
Geleneksel mimarinin mirası olarak nitelendirilebilen geleneksel konutlar birer birer yok olurken,
koruma kurullarının ya da mimarların ilgisini çekebilen kısmı, restorasyon ya da rekonstrüksiyon
metodu ile günümüze aktarılmaktadır. Ancak, bu restorasyon çalıĢmalarında, yeni geliĢmelerin
geçmiĢi yok ederek, bilinçsiz ve sağlıksız yapılıyor olması, en büyük sorundur.
Günümüzde geleneksel konutların restorasyonu ya da bakım-onarım esnasında sadece cephe
görselliği korunmakta, orijinal yapının sahip olduğu malzemeler ya fazla maliyet gerektirdiğinden, ya
da gerekli uzman ekip bulunamamasından göz ardı edilmektedir. Özellikle restorasyon çalıĢmalarının
yoğun olduğu bir il olan Safranbolu’da bu tür uygulamalar sıklıkla gözlenebilmektedir. Bu durum,
restore edilen geleneksel konutu, yerel mimarinin diyalektiğinin yapı taĢlarından biri olan yerel
malzemenin yapıya kazandırmıĢ olduğu iklimsel yararlardan mahrum bırakmaktadır. Ayrıca, konut
cephe görselliği olarak eskiyi yansıtmasının yanı sıra, sahip olduğu iç iklimsel konforu da
kaybetmektedir. Böylece, daha çok soğutma ve ısıtma yükü, beraberinde daha çok enerji
gereksinimini yanında getirmektedir.

ġekil 1. 2. Restorasyonu gaz beton blok ve beton kullanılarak yapılan temsili geleneksel konutlar
Bu bağlamda bu çalıĢma kapsamında, Kuzey Anadolu’nun en eski yerleĢim yerlerinden biri olan
Safranbolu’nun restore edilen geleneksel Türk evlerinden biri olan Kürtaliler Konağı ele alınmıĢtır.
AhĢap taĢıyıcılar arasındaki özgün dolgu malzemesi kerpiç iken, yenileme sonrası dolgu malzemesi
gaz beton blok olarak değiĢtirilen bu konutun, değiĢimden önceki ve sonraki iç mekan ısıl konforu ve
enerji gereksinimi dinamik bir simülasyon programı yardımı ile hesaplanmıĢ, ayrıca önerilen alternatif
malzemelerin, konutun enerji performansında ortaya çıkardığı niteliksel ve niceliksel farklar, elde
edilen sayısal sonuçlar üzerinden değerlendirilmiĢtir.
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2. SAFRANBOLU’YA AĠT ĠKLĠM VERĠLERĠ VE YERLEġME ÖZELLĠKLERĠ
2.1. Ġklim Verileri
Safranbolu Kuzeybatı Karadeniz bölgesinde 41° 16’ kuzey enlemi, 32° 41’ doğu boylamında yer
almaktadır. Karadeniz’den kuĢ uçumu 65 km. içeride ve denizden 400-600 m. yüksekte yerleĢmiĢtir.
Safranbolu, Karadeniz ve Ġç Anadolu iklimi arasında bir geçiĢ kuĢağındadır. Kara iklimi özelliklerinden
Ģiddetli kıĢlar ve kurak yazlar görülmez. YağıĢlar mevsimlere dağılmakla birlikte kara ikliminin etkisi ile
en çok yılın ilk yarısında düĢer [1,2].
2.2. YerleĢme Özellikleri
Safranbolu kuzeyden güneye alçalan az eğimli bir yaylanın akarsularla yarılması sonucu doğan vadiler
içinde ve çevresinde yer alır. Safranbolu’da yazlık kıĢlık oturma düzeni iki ayrı yerleĢme oluĢturmuĢtur.
“ġehir” denilen vadiler içindeki yerleĢme yeri kıĢın oturulan bir kent parçasıdır. Bu yerleĢim, vadi içinde
rüzgârlarla kapalıdır, bu yüzden kıĢın soğuk rüzgârlardan korunmuĢtur, yazın ise çok sıcak olur. Vadi
yamaçlarına yerleĢen evler birbirlerini örtmeden, hem güneĢten, hem manzaradan yararlanma olanağı
sunarlar. Kentin en büyük yazlık kesimi Bağlar’dır. Bu bölge daha yüksek, güneye doğru eğimlidir.
Burada yazlar daha serin geçer. Topografya burada ġehir ’de olduğu kadar çeĢitlilik göstermez [1,2]

3. KURTALĠLER KONAĞI
Safranbolu’nun ġehir kesiminde, Hacıhalil mahallesinde yer alan Kürtaliler Konağı, yaklaĢık 350 yıllık
2
taĢınmaz kültür varlığıdır. Binanın toplam kullanım alanı 291.86 m ’dir. Kürtaliler Konağı’nın doğu
cephesi, yapının ana ve yolla bağlantısı olan tek cephesidir. Konağın zemin katına giriĢ bu cepheden
sağlanmaktadır. Konağa giriĢ, ahĢap çift kanatlı bir kapıyla yapılmaktadır.
Kürtaliler Konağı doğu cephesinde yapılan yol geniĢletme çalıĢmaları sırasında zarar görmüĢ, zarar
gören bu cephe özgün olmayan malzemelerle kullanıcı çabası kapsamında onarılmaya çalıĢılmıĢ,
ayrıca betonarme kolon yardımıyla desteklenmiĢtir. Bu bağlamda, konak Ġl Özel Ġdare kapsamında iç
mekanlara müdahale edilmeden, duvar dolgu elemanları değiĢtirilerek, tadilat yaptırılmıĢtır. Ozgün
dolgu malzemesi kerpiç olan bu yapının restorasyonunda gazbeton blok kullanılmıĢtır.

ġekil 3. Kürtaliler Konağı
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3.1. Kütle Biçimlenmesi ve Mekansal Organizasyon
Kürtaliler Konağı, sokağın doğal çizgisini izleyen bir duvar üzerine kurulmuĢtur. Safranbolu geleneksel
ev düzeninde, ev yaĢantısı dıĢarıya gösterilmediği için, evlerin giriĢ katlarının taĢ duvarları penceresiz
olarak üst kat döĢemesine kadar yükselmektedir [1, 2].
Kürtaliler Konağı’ın zemin kat giriĢi taĢ duvarın üzerine ahĢap, bol pencereli bir düzendedir. Kapıdan
giriĢte bir taĢlık vardır, buraya “hayat” denir. Bu katta oturulmaz, burada hayvanlar için ahır ve
samanlık yer alır. Yüksek duvarlarla çevrili bahçeye sahiptir. Orta kat alçak tavanlı, küçük pencereli,
daha küçük odaları olan bir kıĢlık kattır. Mutfak burada yer alır. Üst kat ise daha yüksek tavanlı, büyük
pencereli olan yazlık bir kat olarak düzenlenmiĢtir.
Pek çok geleneksel Türk evinde ve Safranbolu’da en çok karĢılaĢılan ev tipinde olduğu gibi, Kürtaliler
Konağı’nda da sofa, evin yaklaĢık olarak ortasında yer almaktadır. Pencerelerin en dıĢında “kara
kapak” da denilen ahĢap kepenk vardır. Kepenkten sonra ahĢap parmaklıklar gelir.
3.2. Kullanılan Malzemeler
Kürtaliler Konağı taĢ yığma üzeri ahĢap iskeletli karma bir taĢıyıcı sistemle kurgulanmıĢtır. Kerpiç bir
zemin kat üzerine oturtulmuĢ, iki kat yüksekliğindeki ahĢap taĢıyıcıların arasında kerpiç dolgu yer
almaktadır. DöĢemeler ahĢaptır. Tüm pencereler, ahĢap doğramalı tek cam olup, bazı pencerelerde iki
kanatlı ahĢap kepenk vardır. Tüm iç ve dıĢ kapılar ahĢaptır.
3.3. Isıtma ve Serinletme
Kürtaliler Konağı’nda serinletme için sadece doğal havalandırma kullanılırken, ısıtma için önceleri
odalarda yer alan ocaklar kullanılmıĢ, daha sonra bu ocakların bacalarına bağlanan soba boruları ile
her odaya bir soba kurularak ısıtma sağlanmıĢtır. Bugün de evde ısıtma için kömür sobaları
kullanılmaktadır.

4. ÖZGÜN VE ÖZGÜN OLMAYAN YAPI BĠLEġENLERĠNE GÖRE KURTALĠLER KONAĞININ ISIL
KONFOR ANALĠZĠ
Bu bölümde Kürtaliler Konağı’nın restorasyon öncesi özgün duvar bileĢeninde dolgu malzemesi olarak
kullanılan kerpiç malzemenin yapının ısıl konforuna etkisi ve restorasyon sonrası kerpiç yerine dolgu
malzemesi olarak seçilen gaz beton bloğun ısıl performansı nasıl etkilediğine yönelik sayısal veriler
simülasyon programı yardımıyla belirlenmiĢtir. Ardından gaz beton bloğa alternatif olarak kullanılan
diğer malzemelerin bu süreçteki etkileri belirlenmiĢtir.
4.1. Kürtaliler Konağı
Kürtaliler Konağı’nın restorasyonu kapsamında, yapıya öncesinde çok fazla müdahale edildiğinden
mimari özgünlüğünü büyük oranda kaybetmesine bağlı olarak, mevcut durumunun sağlamlaĢtırılması,
yapılması gereken ilk çalıĢmalardan olmuĢtur. Bu bağlamda, ġekil 4. ve 5.’ten de görülebileceği gibi iç
mekân fonksiyonları büyük oranda değiĢtirilmemiĢ olup, sadece onarım amaçlı duvar dolgu
elemanlarında değiĢime gidilmiĢtir.
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ġekil 4. Kürtaliler Konağı kat planları (Rölöve)

ġekil 5. Kürtaliler Konağı kat planları (Restorasyon)

ġekil 6. Kürtaliler Konağı kesitleri
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ġekil 7. Kürtaliler Konağı görünüĢleri
4.2. Kürtaliler Konağı’nın Modellenmesi
Kürtaliler Konağı’nın restorasyon öncesi, özgün halinin ısıl performansının belirlenmesi için dinamik bir
simülasyon programı kullanılmıĢtır [3]. Bu program, ısıl performans analizini gerçekleĢtirmeye yönelik
olarak öncelikle projenin 3 boyutlu grafik modellemesine gerek duymaktadır. Bu modellemeyi
gerçekleĢtirmek üzere, Kürtaliler Konağı’nın rölöve çizimleri yardımıyla üç boyutlu modeli, simülasyon
programının kendi çizim ortamında elde edilmiĢtir (ġekil 8).

ġekil 8. Simülasyon programında Kürtaliler Konağı üç boyutlu modeli
Kürtaliler Konağı’nın ısıl simülasyonu için, üç boyutlu modellenmesinin yanında, mekânların
zonlanması, malzeme bilgileri ve iklim verisinin de gerekmektedir. Konağının ısıl zonlaması her kat için
bir zon atanarak oluĢturulmuĢtur. Zemin kat için herhangi bir ısıtma sistemi öngörülmemiĢtir.
Zonlama iĢleminin ardından, binada kullanılan özgün malzemelerin ısıl iletkenlik, özgül ısı ve yoğunluk
değerleri Tablo 1’de tanımlanmıĢ; bu malzemelerle duvar, döĢeme ve tavan bileĢenleri
oluĢturulmuĢtur. Pencere ve kapılar için ise U değerleri (ısı geçirgenlik katsayısı) girilmiĢtir.
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Kürtaliler Konağı’nın özgün duvar bileĢeni dolgu malzemesi kerpiçtir. Restorasyon sonrası kerpiç
dolgu duvar, gaz beton blokla değiĢtirilmiĢtir. Bu malzemelere ait veriler Tablo 1’den izlenebilmektedir.
Ayrıca çalıĢma kapsamında gaz beton bloğa alternatif olabilecek, piyasada sıklıkla kullanılan tuğla,
bims blok ve alker gibi malzemelerin de simülasyon kapsamında konağın ısıl performansına etkileri
denenmiĢtir.
Tablo 1. Kürtaliler Konağı ısıl performans analizi için gerekli hesap değerleri ve malzemeler [2,4,5,6]
BileĢenler

Duvar

DöĢeme
Tavan

Durumu

Malzeme

Kalınlık(mm)

Özgün
Alternatif
Alternatif
Alternatif
Rest. Sonrası
Özgün/
Rest. Sonrası
Özgün/
Rest. Sonrası

Kerpiç
Alker
Tuğla
Bims
Gaz beton
AhĢap
döĢeme
AhĢap

Pencereler
Özgün/
Rest. Sonrası
Kapılar

Özgün/
Rest. Sonrası

AhĢap
doğramalı
tek
cam
pencere
AhĢap
kapı

Yoğunluk
(kg/m³)

Özgül ısı
(j/kgK)

150
150
150
150
150
120

Isıl iletkenlik
hesap değeri
(W/mK)
0,18
0,40
0,41
0,35
0,25
0,13

1520
1550
850
650
650
600

840
840
840
840
840
1200

120

0,13

600

1200

U değeri (W/m²K)
5,1
U değeri (W/m²K)
2,36

Simüasyon programı ısıl performans analizinde kullanılmak üzere Safranbolu’ya ait iklim verileri için,
Meteonorm 5.0 iklim verisi elde etme programı ile Karabük iline ait Dünya Meteoroloji Birliği’nden
(World Meteorological Organization-WMO/OMM) alınan “tipik meteorolojik yıl” (TMY-Typical
Meteorological Year) veri paketi elde edilmiĢtir [7].
4.3. Özgün ve Özgün Olmayan Yapı BileĢenlerine Göre Isıl Performans Analizi Sonuçları
Kürtaliler Konağı’nın mevcut durum ve restorasyonu sonrası ısıl performansının belirlenmesine yönelik
ısıtma ve soğutma yükleri dinamik bir simülasyon programı yardımıyla belirlenmiĢtir. Bu durumda,
2
2
Kürtaliler Konağı’nın mevcut durumundaki ısıtma yükü 31.2 kwh/m , soğutma yükü 13.08 kwh/m
olarak tespit edilmiĢtir. Böylelikle, konağın soğutma yükünden ziyade, iklim ve seçilen yapı
malzemelerine bağlı olarak, ısıtma yüküne sahip olduğu gözlenebilmektedir.
Kürtaliler Konağı’nın restorasyonu sonrası değiĢen duvar dolgu malzemesiyle birlikte ısıtma yükü
2
2
37.11 kwh/m ’ye yükselmiĢ olup, soğutma yükü ise 14.66 kwh/m olarak belirlenmiĢtir. Bu durumda,
geleneksel yapım tekniğiyle üretilen kerpiç malzemesinin yapıdan çıkarılmasıyla, yapının özellikle
ısıtma yükünde artıĢ olduğu gözlenebilmektedir.
Piyasada sıklıkla kullanılan tuğla, bims blok ve son yıllarda kerpice yakınlığıyla öne çıkan alker diğer
duvar dolgu malzemeleri arasındadır. ġekil 9’daki ısıtma ve soğutma yükleri grafiği incelendiğinde,
bims bloğun Kürtaliler Konağı’nın restorasyonunda kullanılması durumunda ortaya çıkaracağı ısıtma
2
2
yükü 41.35 kwh/m ve soğutma yükü ise 15.42 kwh/m olabilmektedir. Bu değerler tuğla için sırasıyla
2
2
2
43.83 kwh/m 15.26 kwh/m iken, kerpice benzerliğiyle dikkat çeken alker için 42.17 kwh/m ve 13.7
2
kwh/m Ģeklindedir.
2

Ayrıca Kürtaliler Konağı’nın elde edilen ısıl performans kapsamında yıllık olarak çevreye saldığı CO
emisyon değerlerine de ulaĢılmıĢ (ġekil 10), emisyon değeri en düĢük olan bileĢenin kerpiç malzeme
ile oluĢturulan bileĢen olduğu gözlenmiĢtir. Bu veriler incelendiğinde Kürtaliler Konak için özgün
malzemesinin ısıl performansı için en iyi seçenek olduğu gözlenebilmektedir.
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ġekil 9. Kürtaliler Konağı özgün ve özgün olmayan bileĢenlere göre ısıtma ve soğutma yükleri

6800
6600

kg

6400
6200
6000
5800
5600
Kerpiç
CO₂ salınımı (kg/yıl)

5988

Gazbeton
blok
6273

Bims blok

Tuğla

Alker

6530

6633

6429

ġekil 10. Özgün ve özgün olmayan bileĢenlere göre Kürtaliler Konağı’nın yıllık CO 2 emisyon değerleri
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SONUÇ
Kürtaliler Konağı’nın mevcut durum ve restorasyonu sonrası ısıl performansının belirlenmesine yönelik
ısıtma ve soğutma yükleri dinamik bir simülasyon programı yardımıyla belirlenmiĢtir. Bu durumda,
2
2
Kürtaliler Konağı’nın mevcut durumundaki ısıtma yükü 31.2 kwh/m , soğutma yükü 13.08 kwh/m
olarak tespit edilmiĢtir. Böylelikle, konağın soğutma yükünden ziyade, iklim ve seçilen yapı
malzemelerine bağlı olarak, ısıtma yüküne sahip olduğu gözlenebilmektedir.
Restorasyonu sonrasında özgün duvar dolgu malzemesi yerine kullanılan gaz beton blok Kürtaliler
2
2
Konağı’nın ısıtma yükünü 6.9 kwh/m , soğutma yükünü ise 1.58 kwh/m yükseltmiĢtir. Bu durumda,
Kürtaliler Konağı’nın iç iklimsel konforunun sağlanabilmesi daha fazla enerjiye gereksinim
duyulacaktır.
Restorasyon sırasında kullanılan gaz beton bloğa alternatif olarak önerilebilecek tuğla, bims blok ve
alkerin de, konağın eski ısıtma yükünü artırdığı gözlenmiĢtir. Ayrıca, çalıĢmada incelenen bütün
malzemelerin konağın yıllık enerji gereksinimi kapsamında oluĢan yıllık CO2 salımı için en düĢük
değere kerpiç malzemede rastlanmaktadır. Bu bağlamda, geleneksel mimari yapı malzemesi olan
kerpiç, üretildiği dönem ve günümüzde de içinde bulunduğu konağın iç iklimsel konforu için en iyi
malzeme olma özelliğini sürdürmektedir.
Kullanımı usta yetersizliği, ekonomik nedenler, iĢgücü ve zaman kısıtlılığı gibi nedenlerle azalan
kerpicin, geleneksel konutlar için ısıl konforu sağlamaya dönük olarak akılcı bir malzeme olduğu
gerçeğini değiĢtirememektedir.
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ÖZET
Yapının ısıl gereksinimlerini sadece mimari elemanları kullanarak karĢılamak günümüzde mümkün
değildir. Tamamen pasif yapıların tasarlanabilmesi ve uygulanabilmesi, ancak yapı malzemeleri ve bir
araya geliĢ özellikleri üzerine yapılan araĢtırmaların artırılması ile olasıdır. Bu noktada, malzeme
teknolojilerinde ortaya çıkan yenilikler, yapı elemanlarında gerek kullanılan malzemelerde gerekse
elemanların detaylandırılmasında çeĢitliliği ve yeni olanakları beraberinde getirmektedir. Bunların
arasında yaygın olarak kullanılmamakla birlikte faz değiĢim malzemeleri (FDM) de bulunmaktadır.
FDM, sabit bir sıcaklık aralığında eriyip katılaĢır ve faz değiĢtirdiği sıcaklık aralığında geleneksel yapı
malzemelerinden daha fazla ısıl kapasiteye sahiptir. Yapı kabuğunda FDM kullanılması sayesinde
güneĢ enerjisinin gizli ısıya çevrimi gerçekleĢmekte ve elemanın ısı yalıtım özelliği iyileĢtirilmektedir.
Bu çalıĢmada, FDM’lerin yapı kabuğu elemanlarında kullanılmasına yönelik bir yöntem geliĢtirilerek
Ġzmir ilinde düz çatılarda FDM kullanılması ile enerji depolama kapasitesinin artırılmasının yaz
döneminde iklimlendirilen bir mekana getireceği potansiyel katkılar deneysel çalıĢma ve benzetim
yöntemiyle araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmada, öncelikle kurulan deneysel düzenek yardımıyla ANSYS Fluent
modeli doğrulanmıĢ, ardından Ġzmir ilinde tipik bir düz çatı elemanında farklı kalınlıklarda 27°C faz
değiĢim sıcaklığına sahip FDM eklenmesi modellenmiĢtir. Sonuçta, değerlendirilen FDM’nin bu
kullanım için uygun olmadığı, ancak bu yöntem kullanılarak farklı FDM ve detayların
değerlendirilebileceği ortaya konmuĢ ve gelecek çalıĢmalar için önerilerde bulunulmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Gizli ısı depolama, Isıl enerji depolama, Faz değiĢim malzemesi, Çatı.

ABSTRACT
Meeting the thermal requirements of buildings just by using architectural elements is not possible
today. The design and implementation of completely passive buildings would only be possible with
more research on building materials and how they come together. At this point, innovations in
materials technologies including new building materials as well as diversity in their detailing bring new
opportunities. These include the use of uncommon materials such as phase change materials (PCM).
PCM solidifies and melts at a small temperature range thus in its phase change range PCM has a
higher thermal capacity than conventional building materials. Through the use of PCM in the building
envelope, solar energy can be transformed into latent heat and thermal insulation of the element
would be improved. In this study, a method for utilizing PCM in the building envelope was developed
and the potential contributions of increasing the energy storage capacity in the flat roof of a
conditioned space by using PCM during summer was investigated by experimental and simulation
methods. In this study, first ANSYS Fluent model was validated by the experimental setup, later the
addition of different thicknesses of PCM with 27 °C phase change temperature was modeled in a
typical flat roof element in Ġzmir. Consequently, the evaluated PCM was found unsuitable for this
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usage, however different PCM and detailing can be evaluated using this methodology and
suggestions were made for future studies.
Key Words: Latent heat storage; Thermal energy storage, Phase change material, Roof.

1. GİRİŞ
Faz DeğiĢim Malzemeleri (FDM’ler) dar bir sıcaklık aralığında eriyip katılaĢarak, bu aralıkta gizli enerji
depolama sayesinde duyulur enerji depolamadan daha fazla enerji depolayabilirler. FDM’lerin yapı
elemanlarına eklenmesi ile güneĢ enerjili sistemlerdeki bu sorunun çözümüne dönük bir alternatif
geliĢtirilebilmektedir. Aynı zamanda binanın ısıl kapasitesinin artırılması ile iç ortam sıcaklık
dalgalanmalarının azaltılarak insan konforunun da artırılması sağlanacaktır. 1970’lerden beri inĢaat
sektörü üzerine yapılan çalıĢmalar ile daha kullanılabilir hale getirilen FDM’ler sahip oldukları
potansiyele rağmen, halen yaygın yapı malzemeleri olarak kullanılmamaktadır [1]. Bunun nedenleri
arasında teknolojinin geliĢmekte olmasıyla beraber uygulamada FDM’nin hatalı seçimi veya
detaylandırılması durumlarında FDM’nin kullanım amacına ve potansiyeline ulaĢılamaması ve
dolayısıyla binada arzulanan konfor artımı veya ekonomik beklentinin karĢılanamaması yer
almaktadır.
FDM’nin yapıya eklenmesinin getireceği katkı; iklim, yapının kullanım gereksinimleri, FDM'nin enerji
depolama kapasitesi, FDM hal değiĢim sıcaklığı, FDM kullanılan yapı elemanının tasarımı, FDM
kullanılan ortamın güneĢe yönelimi vb. değiĢkenlere bağlıdır. Yapıda FDM kullanımı ile en fazla
katkının sağlanabilmesi, sözü edilen bu değiĢkenlerin en uygun değerlerinin belirlenmesi ile olasıdır.
Bu amaçla bazı araĢtırmacılar tarafından FDM’ler [2-4], FDM-yapı elemanı birleĢim Ģekilleri [5-9], FDM
kullanılan yapı kabuklarının özellik, davranıĢ ve baĢarımlarının değerlendirilmesi [10-15], FDM ile
desteklenmiĢ iklimlendirme sistem uygulamalarının getirileri [16-19] ile ilgili pek çok çalıĢma yapılmıĢtır
ve pek çoğu da devam etmektedir. Bunların arasında, binaların tasarım aĢamasında, FDM’li yapı
elemanının yapıya getirebileceği katkının modellenmesi yapı uygulamalarında ve tasarımında önemli
bir yol göstericidir [20-25].
Bu çalıĢmada, üzerinde yürünen bir teras çatı yapı elemanına 27°C faz değiĢim sıcaklığına sahip bir
FDM katmanı eklenerek oluĢturulan yapı bileĢeninin sayısal ve deneysel analizi gerçekleĢtirilmiĢtir.
Bunun için 50 cm x 50 cm boyutlarında çatı katmanlarından oluĢan bir model laboratuvar koĢullarında
oluĢturulmuĢ ve deneysel çalıĢma için kullanılmıĢtır. Deneysel çalıĢma sonuçlarının sayısal model ile
uyumu araĢtırılmıĢtır. Elde edilen sonuçlara göre Ġzmir ilinin iklimsel verileri kullanılarak yaz dönemi
için zamana bağlı benzetim gerçekleĢtirilerek ortaya konulan yapı elemanında uygun FDM kalınlıkları
araĢtırılmıĢtır.

2. DENEYSEL ÇALIŞMA
Yapı elemanı özelliklerini yansıtabilmek için, 50 cm x 50 cm boyutlarındaki bir detay üzerinde deneysel
çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu detay, ortamdan yalıtılmıĢ bir kutu içine yerleĢtirilir ve elemana
gerçekte karĢılaĢabileceği ısıl sınır koĢulları deneysel ortamda uygulanır. Ġki adet sabit sıcaklık
banyosunda Ģartlandırılan su, bakır borular ile yapı elemanına gönderilmektedir. Bu sayede eleman
içinde yer alan FDM'nin katılaĢması ve erimesi sağlanmaktadır. Sistemin gereken noktalarından
sıcaklık (ısıl çift ve dirençsel sıcaklık algılayıcıları -PT 100- ile) ve sisteme giren/çıkan suyun hacimsel
debi ölçümleri (debimetre ile) yapılır. Gelen veriler veri toplayıcıdan bilgisayara aktarılarak depolanır.
Benzer Ģekilde FDM'yi gözlemleyen kamera verileri de bilgisayara aktarılır. Deneysel düzenek ġekil
1’de Ģematik olarak gösterilmiĢtir.
Deneyde kullanılan baĢlıca cihazlar ve özellikleri Ģu Ģekildedir:
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Sabit Sıcaklık Banyosu_üst; hacim 6 litre, ısıtma kapasitesi 800 W, soğutma kapasitesi 20°C’de 200
W - 0°C’de 140 W, çalıĢma sıcaklık aralığı -40°C ile 100°C, hacimsel akıĢ 15 l/dk, sıcaklık stabilitesi
±0,05 °C, okuma doğruluğu ±0,5 °C.
Sabit Sıcaklık Banyosu_alt; hacim 8 litre, ısıtma kapasitesi 800 W, soğutma kapasitesi 20°C’de 200
W - 0°C’de 140 W, çalıĢma sıcaklık aralığı -20°C ile 100°C, hacimsel akıĢ 15 l/dk, sıcaklık stabilitesi
±0,05°C, okuma doğruluğu ±0,5 °C.
Sıcaklık Ölçme Sensörü; PT-100, Rodyum platin/Platin (Pt-Rh/Pt), çalıĢma aralığı -50 ile +150°C,
kablo 3 m.

Şekil 1. Deneysel düzeneğin Ģeması.
Debimetre; Elektromanyetik, Elektrotları CrNi (paslanmaz) çelik 1.4571 ve Hastelloy C276,
hassasiyeti 0,5-10 m/s okuma aralığında %0,5, 0,1-0,5 m/s okuma aralığında %1.
Veri Toplayıcı; Markası Agilent 34972, LXI, Yuva sayısı (slot) 3, Dijital Multimetre dahili 6,5-digit DMM
(22- bit), hassasiyet ±0,001°C, 1 GB LAN veya USB 2.0 ile bilgisayar bağlantısı, grafik web ara yüzü
ve veri kayıt yazılımı
Deney sırasında yapı elemanı, 1,8 cm kalınlığında sıkıĢtırılmıĢ ahĢap levhadan üretilmiĢ ve tüm
yüzeyleri çepeçevre 15 cm kalınlığında (5 adet 30 mm) düz yüzeyli ekstrüde polistren (XPS) sert
köpük ile yalıtılmıĢ bir kutunun içinde bulunmaktadır. Kutunun ön ve üst parçaları düzeneğin
esnekliğini sağlamak amacıyla sökülüp takılabilir üretilmiĢtir.
Sisteme enerji giriĢ çıkıĢı, sabit sıcaklık banyosu ile Ģartlandırıldıktan sonra, sistemde dolaĢtırılan
akıĢkanlar yardımıyla gerçekleĢtirilmektedir. Üst yüzeyde dıĢ ortamı temsil eden, alt yüzeyde ise iç
ortamı temsil eden sıcaklık koĢulları sağlanmaktadır. ġartlandırılan akıĢkan, incelenen yapı bileĢenine
ısıl iletkenliği yüksek 10 mm iç çapında (et kalınlığı 1,5 mm) bakır borularla taĢınmaktadır. Deneylerde
ısı transfer akıĢkanı olarak su kullanılmıĢtır. Düzeneğe verilen enerjinin yapı elemanı yüzeyine eĢit
dağılımını sağlamak amacıyla borular, serpantin biçimde bükülerek yerleĢtirilmiĢtir.
Deney kutusunun dıĢında yer alan bakır borular, 1cm et kalınlığına sahip kauçuk esaslı poliüretan
boru kaplaması ile yalıtılmıĢtır. Ayrıca 4 adet PT-100 tipi prob, ısı transfer akıĢkanının giriĢ ve çıkıĢ
sıcaklıklarını ölçmek amacıyla kullanılmıĢtır. AkıĢkanın sıcaklığı ölçüldükten sonra ısı kayıplarını
mümkün olduğunca aza indirmek amacıyla, PT-100’lerle deneysel hücre arasında, bakır boruların
etrafına 6 cm kalınlığında taĢyünü ısı yalıtımı eklenmiĢtir.
Kullanılan tüm ısıl çiftler T tipidir (bakır-konstantina). Isıtma ve/veya soğutma sırasında, hücre içinde
simetriyi ölçmek amacıyla, yapı elemanı içindeki ısıl çiftler (IÇ) hücrenin ortasından geçen bir düzleme
göre simetrik olarak yerleĢtirilmiĢtir. Kullanılan toplam 31 adet ısıl çiftin üçer adeti deney düzeneğinin
bulunduğu ortam sıcaklığını ve deney düzeneğinin dıĢ yüzey sıcaklıklarını ısı kayıplarının bulunması
için ölçmekte; diğer ısıl çiftler ise Tablo 1’de verilen yapı elemanları ara yüzeylerini ölçmekte
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kullanılmaktadır. Buna karĢılık faz değiĢim malzemesinin ısıl davranıĢının gözlenmesi için 11 adet ısıl
çift, 5’er mm aralıklı olarak yerleĢtirilmiĢtir.
Sıcaklık algılayıcılarının milivolt cinsinden çıktıları veri toplama sistemi tarafından kaydedilmektedir. Bu
birim, milivolt girdilerini ±0,001°C hassasiyetle santigrat derece cinsine çevirir. Sıcaklık algılayıcılarının
kalibrasyonu, kullanılan veri toplayıcı ile beraber TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ege Kalibrasyon
Laboratuvarı ve Metroloji Eğitim Merkezi laboratuvarında yapılmıĢtır. Ayrıca katı-sıvı ara yüzeyin
davranıĢını gözlemlemek için bir web kamerası yardımıyla deney süresince fotoğraf çekilmiĢtir.
Deneyde kullanılan yapı elemanı klasik bir düz teras çatıdır. Katmanlar ve özellikleri Tablo 1’de,
deneyde kullanılan yapı elemanının fotoğrafı ise ġekil 2’de verilmiĢtir.
Tablo 1. Yapı elemanının malzeme özellikleri.

Malzeme veya
bileĢenin çeĢidi
Seramik

Malze
me
Birim hacim kütlesi
Kalınlı
3
[kg/m ]
ğı
[cm]
0,9
1.750

Isıl iletim katsayısı
[W/mK]

Su buharı difüzyon direnç
faktörü [μ]

1,3

40/50

YapıĢtırma harcı

0,9

2.000

1,6

13/35

Donatısız beton

5

2.200

1,65

70 / 120

Su yalıtımı

1

1.200

0,19

1400

XPS levha

6

(≥ 25)

0,035

80-250

FDM

5

Donatılı beton

10

0,2
2.400

2,50

80 - 130

Şekil 2. Deneyde kullanılan yapı elemanı.
Deneysel çalıĢmalara baĢlamadan önce sistemden 25°C’de koĢullandırılmıĢ akıĢkan geçirilmiĢ ve tüm
sistemin 25°C sıcaklıkta dengeye gelmesi beklenmiĢtir. Tüm deneyler sırasında laboratuvar ortam
sıcaklığı da 25°C ye set edilmiĢtir, böylece sistemden ısı kayıpları azaltılmıĢtır. Düzenek öncelikle,
seçilen standart yapı elemanı (FDM olmayan) detayı için çalıĢtırılmıĢ, sıcaklık ölçümleri ve hesaplarla
sistemde enerji dengesinin sağlandığı gözlenmiĢtir. Bununla beraber detayın duyulur ısı kapasitesi ve
sistem kayıpları hesaplanmıĢtır. Sonra düzeneğe FDM yerleĢtirilmiĢtir. Detayda iç yüzey sıcaklığı
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25°C, dıĢ yüzey sıcaklığının 40 °C olması sağlanarak ölçümler yapılmıĢtır. Sıcaklık ölçümleri ile
beraber gözlemleme ve fotoğraflama ile irdelenen yapı elemanının ısıl davranıĢı, hesaplar ve grafikler
yardımıyla elde edilmiĢtir. Ayrıca elemanın gizli ısı depolama kapasitesi gözlenmiĢtir. Tekrarlanan
deney ile örtüĢtürülmesi sonucunda, iki deney arasında % 2,45 enerji farkı hesaplanmıĢtır. DıĢ yüzey
sıcaklığı farklı sıcaklıklar alınarak çalıĢma 50 °C ve 60 °C üst yüzey sıcaklıkları için tekrarlanmıĢtır.

3. SAYISAL ÇALIŞMA
Bu çalıĢmada sonlu hacim yöntemi ile hesap yapan ANSYS Fluent yazılımı kullanılmıĢtır [26]. Bu
yöntemde tanımlanan geometri, kontrol hacimlerine bölünerek her bir kontrol hacmini temsil eden
denklemler çözülür. Burada sırasıyla ağ içerisine akıĢı tanımlayan eĢitlikler entegre edilir, integral
eĢitlikler ayrıĢtırılarak cebirsel eĢitliklere dönüĢtürülür ve cebirsel eĢitlikler iteratif yöntemlerle çözülür.
Çözülen temel denklemler kütle, enerji ve momentum korunumunu kapsar [27].
Fluent analizi, bir yüzeyde koĢullandırılan, diğer yüzeyde ise ortam koĢulları etkisi altında kalan bir
levha eleman özelinde gerçekleĢtirilmektedir. Analizi basitleĢtirmek amacıyla, yapı elemanındaki ısı
aktarımının tek boyutlu olduğu, kullanılan malzemelerin termofiziksel özelliklerinin sabit olduğu,
sadece PCM’nin faz değiĢimi sırasında özgül ısı değerinin değiĢkenlik gösterdiği kabulleri yapılmıĢ ve
erime sürecinde PCM’deki doğal taĢınım ve donma sürecinde süper soğuma etkileri ihmal edilmiĢtir.
Öncelikle akıllı geometri ve ağ yapım araç kiti (GAMBIT) yardımıyla geometri ve ağ oluĢturulur,
bölgeler katı ve sıvı olarak tanımlanır, sınır koĢulları duvar olarak belirtilir ve Fluent’in okuyabileceği iki
boyutlu ağ geometrisi cinsine çevrilir. Hesapların hızlı yapılabilmesi için yatayda 10 cm geniĢliğinde
Yapı kesiti geometrisi oluĢturulmuĢtur. Ağın kalitesi çözümlerin de kalitesini etkilediğinden ağ
boyutlarına karar vermeden üç farklı ağ boyutuyla çalıĢılmıĢtır. Sonuçta FDM dıĢındaki malzemelerde
0,5 cm x 0,5 cm, FDM’de ise 0,5 cm x 0,2 cm’e karar verilmiĢtir.
Malzeme özellikleri Tablo 2’deki gibi tanımlanmıĢtır. FDM, geometride 5 cm kalınlığında
tanımlanmıĢtır. Bu durumda kütlede değiĢiklik olmaması için hem katı hem de sıvı durum için üretici
firma tarafından sıvı için verilen birim hacim kütle değeri kullanılmıĢtır. Erime ve donma döngülerinde
FDM’nin farklı davranıĢ göstermektedir ve faz değiĢim sıcaklıkları da bundan etkilenmektedir. FDM
tanımlanırken faz değiĢiminin 25,72 °C ile 26,22 °C arasındaki 0,5 °C’lik küçük bir aralıkta
gerçekleĢtiği ve gizli ısının sadece bu sıcaklık aralığında etkisi olduğu varsayılmıĢtır. Alınan gizli ısı
değeri 139000 J/kg’dır, duyulur ısı değeri ise 2400 J/kgK’dir. Bu durumda faz değiĢiminin meydana
geldiği 25,72 °C ile 26,22 °C arasında, FDM’ye hem duyulur hem de gizli ısı etki etmektedir. Kullanılan
gizli ısı değeri, ticari olarak verilen 184 kJ/kg’dan yaklaĢık 45 kJ/kg daha düĢüktür, ancak deney
ölçümleri ile uyum göstermektedir ve Sheth Karathia [28] tarafından da diferansiyel taramalı
kalorimetre ile ölçülmüĢtür.
Tablo 2. Fluent’e girilen malzeme özellikleri.

Malzeme veya bileĢenin çeĢidi

Birim hacim kütlesi [kg/m ]

Isıl iletim katsayısı W/mK]

Özgül
Isı
[J/kgK]

Seramik (ve yapıĢtırma harcı)

1.750

1,45

879

Donatısız beton

2.200

1,1

850

Su yalıtımı (3 kat)

1.200

0,19

920

3

PCM (katı ve sıvı)
PCM (faz değiĢiminde)

760

0,2

2.400
141.400

XPS levha (2 kat)

25

0,035

1.213

Donatılı beton

2.400

1,2

920

Dinamik
viskozite
[kg/ms]

0,02
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Hücre bölge koĢulları katı veya sıvı olarak Gambit’te PCM için sıvı, diğer malzemeleri için ise katı
olarak belirtilmiĢti. Sınır koĢulları Gambit’te duvar olarak verilmiĢtir. Deney düzeneğinin yan yüzeyleri
izole edilmiĢtir. Alt ve üst yüzeylerde ise deneylerde ölçülen sıcaklık değerleri kullanıcı tanımlı
fonksiyon olarak zamana bağlı tanımlanmıĢtır [29].
Fluent açılırken iki boyutlu, çift hassasiyetli çözücü seçilmiĢtir. Ağ programa okutulmuĢtur. Enerji
modülü açılmıĢtır. Çözüm yöntemlerinden enerji için “QUICK” ayrıĢtırma Ģeması ve zamana bağlı
formüller “first order implisit” olarak seçilmiĢtir. Yakınsama ölçütü seçiminde dört durum
karĢılaĢtırılmıĢtır ve enerji değerlerindeki 10-10 yakınsama seçilmiĢtir. Bu iĢlemlerden sonra çözüm
baĢlatılmıĢtır. Çözüm sırasında zaman adımı, 300 saniye, sabit kullanılmıĢtır. Zaman adımı
belirlenirken üç değer için benzetim gerçekleĢtirilmiĢtir.
50C Deney sonuçları ile benzetim sonuçları arasında 72 saat için %5,30 fark hesaplanmıĢtır. Faz
değiĢiminin gerçekleĢtiği ilk 24 saat için hesaplanan fark ise %5,46’tür. Sonuçlar ġekil 3’de
karĢılaĢtırmalı olarak gösterilmiĢtir. Ayrıca katmanların ölçülen ve benzetim sonucu hesaplanan
sıcaklıklarına bakıldığında en iyi uyuĢma Betonarme döĢeme ile XPS arasında görülmektedir. Burada
daha çok duyulur ısının baskın olduğundan kaynaklanmaktadır. Diğer katmanlar ise FDM ile doğrudan
temas halindedir ve bu katmanlarda sıcaklık eğrileri benzerlik göstermekle beraber tam
örtüĢmemektedir.

Şekil 3. Deneyde ölçülen ve benzetimde elde edilen sıcaklık verileri.
Sayısal analiz sonuçları, önerilen Fluent ile modelleme yönteminin doğruluğunu onaylamıĢtır. Sayısal
çalıĢmada FDM’lerin ulaĢtıkları son sıcaklıklar ile deneysel ölçümlerde ulaĢılan son sıcaklık değerleri
arasındaki kısmi farklılıkların olası nedenleri aĢağıda sıralanmıĢtır; Metal kutu ve hava boĢluğunun ısıl
iletim değerlerinin modelde FDM ısıl iletim değerine eklenmesinin tercih edilmesi, Analizin tek boyutlu
yapılması, FDM sıvı haldeyken FDM’deki doğal taĢınım etkisinin ihmal edilmesi, Malzemelerin
termofiziksel özelliklerinden kaynaklanan farklılıklar, Seçilen ağ boyutundan kaynaklanan fark, Uzun
hesap sürelerinden kaynaklanan sayısal hatalar, FDM'nin katı ve sıvı halleri arasında meydana gelen
hacim değiĢiminin ihmal edilmesi ve Deney düzeneğinde alınan yalıtım önlemlerine rağmen oluĢan
olası sistem kayıplarının -çok az olmasına rağmen- modelde ihmal edilmesi sayılır. Ancak bu
çalıĢmanın amacı için yeterli uyum sağlanmaktadır.
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4. BENZETİM ÇALIŞMASI
Deneysel olarak ölçülen yapı elemanı ısıl davranıĢı, Ġzmir ili iklim verilerine göre, 3. Kısımda anlatılan
Fluent modeli ile benzetim yöntemiyle yaz durumu için incelenmiĢtir.
4.1. Benzetim Sınır Koşulları ve Hesap Yöntemi
Benzetimin belirli bir soruna uygulanmasında, sayısal modele verilecek sınır koĢulları doğru
tanımlanmalıdır. Bu sorunda, dıĢ ortamda, elemanın içindeki iletime ek olarak iklim koĢulları için
taĢınım ve ıĢınım etkileri de göz önüne alınmıĢtır. Ġç ortamda ise, mekan iklimlendirildiği için sabit
sıcaklık olduğu var sayılmakta ve taĢınım etkisi tanımlanmakta, ıĢınım etkisi ise ihmal edilmektedir.
Buna göre dıĢ yüzey sınır koĢulları, iklim koĢulları ve yüzey özelliklerini göz önünde bulunduran ve
EĢitlik 1’de verilen bağıntı ile hesaplanmaktadır.
(1)
Bu eĢitlikte,
α: ısıl yutma katsayısı [-],
2
I: yüzeye gelen güneĢ ıĢınımı [W/m ],
2 4
: Stefan–Boltzmann sabiti [5,67 . 10−8 W/m K ],
ε: yayma oranı [-],
Tgök: gökyüzü sıcaklığı [K], ve
2
hdıĢ: taĢınım katsayısı [W/m K]’dır.
Burada, α ve ε değerleri kaplama yüzeyi karakteristikleridir. Yüzey sıcaklığı hesaplamasında çatı
kaplama malzemesinin emicilik katsayısı için Prado ve Ferreira’nın ölçüm sonuçları [30] kullanılmıĢtır.
I, Tgök ve T∞ iklim koĢullarına göre zamana bağlı değiĢkenlerdir. Tgök, T∞ ve çiy noktası sıcaklığına (T y,
K) bağlı olarak, Davies’te verilen EĢitlik 2 ile hesaplanır [31]:

(2)
Ġklim verileri benzetime, zamana bağlı kullanıcı tanımlı fonksiyon olarak girilmektedir. h dıĢ ve hi için,
TS-825’ten düz çatı için verilen sabit değer alınmıĢ ve benzetime sınır koĢulu olarak girilmiĢtir [32].
Çatının soğutma yüküne olan etkisinin irdelenmesinde, soğutmanın baskın olduğu Mayıs-Eylül ayları
arasındaki 5 ayın benzetimi gerçekleĢtirilmiĢtir. Çatının baĢlangıçtaki sıcaklık koĢulları Nisan ayının
son 3 gününün çalıĢtırılması sonucu elde edilmiĢtir. Benzetimler FDM’siz ve FDM’nin 1, 2, 3, 4 ve 5
cm kalınlığında kullanıldığı detaylar için gerçekleĢtirilmiĢtir. Gözlemlenen ana çıktılar ise FDM erime
ara yüzü ve çatı elemanının alt yüzeyindeki ısı akısıdır. FDM ara yüzü grafikleri FDM’nin etkinlik
gösterdiği zamanı ve kalınlığı, ısı akısı hesapları ise dıĢ ortamdan iç mekana çatıdan giren enerjiyi
2
göstermektedir. Isı enerjisi, birim alandan giren enerji [Wh/m ] cinsinden verilmektedir.
4.2. İzmir İklim Verileri
Ġzmir ili 38º 43’ enleminde, 27º 17’ boylamında ve deniz seviyesinden 25 metre yükseklikte
bulunmaktadır. Genelde Akdeniz iklimi özelliği gösteren Ġzmir’de Ġzmir’de, kıĢları ılık ve bol yağıĢlı,
yazları ise sıcak ve kurak geçer. Yıl boyunca nem oranı fazladır [33]. Ayrıca gündüz ve gece sıcaklık
farkı çok fazla değildir [34]. Ġzmir körfez havzasında yaz aylarında kuzey rüzgarları hakimdir.
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4.3. Benzetim Sonuçları
Bu iklim verilerini girdi olarak kullanarak Mayıs-Eylül ayları arasında benzetim gerçekleĢtirilmiĢtir.
Farklı FDM kalınlıkları için FDM’nin erime katılaĢma döngüsü, Ġzmir’de Mayıs ayı boyunca yapılan
benzetim sonuçları ġekil 4’de verilmiĢtir. Burada 1 cm kalınlıkta FDM’de her gün erime-katılaĢma
tamamen gerçekleĢirken, 3 cm FDM’de ayın ilk yarısından sonra tam katılaĢmanın neredeyse
gerçekleĢmediği görülmektedir. 5 cm FDM kullanılan durumda ise, ayın 18’inden sonra FDM’nin
yaklaĢık üst 2 cm’lik kısmında erime-donma gerçekleĢmekte, kalan kısmı ise sürekli sıvı halde
kalmaktadır. ġekil 4’den bir aydaki FDM davranıĢını yorumlamak için 5 cm FDM’li grafiğin tek baĢına
yeterli olduğu görülmüĢtür. Mayıs-Eylül ayları arasında 5 cm’lik FDM sonuçları ġekil 5’de verilmiĢtir.

Şekil 4. Ġzmir’de Mayıs ayında FDM'nin katı (siyah)-sıvı (beyaz) durumu
FDM'nin ısı enerjisi depolama için toplam kapasitesi, mevcut FDM miktarına olmakla birlikte FDM'nin
ısı depolama kapasitesinden tümüyle yararlanmak için, tüm FDM’nin faz değiĢtirmesi gerekmektedir.
Yaz koĢullarında, bir kaç sıcak yaz günü sonrasında, sıvı FDM'de depolanan gizli ısı dıĢ ortama
verilmemekte ve tüm FDM’de katılaĢma sıvılaĢma döngüsü gerçekleĢmemektedir. Bu nedenle,
Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında görülen iyileĢme daha çok duyulur ısı kapasitesinden
kaynaklanmaktadır (ġekil 5b,5c,5d). Ancak güneĢ enerjisinin etkin olarak saklandığı mevsimsel geçiĢ
dönemlerinde, yani Mayıs ve Eylül aylarında daha fazla etki görülmektedir (ġekil 5a,5e).
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SONUÇ
Bu çalıĢma, FDM'lerin ve dolayısıyla gizli ısı depolama malzemelerinin yapıya entegrasyonu
konusundaki çalıĢmalara bir katkı koymaktadır. ÇalıĢmada, FDM eklenen bir düz çatı elemanının ısıl
davranıĢı deneysel olarak ölçülmüĢ, bu verilere dayanarak bir benzetim modeli doğrulanmıĢ ve model
Ġzmir ilinde 5 aylık soğutma dönemindeki olası FDM davranıĢını tahmin etmek için kullanılmıĢtır.

Şekil 5. Ġzmir’de Haziran-Eylül aylarında FDM'nin katı (siyah)-sıvı (beyaz) durumu.
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Birbirini doğrulamak için FDM'siz ve FDM’li deneyler yapılarak eleman katmanlarındaki sıcaklık
değiĢimleri, enerji girdi, çıktı ve kayıpları karĢılaĢtırılmıĢtır. Zamana bağlı yüzeylerdeki sıcaklık
değiĢimi grafikleri ve FDM erime fotoğrafları ile FDM davranıĢı hakkında yorumda bulunulmuĢtur. Yapı
elemanının ısıl davranıĢı sayısal olarak, sonlu hacim yöntemi ile hesap yapan ANSYS Fluent
bilgisayar yazılımı ile modellenmiĢtir. Model ve deneyler arasında yeterli uyum gözlenmiĢtir. Bunun
sonrasında model Ġzmir’de Mayıs-Eylül ayları arasında farklı kalınlıklarda FDM davranıĢı
modellenmiĢtir.
FDM'nin ısı enerjisi depolama kapasitesi, mevcut FDM miktarına bağlıdır, ancak FDM'nin tümü faz
değiĢtirdiğinde, depolama kapasitesi doyum noktasına ulaĢmaktadır. Model sonuçları, Ģu anda
incelenen problem ve detayda seçilen FDM'nin erime-donma döngüsünü sürekli gerçekleĢtiremediğini
göstermektedir. Yaz koĢullarında, dıĢarıdan yardım almadan sıvı FDM’de depolanan gizli ısı dıĢ
ortama verilememekte, yani Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında FDM daha çok sıvı halde
bulunmaktadır (ġekil 5b,5c,5d). Bu nedenle, belirtilen zaman aralığında sistemin gizli ısı etkisi
istenildiği gibi kullanılamamakta, daha çok duyulur ısıdan kaynaklanan etki görülmektedir.
Yaz-kıĢ arasındaki geçiĢin gerçekleĢtiği Mayıs ve Eylül aylarında ise erime-katılaĢma döngüsü daha
yüksek kalınlıklarda gerçekleĢebilmektedir (ġekil 4, ġekil 5e). Buradan hareketle FDM’nin geçiĢ
aylarında daha baĢarılı olduğu söylenebilir. ÇalıĢmada modellenmeyen kıĢ aylarında ise 25 °C’nin
altındaki dıĢ ortam sıcaklıkları, FDM’nin çoğu zaman katı halde olmasını sağlayacaktır. Bu nedenle
seçilen malzemenin yeterli baĢarımı göstermediği söylenebilir. Böylece FDM seçimi öncesinde yapının
yer aldığı iklim bölgesi ile yapı yerinin mikro iklimsel ölçekteki ay ve mevsimlere bağlı ortam
özelliklerinin önceden çok iyi irdelenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Dört mevsimi olan bir iklimde,
bir FDM'nin her hava koĢulu altında baĢarı göstermesi mümkün değildir. Bu yüzden; yaz, kıĢ ve bahar
dönemleri için farklı iki veya üç FDM kullanılmasının potansiyeli değerlendirilebilir.
ÇalıĢmada getirilen model, ileride farklı iklim koĢullarında yapı kabuğundaki pek çok değiĢkenin
etkisini inceleme amaçlı çalıĢmalarda kullanılabilecek esnek bir modeldir. Yapılabilecek çalıĢmaların
içinde; çeĢitli yapı detaylandırmaları, daha ucuz ve kolay bulunan FDM’lerin incelenmesi, farklı FDM
miktarı, kaplama malzemesi özellikleri, güneĢe yönlenme, gölgelenme, farklı mekan sıcaklıkları, çeĢitli
iklimsel özellikler ve gece havalandırması uygulamaları sayılabilir. Buna ek olarak, ilerideki
çalıĢmalarda, bu çalıĢmanın kapsamı dıĢında olan; detayın uygulanma sorunları ve yaĢam boyu
maliyet analizi gibi konuları araĢtırmak olasıdır. Her ne kadar Ģu anda ekonomik olmasa da FDM gibi
yeni malzemeler ve yapıda kullanımlarıyla ilgili detaylar geliĢtirildikçe performanslarının artacağı ve
gitgide daha ekonomik olacağı öngörülmektedir.
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VE SOĞUTMA YÜKLERĠ AÇISINDAN KARġILAġTIRILMASI
AyĢe DEMĠRTAġ
Gülay ZORER GEDĠK

ÖZET
Türkiye’de kullanılan yapı üretim yöntemi enerji verimliliği açısından olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.
Yapının bulunduğu bölgenin iklimsel özellikleri göz önünde bulundurulmadan yapılan tasarımlar ve
plansız kentleĢme sonucunda ortaya çıkan tekdüze yapılaĢma yapılarda enerji kullanımını belirgin
derecede arttırmaktadır.
Bu çalıĢmanın amacı Türkiye’nin beĢ farklı iklim bölgesi için otel yapılarının plan tiplerini ısıtma ve
soğutma için harcanan enerji açısından karĢılaĢtırarak her iklim bölgesi için seçilen pilot ilde en verimli
biçimleniĢi belirlemektir.
Yapılan hesaplamaların değerlendirme ölçütü, farklı fonksiyondaki yapılar için değiĢkenlik gösterir. Bu
çalıĢmada otel yapıları incelendiğinden, değerlendirmeler farklı biçimlerdeki yapılarda kat baĢına
düĢen ve yatak baĢına düĢen ısıtma ve soğutma yükünün miktarı açısından yapılmıĢtır. Kat alanı ve
ısıtılan hacim sabit tutularak modellenen yatak katlarında oda sayıları farklılık göstermektedir. Bu
sebeple, sonuçlar yatak katı ve yatak baĢına düĢen enerji miktarı açısından karĢılaĢtırıldığında en
verimli sonucun elde edildiği biçimlerin farklılaĢtığı görülmüĢtür.
Anahtar Kelimeler: Isıtma yükü, soğutma yükü, iklimle dengeli tasarım, binalarda enerji tüketimi

ABSTRACT
Geographic, topographic and climatic charateristics of the region should be taken into consideration
during design phase to minimise energy consumption and also to provide buildings which belong to
their environment.
The objective of this study is to define the most energy efficient building form in terms of the energy
used for heating and cooling of hotel buildings in the variable climate zones.
The assessment criteria for the calculations vary according to the function of the building. In this study,
total energy consumption for a guest room floor and the energy requirement per single bed are
evaluated for hotel buildings. The number of rooms varies in the bedroom floors according to building
form being modeled while keeping constant the heated volume and floor area.
Results were compared in terms of the amount of energy spent per bed and for the entire guest room
floor. It was observed that the most efficient building form varies according to the amount of energy
spent per bed or the amount of energy spent for the entire guest room floor.
Key words: Heating load, cooling load, climate responsive design, energy consumption in buildings
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1. GĠRĠġ
Çevresel iklim elemanlarının etkilerine bağlı olarak bir mekan içerisinde iklimsel konforun ek enerji
sistemlerine en az gereksinme duyulacak Ģekilde sağlanabilmesi için, tasarımcının denetiminde
yapma çevreye iliĢkin olan parametrelerinin uygun değerlere sahip olmaları gerekmektedir. Isıtma ve
iklimlendirme enerjisi korunumunda etkili olan tasarım parametreleri, yapının konumu ve yönlendiriliĢ
durumu, yakın çevredeki yapılaĢma durumu, yapı biçimi, yapı kabuğu Ģeklinde sıralanabilir. Ayrıca,
açık mekanların ve çevrenin yüzey gereçlerinin fiziksel özellikleri, çevre yapıların ve öğelerin biçim,
boyut, konum gibi geometrik özellikleri de tasarımı etkileyen faktörlerdendir.
Yapı biçimi; plandaki yapı uzunluğunun yapı derinliğine oranı, yapı yüksekliği, çatı türü, eğimi, cephe
eğimi ve çıkıntıları gibi yapıyı oluĢturan geometrik değiĢkenler aracılığıyla tanımlanabilir. Yapıların ısı
kaybı/kazancı, yapının cephe alanının yapı hacmine oranına (A/V oranı) bağlı olarak artar veya azalır.
Aynı hacmi çevreleyen farklı biçimler için yapı dıĢ yüzey alanı ve dıĢ yüzeylerden kaybedilen ve
kazanılan ısı miktarları da farklı olacaktır. Biçimde uzunluğun optimizasyonu iklim tipine bağlıdır. Yapı
biçiminin belirlenmesinde yörenin iklimsel özellikleri oldukça etkilidir [1]. Literatürde iklim bölgelerine
göre uygun yapı biçimi ve yönlendirme üzerine yapılan baĢlıca çalıĢmalar incelendiğinde, iklimin
olumlu etkilerinden yararlanmayı olumsuz etkilerinden korunmayı olanaklı kılacak biçimde öneriler
geliĢtirildiğini görmekteyiz.
Bu çalıĢmanın amacı Türkiye’nin beĢ farklı iklim bölgesinden seçilen illerde, otel yapılarının plan
tiplerini ısıtma ve soğutma enerjisi tüketimi açısından karĢılaĢtırarak, her iklim bölgesi için en verimli
biçimleniĢi belirlemektir. ÇalıĢma otel planlamaları özelinde yapı biçimi parametresine dayanan bir
karĢılaĢtırma çalıĢmasıdır, çalıĢmanın sınırlılıkları kapsamında, sadece yapı kabuğunu oluĢturan
fiziksel özellikleri sabitlemek için TS 825'in iklim bölgelerine göre tavsiye ettiği sınır değerlere göre
kabul yapılarak, yapı kabuğunun fiziksel özellikleri belirlenmiĢtir. ÇalıĢmanın ısıtma ve soğutma yükü
hesapları, EnergyPlus dinamik simülasyon motorunu kullanan bir program aracılığıyla yapılmıĢtır.
Yapıların fonksiyonuna göre değerlendirme ölçütü değiĢebilir. Bu çalıĢmada otel yapıları incelendiği
için, yatak katları dikkate alınmıĢtır. Ancak diğer çalıĢmalardan farklı olarak, yatak katının toplam enerji
yükü yanında yatak baĢına düĢen enerji yükü de değerlendirilmiĢtir. Türkiye’de imar yönetmeliklerinde
her arsa için TAKS ve KAKS oranları belirlenmiĢtir. Azami bina sahası, imar planı üzerinde yazılı
TAKS ile belirtilmiĢ miktardan büyük olamaz. Bu sebeple bu çalıĢmada belirli bir arsada inĢa edileceği
öngörülen otel yapısı için tasarlanan farklı biçimlerin taban alanları (yatak katı alanı) ve ısıtılan
hacimleri sabit tutulmuĢtur. Ġncelenen plan tiplerinin oda sayıları ve odaların yönlere göre dağılımları
farklılık göstermektedir. Dolayısıyla biçimleniĢe bağlı olarak A/V oranı ve yönlendirme farklılığı önemli
birer değiĢken olmaktadır. ÇalıĢmada otel yapılarında kullanılan 8 adet plan tipi değerlendirilmiĢtir [2].

2. FARKLI ĠKLĠM BÖLGELERĠNDE YAPILARIN ISITMA VE SOĞUTMA YÜKLERĠNĠN
KARġILAġTIRILMASINDA KULLANILAN YAKLAġIM ve YAKLAġIMIN UYGULAMASI
Bu çalıĢmada uygulanan yaklaĢım, iklim verilerinin elde edilmesi, iklimde değerlendirmeye esas
alınacak baskın dönemin belirlenmesi, iç mekan konfor değerlerinin belirlenmesi, plan tiplerinin
belirlenmesi, yapı kabuğu kesitinin belirlenmesi, ısıtma ve soğutma yüklerinin hesaplanması, en uygun
yapı biçiminin / plan tipinin belirlenmesi adımlarından oluĢmaktadır.
2.1. Ġklim verilerinin elde edilmesi
Türkiye’de ılıman kuru, ılıman nemli, sıcak kuru, sıcak nemli, soğuk olarak tanımlanan 5 ana iklimsel
bölgeyi temsil eden iller sırasıyla, Ankara, Ġstanbul, Diyarbakır, Antalya ve Erzurum illeri olarak
seçilmiĢtir. Ġklim verilerini elde etmek için Meteonorm programı kullanılmıĢtır. Programdan elde edilen
veriler, DMĠ tarafınca ölçümlenmiĢ, il ve ilçelere ait uzun yıllar içinde gerçekleĢen ortalama değerlere
ait istatistiksel veriler ile karĢılaĢtırılarak doğrulukları teyit edilmiĢtir.
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2.2. Ġklimin Değerlendirmeye Esas Alınacak Baskın Döneminin Belirlenmesi
Ġklimin baskın olan dönemini belirlemek için birçok araĢtırma yapılmıĢtır. Her ayın her gününün
saatlerine iliĢkin dıĢ hava sıcaklığı değerlerinin eĢdeğer sıcaklık noktalarının birleĢtirilmesiyle, zamana
bağlı eĢdeğer sıcaklık eğrileri oluĢturulabilir. Isıtma ve soğutma dönemlerinin belirlenmesinde temel
olan dıĢ hava sıcaklığı değerleri TS 2754’ten alınarak seçilen pilot iller için oluĢturulan grafikler
kullanılmıĢtır. Grafikte daha uzun sürdüğü belirlenen dönem, yörede yerleĢmelerin ve yapıların
tasarımında baskın olması gereken iklimsel dönemi belirtir [2], [3]. Buna göre;
Ilıman kuru iklim bölgesini temsil eden Ankara’ da soğuk dönem,
Ilıman nemli iklim bölgesini temsil eden Ġstanbul’da soğuk dönem,
Sıcak nemli iklim bölgesini temsil eden Antalya ‘da sıcak dönem,
Sıcak kuru iklim bölgesini temsil eden Diyarbakır’da sıcak dönem,
Soğuk iklim bölgesini temsil eden Erzurum’da soğuk dönem baskın olarak belirlenmiĢtir.
2.3. Ġç Mekan Konfor Değerlerinin Belirlenmesi
Ġç mekan konfor koĢulları ASHRAE standardına göre belirlenmiĢtir. Buna göre bu çalıĢmada, otel
odasında, oturur vaziyette insanlar için (0,9 met), giysi yalıtım direncinin kıĢın 1,00 clo, yazın 0,50 clo
olduğu kabul edilmiĢtir.
Isıtma, doğal havalandırma ve iklimlendirme sistemleri, iç mekan hava sıcaklığı 18 °C’nin altına
düĢtüğünde ısıtma sistemi, 26 °C’nin üstüne çıktığında soğutma sistemi devreye girecek Ģekilde
ayarlanmıĢtır. Isıtma için doğalgazlı radyatör sistem, soğutma için split klima kullanıldığı kabul
edilmiĢtir. Doğal havalandırma ve mekanik havalandırma sistemlerinin bir arada kullanıldığı
varsayılmıĢtır. Doğal havalandırma iç mekan hava sıcaklığı 22 °C’nin üzerine çıktığında
kullanılmaktadır. KiĢi baĢı temiz hava değeri 10,4 l/s-kiĢi’nin altına düĢtüğünde mekanik havalandırma
devreye girmektedir. ÇalıĢmada araç-gereç faktörü ihmal edilip bunlardan kaynaklanan ısı kazançları
hesaba katılmamıĢtır [4].
2.4. Plan Tiplerinin Belirlenmesi
Değerlendirilecek plan tipleri belirlenirken otel yapılarında en çok kullanılan plan tipleri araĢtırılarak,
avlulu alternatifleriyle birlikte toplam 8 adet plan tipi oluĢturulmuĢtur. Bunlar sırasıyla; çift yönlü
dikdörtgen, çift yönlü ĢaĢırtılmıĢ, kare avlulu, kare avlusuz, üçgen avlulu, üçgen avlusuz, daire avlulu
ve daire avlusuz plan tipleridir (Sekil 1).
Aynı arsada imar yönetmeliklerinde belirlenen belirli bir TAKS’ a göre tasarım yapılacağı
düĢünüldüğünden, tüm plan tiplerinde yatak katı alanı sabit tutulmuĢtur. Bu sebeple, incelenen plan
tiplerinin biçimleniĢlerine bağlı olarak oda sayıları ve odaların yönlere göre dağılımları farklılık
göstermektedir. Dolayısıyla biçimleniĢe bağlı olarak A/V oranı ve yönlendirme farklılığı önemli bir
değiĢken olmaktadır. OluĢturulan plan tiplerinin özellikleri Tablo 1’de verilmiĢtir.
Tablo 1. Seçilen Plan Tiplerinin Özellikleri
Yüzey Alanı

A/V Oranı

Oda Adedi

Çift Yönlü Dizilim

360,8

0,16

24

Çift Yönlü ġaĢırtılmıĢ

375,2

0,17

22

Kare Avlulu

501,2

0,22

24

Kare Avlusuz

313,6

0,14

20

Üçgen Avlusuz

315

0,14

20

Üçgen Avlulu

507

0,23

23

Daire Avlulu

464

0,21

24

Daire Avlusuz

279

0,13

18

Plan Tipi

*Ġncelenen plan tiplerinin kat alanları ve ısıtılan hacimleri eĢittir.
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Çift Yönlü Dikdörtgen

Çift Yönlü Şaşırtılmış

Kare Avlulu

Kare Avlusuz

Daire Avlulu

Daire Avlusuz

Üçgen Avlulu

Üçgen Avlusuz

ġekil 1. Seçilen plan tipleri
2.5. Yapı Kabuğu Kesitinin Belirlenmesi
Otel yapılarının yapı kabuğu kesitleri TS825’te farklı iklim bölgeleri için tavsiye edilen ısı geçirgenlik
katsayısı değerlerine göre oluĢturulmuĢtur [6]. KarĢılaĢtırma yapabilmek için, aynı malzemeler
kullanılmıĢ, farklı U değerleri ısı yalıtım katmanının kalınlığı değiĢtirilerek elde edilmiĢtir. Yapı
kabuğunda kullanılan malzemelerin özellikleri ve illere göre U değerleri Tablo 2’de verilmiĢtir. Yapı
kabuğunun saydam alanlarında kullanılan malzemelerin özellikeri ise Tablo 3’te verilmiĢtir.
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Tablo 2. Yapı kabuğunda kullanılan opak malzemeler ve fiziksel özellikleri
Malzeme

Kalınlık (d)

Isıl iletkenlik hesap
değeri (λ)

Isı Geçirgenlik
Direnci (d/λ)

Çimento esaslı dıĢ sıva

0,03 m.

1,4 W/mK

0,21 m K/W

DüĢey Delikli Tuğla

0,19 m.

0,44 W/mK

0,43 m K/W

Extrude Polistren
Köpük Levha
Isı Yalıtımı

2

2

2

Ankara

0,04 m.

1,33 m K/W

Ġstanbul

0,03 m.

1,00 m K/W

Antalya

0,02 m.

2

2

0,03 W/mK

0,66 m K/W
2

Diyarbakır 0,03 m.

1,00 m K/W

Erzurum

1,66 m K/W

Alçı sıva

2

0,05 m.
0,02 m.

2

0,51 W/mK

0,039 m K/W

Tablo 3. Yapı kabuğunun saydam alanlarında kullanılan malzemeler
Pencere tipi

Cam Tipi

Pancere Boyutları

Kalınlık

U değeri

AhĢap Doğramalı
Çift Camlı Pencere

Low-e

100 x 140 cm.

6+12+6 mm
(Argon Dolgulu)

1,49 W/m K

2

2.6.Isıtma ve Soğutma Yüklerinin Hesaplanması
Bu çalıĢmada ısıtma ve soğutma yükü hesapları, EnergyPlus dinamik simülasyon motorunu kullanan
bir program aracılığıyla yapılmıĢtır. Program, tasarlanan yapıların enerji kullanımını, doğal
havalandırma ve gölgelendirme, iklimlendirme sistemlerinin etkinliğini test etmek, yıllık enerji kullanımı
ve karbondioksit emisyonu değerlerini analiz etmek için geliĢtirilmiĢ bir çevresel analiz programıdır.
2.7.En Uygun Yapı Biçiminin / Plan Tipinin Belirlenmesi
Hesaplanan yıllık toplam ısıtma ve soğutma yükü miktarları her bir iklim bölgesi için optimum sonucu
veren plan tipini bulmak için karĢılaĢtırılmıĢtır. Yapılan karĢılaĢtırma sonucunda her iklim bölgesi için
ısıtma ve soğutma yükü bakımından en uygun plan tipi belirlenmiĢtir.
Bu çalıĢmada, gerçek imar durumu ve emsal hesabı dikkate alınarak kat alanı ve ısıtılan hacim sabit
tutulmuĢtur. Kat alanı ve ısıtılan hacim sabit olsa da plan tiplerinin biçimleniĢlerine göre oda sayısı,
yönleniĢ durumu ve A/V oranları değiĢmektedir. Bu da aynı hacme sahip farklı plan tiplerinin enerji
gideri açısından farklılık göstermesine sebep olmaktadır.
Sonuçlar, her il için, yatak katının yıllık enerji yükü değerleri ve aynı zamanda otel fonksiyonu dikkate
alınarak, yatak baĢına düĢen enerji yükü değerleri açısından değerlendirilmiĢ ve karĢılaĢtırılmıĢtır.
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3 BULGULAR ve DEĞERLENDĠRME
Hesap sonuçları, ılıman kuru ve ılıman nemli iklimi temsil eden Ankara ve Ġstanbul’da yıllık toplam
ısıtma yükü açısından değerlendirildiğinde tercih edilmesi gereken plan tipinin iki pilot ilde de aynı
olduğu görülmektedir. Ġki ilde de baskın olan soğuk dönemde en düĢük ısıtma yükünü sağlayan plan
tipi Kare Avlusuz plan tipi olmuĢtur. Plan tipleri, yatak baĢına düĢen yıllık toplam yük açısından
değerlendirildiğinde en verimli plan tipi yine Kare Avlusuz olmuĢtur.
Bu plan tipinde, yatak katında bulunan oda sayısı diğer plan tiplerine göre daha az olmasına rağmen
yapının A/V oranının çok düĢük olması bu plan tipinin daha düĢük ısıtma yüküne ihtiyaç duymasını
sağlamıĢtır (ġekil 2, ġekil 3, ġekil 4, ġekil 5)

ġekil 2. Ankara için hesaplanan yıllık ısıtma ve soğutma yükü değerleri

ġekil 3. Ankara yatak baĢına düĢen ısıtma ve soğutma yükü değerleri

ġekil 4. Ġstanbul için hesaplanan yıllık ısıtma ve soğutma yükü değerleri
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 1553 _______

ġekil 5. Ġstanbul yatak baĢına düĢen ısıtma ve soğutma yükü değerleri
Antalya için yapılan hesaplamalar sonucunda, yatak katı yıllık toplam soğutma yükü ve yıllık toplam
ısıtma ve soğutma yükü açısından en uygun yapı biçiminin çift yönlü ĢaĢırtılmıĢ olduğu görülmektedir.
Bu plan tipinin A/V oranının yüksek olması, Kuzeye bakan cephe alanının fazla olması ve güney
cephesindeki ĢaĢırtmadan kaynaklanan gölgelenme faktörü sebebiyle bu plan tipi soğutma yükü
açısından en uygun sonucu vermiĢtir (ġekil 6).
Plan tipleri, yatak baĢına düĢen soğutma yükü açısından değerlendirildiğinde en verimli plan tipi çift
yönlü dikdörtgen olmuĢtur. Bu plan tipinde yatak katında bulunan oda sayısı çift yönlü ĢaĢırtılmıĢ plan
tipine göre daha fazla olduğundan yatak baĢına düĢen enerji ihtiyacı daha azdır (ġekil 7).

ġekil 6. Antalya için hesaplanan yıllık ısıtma ve soğutma yükü değerleri

ġekil 7. Antalya yatak baĢına düĢen ısıtma ve soğutma yükü değerleri
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 1554 _______

Diyarbakır için yapılan hesaplamalar sonucunda, yatak katı yıllık toplam soğutma yükü açısından en
düĢük sonucu veren yapı biçiminin çift yönlü ĢaĢırtılmıĢ olduğu görülmektedir (ġekil 8) Kuzey cephesi
alanının fazla olması ve güney cephesinde ĢaĢırtmadan kaynaklanan gölgelenme faktörü sebebiyle en
uygun plan tipi çift yönlü ĢaĢırtılmıĢ plan tipi olmuĢtur. Fakat yıllık toplam ısıtma ve soğutma yükü
açısından en verimli tip kare olmuĢtur (ġekil 8).
Plan tipleri, yatak baĢına düĢen soğutma yükü açısından değerlendirildiğinde en verimli plan tipi yine
çift yönlü ĢaĢırtılmıĢ plan tipi olmuĢtur. Çift yönlü ĢaĢırtılmıĢ plan tipinde yatak katında bulunan oda
sayısı diğer plan tiplerine göre daha az olmasına rağmen yıllık toplam soğutma yükü açısından
değerlendirildiğinde diğer plan tiplerinden çok daha avantajlı olduğundan yatak baĢına düĢen enerji
miktarı da daha düĢük çıkmıĢtır (ġekil 9).

ġekil 8. Diyarbakır için hesaplanan yıllık ısıtma ve soğutma yükü değerleri

ġekil 9. Diyarbakır yatak baĢına düĢen ısıtma ve soğutma yükü değerleri
Erzurum için yapılan hesaplamalar sonucunda yatak katı yıllık toplam ısıtma yükü ve yıllık toplam
ısıtma ve soğutma yükü açısından en verimli yapı biçiminin, değerlendirilen tipler içinde en kompakt
yapı formunu oluĢturan kare avlusuz plan tipi olduğu görülmektedir. Kare avlusuz plan tipi,
değerlendirilen plan tipleri içinde en düĢük A/V oranına sahip plan tiplerden biridir. Isı kaybedilen
yüzeyin diğer plan tiplerine göre düĢük olması bu plan tipinin Erzurum’da ısıtma yükü açısından en
avantajlı plan tipi olmasına sebep olmuĢtur (ġekil 10).
Plan tipleri, yatak baĢına düĢen yük açısından değerlendirildiğinde en verimli plan tipi yine kare
avlusuz olmuĢtur. Kare avlusuz plan tipinde bir yatak katında bulunan oda sayısı diğer plan tiplerine
göre daha az olmasına rağmen yapının A/V oranının çok düĢük olması soğuk dönemi baskın olan
Erzurum’da bu plan tipinin en düĢük ısıtma yüküne ihtiyaç duymasını sağlamıĢtır (ġekil 11).
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ġekil 10. Erzurum için hesaplanan yıllık ısıtma ve soğutma yükü değerleri

ġekil 11. Erzurum yatak baĢına düĢen ısıtma ve soğutma yükü değerleri

3 TARTIġMA VE SONUÇ
Belirli sayıda plan tipini karĢılaĢtıran bu çalıĢmanın sonuçları değerlendirildiğinde soğutma dönemi
baskın olan bölgelerde dikdörtgen biçimlerin, ısıtma dönemi baskın olan bölgelerde kompakt biçimlerin
tercih edilmesi gerektiği görülmektedir. Bu durum soğuk iklim bölgelerinde A/V oranının, sıcak iklim
bölgelerinde yönleniĢ durumunun enerji yüklerinde daha belirleyici olduğunu göstermektedir.
Genel olarak bakıldığında, tüm iklim bölgelerinde ısıtma yükü açısından kompakt,kare biçimli plan
tiplerinin, soğutma yükü açısından ise çift yönlü dikdörtgen biçimli plan tiplerinin en uygun sonuçları
verdiği görülmektedir.
Ġklim bölgeleri yatak katı yıllık toplam ısıtma ve soğutma yükü ve yatak baĢına düĢen yıllık toplam
ısıtma ve soğutma yükü açısından değerlendirildiğinde, Diyarbakır dıĢındaki illerde, iklimin baskın olan
döneminde en verimli sonucu veren plan tipinin yıllık toplam ısıtma ve soğutma yükü açısından da en
verimli plan tipi olduğu görülmektedir.
Diyarbakır’da, baskın olan sıcak dönemde en verimli tip olan çift yönlü ĢaĢırtılmıĢ plan tipi, yıllık toplam
ısıtma ve soğutma yükü açısından verimli olmamaktadır. Yıllık toplam ısıtma yükü belirgin derecede
düĢük olan kare avlusuz plan tipi, yatak katı yıllık toplam ısıtma ve soğutma yükü bakımından çift
yönlü ĢaĢırtılmıĢ plan tipine göre daha verimli olmaktadır. Yani, sıcak dönemi baskın olan bölgede,
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yıllık toplam soğutma yükü açısından olumlu olan çift yönlü ĢaĢırtılmıĢ plan tipi yerine, yıllık toplam
enerji yükü açısından uygun olan kare avlusuz plan tipi daha verimli olmaktadır.
Fakat yapı biçimleri otel fonksiyonu göz önünde bulundurularak, yatak baĢına düĢen toplam ısıtma ve
soğutma yükü açısından değerlendirildiğinde, bir katta bulunan yatak sayısı daha fazla olduğundan,
çift yönlü ĢaĢırtılmıĢ plan tipi kare avlusuz plan tipine göre daha verimli olmaktadır.

Metrekare Başına Düşen
Yıllık Toplam Isıtma Yükü
(kWh/m2)

Avrupa Komisyonu için yapılan bir çalışmaya göre; enerji etkinlik düzeyinin iyi (iyi, orta, düşük ve çok
düşük sınıflandırmaları içerisinde en iyi düzey) olarak kabul edildiği 50 yatak ve altı otel yapılarının
ısıtma enerji harcaması yıllık 180 kWh/m2’den düşük olmalıdır [7]. Tüm illerde, en verimli sonucu
veren plan tiplerinin metrekare başına düşen yıllık toplam ısıtma yükü değerleri bu değerin altında
çıkmıştır. Buna göre, TS 825'te tavsiye edilen sınır U değerleri esas alınarak yapı kabuğu kesit
belirlemesi yapılan ve EnergyPlus dinamik simülasyon motorunu kullanan bir program aracılığıyla
hesaplamaları yapılmış otel yapı tiplerinin enerji kullanımı açısından Avrupa Standartlarına uygun
olduğu söylenebilir (Şekil12).
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ġekil 12. En verimli plan tiplerinin metrekare baĢına düĢen yıllık toplam ısıtma ve soğutma yükü
değerleri
Bu çalıĢmada hesaplamalar, yapı kabuğu kesitinde aynı malzemelerin kullanıldığı ve pencere
boyutlarının her oda ve her yön için sabit tutulduğu varsayılarak yapılmıĢtır. Sonuçlar bu çerçevede
değerlendirilmelidir. Aynı malzemelerin ve aynı boyutta pencerelerin kullanıldığı, kuzey ve güneye
bakan iki farklı odanın ısıtma ve soğutma yükleri belirgin derecede farklılık gösterecektir. Yapının farklı
yönlere bakan cephelerinde, yapı kabuğu kesitlerinde ve saydamlık oranlarında farklılıklar yaratılarak
daha verimli sonuçlar elde etmek mümkün olacaktır.
Yapılan hesaplamaların değerlendirme ölçütü, farklı fonksiyondaki yapılar için değiĢkenlik gösterir. Bu
çalıĢmada otel yapıları incelendiğinden yatak katının toplam enerji yükü yanında yatak baĢına düĢen
enerji yükü de değerlendirilmiĢtir.
Otel yapısının iĢletme maliyetleri düĢünüldüğünde, tasarım aĢamasında yatak baĢına düĢen enerji
yükü oranının düĢük olduğu yapı biçimini seçilmelidir.
Sonuçlar değerlendirildiğinde kompakt ve dikdörtgen plan tipleri dıĢında kalan tüm tiplerin ısıtma ve
soğutma yükleri açısından olumsuz sonuç verdiği görülmektedir. Otel yapılarının bu sonuçlar göz
önünde bulundurularak tasarlanması ısıtma ve soğutma enerjisinin en az düzeyde kullanımı açısından
yararlı olacaktır.
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ÖZET
Türkiye, genel olarak enerji üretim kapasitesinin enerji talebini karĢılayamaması nedeniyle enerji ithal
eden bir ülke konumundadır. Bunun tabii bir sonucu olarak da enerjinin ve enerji kaynaklarının
kullanım verimlilikleri ön plana çıkmaktadır. Binalarda tüketilen enerjinin çoğunluğu ısıl konforu
sağlamak amacıyla binaların ısıtılması ve soğutulması için harcanmaktadır. Bu yüzden, kıĢ aylarında
ısı kayıplarını yaz aylarında da ısı kazançlarını azaltmak için en etkin yol bina dıĢ kabuk elemanlarında
ısıl geçirgenlik katsayısı düĢük yapı elemanlarının kullanılmasıdır[6].
Türkiye‟de hızlı nüfus artıĢı ve sanayideki geliĢmelere paralel olarak, her geçen gün yangın sayısı
artmaktadır. Artan yangın sayısı ile ölüm ve yaralanmaların yanı sıra büyük miktarda hasar da
oluĢmaktadır. Türkiye‟de yılda ortalama 90 bin civarında yangın meydana gelmektedir. Bu yangınlarda
yüzlerce vatandaĢ yanarak ölmekte ve çok daha fazla sayıda kiĢi yaralanmaktadır. Endüstri
tesislerinde oluĢan yangınlarda, üretim aksamakta, büyük ekonomik kayıplar oluĢmaktadır[8].
Yangın tehlikesini mümkün olduğunca aza indirmek ve yangına çabuk müdahale etmek için daha
binaların tasarımı döneminde bir dizi tedbir düĢünmek, inĢaat döneminde uygulamak ve iĢletme
döneminde iĢlerliğini sağlamak gerekir. Bunları sağlamak için de ülke genelinde yürürlükte olan yol
gösterici ve zorlayıcı yönetmeliklere ihtiyaç vardır[8].
Bu çalıĢmada gazbeton yapı malzemelerinden bahsedilecektir. Bu yapı malzemelerinin, enerji
verimliliği yanında yangına dayanım performansı incelenecek ve özellikle betonarme bina strüktürü
içerisinde enerji verimli ve yangına dayanıklı yapı sistemleri önerilecektir.
Anahtar Kelimeler: Gazbeton, Duvar, Blok, Isı Yalıtım Plağı, Betonarme, Konut, Yüksek Bina, Enerji,
TS825, U Değeri, Kalınlık, Yangın, Yönetmelik, Genelge, Deney.

ABSTRACT
Turkey, in general, imports energy, because of not counterbalancing its energy production capacity
versus its energy demand. As a result, the efficient usage of energy and energy resources becomes
significant. The most of the energy consumed in buildings, which aims to provide thermal comfort, is
spent by heating and cooling, therefore the most efficient way to reduce thermal gain in summer and
thermal loss in winter is to use construction materials which have low thermal insulation values.
Correspondingly to the development and rapid growth of population in Turkish industry, the number of
fire disasters increase every day. Together with the increasing fire, highly amount of damage with
deaths and injuries occur as well. In Turkey approximately 90.000 fire disaster arises per year. In
these fires, hundreds of people die in flames and further injuries take place. Fires in industrial plants,
leads disrupt in production and forms high economic losses.
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In order to decrease fire damage to feasible levels and fight with fires rapidly, precautions in design
step, executions in construction step and functionality in management step must be provided. In order
to provide these steps, guidelines and compulsory regulations are needed.
In this study, AAC materials will be explained. Besides the energy efficiency of AAC materials, fire
resistance performance will be investigated and especially in reinforced concrete structures, energy
efficient and fire resistant structural systems with AAC materials will be proposed.
Key Words: AAC, Wall, Block, Thermal Insulation Board, Reinforced Concrete, Residential, High Building,
Energy, TS825, U-Value, Thickness, Fire, Regulation, Circular, Experiment.

TARİHÇE
Tarihsel olarak, gazbeton yapı malzemesinin 19.yüzyılın sonlarına doğru geliĢtirildiği görülür.
1877‟deki ilk denemelerde Zernikow, kireç ve kumdan oluĢan harcı, yüksek basınç altında su
buharıyla reaksiyona sokar. Daha sonraki bir denemede Michaelis, su yoğunluğu düĢük kireç-kumharç karıĢımını yüksek buhar basıncı altında sertleĢtirerek kalsiyumhidrosilikatlara dönüĢtürmeyi
baĢarır. Michaelis söz konusu buhar basıncı altında sertleĢtirme yöntemiyle yapı malzemesi elde etme
yöntemine, 1880 yılında 'DRP 14194' patentini alır. E. Hoffmann 1889 yılında malzemenin
sertleĢmeden önce kabarması sırasında gözenekli hale gelmesini sağlar ve bu yönteme patent alır[4].
Hoffmann, bu üretim yönteminde inceltilmiĢ tuz ruhu ile kireç tozunu, çimento ve alçı harcından oluĢan
gözenekli malzemenin elde edilmesinde kullanır. Bir diğer patent, 1914 yılında, J.W. Aylsworth ve
F.A.Dyer tarafından alınır. Bu ikilinin geliĢtirdiği yeni yöntemde kireç, su ve az miktardaki metal
tozunun (%0,1-0,5 alüminyum tozu veya %2-3 çinko tozu) reaksiyona girmesi sırasında su, gaz
Ģeklinde açığa çıkar. Söz konusu süreç sırasında, karıĢım gözenekli bir hal alır[4].
Gazbetonla ilgili yapılan çalıĢmalar aĢağıdaki tarihsel sırayla devam etmiĢtir[4]:









1923 yılında, Ġsveçli Dr. Johan Axel Eriksson ilk kez gazbeton elde etmeyi baĢarır ve bu
buluĢuna bir yıl sonra patent alır.
1927 yılında, ince kireç ve kuvars kumu karıĢımına metal tozlarının katıldığı bir metoda
yönelir. Soz konusu karıĢımın basınç altında gözenekli bir yapıya dönüĢmesiyle, modern
anlamdaki gazbeton malzemenin temelleri atılır.
1929 yılında, Ġsveçliler, gazbetonun ilk seri üretimini gerçekleĢtirir.
1930‟lu yıllarda, gazbetona yönelik talebin karĢılanabilmesi için yeni üretim tesisleri devreye
girer.
1945 yılında, kesim iĢlemi, sertçe gerilmiĢ çelik teller yardımıyla yapılmaya baĢlanır. Böylece
gazbetonbloklar oldukça hassas ölçülerdeki küçük malzemelere bölünürken, malzeme firesi
de minimum seviyeye düĢürülür. Yine aynı dönemde çelik donatılı yapı elemanlarının
üretimine de geçilir.
1960 yılında, gazbeton blokların tutkalla iĢlenmesiyle çok az derz aralığı olan duvarların elde
edilmesi mümkün olur.
1963 yılında Türkiye‟deki ilk gazbeton fabrikası kurulmuĢ ve gazbeton yapı malzemeleri
üretimi baĢlamıĢtır.

GAZBETON DUVAR BLOKLARI
Duvar blokları, ısı yalıtım özelliği yüksek, 60cm boyunda, 25cm yüksekliğinde ve çeĢitli kalınlıklarda,
TS EN 771-4 standardına uygun ülkemizde üretilmektedir. Ölçü sapmalarının çok az olması, ısı yalıtım
ve yangın dayanımının yüksekliği, hafif oluĢu, lamba-zıvana geçmeli veya düz yan yüzeylere sahip
olması malzemenin avantajlı yanlarıdır. Oldukça düzgün yüzeylere sahip olması, duvar bloklarının
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örgü tutkalıyla iĢlenmesine olanak sağlar. Böylece derz aralıkları minimum düzeyde olan bir duvar
yüzeyi elde edilir. Söz konusu bu durum, hem ısı yalıtımı hem de mukavemet açısından önemli bir
özelliktir[4].
Hafif olmasının yanı sıra kolay iĢlenebilirliği, duvar bloklarının yapının sadece yalıtıma gereksinim
duyan dıĢ duvarlarında değil, içerideki bölme duvarlarında, tadilat ve kat ilavelerinde de sıkça tercih
edilmesine sebep olmaktadır. Söz konusu malzeme, betonarme iskelet yapılarda çoğunlukla
kullanılmakta olup eski ve yeni ahĢap konstrüksiyonlu yapılarda da dolgu duvar malzemesi olarak
kullanılır.
Duvar blokları özellikle yangın duvarı yapımında tercih edilen bir yapı malzemesidir. Alın profil
yapısına göre; „tek geçmeli‟, „çift geçmeli‟ve „düz duvar blokları‟ olarak adlandırılır[4].
Duvar bloklarının fiziksel değerlerinin uyum içinde olması (ısı depolama yeteneği, ısı iletkenlik değeri,
kuru birim hacim ağırlığı gibi) yapı dıĢ kabuğuna, yüksek bir ısı ataleti kazandırarak yaz ve kıĢ
aylarında iç ortamda konfor koĢullarının kendiliğinden oluĢmasını sağlar[4].
Gaz beton üretiminde kullanıcılara sunulan ürünün, kuru birim hacim ağırlığı 400kg/m³ ve ortalama
basınç mukavemeti 2,5N/mm² olan geçmeli duvar blokları ve gazbeton örgü tutkalı ile oluĢturulmuĢ
duvarlar, ITBAK(Çevre ġehircilik Bakanlığı‟nca görevlendirilen teknik onay kuruluĢu) tarafından test
edilmiĢ ve bu duvarların ısıl iletkenlik hesap değeri 0,11W/mK olarak belgelenmiĢtir. Bu özelliklere
sahip gazbeton duvar blokları ve örgü tutkalı ile örülen duvarların ısıl iletkenlik hesap değerleri,
kullanılan duvar bloğu kuru birim hacim ağırlığı karĢısında Tablo 1‟de belirtilmiĢtir[10].
Tablo 1. Gazbeton Bloklar ve Örgü Tutkalı ile OluĢturulan Duvarların Isıl Ġletkenlik Hesap Değerleri [4].

GAZBETON ISI YALITIM PLAĞI
Gazbeton ısı yalıtım plağı, mineral esaslı, A1 sınıfı hiç yanmaz bir ısı yalıtım malzemesidir. TSEK 119
kriterine uygun ülkemizde üretilmektedir. TSE tarafından test edilmiĢ olan bu yalıtım malzemesinin ısıl
iletkenlik hesap değeri 0,051W/mK olarak belirlenmiĢtir. Ülkemizde üretilen gazbeton ısı yalıtım
plağının performans değerleri ve teknik özellikleri Tablo 2 ve Tablo 3‟te verilmiĢtir[9].
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Tablo 3. Gazbeton Isı Yalıtım Plağı
Teknik Özellikleri [9].
TSE/UTO/14-003
Isı Yalıtım Plağı
60x40x….cm
Yangına Tepki Sınıfı: A1
Kısa Süreli Su Emme: mak. 8 kg/m²
Uzun Süreli Su Emme: mak. % 20
Isıl Ġletkenlik, λ₂₃‚₈₀ : 0,051 W/mK
Basınç Dayanımı, σ₁₀ ≥ 350 kPa
Eğilme Dayanımı : min. 150 kPa
Su Buharı Geçirgenliği, µ : mak. 10

Bu ürünler, yapılarda ısı yalıtım amacıyla hem dıĢ hem de iç yüzlerde kullanılabildiği gibi, ayrıca hem
eski hem de yeni yapılara uygulanabilir. Tarihi yapıların içeriden yalıtımında ve betonarme otopark
tavanlarının alttan yalıtımında kullanılması söz konusu olabilir.

TÜRKİYE’DE BULUNAN BİNA TÜRÜ YAPILAR
Türkiye‟deki bina türü yapıların %75‟i betonarme yapılardan oluĢmaktadır. Bu oran Meksika‟da %80,
Yunanistan‟da ise % 30‟un üzerindedir[11]. Türkiye‟deki bina türü yapıların %20‟si tek katlı, %31,4‟ü 23 katlı, %25,5‟i 4-5 katlı ve geriye kalan %23,1‟i ise 6 kat ve üzerindeki yapılardan oluĢmaktadır[15].
2014 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların
bina sayısı %25,6 oranında artmıĢtır. Yapı ruhsatı verilen binaların 2014 yılı Ocak-Eylül ayları
toplamında; %56,6‟sı konut olarak gerçekleĢmiĢtir. Bina türü yapıların %75‟inin betonarme yapılardan
oluĢtuğu düĢünülürse, konut alanında gözüken %56,6‟lık artıĢın büyük bir bölümünün betonarme
yapılar olacağı düĢünülmektedir. Bu tür binaların %23,1‟i 6 kat ve üzerinde tasarlanabileceğinden,
yüksek yapılarda yangın yönetmeliği kurallarına uygunluk ve betonarme binalarda TS 825‟e uygun
tasarımlar büyük önem arz etmektedir[14].
TS 825-Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standartı‟nda dıĢ yüzeylerde yer alan bütün betonarme alanların
mutlaka yalıtılması gerektiği belirtilmektedir. Ülkemizde yürürlükte olan yangın yönetmeliği ise özellikle
yüksek binalarda dıĢ cephelerin zor yanıcı malzemeler ile oluĢturulması gerektiğini ifade etmektedir.
Gazbeton ısı yalıtım plakları 'A1 sınıfı hiç yanmaz' ürünler oldukları için yangın yönetmeliğinin istediği
tum koĢulları yerine getirmektedir.

ENERJİ VERİMLİ BİNALAR
Ülkemizin ithal ettiği ve kendi öz kaynaklarından ürettiği enerjinin üçte biri binaların ısıtılması ve
soğutulması amacıyla kullanılmaktadır[16]. Enerji verimli binalar „Binalarda Enerji Performansı‟
yönetmeliği çerçevesinde oluĢturulmaktadır. Bu tip binaların %75‟inin betonarme iskelete sahip yapılar
tarafından oluĢturulduğu düĢünüldüğünde bu tip yapıların TS 825‟e uygun kabuk tasarlanarak enerji
verimli binalara dönüĢtürülmesi önemlidir.
Betonarme iskelete sahip yapıların en fazla enerji kaybeden yüzeyleri cepheleridir. Bina cepheleri
uygun kalınlıkta gazbeton dolgu duvarlar ve uygun kalınlıkta Gazbeton ısı yalıtım plakları ile
kaplandıklarında, enerji verimli ve yanmaz cepheye sahip binalar üretilmiĢ olur. Cephede yer alacak
dolgu duvar kalınlıkları ve ısı yalıtım plağı kalınlıkları TS 825‟te belirlenen hesap yöntemleri ile
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu Bildirisi
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bulunur. Cephede yer alan duvarlar, ısı yalıtım plağı kalınlığı kadar dıĢarı taĢırılarak örülür(Resim1).
Geriye kalan betonarme yüzeyler Gazbeton ısı yalıtım plakları ile kaplanır(Resim2). Böylece enerji
verimli ve yangına dayanıklı bina cepheleri elde edilmiĢ olur.

Resim 1. TaĢırılarak Örülen Gazbeton Duvarlar

Resim 2. Gazbeton Isı Yalıtım Plakları ile
Betonarme Yüzeylerin Kaplanması

TS 825 Ek-A, A3 nolu tablo aĢağıda verilmiĢtir. Bu tablo derece gün bölgelerine göre tavsiye edilen U
değerlerini vermektedir[1].
Tablo 4. Bölgelere göre en fazla değer olarak kabul edilmesi tavsiye edilen U değerleri [1].

Cephede yer alan duvarların ısı yalıtım plağı kalınlığı kadar taĢırılıp oluĢturulduğu bu yöntem için
örnek bir hesap Tablo 5‟te yapılmıĢtır. Gazbeton duvar kalınlıkları, Tablo 4‟te tavsiye edilen U
değerleri altında kalmak koĢuluyla hesaplanmıĢtır. U değeri hesaplarında dıĢarıda 2cm kalınlığında
hafif sıva, içeride 1,5cm kalınlığında alçı sıva uygulanmıĢtır.
Tablo 5. Tavsiye Edilen U Değerlerine Göre Hesaplanan Gazbeton Duvar Kalınlıkları

Alçı Sıva
Gazbeto
n Blok
Hafif
Sıva

1.Derece Gün
Bölgesine Karşılık
Gelen Hesap

2.Derece Gün
Bölgesine Karşılık
Gelen Hesap

Kalınlık
(cm)

Kalınlık
(cm)

U Değeri
(W/m²K)

1,5
12,5
2,0

U Değeri
(W/m²K)

1,5
0,70

15
2,0

3.Derece Gün
Bölgesine Karşılık
Gelen Hesap
Kalınlık
(cm)

U Değeri
(W/m²K)

1,5
0,60

19
2,0

4.Derece Gün
Bölgesine Karşılık
Gelen Hesap
Kalınlık
(cm)

U Değeri
(W/m²K)

1,5
0,49

25

0,39

2,0

Yukarıda Tablo 5‟te görüleceği üzere, dıĢ cephede taĢırılarak örülen Gazbeton duvarlar 1.derece gün
bölgesinde 12,5cm, 2.derece gün bölgesinde 15cm, 3.derece gün bölgesinde 19cm ve 4.derece gün
bölgesinde 25cm kalınlıklar ile tavsiye edilen Uduvar değerlerini sağlamaktadır. Bu kalınlıklar ile örülmüĢ
duvarlar üzerine ilave ısı yalıtımı yapılmadan Binalarda Enerji Performansı yönetmeliği esaslarını
sağlamaktadır.
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YANGIN YÖNETMELİĞİNE UYGUN BİNALAR
Binalarda enerji performansı yönetmeliğinin gereklerini sağlayan Gazbeton duvarlar ve Gazbeton ısı
yalıtım plağı kaplamaları ile oluĢturulmuĢ cepheler aynı zamanda yangın yönetmeliği gereklerini de
sağlamaktadır[3].
Binaların cephesinde kullanılan kaplama malzemelerinin çeĢitliliğinin artmasıyla cephe yangınlarının
sayısı da artmıĢ, cephede kullanılan ısı yalıtım malzemeleri sınırlandırılarak yangına dayanıklı cephe
malzemeleri araĢtırılmaya baĢlanmıĢtır[3].
Cephede oluĢan yangınların yayılım hızı, katlar arasında binanın cephesinde uygulanan detaya,
cephede kullanılan ısı ve su yalıtım malzemelerinin yanıcılık özelliklerine ve cephe geometrisine bağlı
olarak değiĢir. Daha çok dıĢ cephe malzemeleri yangına dayanıklı seçilerek yangının cepheden
yayılması önlenebilir[3].
Cephelerde yangın yayılması, dıĢarıdan bir yangın etkisi altında veya alt katta çıkan bir yangında
pencere boĢluğundan alevlerin cephe boyunca yayılarak üst katlara yayılması ile gerçekleĢtiğinden,
en önemli konu cephe malzemesinin yanıcılık özelliğidir.
Binaların yangın güvenliği, açısından geliĢigüzel bir biçimde yapılamayacağı, Çevre ve ġehircilik
Bakanlığı‟nın 16.07.2014 tarih ve 2014/17 sayılı genelgesi ile bir kere daha hatırlatılmaktadır.
Bu genelgede, Yangın Yönetmeliği‟nin 27. maddesinde çok açık biçimde belirtilen, “yüksek binaların (7
kattan fazla/21,50 metreden yüksek binalar) dıĢ cephelerinin en az “zor yanıcı” malzemelerle (A2-s1d0) oluĢturulması” zorunluluğuna değinilmektedir. Genelgede ayrıca; yüksek bina sınıfına girmeyen
binaların dıĢ cephelerinin “zor alevlenici” yanıcılık sınıflarından birine sahip olması gerektiği de
açıklanmaktadır.
EOTA – (European Organisation for Technical Assessment) tarafından 2013„de yayımlanan “ETAG004 – Sıvalı DıĢ Cephe Isı Yalıtım Sistemleri” dokümanında dıĢ cephe yalıtımları; “yalıtım malzemesi,
file, sıva, mineral sıva, tespit elemanları, boya, yüzey kaplama malzemeleri” gibi bileĢenlerden oluĢan
bir sistem olarak tarif edilmektedir. Isı yalıtım sistemlerinin yangın performansının, “ETAG-004 EK-D
dokümanında, akredite yangın laboratuvarları tarafından ısı yalıtım sistemine uygun çeĢitli deney
yöntemleri ile belirlenmesi ifade edilmiĢtir[5].
01.07.2015 tarihinden itibaren bahse konu ısı yalıtım sistemlerinin binalarda kullanılabilmesi için,
sistemin bir bütün olarak ETAG- 004 dokümanında belirtilen esaslara göre deneye tabi tutularak,
yangına tepki sınıfının belgelendirilmesi ve bu Ģekilde kullanılacak sistemin, yüksek binalarda en az
“zor yanıcı”, yüksek bina sınıfına girmeyen binalarda ise en az “zor alevlenici” olması genelge ile
yürürlüğe girecektir.
Genelgede yer alan "Sistem bileĢenlerinden ana ısı yalıtım malzemelerinin bu Ģartları sağladığının
belgelenmesi halinde, Gazbeton yapı malzemelerinden üretilen duvarlar ve Gazbeton ısı yalıtım
plakları ile oluĢturulan cephe uygulamalarında en iyi çözüm olarak karĢımıza çıkmaktadır. Aynı
zamanda bu tür malzemeler, Yangın Yönetmeliği‟nin EK-2C ve EK-2Ç tablolarında açıkça “Hiç
Yanmaz A1 sınıfı” ürünler grubuna girdiği görülmektedir.

GAZBETON DUVARLARIN YANGIN DAYANIM DENEYİ
Fransa‟nın ERA Laboratuvarlarında, örgü tutkalı ile oluĢturulmuĢ ve Tablo 6‟da özellikleri verilmiĢ
duvarlarda yangın dayanım deneyleri yapılmıĢtır.
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Deney sonucu itibari ile Tablo 6‟da özellikleri verilmiĢ ve deney düzeneği, Resim 3 ve Resim 4‟te
gösterilmiĢ olan duvar, 200 dakika boyunca yangına dayanıklılığını devam ettirmiĢ, test 200.dakikada
sonlandırılmıĢtır[13].
Yangın yönetmeliği içerisinde yer alan yangın duvarları tanımında, yangın duvarından beklenen
dayanıklılık 90 dakika, yüksek binalarda düĢey tesisat Ģaft ve baca duvarlarından beklenen yangına
dayanıklılık ise en az 120 dakika olması istenmektedir[7].
Tablo 6. Yangın Dayanım Deneyinde Kullanılan Duvarın Özellikleri [13].
Malzeme
Duvar Blokları
Örgü Tutkalı
Duvar

Blok Boyutları
62,5x25x20 cm
15 kg/m³
300x300 cm

Resim 3. Test Numunesi Önden GörünüĢ [13].

Resim 4. Test Numunesi Yandan GörünüĢ [13].

Gazbeton bloklar ile oluĢturulmuĢ çeĢitli kalınlıklardaki duvarların yangın dayanımı DIN 4102-4‟de
(Tablo 7) verilmiĢtir. Tablo 7‟de belirtildiği üzere 15 cm kalınlığında, her iki tarafı da sıvasız, Gazbeton
dolgu duvarların 180 dakika yangına dayanıklı olduğu belirtilmiĢtir.
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Tablo 7. DIN 4102-4; Tablo 38: Minimum Gazbeton Duvar Kalınlıkları ve Yangın Dayanımları [2].

GAZBETON ISI YALITIM PLAĞI YANGIN DAYANIM DENEYİ
Almanya‟nın Braunschweig Ģehrinde, Braunschweig Teknik Üniversitesi‟nde betonarme tavana
Gazbeton ısı yalıtım plağı yapıĢtırıcısı ile uygulanmıĢ, yalıtım plaklarına etkiyen sıcaklık Grafik 1‟de,
yalıtım plaklarının yangın performansı ise Grafik 2 ve Grafik 3‟te verilmiĢtir[12].
Betonarme tavana alttan uygulanan 6 cm ve 10cm kalınlığındaki yalıtım plakları Resim 5 ve Resim
6‟da görüldüğü düzende hazırlanmıĢtır. 130 dakika süre ile ölçümler yapılmıĢtır.

Resim 5. Isı Yalıtım Plağı KaplanmıĢ
Betonarme Tavanın Alttan GörünüĢü [12].

Resim 6. Isı Yalıtım Plağı KaplanmıĢ
Betonarme Tavanın Üstten GörünüĢü [12].
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Grafik 2. Betonarme Yüzey Ġçerisinde Ölçülen
Sıcaklık (6cm KaplanmıĢ Isı Yalıtım Plağı
Uygulaması) [12].

Grafik 3. Betonarme Yüzey Ġçerisinde Ölçülen Sıcaklık
(10cm KaplanmıĢ Isı Yalıtım Plağı Uygulaması) [12].
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Ölçümlerde görüleceği üzere 120.dakikada 1.000°C sıcaklık altında; 6cm kalınlığında ısı yalıtım
levhası uygulamasında, betonarme döĢemenin alt yüzünden 5cm derinliğindeki sıcaklık 40°C, 10cm
kalınlığında ısı yalıtım levhası uygulamasında ise bu sıcaklığın 30°C olduğu görülmektedir.

SONUÇ
Gazbeton yapı malzemesi ürünleri TS 825 ısı yalıtım kurallarını karĢılamakta ve Yangın
Yönetmeliği‟nin EK-2C ve EK-2Ç tablolarında belirtilen“Hiç Yanmaz A1 sınıfı” koĢulunu sağlamaktadır.
Sonuç olarak gazbeton “ısı yalıtım plaklarının” diğer yalıtım malzemelerine alternatif bir çözüm
oluĢturduğu söylenebilir.
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ÖZET
Bu çalıĢmada Marmara Bölgesinde bulunan 11 farklı ilin (Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Ġstanbul,
Sakarya, Balıkesir, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Tekirdağ, Edirne) Isıtma derece saat (IDS) ve soğutma
derece saat(SDS) değerleri baz alınarak enlem ve boylam değerlerine göre değiĢimi araĢtırılmıĢtır.
Ayrıca referans alınan 11 ilin IDS-SDS değerlerinin rakım ile olan iliĢkisi, Matlab yazılımı yardımıyla
nümerik yöntemlerle analiz edilmiĢtir.
IDS Analiz çalıĢmaları sonucunda; IDS ile enlem derecesi ve rakım arttıkça IDS değerinin Edirne ve
Tekirdağ illeri hariç arttığı belirlenmiĢtir. IDS ile boylam derecesi arttıkça, IDS değerinin Edirne ve
Bilecik illeri hariç monoton olarak azaldığı tespit edilmiĢtir. SDS Analiz çalıĢmaları sonucunda; SDS ile
enlem derecesi ve rakım arttıkça SDS değerinin Çanakkale ve Edirne hariç azaldığı görülmektedir. Bu
illerdeki bozucu karakterlere Edirne‟de karasal etkinin, Çanakkale‟de ise enlem ve rüzgar etkisinin
sebep olduğu düĢünülmektedir. SDS ile rakım boylam iliĢkisinin karakteristik olarak gösterdiği bir
davranıĢ tespit edilememiĢtir.
Marmara Bölgesi için ilk defa yapılacak olan bu çalıĢma ısıtma-soğutma derece saat değerlerinin
enlem, boylam değerlerine göre değiĢiminin ve rakım ile olan iliĢkisinin ortaya konması açısından
önem teĢkil etmektedir.
Anahtar kelimeler: Isıtma derece saat, soğutma derece saat, enerji ihtiyacı, enlem, boylam, rakım

ABSTRACT
In this study, the change of the values of HDH-CDH based on longitude-latitude for 11 cities (Kocaeli,
Yalova, Çanakkale, Ġstanbul, Sakarya, Balıkesir, Kırklareli, Bursa, Bilecik,Tekirdağ, Edirne) located in
Marmara Region was investigated. Furthermore, the relationship between the HDH-CDH values and
the altitudes of the given cities was numerically modelled using MATLAB.
As a result of HDH analysis studies, HDH value increased except for Edirne and Tekirdag cities when
the altitute and the latitude increased with HDH. At the same time, HDH value increased continuously
except for Edirne and Bilecik cities when the longtitude increased. Otherside, CDD analysis studies
revealed that CDD values decreased except Canakkale and Edirne when CDD, latitude and altitude
values increased. Seeing that the terrestrial effects in Edirne and latitude and wind effects in
Canakkale the results were became like that. There was no proof about characteristic behaviour in
between SDS, altitude and longitude relations.
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Concerning that this has been the first study done for Marmara Region, revealing the changing of
HDH-CDH values based on latitude-longitude and its relationship with the altitude can be considered
as a milestone
Keywords: Heating degree hour, cooling degree hour, energy consumption, longitude, latitude,
altitude.

1. GĠRĠġ
Isıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin performansları farklı oranlarda olsa da dıĢ hava
Ģartlarına bağlıdır. Bu sistemlerin gerek tasarım gerek performans simülasyonları yapılırken,
geliĢigüzel belirlenen bir veya bir kaç yıl yerine, uzunca dönemlerin değerlerini özetleyen iklim
bilgilerinin kullanılabilmesi, sonuçların ileri dönük olarak daha gerçekçi ve değerli olmasını sağlar.
Dolayısıyla ihtiyaç duyulan enerji analizleri ancak iklim verileri dikkate alındığında yakınsamaktadır.
[1-3]
Ġklim verilerinin, doğru ve kolay ulaĢılabilir olması enerji verimliliği açısından da son derece önemlidir.
Ayrıca değiĢik enerji analizleri için de farklı iklim verilerine ihtiyaç duyulmaktadır. [1,4].
Binalardaki iklimlendirme uygulamalarında ihtiyaç duyulan enerji analizleri iklim verileri temelinde
yapılmaktadır. Muhtelif iklimlendirme çalıĢmaları için gerekli olan enerjinin keĢfi ancak iklim verileri göz
önüne alınarak yapıldığında gerçeğe yakın değerlere yaklaĢmaktadır.[4]
Ġklim verileri kullanılarak derece zaman değerleri hesaplanır. Böylelikle binaların ısıtma ve soğutma
amaçlı sezonluk, aylık, yıllık hatta saatlik enerji gereksiniminden optimum izolasyon kalınlığına kadar
hesaplanabilmektedir[5].
Günümüzde binaların ve enerji sistemlerinin, yük, performans tayini ve standartlara uyum sağlaması
için hava verilerini gerektiren nümerik yöntemler yaygınlaĢmaktadır. Dolayısıyla bu sistemlerle ilgili
literatürde sunulan optimum tasarım önerilerinin doğru değerlendirilmesi gerekmektedir.

2.MATERYAL VE METOD
Seksen bir il için 2012 yılında yapılan bir çalıĢmada, Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 19742010 yılları arasındaki dıĢ hava kuru termometre sıcaklıkları meteorolojik veri seti kullanılarak ısıtma
ve soğutma derece saat değerleri, her il için on bir farklı iç ortam sıcaklığına göre aylık ve toplam
sezonluk olarak hesaplanmıĢtır[6]. Bu çalıĢmada Marmara bölgesindeki illerin derece saat değerleri
baz alınarak enlem, boylam ve rakım iliĢkisi Matlab yazılımı yardımıyla analiz edilip matematiksel
olarak modellenmiĢtir. Matematik modelleme esnasında hedeflenen sonuçtan sapmaya sebep olan
faktörler incelenmiĢtir.
2.1. Derece Zaman Yöntemleri
Derece zaman yöntemleriyle binaların ve iklimlendirme sistemlerinin ısıtma-soğutma yükleri
hesaplanmakta, her il için ısıtma ve soğutma sezonları belirlenebilmekte, doğalgaz taĢıma boru hatları
boyutlandırılmakta, konutların ve/veya ülkelerin ısıtma amaçlı yakıt miktarlarının hesaplanmasında,
ömür maliyet analizine göre optimum dıĢ duvar yalıtım kalınlıklarının bulunmasında, tarımda ekim,
dikim, hasat zamanlarının belirlenmesinde, hangi ürün nerede yetiĢtirileceğinin belirlenmesinde, zirai
mücadelenin hangi günlerde olacağının tahmin edilmesinde kullanılmaktadır.
Literatürde derece zaman yöntemleri; bin, derece gün ve derece saat yöntemi olarak
tanımlanmaktadır. Derece-gün ve „bin‟ metodları, yerini saatlik simülasyon hesaplarına bırakmakta ve
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saatlik hassas iklim verileri kullanılmaktadır. Bildiri metnini uzatmamak için bu çalıĢmada kullanılan,
derece saat yöntemi açıklanmıĢtır.
2.1.1. Derece Saat Yöntemi
Derece saat yönteminde, öncelikle belirli bir denge noktasına göre derece saat değerlerinin tespit
edilmesi gerekmektedir. Bunun içinde bir yıl içerisinde toplam 8760 saatlik ölçüm değerlerinin olması
gerekir. Denge noktası sıcaklığı, bir binada ısıtmaya veya soğutmaya ihtiyaç duyulmadığı durumdaki
dıĢ ortam sıcaklığıdır. Enerji hesaplamaları, dıĢ ortam sıcaklığının, denge sıcaklığından daha düĢük
olduğu sürelerde gerçekleĢtirilir. Genelde, yalıtımsız bir bina için derece saat değerleri ısıtmada 18°C,
soğutmada ise 22°C denge sıcaklığı için hesaplanır. Derece gün yöntemine benzer olarak, derece
saat yönteminde de bir binanın ısıtılması ve soğutulması için gerekli olan enerjinin, dıĢ ortam sıcaklığı
ve denge noktası sıcaklığı arasındaki farkla doğru orantılı olduğu kabul edilir. Böylelikle binaların
ısıtılması veya soğutulması için gerekli enerji, kolaylıkla tahmin edilebilmektedir. (1) eĢitliğinde denge
noktası sıcaklığı ile dıĢ ortam sıcaklık farkı saatlik olarak ısıtma uygulamaları için kullanılmaktadır. (2)
eĢitliğinde ise soğutma derece saat değerleri hesaplanmaktadır[6].
(°C.h)

(1)

(°C.h)

(2)

Denklemlerdeki parantezin üzerindeki + iĢareti sadece pozitif değerlerin hesaba katılacağını
göstermektedir. Isıtma derece saat (IDS) ve (SDS)‟leri kullanarak, aylık veya yıllık ısıtma enerjisi Q ı,
soğutma enerjisi gereksinimi Qs gereksinimi, kWh olarak aĢağıdaki denklemlerden hesaplanabilir
(kWh)

(3)

(kWh)

(4)

Bu çalıĢmada Marmara bölgesindeki illerin derece saat değerleri baz alınarak enlem, boylam ve rakım
iliĢkisi Matlab yazılımı yardımıyla nümerik olarak modellenmiĢtir. ÇalıĢmada kullanılan nümerik
yöntemde sonuçların ıraksamasına neden olan parametrelerde ayrıca incelenmiĢtir.
2.2. Farklı Ġç Ortam Referans Sıcaklığına Göre Marmara Bölgesi Isıtma ve Soğutma Derece Saat
Değerleri
Marmara bölgesindeki tüm iller için on bir farklı iç ortam referans sıcaklığına göre ısıtma ve soğutma
derece saat değerleri sezonlardaki aylara ve toplam sezonluk olarak Tablo 1‟ de verilmiĢtir. Bu
°
tablodaki hesaplamalar, bölgedeki tüm binalar yalıtımsız olduğu varsayılarak, 18 C dıĢ ortam
°
sıcaklığının altındaki sıcaklıklar dikkate alınarak ısıtma derece saat değerleri, 18 C dıĢ ortam
sıcaklığının üstündeki dıĢ hava sıcaklıkları baz alınarak soğutma derece saat değerleri hesaplanmıĢtır.
2.2.1. Marmara Bölgesi Ġlleri Ġçin IDS Değerleri
Isıtma sezonu Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, ġubat, Mart, Nisan ayları, soğutma sezonu olarak ise
Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayları alınmıĢtır. Ġç ortam referans sıcaklığına göre
ısıtma sezonundaki her ay için ayrı ayrı ve toplam sezonluk olarak ısıtma derece saat değerleri Tablo
1‟de verilmiĢtir.
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Tablo 1. Marmara Bölgesi illeri ısıtma sezonundaki aylara göre ve sezonluk IDS değerleri

Referans
Alınacak
Ġç Ortam
Sıcaklığı
0
( C)
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Referans
Alınacak
Ġç Ortam
Sıcaklığı
0
( C)

YALOVA

Sezonluk
Toplam
IDS

Isıtma sezonundaki aylar
Ocak

ġubat

8138
8880.9
9605.6
10307
11040
11752
12439
13175
13893
14592
15362

8179.1
8880.9
9605.6
10307
11040
11752
12439
13175
13893
14592
15362

Mart
Nisan
Ekim
Ayların toplam içindeki dağılımı (IDS)
6946.1
4192.3
2096.2
7644.92
4806.7
2609.3
8341.7
5510.6
3185
9087.7
6206.3
3768.1
9773.3
6877.5
4464.3
10512
7573.5
5092.5
11244
8292.8
5762.8
11895
9034.3
6474.6
12608
9716.9
7227.4
13397
10411
7936
14097
11115
8584.7

Kasım

Aralık

4726.6
5401.8
6117.3
6815.8
7480.8
8226.4
8925.3
9636.6
10359
11093
11838

6822.8
7553.4
8240.6
8976.9
9652.6
10381
11104
11820
12528
13312
14007

ÇANAKKALE

ġubat

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Referans
Alınacak
Ġç Ortam
Sıcaklığı
0
( C)

8437.5
9164
9861.5
10581
11332
12061
12765
13441
14139
14880
15660

8354.4
9071.5
9810.4
10525
11211
11929
12694
13365
14058
14794
15569

Ocak

ġubat

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

8533.4
9282.9
10011
10712
11445
12154
12837
13571
14286
15069
15750

8705.8
9426.4
10116
10827
11570
12289
12983
13726
14451
15156
15936

Mart
Nisan
Ekim
Ayların toplam içindeki dağılımı (IDS)
6941.2
3990.1
2036.6
7636.7
4674.6
2499.3
8379.7
5365.1
3065.8
9069.4
6046.3
3639
9809.2
6762.9
4264.9
10545
7513.5
4943.1
11276
8226.3
5602.4
11999
8960.9
6303
12684
9614.2
7028.9
13417
10407
7740.8
14112
11108
8467.4

Kasım

Aralık

4738.3
5415.1
6131.5
6830
7554.9
8238.5
9006.3
9720.3
10422
11181
11836

7107.4
7821.8
8533
9237.4
9992
10677
11417
12150
12846
13589
14294

ĠSTANBUL

Toplam
41564
46283
51096
55984
60927
65908
70916
75940
80792
86009
91047
Sezonluk
Toplam
IDS

Isıtma sezonundaki aylar
Mart
Nisan
Ekim
Ayların toplam içindeki dağılımı (IDS)
7326.7
4396
2111.8
8038.8
5024.3
2631.8
8746
5690.2
3213.9
9444.6
6392.4
3858.5
10194
7067
4502.9
10871
7765
5199.2
11604
8485.8
5874.8
12330
9228.2
6591.6
13047
9909.1
7349.3
13755
10688
8060
14453
11396
8709

41101
45778
50556
55413
60329
65289
70278
75286
80305
85333
90365
Sezonluk
Toplam
IDS

Isıtma sezonundaki aylar
Ocak

Toplam

Kasım

Aralık

4870.1
5550.6
6269.8
6968.3
7692.4
8372.7
9138.5
9848.6
10570
11302
11952

7197.4
7895.3
8640.7
9329.4
10069
10804
11532
12253
12964
13667
14361

Toplam
43098
47850
52687
57589
62540
67522
72528
77548
82576
87609
92649
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Referans
Alınacak
Ġç Ortam
Sıcaklığı
0

( C)
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Referans
Alınacak
Ġç Ortam
Sıcaklığı
0
( C)
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Referans

TEKĠRDAĞ

0

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Sezonluk
IDS

Isıtma sezonundaki aylar
Ocak
9367.6
10077
10809
11512
12250
12962
13647
14385
15103
15802
16577

ġubat

Mart

Nisan

Ekim

Ayların toplam içindeki dağılımı (IDS)
7643.2
4567.3
2283.6
8380
5244
2828
9064
5967
3434
9797.8
6674.7
4041.6
10528
7416.1
4701.3
11253
8119.2
5412.8
11970
8920.3
6404.3
12678
9508.7
6826.8
13377
10270
7508.4
14158
10961
8312
14842
11662
8963.2

9321
10077
10753
11512
12184
12962
13647
14385
15103
15802
16577

Kasım

Aralık

5406.2
6118
6812
7532
8276.9
8973.8
9759
10403
11133
11874
12626

7969.5
8689
9401
10104
10859
11609
12199
13003
13722
14432
15132

SAKARYA

Ocak
8661.5
9384.6
9986.4
10830
11553
12256
13010
13671
14389
15178
15866

ġubat

Mart
Nisan
Ekim
Kasım
Ayların toplam içindeki dağılımı (IDS)
8487.4 7007.5
4265.4
2568
5223
9192.1 7700.2
4860.7
3080.1
5871.4
9829.6 8313.3
5385.4
3660
6483.3
10599
9043.8
6106
4320.3
7258.1
11365
9741.7
6744.3
4933.3
7930.8
12054
10438
7407.6
5589.4
8619.8
12793
11203
8094.8
6287.9
9323.5
13517
11895
8805.1
6951.4
10041
14225
12580
9538.1
7646.9
10771
14916
13346
10206
8373.9
11514
15681
14021
10885
9039.9
12268
EDĠRNE

Aralık
7312.2
8037
8627
9447.1
10179
10909
11636
12358
13074
13782
14482

Isıtma sezonundaki aylar
Ocak
11261
12029
12712
13439
14225
14911
15662
16395
17109
17804
18590

ġubat
10318
11070
11814
12548
13271
13979
14762
15442
16204
16957
17700

Kasım

Aralık

Ayların toplam içindeki dağılımı (IDS)
7959.6
4657.8
4716.8
8431.3
8702.1
5310.8
5310.8
9214
9396
5941.6
6010.7
9948.7
10098
6682.6
6682.6
10766
10887
7390.4
7390.4
11602
11607
8048.7
8133.4
12370
12332
8821.1
8911.1
13142
13059
9532
9722.6
13917
13788
10266
10467
14795
14519
11022
11234
15579
15251
11800
12022
16364

11556
12413
13196
14033
14781
15589
16382
17253
18015
18864
19592

Mart

Nisan

Ekim

Toplam
46605
51412
56296
61236
66215
71221
76242
81271
86304
91341
96379

Sezonluk
Toplam
IDS

Isıtma sezonundaki aylar

Sıcaklık
( C)
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Toplam
43525
48126
52285
57604
62447
67342
72275
77238
82225
87228
92244
Sezonluk
Toplam
IDS
Toplam
58960
63986
69088
74251
79467
84723
90011
95320
100644
105979
111319
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Referans
Alınacak
Ġç Ortam
Sıcaklığı
0

( C)

KOCAELĠ

Sezonluk
Toplam
IDS

Isıtma sezonundaki aylar
Ocak

ġubat

Mart

Nisan

Ekim

Kasım

Aralık

Ayların toplam içindeki dağılımı (IDS)
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Referans
Alınacak
Ġç Ortam
Sıcaklığı
0
( C)

8508.8
9254.9
9932.6
10691
11372
12089
12854
13528
14256
14967
15750

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

9045.8
9768.8
10475
11218
11946
12654
13341
14974
14807
15515
16206

8424.6
9114.7
9829.6
10522
11250
11957
12712
13452
14175
14881
15568

6950.3
7618.9
8285.7
9003
9721.3
10437
11150
11856
12555
13333
14020

4001.7
4580.7
5249.3
5852
6542
7200.4
7882.8
8587.9
9315.1
10064
10743

2190.4
2711
3293.7
3882.6
4524.4
5152.6
5823.3
6535.9
7209.1
7913.6
8649

4928.4
5609
6278.6
6977.4
7703.6
8389.5
9090
9803.9
10530
11268
12018

7160.9
7899.4
8594.5
9284.4
10027
10768
11505
12160
12879
13591
14385

BURSA

Referans
Alınacak
Ġç Ortam
Sıcaklığı
0
( C)

Ocak

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

10718
11452
12161
12910
13637
14339
15099
15753
16472
17269
17955

ġubat

Mart
Nisan
Ekim
Kasım
Ayların toplam içindeki dağılımı (IDS)
8730.8
7020.6
4095.4
2655.2
5625.5
9421.7
7686.1
4661.3
3173.6
6297.7
10149
8358.2
5318.9
3744.9
7001.3
10864
9092.5
5963.2
4369.1
7675.5
11562
9773.6
6579.6
4982.6
8368.3
12310
10453
7289.8
5639.3
9077.9
12972
11203
7960.1
6264.9
9802.8
14556
12632
9202.2
7361.7
11210
14472
12632
9369.5
7612.7
11210
15161
13299
10107
8334
11969
15925
14052
10773
8993
12646

Aralık
7830.7
8529.1
9226.6
9978.1
10668
11416
12088
13636
13552
14274
14988

KIRKLARELĠ

Mart
Nisan
Ekim
Kasım
Ayların toplam içindeki dağılımı (IDS)
10240
8011.9
4510
3342.7
6738.5
10932
8676
5147.8
3933.1
7403.5
11660
9403.2
5830
4513.5
8149.4
12369
10139
6488.7
5136.9
8854.4
13129
10808
7181
5802.8
9574.6
13797
11549
7906
6510.8
10309
14521
12293
8580.6
7178
10973
15228
12953
9276.8
7876.5
11727
16009
13696
9994.1
8606
12493
16684
14440
10732
9268.9
13172
17442
15185
11491
9952.2
13851

Toplam
45004
49588
54274
59042
63880
68772
73705
78669
83656
88660
93677
Sezonluk
Toplam
IDS

Isıtma sezonundaki aylar
ġubat

42123
46742
51464
56269
61140
66059
71016
75999
81001
86017
91042
Sezonluk
Toplam
IDS

Isıtma sezonundaki aylar
Ocak

Toplam

Aralık
9497.6
10238
10970
11693
12403
13099
13861
14528
15269
16001
16724

Toplam
53059
57840
62688
67591
72535
77510
82506
87517
92538
97567
102600

Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu Bildirisi

____________________ 1581 _______

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

Referans
Alınacak
Ġç Ortam
Sıcaklığı
0
( C)

Ocak

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

11235
11965
12668
13412
14134
14832
15505
16241
16958
17658
18443

BĠLECĠK

Sezonluk
IDS

Isıtma sezonundaki aylar
ġubat

Mart
Nisan
Ekim
Kasım
Ayların toplam içindeki dağılımı (IDS)
10460
8301.9
4981.1
3542.1
6918.3
11183
8958.6
5651.8
4148.6
7635.9
11954
9679.8
6301.6
4742.4
8380.5
12644
10408
6915.5
5378.8
9081
13386
11068
7627.8
6057.3
9796.4
14114
11802
8293.2
6778.1
10526
14827
12539
8980.9
7455.8
11184
15523
13280
9690.5
8165.2
11934
16201
13927
10421
8810.8
12695
16960
14665
11173
9577.2
13368
17710
15404
11841
10270
14147

Aralık
9851.6
10582
11304
12015
12713
13476
14149
14895
15632
16361
17081

Toplam
55346
60125
64965
69854
74782
79742
84725
89727
94740
99763
104792

2.2.2. Farklı Denge Sıcaklığına Göre Isıtma Derece Saat Değerleri
Marmara Bölgesindeki illere ait on bir faklı denge sıcaklığına göre IDS değerleri Tablo 2‟te
görülmektedir. Bu illere ait IDS değerlerinin, iç ortam referans sıcaklıklarına göre değiĢimi ġekil 1‟de
verilmiĢtir. Bu Ģekilde görüleceği üzere; Ġç ortam sıcaklığı arttıkça IDS değerlerinin de sürekli artıĢ
eğiliminde olduğu görülmektedir. Bölge içerisindeki tüm illerin derece saat değerlerinin farklı olduğu,
Yalova en küçük IDS değerlerine, Edirne‟nin ise en büyük IDS değerlerine sahip olduğu görülmektedir.
°
22 C iç ortam sıcaklığına göre illerin IDS değerleri ġekil 2‟de görülmektedir.
Tablo 2. Farklı denge sıcaklığına göre sezonluk IDS değerleri
ON BĠR FARKLI ĠÇ ORTAM REFERANS SICAKLIĞINA GÖRE ISITMA DERECE SAAT [ ° C SAAT]
ĠL

Enlem Boylam Rakım

26

27

28

TEKĠRDAĞ

40.98

27.52

4

46605 51412 56296 61236 66215 71221 76242 81271

86304

91341

96379

YALOVA

40.65

29.25

4

41101 45778 50556 55413 60329 65289 70278 75286

80305

85333

90365

ÇANAKKALE

40.15

26.4

5

41564 46283 51096 55984 60927 65908 70916 75940

80792

86009

91047

ĠSTANBUL

41.02

28.97

28

43098 47850 52687 57589 62540 67522 72528 77548

82576

87609

92646

SAKARYA

40.77

30.4

30

43525 48126 52825 57604 62447 67342 72275 77238

82225

87228

92244

EDĠRNE

41.67

26.57

51

58960 63986 69088 74251 79467 84723 90011 95320 100644 105979 111319

KOCAELĠ

40.77

29.92

76

42123 46742 51464 56269 61140 66059 71016 75999

81001

86017

91042

BALIKESĠR

39.65

27.88

100

46714 51368 56103 60906 65766 70672 75614 80583

85572

90576

95592

BURSA

40.18

29.07

100

45004 49588 54274 59042 63880 68772 73705 78669

83656

88660

93677

KIRKLARELĠ

41.73

27.2

232

53059 57840 62688 67591 72535 77510 82506 87517

92538

97567

102600

BĠLECĠK

40.15

29.98

539

55346 60125 64965 69854 74782 79742 84725 89727

94740

99763

104792

18

19

20

21

22

23

24

25
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ġekil 1. On bir farklı iç ortam sıcaklığına göre sezonluk IDS değerlerinin değiĢimi

90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Tekirdağ Yalova Çanakkale İstanbul Sakarya Edirne Kocaeli Balıkesir Bursa Kırklareli
°

ġekil 2. 22 C iç ortam sıcaklığına göre Marmara Bölgesi illeri IDS değerleri
2.2.3 IDS Rakım ĠliĢkisi
IDS rakım iliĢkisi incelendiğinde, genel bir iklimsel davranıĢ olarak rakım arttıkça, IDS‟ninde monoton
bir biçimde artması beklenmektedir. Akdeniz bölgesi için yapılan çalıĢmada IDS rakım iliĢkisi lineer bir
fonksiyon olarak bulunmuĢtur [7]. Bu çalıĢmada, IDS ve rakım arasındaki iliĢkinin lineer veya monoton
artan olarak değiĢmediği görülmüĢtür. IDS rakım iliĢkisinin belirlenmesi maksadıyla, paket programda
eğri uydurma ve matematik modelleme iĢlemi yapılmıĢ olup ulaĢılan denklem, (5) eĢitliğinde verilmiĢtir.
ġekil 3‟de görüleceği üzere rakım arttıkça IDS değeri (5) eĢitliğindeki gibi bir ekspansiyonel fonksiyon
davranıĢı göstermektedir.
f(x) = 46840*e

(-((x-46.53)/124.1)^2)

+11580*e

(-((x-392.2)/170.8)^2)

(5)
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ġekil 3. Marmara Bölgesi illeri için IDS rakım iliĢkisi
2

Uydurulan eğri ve eĢitliğin gerçek datalara olan yaklaĢıklığının ölçütü olan R değeri 0.50 olarak
bulunmuĢtur. Gerçeğe yakınlık değerinin düĢük çıkmasının sebebi araĢtırıldığında Edirne ve Tekirdağ
illerinin rakıma bağlı IDS davranıĢının Marmara Bölgesindeki diğer illerin davranıĢlarından farklı
olduğu tespit edilmiĢtir.
Edirne ve Tekirdağ illerinin bölgedeki diğer illerden farkını ortaya koymak amacıyla söz konusu illere
ait veriler dataların içerisinden çıkarılarak bir eğri uydurma iĢlemi daha gerçekleĢtirilmiĢtir. Hesaplanan
denklem, (6) eĢitliğinde verilmiĢtir. Bu eĢitliğe ait uydurulan eğri ġekil 4. te verilmiĢtir.
f(x)= -8359 * cos(0.00697*x) + 2638 * sin(0.00697*x)

(6)

ġekil 4. Edirne ve Tekirdağ dataları çıkarılmıĢ olarak IDS‟nin rakım ve enleme bağlı olarak değiĢimi
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 1584 _______

2

Matematik modelin gerçeğe yaklaĢma durumu R =0.96 olarak belirlenmiĢtir. Alınan datalar gerçek
2
zamanlı, bağımsız ve hiç bir filtre iĢlemine tabi tutulmadan analiz edilmiĢtir. R değerindeki yükseklik,
analiz sonucu belirlenen eğrinin gerçeğe yakınsadığı göstermektedir. Bu kapsamda Marmara Bölgesi
illerinin IDS değerlerinin rakıma bağlı davranıĢlarının yukarıdaki fonksiyonla büyük oranda
açıklanabildiği görülmektedir.
Analiz esnasında bölgedeki illerin rakıma bağlı ısıtma derece saat davranıĢındaki değiĢimin bölgesel
bir bütünlük oluĢturmama nedeni Edirne ve Tekirdağ illerinin olduğu gözlenmiĢtir. Bu illerin rakımları
düĢük olmasına rağmen IDS değerlerinin yüksek çıkmasının Edirne ilinde enlem etkisinden ve karasal
etkiden, Tekirdağ‟da ise rüzgâr etkisinden kaynaklandığı düĢünülmektedir.
2.2.4. IDS Rakım - Enlem ĠliĢkisi
Yeryüzündeki sıcaklık dağılımını etkileyen faktörlerden enlem faktörü, matematiksel konumun sonucu
olarak sınıflandırılmaktadır. GüneĢ ıĢınlarının geliĢ açısını ve dağların güneĢ ıĢığına maruz kalma
durumunu belirleyen bu faktör yeryüzünde ısının yayılımını etkileyen önemli bir parametredir [8].
IDS Rakım-Enlem arasındaki iliĢkiyi birlikte inceleyebilmek maksadıyla IDS değiĢkenine göre rakım ve
enlemin değiĢimi modellenmiĢtir. Marmara bölgesindeki tüm illeri dikkate alarak ortaya çıkan grafik
ġekil 5‟te verilmiĢtir.

ġekil 5. Marmara Bölgesi illeri için IDS‟nin rakım ve enleme bağlı olarak değiĢimi
ġekil 5‟te IDS ile enlem derecesi ve rakım arttıkça IDS değerinin Edirne ve Tekirdağ illeri hariç arttığı
görülmektedir.
2.2.5. IDS Rakım Boylam ĠliĢkisi
IDS Rakım-Boylam iliĢkisi analiz sonuçları ġekil 6‟da görülmektedir. Bu Ģekilde IDS ile boylam
derecesi arttıkça, IDS değerinin Edirne ve Bilecik illeri hariç monoton olarak azaldığı görülmektedir.
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ġekil 6. Marmara Bölgesi illeri için IDS‟nin rakım ve boylama bağlı olarak değiĢimi
2.3. Marmara Bölgesi Ġlleri Ġçin SDS Değerleri
Marmara bölgesi soğutma sezonu mayıs ayında baĢlamakta ekim ayında sona ermektedir. Ġç ortam
referans sıcaklığına göre soğutma sezonundaki her ay için ayrı ayrı ve sezonluk olarak ısıtma derece
saat değerleri Tablo 3‟te verilmiĢtir.
Tablo 3. Marmara Bölgesi illeri soğutma sezonundaki aylara göre ve sezonluk SDS değerleri
Referans
Alınacak

TEKĠRDAĞ

Ġç Ortam
Sıcaklığı

Soğutma sezonundaki aylar

0

( C)

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Sezonluk
SDS

Eylül

Ekim
Toplam

Ayların toplam içindeki dağılımı (SDS)
18

575.55

2422.7

3975.3

3975.3

1954.2

481.86

13385

19

355.81

1789.2

3151.5

3161.6

1402.9

294.81

10666

20

231.59

1406.1

2688.1

2696.3

1067

190.23

8271

21

130.6

1001.3

2114.5

2120.7

727.62

111.94

6219

22

72.208

681.46

1611.1

1620.2

469.35

63.182

4513

23

37.572

432.08

1171

1180.4

275.53

37.572

3131

24

18.477

254.57

798.62

815.04

145.76

20.53

2053

25

8.771

136.58

502.45

521.25

71.421

12.53

1253

26
27

4.921
2.527

67.488
31.768

287.53
148.01

303.7
159.2

32.338
15.162

7.03
3.971

28

1.539

14.706

69.255

75.411

7.695

2.394

703
361
171
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Referans
Alınacak
Ġç Ortam
Sıcaklığı
0
( C)

Mayıs

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

831.2
590.94
403.04
261.44
164.49
100.52
59.774
34.751
19.924
11.312
5.955
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YALOVA

Sezonluk
Toplam
SDS

Soğutma sezonundaki aylar

Referans
Alınacak
Ġç Ortam
Sıcaklığı
0
( C)

Mayıs

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

958.92
694.13
482.45
328.27
212.31
128.55
74.97
42.224
21.16
9.989
3.652

Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ayların toplam içindeki dağılımı (SDS)
2694.2
4055.7
3998.3
2092.3
2155.2
3395
3348.6
1633.8
1685.4
2784.6
2738.8
1227.4
1271.9
2225.8
2190.5
904.45
933.86
1729.8
1703.2
636.72
657.22
1306.7
1283.5
429.13
442.87
950.95
937.36
271.7
283.5
662.1
654.78
162.78
171.11
435.98
435.98
91.416
96.859
269.37
272.19
47.369
51.61
154.43
156.82
22.629

Ekim
659.23
463.48
320.6
211.98
137.96
85.052
51.623
31.093
18.752
10.605
5.558

ÇANAKKALE

Referans
Alınacak
Ġç Ortam
Sıcaklığı
0
( C)

Mayıs

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

810.04
582.8
404.14
275.03
179.01
110.63
66.9
37.926
20.97
11.36
5.265

Ekim
732.27
506.14
329.48
196.96
117.14
61.479
29.155
15.08
6.348
2.854
1.826

ĠSTANBUL

Toplam
17435
14461
11767
9379
7321
5589
4165
3016
2116
1427
913

Sezonluk
Toplam
SDS

Soğutma sezonundaki aylar
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ayların toplam içindeki dağılımı (SDS)
2705
4209.3
4137
2039.6
2156.4
3520.1
3461.8
1561.9
1671.7
2874.9
2829
1157.3
1262.3
2284.8
2242.5
832.14
931.9
1763.8
1716.4
573.88
663.81
1323.8
1278
381.5
457.6
958.01
917.87
240.84
303.41
666.41
633.91
144.48
192.23
441.54
415.91
82.715
115.73
276.9
256.31
44.02
64.8
163.62
147.01
21.465

14331
11587
9160
7066
5306
3866
2717
1829
1172
707
397
Sezonluk
Toplam
SDS

Soğutma sezonundaki aylar
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ayların toplam içindeki dağılımı (SDS)
3277.8
5021.3
4899.2
2545.5
2704.2
4323.8
4208.2
2039
2176.9
3659.5
3541.9
1576.8
1707
3038.8
2926.2
1181.8
1303.1
2467.2
2364.7
856.56
978.07
1967.3
1861.1
592.43
708.05
1532.7
1432.8
387.35
497.64
1158.1
1070.7
238.26
332.21
846.4
772.34
137.54
212.62
592.2
535.13
75.631
125.99
391.68
350.59
39.259

Toplam

Ekim
549.67
372.99
248
155.14
94.77
57.225
34.788
19.866
10.485
5.68
2.835

Toplam
14465
11656
9185
7052
5265
3815
2676
1806
1165
710
405
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Referans
Alınacak
Ġç Ortam
Sıcaklığı
0
( C)

Mayıs

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1242.4
986.37
769.28
588.97
448.57
330.34
237.43
165.99
114.11
75.64
48.922

SAKARYA

0

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ayların toplam içindeki dağılımı (SDS)
2802.5
3900.4
3770.4
2008
2317.4
3280
3149.3
1592.5
1884.7
2702.1
2586.7
1250.1
1506.9
2187.6
2080.5
963.77
1190.2
1740.5
1644.8
729.68
922.19
1358
1275.5
541.38
701.96
1032.3
966.92
388.83
518.09
764.56
711.75
274.13
374.43
547.38
506.37
187.22
262.3
375.76
344.04
125.66
178.04
247.82
223.76
81.804

0

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Ekim
722.3
558.55
423.1
313.61
227.28
165.17
116.99
80.48
53.49
35.38
21.654

EDĠRNE

Mayıs

Haziran

1517.8
1218.4
965.06
733.18
545.55
395.73
272.9
184.08
114.84
66.069
37.044

Ayların toplam içindeki dağılımı (SDS)
3427.9
4724
4417
2336.4
2930
4119.4
3829.3
1943.7
2467.6
3554.9
3298.3
1588.1
2057
3044.7
2810.5
1283.1
1695.4
2585
2375.2
1015.6
1378.2
2169.7
1978.7
784.64
1097.1
1790.2
1626.5
594.92
851.92
1451.3
1314.3
432.38
643.08
1151.6
1040.1
305.13
469.82
888.26
800.17
203.1
329.87
663.26
596.232
128.77

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim
613.94
464.16
342.05
244.39
167.86
115.99
76.412
47.091
29.529
19.576
10.584

KOCAELĠ

Ağustos

14446
11884
9616
7649
5981
4588
3441
2515
1783
1220
802

Toplam
17054
14505
12216
10183
8393
6823
5458
4281
3281
2447
1764
Sezonluk
Toplam
SDS

Soğutma sezonundaki aylar
Mayıs

Haziran

1232.6
961.48
734.76
558
403.01
288.84
198.28
131.65
84.015
52.357
31.73

Ayların toplam içindeki dağılımı (SDS)
3004.4
4190.7
4082.9
2157
2429
999.43
3428.4
1707.9
2010.4
2918.6
2826.8
1316.4
1601.2
2361.4
2272.4
1002.8
1265.7
1882.8
1794.6
749.34
977.24
1473.1
1391.2
548.8
739.02
1132
1063.5
385.74
542.4
847.83
792.53
263.3
388.34
614.24
571.3
173.63
266.89
427.8
397.15
109.82
176.19
285.57
263.02
65.965

Temmuz

Toplam

Sezonluk
Toplam
SDS

Soğutma sezonundaki aylar

Referans
Alınacak
Ġç Ortam
Sıcaklığı
( C)

Sezonluk
Toplam
SDS

Soğutma sezonundaki aylar

Referans
Alınacak
Ġç Ortam
Sıcaklığı
( C)
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Eylül

Ekim
724.13
543.99
398
283.05
195.21
134.79
90.125
57.926
35.473
21.709
13.36

Toplam
15407
12651
10205
8087
6297
4814
3605
2633
1867
1277
835
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Referans
Alınacak
Ġç Ortam
Sıcaklığı
0

( C)
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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BALIKESĠR

Sezonluk
Toplam
SDS

Soğutma sezonundaki aylar
Mayıs

Haziran

1456.2
1167.1
908.1
703.82
528.4
382.32
274.12
190.75
128.12
82.6
52.272

Ayların toplam içindeki dağılımı (SDS)
3553.9
4559.4
4403.3
2531.1
3019.9
3909.9
3749.4
2086.2
2542.7
3305.5
3148.1
1695.1
2121.4
2745.9
2607.1
1358.1
1737.3
2257.7
2129.6
1072.8
1401.8
1828.8
1714.1
828.36
1111.4
1455.3
1360.6
627.98
862.19
1133.1
1052.9
461.62
654.81
859.79
794.31
335.95
485.27
629.82
578.2
237.48
351.38
445.76
406.56
162.62

Referans
Alınacak
Ġç Ortam
Sıcaklığı
0
( C)

Mayıs

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1396.5
1105.6
860.38
657.16
483.9
347.17
246.37
165.25
105.93
68.31
41.789

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim
832.13
656.51
508.54
386.61
288.22
210.28
154.5
110.63
76.869
51.625
33.396

BURSA

Referans
Alınacak
Ġç Ortam
Sıcaklığı
0
( C)

Mayıs

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1208.4
935.93
711.94
522.54
380.86
258.75
171.64
107.68
62.65
36.16
20.128

Ekim
844.81
654.66
496.84
368.41
274.21
192.87
135.76
92.232
60.123
37.26
21.615

KIRKLARELĠ

Toplam
17241
14548
12118
9957
8065
6429
5028
3843
2863
2070
1441

Sezonluk
Toplam
SDS

Soğutma sezonundaki aylar
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ayların toplam içindeki dağılımı (SDS)
3043.9
4405.2
4038.1
2049.7
2564.2
3795
3461.7
1666.7
2125.2
3230.3
2922.2
1338.9
1741.8
2725.9
2447.2
1053.8
1403.5
2278.1
2031.3
818.15
1113.8
1873.1
1659.4
618.75
862.6
1513.9
1337.9
448.9
649.45
1197.9
1053.2
312.95
471.13
922.21
809.44
210.5
330.86
688.85
600.26
133.79
221.41
494.39
428.98
81.77

17336
14589
12108
9913
8006
6372
4984
3815
2847
2065
1452

Sezonluk
Toplam
SDS

Soğutma sezonundaki aylar
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ayların toplam içindeki dağılımı (SDS)
3362
4689.6
4551.6
2413.7
2836.9
4058.9
3928
1978.5
2363
3453.6
3332.5
1599.6
1941.6
2907.4
2797.9
1274.5
1572.7
2419.5
2314.7
1000.1
1253.7
1980.1
1883.7
771.48
975.43
1588.8
1508.4
573.19
737.86
1249
1183.6
415.04
541.11
956.24
907.57
292.03
387.09
710.01
672.75
196.65
266.58
505.79
478.41
126.81

Toplam

Ekim
535.36
397.45
286.9
209.02
141.06
95.625
66.015
43.745
27.566
18.08
10.064

Toplam
15296
12821
10626
8709
7053
5625
4401
3365
2506
1808
1258
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Referans
Alınacak
Ġç Ortam
Sıcaklığı
0
( C)

Mayıs

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

957.49
733.75
552.54
402.34
286.33
198.38
135.8
87.78
55.575
33.558

28

20.46
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BĠLECĠK

Sezonluk
Toplam
SDS

Soğutma sezonundaki aylar
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ayların toplam içindeki dağılımı (SDS)
2168.8
3195.5
3126.3
1557.4
1768.5
2662.2
2605.7
1241.7
1423
2195
2142
976.4
1116.9
1783.5
1741.4
750.63
868.39
1431.7
1398.8
563.28
656.47
1129
1103.7
414.81
486.16
871.84
855.54
296.04
349.13
658.35
648.38
207.48
240.82
484.5
477.38
139.65
158.91
345.45
340.51
91.791
99.66

238.92

234.96

Ekim

57.42

530.66
395.09
295.19
210.18
150.21
101
67.9
43.89
27.075
15.792

11536
9407
7569
6005
4694
3607
2716
1995
1425
987

9.24

660

2.3.1. Farklı Denge Sıcaklığına Göre SDS Değerleri
Marmara Bölgesindeki illere ait on bir faklı denge sıcaklığına göre SDS değerleri Tablo 4‟te
görülmektedir. Bu Tabloda görüleceği üzere; denge sıcaklığı arttıkça SDS değerlerinin de azalma
°
eğiliminde olduğu görülmektedir. Bölge içerisindeki tüm illerin SDS değerlerinin farklı olduğu, 18 C iç
ortam sıcaklığına göre değerlendirildiğinde Tekirdağ en küçük SDS değerine, Çanakkale‟nin ise en
büyük SDS değerlerine sahip olduğu ġekil 7‟de görülmektedir.
Tablo 4. Farklı denge sıcaklığına göre sezonluk SDS değerleri
ON BĠR FARKLI ĠÇ ORTAM REFERANS SICAKLIĞINA GÖRE SOĞUTMA DERECE SAAT [ ° C SAAT]
ĠL

Enlem

Boylam

Rakım

18

19

20

21

TEKĠRDAĞ

40.98

27.52

4

13385

10666

8271

6219

4513 3131 2053 1253

YALOVA

40.65

29.25

4

14331

11587

9160

ÇANAKKALE

40.15

26.4

5

17435

14461

ĠSTANBUL

41.02

28.97

28

14445

SAKARYA

40.77

30.4

30

EDĠRNE

41.67

26.57

KOCAELĠ

40.77

BALIKESĠR

22

23

24

25

26

27

28

703

361

171

7066

5306 3866 2717 1829 1172

707

397

11767

9379

7321 5589 4165 3016 2116 1427

913

11656

9185

7052

5265 3815 2676 1806 1165

710

405

14446

11884

9616

7649

5981 4588 3441 2515 1783 1220

802

51

17054

14505

12216

10183 8393 6823 5458 4281 3281 2447 1764

29.92

76

15407

12651

10205

8087

6297 4814 3605 2633 1867 1277

39.65

27.88

100

17336

14589

12108

9913

8006 6372 4984 3815 2847 2065 1452

BURSA

40.18

29.07

100

17241

14548

12118

9957

8065 6429 5028 3843 2863 2070 1441

KIRKLARELĠ

41.73

27.2

232

15296

12821

10626

8709

7053 5625 4401 3365 2506 1808 1258

BĠLECĠK

40.15

29.98

539

11536

9407

7569

6005

4694 3607 2716 1995 1425

987

835

660
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ġekil 7. On bir farklı iç ortam sıcaklığına göre sezonluk SDS değerlerinin değiĢimi
°

25 C iç ortam sıcaklığına göre illerin SDS değerleri ġekil 8‟de görülmektedir.
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Tekirdağ Yalova Çanakkale İstanbul Sakarya Edirne Kocaeli Balıkesir Bursa Kırklareli Bilecik
°

ġekil 8. 25 C iç ortam sıcaklığına göre Marmara Bölgesi illeri SDS değerleri
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2.3.2. SDS Rakım ĠliĢkisi
IDS hesaplarının tam tersine SDS değerlerinin rakımla değiĢiminde lineer ve monoton bir azalma
beklenmektedir. Yapılan incelemede, soğutmada kullanılan enerji ihtiyaç verisi ve rakım arasındaki
bağlantı davranıĢının lineer ve monoton azalan olmadığı görülmüĢtür. Yapılan eğri uydurma ve
matematik modelleme iĢlemi sonucu ulaĢılan denklem (7) eĢitliğinde verilmiĢtir. ġekil 9‟da görüleceği
üzere rakım arttıkça SDS değeri (7) eĢitliğindeki gibi bir fonksiyon karakterinde yükselme-düĢme
davranıĢı göstermektedir.

f(x) =-2568*1017*e(-((x+3659)/643.2)^2) + 16910*e(-((x-51.53)/778.4)^2)

(7)

ġekil 9. Marmara Bölgesi illeri için SDS rakım iliĢkisi
2

Uydurulan eğri ve eĢitliğin gerçek datalara olan yaklaĢıklığının ölçütü olan R değeri 0.58 olarak
bulunmuĢtur. Gerçeğe yakınlık değerinin düĢük çıkmasına sebep olan Edirne ve Çanakkale illerinin
rakıma bağlı SDS davranıĢının Marmara Bölgesindeki diğer illerin davranıĢlarından farklı olduğu tespit
edilmiĢtir.
Çanakkale ve Edirne illerine ait soğutma derece saat değerlerinin rakım ile değiĢim davranıĢı, diğer
illerden farklı olduğu ve rakımına göre beklenenden yüksek olduğu görülmüĢtür. Edirne için ısıtma
yüklerine benzer olarak soğutmada da karĢılaĢılan bu durumun karasal etkiden kaynaklandığı,
Çanakkale için ise enlem bağlı etkilerden ve rüzgar etkisinden kaynaklandığı değerlendirilmektedir.
2.3.3. SDS Rakım Enlem ĠliĢkisi
SDS değerleri üzerinde rakım etkisinin yanında enlem iliĢkisininde IDS değerlerinde olduğu gibi etkili
olabileceği düĢünülerek bu iliĢki incelenmiĢtir. SDS Rakım Enlem iliĢkisi analiz sonuçları ġekil 10‟da
görülmektedir. Bu Ģekilde SDS ile enlem derecesi ve rakım arttıkça SDS değerinin Çanakkale ve
Edirne hariç azaldığı görülmektedir.
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ġekil 10. Marmara Bölgesi illeri için SDS rakım ve enleme bağlı olarak değiĢimi
2.3.4. SDS Rakım Boylam ĠliĢkisi
SDS Rakım Boylam iliĢkisi analiz sonuçları ġekil 11‟de görülmektedir. Bu Ģekilde SDS ile rakım
boylam iliĢkisinin karakteristik bir davranıĢ göstermediği tespit edilmiĢtir.

ġekil 11. Marmara Bölgesi illeri için SDS‟nin rakım ve boylama bağlı olarak değiĢimi
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3.SONUÇ
IDS Analiz çalıĢmaları sonucunda; Edirne ve Tekirdağ illeri hariç IDS değerlerinin rakıma bağlı olarak
EĢitlik 6‟daki karakterde değiĢtiği tespit edilmiĢtir. Edirne ve Tekirdağ illerinin rakımları düĢük olmasına
rağmen IDS değerlerinin yüksek çıkmasının Edirne‟de enlem etkisi ve karasal etkiden, Tekirdağ‟da ise
rüzgar etkisinden kaynaklandığı düĢünülmektedir. IDS Rakım- Boylam iliĢkisi boylam derecesi arttıkça,
IDS değerinin Edirne ve Bilecik illeri hariç azaldığı görülmüĢtür. Bu illerin boylamlarının büyük
olmasına rağmen IDS değerlerinin düĢük çıkması araĢtırılması gerekmektedir.
SDS Analiz çalıĢmaları sonucunda; Rakım-Enlem iliĢkisi SDS ile enlem derecesi ve rakıma bağlı
olarak Çanakkale ve Edirne hariç EĢitlik 8‟deki karakterde değiĢtiği görülmektedir. Bu illerin
karakteristiği bozan davranıĢının Edirne‟de karasal etkiden kaynaklandığı, Çanakkale‟de ise enlem ve
rüzgar etkisinden kaynaklandığı düĢünülmektedir. SDS ile rakım boylam iliĢkisinin karakteristik bir
davranıĢ göstermediği tespit edilememiĢtir.
Sonuç olarak, yeryüzündeki sıcaklık dağılımını etkileyen önemli parametrelerden olan rakım ve enlem
etkisinin yanında; yer Ģekillerinin güneĢ ıĢınlarına olan konumu yani bakı, nem, rüzgar ve güneĢ
Ģiddeti gibi etkilerinde dağılıma etki ettiği bilinmektedir. Enerji tüketim haritaları belirlenmesinde ve
bölgelerin sınıflandırmasın bu etkilerinde göz önünde bulundurulmasının uygun olacağı
değerlendirilmektedir. Nitekim TS 825‟te 2. Bölgede sınıflandırılmıĢ Edirne ilinin Marmara Bölgesindeki
illerden çok farklı davranıĢlar gösterdiği saptanmıĢtır.
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Isıtma Derece Saat
Soğutma Derece Saat
Toplam Isı Ġletim Katsayısı
Performans Katsayısı
Isıl Verim
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 1594 _______

ÖZGEÇMĠġ
Mustafa ERTÜRK
1987 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Tesisat Anabilim Dalından
lisans derecesini aldı. 1998 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Eğitimi
Bölümünden yüksek lisans derecesini aldı. 2012‟de Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik-Enerji Anabilim dalından Doktora derecesini aldı. 03-022014‟de Balıkesir Üniversitesi Balıkesir MYO Ġklimlendirme ve Soğutma programına Yrd. Doç. Dr.
olarak atanmıĢtır. Binalarda yalıtım, Etkin enerji kullanımı, Pasif ısıtma-soğutma, Soğutma,
Havalandırma, Ġç hava kalitesi, Ġklimlendirme, Isıtma, DeğiĢik kaynaklı ısı pompaları, Endüstriyel
kurutma, GüneĢ enerjisi, Ön lisans düzeyin de soğutma, iklimlendirme, tesisat alanlarına yönelik
laboratuvar cihazlarının tasarımı, projelendirilmesi ve imalatı konuların da çalıĢmaktadır.
Hasan Aytuğ KURT
1989 Balıkesir doğumludur. 2013 yılında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine
Mühendisliği Bölümünden mezun olmuĢtur. 2013 yılında Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Makine Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans eğitimine baĢlamıĢtır. Kısa bir süre özel sektörde
mühendislik yaptıktan sonra 2014 yılı baĢından günümüze Ġstanbul Tersanesi Komutanlığında askeri
mühendis olarak çalıĢmaktadır. Binalarda enerji verimliliği, bölgesel enerji tüketimi, yenilenebilir enerji
kaynakları gibi konularda çalıĢmaktadır.
G. Alevay ĶILIÇ
2010 yılında Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği ABD yüksek lisans
unvanını almıĢtır. 2010 yılından itibaren Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği ABD doktora
programına devam etmektedir. Enerji verimliliği ile çalıĢmalar yapmaktadır.
Semin KAYA
1963 yılında Balıkesir‟de doğdu. 1985 yılında Uludağ Üniversitesi Balıkesir Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü‟nde lisans, 1987 yılında Yıldız Teknik Ünv. Fen Bilimleri
Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı‟nda Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Doktora eğitimini
ise, yine Yıldız Teknik Ünv.‟sinde 1997 yılında tamamladı. 1997 yılından itibaren Balıkesir Ünv. MühMim.Fak. Makine Mühendisliği Bölümünde Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır.

Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu Bildirisi

TESKON 2015 / BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI SEMPOZYUMU

Bu bir MMO
yayınıdır

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

ÜÇ BÜYÜK ġEHĠR MERKEZĠ ĠÇĠN BĠN-DATA
DEĞERLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

ġABAN PUSAT
YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
ĠSMAĠL EKMEKÇĠ
AHMET COġKUN DÜNDAR
ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ
KEMAL ERMĠġ
SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ

MAKĠNA MÜHENDĠSLERĠ ODASI

BĠLDĠRĠ

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

____________________ 1597 _______

ÜÇ BÜYÜK ġEHĠR MERKEZĠ ĠÇĠN BĠN-DATA
DEĞERLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ
ġaban PUSAT
Ġsmail EKMEKÇĠ
Ahmet CoĢkun DÜNDAR
Kemal ERMĠġ

ÖZET
Bu çalıĢmada, binaların ısıtma ve soğutma enerji ihtiyaçlarının hesaplanmasında kullanılan
yöntemlerden olan bin-data yöntemi ele alınmıĢtır. Bu yöntem, derece-gün yönteminde olduğu gibi,
temel olarak iç ve dıĢ ortam sıcaklık farkına dayanmaktadır. Ayrıca, iç ve dıĢ ortam sıcaklıkları
arasındaki farkın gerçekleĢme sayısı, yani bin-data değerleri bu yöntemde kullanılan diğer önemli bir
parametredir. Yapılan bu çalıĢma ile, Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir olmak üzere üç büyük Ģehir
merkezimiz için yıllık bin-data tabloları hazırlanmıĢtır. Bin-data tablolarının hazırlanması için 19892006 yılları arasındaki 18 yıllık meteorolojik verilere dayalı olarak oluĢturulan Tipik Meteorolojik Yıl
o
(TMY) verileri kullanılmıĢtır. Hesaplamalar, 2 C sıcaklık (T) ve 2 saatlik (t) zaman Ģeklinde seçilen binaralıkları için yapılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Bin-data; Isıtma-Soğutma Yükleri; Türkiye

ABSTRACT
In this study, bin-data method was evaluated, which was used in heating and cooling load calculations
of buildings. This method, like in degree-day method, is based on temperature difference of indoor and
outdoor. Additionally, occurrence number of indoor and outdoor temperature differences (bin-data
values) is the other important parameter in this method. Bin-data values were determined with this
study for three big city centers (Ġstanbul, Ankara and Ġzmir). In bin-data calculation, Typical
Meteorological Year (TMY) values which have been prepared among 18 years of 1989-2006 years
o
were used. Calculations were done for 2 C temperature and 2 hour time bins.
Key Words: Bin-data; Heating-Cooling Loads; Turkey

1. GĠRĠġ
Bina ısı yükü hesaplamalarında kullanılan birçok yöntem ve bilgisayar programı vardır. Bu
yöntemlerden en basit ve yaygın kullanılanı derece-gün yöntemidir. Bu yöntem, iç ve dıĢ ortam
arasındaki sıcaklık farkına dayanmaktadır ve uygulaması çok kolaydır. Bu yöntemin uygulanabilmesi
için bina ile ilgili parametrelerin değiĢken olmaması gerekmektedir. Örneğin, bina kullanım özellikleri,
toplam ısı transfer katsayısı ve ısıtma ve soğutma sistemi verimi gibi bina parametrelerinin değiĢkenlik
gösterdiği durumlarda derece-gün yönteminin kullanımı pek uygun olmamaktadır. Bin-data yöntemi,
derece-gün yönteminin eksik yönlerini tamamlayan ve uygulaması derece-gün yöntemi gibi basit olan
bir yöntemdir.
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu Bildirisi
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Bin-data yöntemi derece-gün yönteminde olduğu gibi iç ve dıĢ ortam sıcaklık farklarına
dayanmaktadır. Derece-gün yönteminden farklı olarak, referans sıcaklığa göre sıcaklık farklarının
gerçekleĢme sayıları olan bin-değerleri, bin-data yönteminde kullanılmaktadır. Bina parametrelerinin
değiĢkenlik gösterdiği ve hem ısıtma hem de soğutma yüklerinin hesaplanması gerektiği durumlarda
bin-data yönteminin kullanılması derece-gün yöntemine göre daha güvenilir ve daha hızlı sonuç elde
edilmesini sağlamaktadır [1-4].
Literatüre bakıldığında, dünyadaki farklı bölgeler için bin-data ile ilgili birçok çalıĢma mevcuttur [5-8].
Bununla birlikte, Türkiye için yapılmıĢ çok fazla çalıĢma bulunmamaktadır. Bulut ve arkadaĢları, 78
Ģehir için uzun döneme ait meteorolojik ölçüm verilerini kullanarak bin-data değerlerini belirlemiĢtir [910]. Üner ve Ġleri yaptıkları çalıĢma ile 23 Ģehir için bin-data değerlerini belirlemiĢtir [11]. Özyurt ve
arkadaĢları, Doğu Anadolu bölgesinde yer alan 14 Ģehir için uzun döneme ait meteorolojik ölçüm
verilerini kullanarak bin-data değerlerini belirlemiĢtir [2]. Büyükalaca ve Bulut Güneydoğu Anadolu
bölgesinde yer alan 9 Ģehir için detaylı iklim verilerini belirlerken bin-data değerlerini de hesaplamıĢtır
[12]. Bulut ve arkadaĢları Gaziantep için yaptıkları çalıĢmada 19 yıllık meteorolojik ölçüm verilerini
kullanmıĢlar [13]. Hesaplanan bin-data değerleri kullanılarak tipik bir binanın aylık ve yıllık ısıtma
enerjisi ihtiyacı ve doğalgaz tüketim değerleri hesaplanmıĢtır. Diğer birkaç çalıĢmada da bin-data
yöntemi ile ısıtma enerjisi ihtiyacının hesaplanması üzerine çalıĢılmıĢtır [14-16].
Bu çalıĢmada, Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir için bin-data yöntemi için gerekli yıllık bin-data tabloları
oluĢturulmuĢtur. Bin-data verilerinin elde edilmesinde kullanılan meteorolojik veriler daha önce
yazarlar tarafından Bina Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yazılımı (BEP-TR) projesi kapsamında
o
hazırlanan TMY (Tipik Meteorolojik Yıl) verileridir. TMY verileri kullanılarak 2 C sıcaklık ve 2 saatlik
zaman aralığı için bin-data değerleri hesaplanmıĢ ve gerekli analizler yapılmıĢtır.

2. VERĠLER VE YÖNTEM
Bu bölümde, bin-data hesaplamalarında kullanılan sıcaklık verilerinin hazırlanması ve bin-data
tablolarının oluĢturulması ile ilgili gerekli bilgiler verilmiĢtir. Hesaplamalar 3 büyük Ģehir (Ġstanbul,
Ankara ve Ġzmir) için yapılmıĢtır. Bu Ģehirlerin seçilmesinin nedeni, Türkiye‟nin en büyük Ģehirlerinden
olmalarıdır. Dolayısıyla, bu Ģehirler bina sayısının en fazla olduğu iller arasında yer almaktadır. Diğer
bir neden ise, Ġzmir‟in 1., Ġstanbul‟un 2. ve Ankara‟nın 3. ısıtma derece-gün bölgesinde yer alması, yani
farklı iklimsel özelliklere sahip olmalarıdır.
TMY yöntemleri ile elde edilen iklim verileri, günümüzde bina enerji ihtiyacı hesaplamalarında
uluslararası literatürde daha sık kullanılmaktadır. TMY yöntemleri uzun yıllara ait verilerin istatistik
yöntemlerle yorumlanması ile, bu yılların hepsini temsil edebilecek bir yıllık tipik-yıl verilerinin
oluĢturulmasına dayanmaktadır. OluĢturulan TMY verileri, uzun yıllar süresince gerçekleĢen sıcaklık,
basınç, nem, güneĢ ıĢınımı gibi bütün iklimsel değiĢimleri dikkate aldığı ve ani değiĢimleri istatistik
olarak sönümlediği için, uzun yıllar ortalamasından daha doğru kabul edilmektedir. Bu nedenle, bu
çalıĢmada bin-*data değerlerinin hazırlanması için TMY verileri kullanılmıĢtır.
Bin-data hesabında kullanılan TMY verileri 1989 ve 2006 yılları arasındaki 18 yıllık ölçüm verileri
kullanılarak oluĢturulmuĢtur. TMY hesabında kullanılan yöntem ile ilgili detaylar Pusat, Ekmekçi vd.
çalıĢmasında yer almaktadır [17].
Bin-data hesabında kullanılan sıcaklık ve zaman aralıkları her çalıĢmada farklı olarak karĢımıza
çıkmaktadır. Örneğin, Bulut ve arkadaĢları ile Büyükalaca ve Bulut‟un yaptığı çalıĢmalarda bin-data
o
değerleri 3 C sıcaklık ve 4 saatlik zaman aralığı için hesaplanmıĢtır [9,12]. Bu çalıĢmada, bin-data
o
değerleri 2 C sıcaklık ve 2 saatlik zaman aralığı için hesaplanmıĢtır. Literatüre göre daha küçük
sıcaklık ve zaman aralığı seçilmesinin nedeni, sonuçların daha geniĢ alanda ve daha kolay Ģekilde
kullanılmasının hedeflenmesidir. Böylelikle, seçilen Ģehirler için detaylı hesap yapılmak istendiği
durumlarda bu çalıĢmanın sonuçları kullanılabilecektir.
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3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME
Bu bölümde, üç büyük Ģehir için hazırlanan bin-data tabloları verilerek gerekli analiz ve
değerlendirmeler yapılmıĢtır. Tablo 1„de Ġstanbul için hazırlanan bin-data değerleri verilmiĢtir.
o
Ġstanbul‟da TMY verileri için ölçülen en düĢük saatlik sıcaklık ortalaması -6 C iken en yüksek sıcaklık
o
34 C‟dir. En yüksek bin-data değeri 2 ≤ t < 4 zaman aralığı için 14 > T ≥ 12 sıcaklık aralığında 100 h
olarak gerçekleĢmiĢtir.
o

20 C ısıtma için referans olarak kabul edilirse, ortalama sıcaklığın referans sıcaklık değerinin üstünde
olma oranı yaklaĢık % 24 olmaktadır. Bu değer, kaba bir yaklaĢımla, Ġstanbul‟da yılın % 76‟sında
ısıtma ihtiyacının olduğu anlamına gelir.
o

24 C soğutma için referans olarak kabul edilirse, ortalama sıcaklığın referans sıcaklık değerinin
altında olma oranı yaklaĢık % 90 olmaktadır. Bu değer, Ġstanbul‟da bir yıllık bir zaman diliminin %
10‟unda soğutma ihtiyacının olduğu anlamına gelir.
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Hata! BaĢvuru kaynağı bulunamadı.„de Ġzmir için hazırlanan bin-data değerleri verilmiĢtir. Ġzmir‟de
o
TMY verileri için ölçülen en düĢük saatlik sıcaklık ortalaması -4 C iken en yüksek sıcaklık ortalama 38
o
C‟dir. En yüksek bin-data değeri 0 ≤ t < 2 zaman aralığı için 10 > T ≥ 8 sıcaklık aralığında 82 h olarak
gerçekleĢmiĢtir.
o

20 C ısıtma için referans olarak kabul edilirse, ortalama sıcaklığın referans sıcaklık değerinin üstünde
olma oranı yaklaĢık % 39 olmaktadır. Bu değer, kaba bir yaklaĢımla, Ġzmir‟de yılın % 61‟inde ısıtma
ihtiyacının olduğu anlamına gelir.
o

24 C soğutma için referans olarak kabul edilirse, ortalama sıcaklığın referans sıcaklık değerinin
altında olma oranı yaklaĢık % 74 olmaktadır. Bu değer, Ġzmir‟de bir yıllık bir zaman diliminin %
26‟sında soğutma ihtiyacının olduğu anlamına gelir.

Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 1602 _______

Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 1603 _______

Hata! BaĢvuru kaynağı bulunamadı.„de Ankara için hazırlanan bin-data değerleri verilmiĢtir.
o
Ankara‟da TMY verileri için ölçülen en düĢük saatlik sıcaklık ortalaması -14 C iken en yüksek sıcaklık
o
ortalama 38 C‟dir. En yüksek bin-data değeri 4 ≤ t < 6 zaman aralığı için 14 > T ≥ 12 sıcaklık
aralığında 79 h olarak gerçekleĢmiĢtir.
o

20 C ısıtma için referans olarak kabul edilirse, ortalama sıcaklığın referans sıcaklık değerinin üstünde
olma oranı yaklaĢık % 22 olmaktadır. Bu değer, kaba bir yaklaĢımla, Ankara‟da yılın % 78‟inde ısıtma
ihtiyacının olduğu anlamına gelir.
o

24 C soğutma için referans olarak kabul edilirse, ortalama sıcaklığın referans sıcaklık değerinin
altında olma oranı yaklaĢık % 88 olmaktadır. Bu değer, Ankara‟da bir yıllık bir zaman diliminin %
12‟sinde soğutma ihtiyacının olduğu anlamına gelir.
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Bu çalıĢma kapsamında incelenen üç Ģehir, kabul edilen referans sıcaklıklara göre birbirleri ile
o
mukayese edilmiĢtir. 20 C ısıtma referans sıcaklık değeri için, ısıtma ihtiyacının en fazla olduğu
o
Ģehirler sırasıyla Ankara, Ġstanbul ve Ġzmir olmaktadır. 24 C soğutma referans sıcaklık değeri için ise
soğutma ihtiyacının en fazla olduğu Ģehirler sırasıyla Ġzmir, Ankara ve Ġstanbul olmaktadır. Burada bindata değerleri ile soğutma yükü açısından Ankara‟nın Ġstanbul‟a göre daha büyük değerlerde çıkması
ilginç bir sonuçtur. Bin-data değerleri ile referans sıcaklık yaklaĢımında; güneĢ ıĢınımı, bağıl nem vb.
gibi diğer parametreler dikkate alınmadığı için çok kaba bir yaklaĢım olmaktadır. Ancak, bu metot ele
alınan bir binanın ısıtma ve soğutma yüklerini, yaklaĢık da olsa, basit ve hızlı olarak hesaplayabilmek
ve bazı mukayeseleri hızlı ve çabuk olarak yapmak için çok kullanıĢlı olmaktadır.

SONUÇ
Bu çalıĢmada Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir için, 18 yıllık veriler ile oluĢturulmuĢ TMY değerleri kullanılarak
o
yıllık bin-data tabloları oluĢturulmuĢtur. Tablolar 2 C sıcaklık ve 2 saatlik zaman aralıkları için elde
o
o
o
edilmiĢtir. Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir için en düĢük sıcaklıklar sırasıyla (-6 C, -14 C ve -4 C) ve en
o
o
o
yüksek sıcaklıklar ise (34 C, 38 C ve 38 C) olarak belirlenmiĢtir. Isıtma ve soğutma yükleri ihtiyacı için
o
referans olarak kabul edilen 20 ve 24 C sıcaklık değerlerine bağlı olarak en soğuk Ģehir Ankara iken
en sıcak Ģehir Ġzmir olarak belirlenmiĢtir.
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ÖZET
Ġstanbul Ticaret Üniversitesinin Küçükyalı da bulunan Kampüs Binası için doğal gaz ve elektrik
faturalarına göre 3 yıllık enerji tüketim değerleri ve gerekli maliyet bilgileri alınarak bu kampüsteki
binaların enerji etüdü yapılmıĢtır. Bunun için kampüsteki binaların ısıtma, soğutma ve aydınlatma
sistemleri ve bunlarla ile ilgili enerji tüketim değerleri incelenmiĢtir. Binaların mevcut yalıtımsız
durumdaki hali için ölçüm ve hesaplamalar yapılmıĢ; daha sonra 01.04.2010 tarih 27539 sayılı RG de
yayınlanan Bina Enerji Performans Yönetmeliği ve TS825 standartlına göre yalıtım yapılması
önerilmiĢ; buna uygun olarak hesaplar yenilenmiĢ; kampüste revizyonla sağlanabilecek enerji
tasarrufu için inceleme ve değerlendirmeler yapılmıĢtır. Frekans kontrollü motorlar kullanılması,
aydınlatma için enerji tasarruf sistemleri ve diğer verimlilik arttırıcı yöntemler kullanılması durumlarında
yakıt ve elektrik tüketim değerleri yeniden hesaplanarak gerekli yatırım maliyetleri hesaplanmıĢ; her iki
2
3
durum için CO2 emisyon değerleri karĢılaĢtırılmıĢ; yıllık enerji tasarruf değerleri m ve m baĢına özgül
değerler olarak hesaplanmıĢ; yapılacak yatırımların basit geri ödeme süreleri ve iç-karlılık değerleri
ayrıca belirlenmiĢ ve gerekli karĢılaĢtırmalar yapılmıĢtır. Kampüs için mevcut durumda yıllık enerji
2
kullanımının 250 TEP`den az olduğu; fakat kapalı alanının 10.000 m den fazla olduğu tespit edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Bina Enerji Performansı; Enerji Etüdü; Verimliliği Arttırıcı Proje (VAP); Enerji
Verimliliği

ABSTRACT
Energy Audit study of the Istanbul Commerce University campus building in Kucukyali is established
by evaluating the natural gas and electricity bills and 3 years of energy consumption data and the
required costs. The heating, cooling, illumination systems and the related energy conspumtion rates
are investigated in this study. Measurement and calculations of the current uninsulated state of the
campus buildings are accomplished. Required insulation with respect to TS825 standard and the
01.04.2010 dated Building Energy Performance Regulation was advised and the recomputings were
done accordingly; investigations and evaluations on the the energy savings rates which can be
provided with revisions were analyzed. The required investment costs are calculated by reevaluating
the fuel and electricity consumption values for the conditions of utilization of variable frequency
drivers, energy efficient systems for the illumination systems and the other efficiency oriented
approaches; then CO2 emissions rates for the both conditions are compared; annual energy savings
2
3
rates computed for each of specific consumptions per m and m utilization spaces; the payback
period of the required investments and in house profitability rates are also computed and also required
comparisons are conducted. It is established that the annual energy consumption of the campus
buildings without the revisions are less than 250 TEP; however the inner-space-area is larger than
2
10.000m .
Key Words: Building Energy Performance; Energy Audit; Energy Saving Project; Energy Efficiency
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1. GĠRĠġ
Bu çalıĢmada, Ġstanbul Ticaret Üniversitesi Küçükyalı Kampüsünde 2009,2010 ve 2011 yıllarına ait
veriler temin edilerek ve kampüs binalarındaki ekipmanlar incelenerek enerji verimlilik imkanları
araĢtırılmıĢtır. Binaların enerji tüketim bilgileri özet olarak verilerek, özellikle tüketim ve maliyet bilgileri
grafik ve tablolarla desteklenmiĢtir. Ayrıca; çalıĢmanın amacı, kapsamı, hangi tarihler arasında
yapıldığı, çalıĢma yapılan alanlar ve bu alanlardaki bulgular ve öneriler, üst yönetime de sunulacak
Ģekilde kısa ve öz, aynı zamanda gerekli yerlerde de detaylı olarak verilmiĢtir. Bu kampüste enerji
etüdü kapsamında, binalardaki ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma sistemleri ve ilgili enerji
tüketimleri incelenmiĢtir. Bu sistemlerde enerji tasarrufu ve enerji verimliliği açısından inceleme ve
değerlendirmeler yapılmıĢtır. Bu kampüsteki binaların 2009,2010 ve 2011 yıllarına ait enerji tüketimleri
ve maliyet değerlerinin, üniversite idaresince tutulmuĢ kayıtlarla ve ayrıca dağıtım Ģirketlerinden alınan
dökümlerle tespitleri yapılmıĢtır. Tüketim bilgileri ıĢığında, aylık analizler yapılarak tablolar ve
grafiklere iĢlenmiĢtir. Ġstanbul-Küçükyalı‟da bulunan üniversite kampüsündeki sınıflar, laboratuvarlar,
spor salonu, yemekhane, sosyal tesisler, idari bina gibi birimlerin yalıtımsız mevcut durumundaki
ölçüm ve hesaplamalar yapılmıĢtır.
Daha sonra 01.04.2010 tarihli 27539 sayılı resmi gazetede yayınlanan Bina Enerji Performans
Yönetmeliği (BEP-TR) ile TS 825 standartlarına uygun olarak yalıtım yapılması önerilmiĢ ve buna
uygun olarak hesaplar yenilenmiĢtir. Frekans kontrollü motorların kullanımı, aydınlatmada enerji
tasarrufu ve diğer verimlilik artırıcı yöntemler kullanılması durumları için hem yakıt ve elektrik tüketim
hesapları yeniden yapılmıĢ, hem de bu durumlar için gerekli yatırım maliyetleri hesaplanmıĢ; ayrıca
her durum için CO2 salınım değerleri hesaplanarak karĢılaĢtırmalar yapılmıĢ; yıllık bazda enerji
tasarruf değerleri bina-m² kullanım alanı baĢına özgül değerler olarak hesaplanmıĢtır. Enerji tasarrufu
için yapılacak yatırımların basit geri ödeme süreleri ile net bugünkü değer ve iç karlılık değerleri ayrıca
hesaplanmıĢtır.
1.1. ÇalıĢmanın Amacı
Bu bildiri kapsamındaki enerji etüt çalıĢması ile kampüsteki binalarda ölçüm ve veriler
değerlendirilerek mevcut durum tespit edilmiĢ; çıkan sonuçlar incelenerek öneri ve projeler
oluĢturulmuĢ; enerjinin daha verimli kullanılabilmesi için çalıĢmalar yapılmıĢ; alternatif ve yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımları incelenmiĢ; yalıtımsız olan kampüs ve müĢtemilatları için enerji
tasarrufu imkânlarını araĢtırmak ve verimlilik artırıcı proje (VAP) hazırlanması amacıyla analizler
yapılmıĢtır.
Bu çalıĢma ile baĢlıca Ģunlar amaçlanmıĢtır:
 Bina yalıtımlarını TS 825 ve binalarda enerji performansı yönetmeliğine uygun hale getirmek
 Yıllık enerji sarfiyatını konfor Ģartlarından taviz vermeksizin azaltmak
 Sera gazları ve CO2 salimini azaltmak
 Enerji verimliliği bilincini yerleĢtirmek
 Isıtma, soğutma ve aydınlatmada kullanılan enerji kaynaklarında kullanılan cihaz ve
ekipmanların
ekonomik olanlarını seçmek.
 Eğitim kurumunun çalıĢma programını inceleyerek otomasyon senaryosu yapmak ve en az
enerji kullanmak koĢuluyla optimum çözümleri sağlayan otomasyon programı uygulamak.
 Yenilenebilir(ısı pompası, rüzgar ve güneĢ gibi) enerji kaynaklarının uygulanabilirliğini
araĢtırmak. Ekonomik olanları uygulamak.
 Birim metrekareye veya metreküpe düĢen özgül enerji tüketimini azaltmak.
1.2. ÇalıĢmanın Kapsamı
Enerji etüdü kapsamına kampüsteki kazan dairesi, pompalar, chiller grupları, aydınlatma sistemleri
gibi bölümlerde ölçüm ve analizler yapılmıĢtır. Etüt çalıĢması ile, kurumun hizmet kalitesinden ve
konfordan taviz vermeden optimum enerji ile kurumun fonksiyonunun devam etmesini sağlamak
amaçlanmıĢtır. Kampüsteki binalarda yeterli ısı yalıtımı olmadığı görülmüĢ; bu nedenle öncelikle
TS825 standardına göre gerekli yalıtım detayı çıkarılarak elde edilecek tasarruf miktarları
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belirlenmiĢtir. Kalorifer tesisat borularında eksik olan izolasyonların yapılması ile elde edilecek enerji
tasarrufu hesaplanmıĢtır. Kalorifer kazanlarından çıkan atık ısıdan yaralanmak için baca ile kazan
arasına ekonomizer koyulması ve ekonomizerin sağlayacağı verimlik artıĢı incelenmiĢtir. Kurumdaki
elektrik motorlarının verimlilik sınıfıları incelenmiĢ, daha verimli motorlarla değiĢtirilmesi ve bunun
iĢletmeye getirisi analiz edilmiĢtir. Aydınlatma sistemi incelenmiĢ, tasarruflu armatürlerin önemi
belirtilmiĢ; özellikle bina iĢletme programı incelenerek, optimum iĢletme senaryosuna göre otomasyon
programı hazırlanması gerektiği önerilmiĢtir. Enerji Etüt çalıĢması sonucunda elde edilecek tasarruf
değerleri birim metre-kare veya metreküpe düĢen enerji miktarı ve bedeli cinsinden hesaplanmıĢtır.
Ayrıca kampüsteki ısı yalıtım uygulamasının sonuçları TEP/yıl ve TL/m² olarak hesaplanmıĢtır.
1.2.1. Kampüsteki Isıtma-Soğutma Mekanik Tesisat Ekipmanlarının Ġncelenmesi:
Kampüsteki ısıtma için kullanılan sıcak su kazanlarının kapasiteleri aĢağıda belirtildiği gibidir:
Yeni bina ısıtma sıcak su kazanı……..…………………………475.000 Kcal/h
Mühendislik Fakültesi 1.Sıcak su kazanı……………………….150.000 Kcal/h
Mühendislik Fakültesi 2.Sıcak su kazanı……………………….250.000 Kcal/h
Mühendislik Fakültesi 3.Sıcak su kazanı……………………….425.000 Kcal/h
Meslek Yüksek Okulu ısıtma sıcak su kazanı . ………………..425.000 Kcal/h
Toplam…...…………...1.725.000 Kcal/h (2006 kW)
Kampüsteki 17.888 m² kapalı-alan için toplam 1.725.000 Kcal/h kapasitede sıcak-sulu kalorifer
kazanlarının kurulu olduğu görülmüĢtür. Kampüsteki kazanlara göre özgül ısıl güç değeri:
2

1725000 / 17888 = 96.4 kcal/h-m = 112 W/m

2

olmaktadır.
Kazanların verim değerlerinin tespit edilebilmesi için aĢağıdaki ölçümler alınmıĢtır:







Baca Gazı Emisyonlarının Ölçülmesi
Yakıt Sarfiyatının Ölçülmesi
Kazan dönüĢ suyunun Sıcaklığının Ölçülmesi
Kazan Yüzey Sıcaklıklarının Ölçülmesi
Kazan Sıcaklıklarının Termal Kamera Ġle Kontrolü
Mevsim Ġtibari Ġle Kazan Dairesinin Ortam Sıcaklığının Ölçülmesi

1.2.2. Isıtma Sistemi
Kampüsteki binalar yalıtımsız olup TS 825 göre proje hazırlanıp ısı kayıp ve kazancının irdelenmesi
yapılmıĢtır. Kazanların baca gazı atık ısısından yararlanarak, kazan verimini yükselmek için baca ile
kazan arasına ekonomizer koyulması durumu için fayda maliyet analizinin yapılmıĢ; tesisat borularının
izolasyon durumları incelenmiĢtir.
1.2.3. Soğutma Sistemi
Soğutma gruplarının bulunduğu mahaller; soğutma sistemlerinin kapasiteleri ve soğutma cihazlarının
verimleri incelenmiĢtir.
1.2.4. Elektrik Tesisatı, Elektrik Motorları ve Aydınlatma Sistemi
Elektrik tesisatının analizi; elektrik motorlarının incelenmesi; Pompaların frekans invertör gerekliğinin
incelenmesi ve bina aydınlatma sisteminin analizi yapılmıĢtır.
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Tablo 1. Ġzolasyonlu ve Ġzolasyonsuz Durumların KarĢılaĢtırması
Ġzolasyonsuz Ġzolasyonlu
TOPLAM ISI KAYBI (kW)
TOPLAM ISI KAYBI (kcal/h)
ISTILAN MAHAL ALANI
(m²)
ISTILAN MAHAAL HACMI (
m³)
ÖZGÜL ISI ĠHTĠYACI
(
kWh/m²)
ÖZGÜL ISI ĠHTĠYACI
(
kWh/m³)
ELDE EDĠLEN TASARRUF
(kcal/h)

1532

1330

1317417

1143663

17888

17888

53664

53664

0,0856

0,0743

0,0285

0,0248

YAKIT EKONOMĠSĠ (m3/h)
YILLIK KAZAN YANMA
SÜRESĠ (saat)
YILLIK YAKIT TASARRUFU
(m3/yıl)
YAKIT FIYATI (TL/m3)

173754
23,4012
2160
50546
0,85

YILLIK KAR (TL)

42965

TASARRUF ORANI (%)

13,19

1.2.5. Mevcut Elektrik Tarifesinin Ġncelenmesi
Mevcut Elektrik Tarifesi ve diğer tarifelerle karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır.
1.2.6. Alternatif Enerji Sistemlerinin Ġncelenmesi
Trijenerasyon sisteminin uygulanabilirliğinin incelenmesi; absorsorsiyonlu soğutma sisteminin
irdelenmesi; rüzgar enerji sisteminin uygulanması; güneĢ enerji sisteminin uygulanması ve toprak
kaynaklı sudan suya ısı pompasının uygulamasının incelenmesi yapılmıĢtır.
1.3. Etüd ÇalıĢmasında Kullanılan Cihazlar ve Alınan Ölçümler
Yapılan enerji etüdü çalıĢmasında, akredite olmuĢ ulusal veya uluslararası kuruluĢlar tarafından
kalibrasyonu yapılmıĢ ve etiketlenmiĢ cihazlar kullanılmıĢtır.
1.4. Enerji Tüketimleri ve Maliyetler
Enerji etüdü için 2009-2010-2011 yıllarına ait enerji tüketim ve maliyet analizleri yapılmıĢ; elde edilen
değerler ile aĢağıdaki tablo ve grafikler hazırlanmıĢ; bunlara göre analiz ve yorumlar yapılmıĢtır:
2009 yılında doğal gaz tüketimi %37, kullanılan elektrik enerjisi %63 olarak gerçekleĢmiĢ; maliyet
acısından incelendiğinde doğalgaz maliyeti %21, elektrik maliyeti ise %79 olmuĢtur. Maliyette elektrik
payının yüksek çıkması;elektriğin birim fiyatının yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.
2010 yılında doğal gaz tüketimi %23, kullanılan elektrik enerjisi %77 olarak gerçekleĢmiĢtir. Maliyet
acısından incelendiğinde doğalgaz %11, elektrik ise %89 olmuĢtur. 2009 yılına göre doğal gaz tüketim
oranınında %14 azalma gözlemlenmiĢtir. Tablolara bakıldığında ise doğal gaz kullanım miktarı
3
3
46905m den 48014m olarak %2.3 olarak arttığı; elektrik kullanımının ise 781595kWh değerinden
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1167962kWH değerine %49 oranında arttığı görülmüĢtür.
2011yılında ise, doğal gaz tüketimi %29, kullanılan elektrik enerjisi %71 olarak gerçekleĢmiĢtir. Maliyet
acısından incelendiğinde doğalgaz %13, elektrik ise %87 olmuĢtur.
Doğal Gaz ve Elektrik tüketimleri TEP eĢdeğerine dönüĢtürülerek toplam yıl bazında enerji tüketimleri
ve yıllık toplam maliyetler incelenmiĢ; elde edilen sonuçlar Tablo.2; Tablo.3 ve Tablo.4‟te verilmiĢ; bu
tablolara bakıldığında elektrik enerji tüketimi eĢdeğerlerinin %63 ile %76 arasında değiĢtiği görülür
iken; elektrik enerjisi maliyetleri oranlarının ise %78 ile %89 arasında değiĢtiği görülmüĢ; elektrik
maliyet payının yüksek olmasının elektriğin enerji birim fiyatının çok daha yüksek olmasından
kaynaklandığı sonucu bulunmuĢtur.

2. ETÜD SONUÇLARI VE ANALĠZLER
Bu bölümde, genel bulgular ve enerji verimliliği ve enerji tasarrufu sağlayabilmek için yönetmeliğe
uygun dıĢ cephe ve tesisat borularının izolasyonlarının yapılması, kazanlara ekonomizer konulması,
motorlar ve aydınlatma sistemlerinde daha verimli ekipmanlar kullanılması gibi önlemler ile tasarruf
edilecek enerji değeri, öngörülen harcama tutarı, geri ödeme süreleri, CO 2 salınımında azaltma
miktarları, öngörülen uygulama planı gibi bilgiler Tablo.6‟da özet olarak verilmiĢtir.
Ayrıca, Tablo.5‟te kampüsteki elektrik ve doğal gaz tüketimlerine ait özgül değerleri ve bu değerlerin
TEP eĢdeğerlerinin yıllara göre aylık değiĢimleri verilmiĢ; ilaveten ġekil.1‟de elektrik enerjisi
tüketimlerinin değiĢimleri grafik olarak; ġekil.2‟de doğal gaz tüketimlerinin değiĢimleri grafik olarak;
ġekil.3‟te ise toplam enerji tüketimlerinin değiĢimleri grafik olarak verilmiĢtir.
Yaptığımız etüt çalıĢmasında, ayrıca 2009-2010-2011 yıllarına ait enerji giderleri de tablolara iĢlenerek
gerekli grafikler elde edilmiĢtir. ġekil.1,2,3‟teki grafikler incelendiğinde, doğal gaz tüketimlerinin
mevsimsel duruma göre dengeli gittiği görülmüĢtür. Elektrik tüketiminde ise, 2011 yılında ġubat, Mart,
Nisan aylarında keskin artıĢlar olduğu görülmüĢ; yaptığımız incelemede elektrik tüketiminde oluĢan bu
keskin artıĢının sebebinin, ek binanın devreye alınması için yapılan revizyon ve tadilat çalıĢmalarından
kanaklandığı görülmüĢtür.
Tablo 2. 2009 Yılı Enerji Tüketimleri ve Maliyetleri.
Tüketim

Maliyet

Birim
Maliyet

Enerji Türü
Miktar
Elektrik (Alınan)
Doğal Gaz
TOPLAM

781.595
46.905

TEP

kWh

67,22

63,46

214.965,60

78,87

3.198,08

3

38,70

36,54

57.607,00

21,13

1.488,68

Sm

105,91

%Toplam

TL

%
Toplam

Birim

TL/TEP

272.572,60

Tablo 3. 2010 yılı Enerji Tüketimleri ve Maliyetleri.
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Tüketim

Birim
Maliyet

Maliyet

Enerji Türü

Elektrik (Alınan)
Doğal Gaz

Miktar

Birim

1.491.320

kWh

48.014

Sm

3

TOPLAM

TEP

%Toplam

%
Toplam

TL

TL/TEP

128,25 76,40

390.552,84

89,25

3.045,16

39,61

47.024,00

10,75

1.187,13

23,60

167,87

437.576,84

Tablo 4. 2011 Yılı Enerji Tüketimleri ve Maliyetleri.

2011 Yılı Enerji Tüketimleri ve Maliyetleri
Tüketim

Enerji
Türü
Elektrik
D.Gaz
TOPLAM

Birim
Maliyet

Maliyet

Miktar

Birim

TEP

% Toplam

TL

1.341.125,5
57.204,0

kWh
Sm³

115,34
47,19
162,53

71%
29%

374.113,34
56.672,00
430.785,34

%
Toplam
87%
13%

TL/TEP
3243,66
1200,85

Tablo 5. 2009-2011 arası Özgül Enerji Tüketim Değerleri
2009
Ay

5

2010
5

2011
5

x10
x10
x10
kWh/m²
kWh/m²
kWh/m²
TEP/m²
TEP/m²
TEP/m²

Ocak

7,6420

8,8842

7,1904

8,3593

6,5786

Şubat

6,1272

7,1233

7,8337

9,1071

10,2665 7,0812

Mart

7,5583

8,7870

6,4271

7,4721

10,7880 6,7277

Nisan

6,3260

7,3545

5,7750

6,7141

9,7172

6,8281

Mayıs

5,3834

6,2589

7,6439

8,8875

7,2207

6,6157

Haziran

4,2675

4,9622

5,7363

6,6700

5,8706

5,3274

Temmuz

3,9977

4,6484

7,6702

8,9189

6,2785

7,2893

Ağustos

3,3351

3,8780

7,1713

8,3387

6,1179

7,1138

Eylül

2,8763

3,3445

4,3823

5,0957

4,5224

5,2516

Ekim

2,9820

3,4674

4,3554

5,0645

5,5193

5,8799

Kasım

3,4052

3,9594

6,8746

7,9929

7,7073

6,4849

5,3087
Ortalama 4,9341

6,1722

7,2360

8,4132

10,2729 6,8597

5,7367

6,5247

7,5862

7,5717

Aralık

3,5143

6,2478
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2009-2010-2011 Elektrik Tüketimi
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
-

Elektrik 2009

Elektrik 2010

Elektrik 2011

ġekil 1. 2009-2011 arası Elektrik Tüketimlerinin aylara göre değiĢimi
Üniversite kampüsünde yaptığımız etüt çalıĢması sonucunda, kampüsteki enerji tüketiminin
azaltılabilmesi için Tablo.6‟da verimlilik elde edilebilinecek yerler, enerji tasarruf miktarları ve diğer
bilgiler verilmiĢtir.

4. VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE (VAP) ÖNERĠLERĠ ve HESAPLARI
Etüt sonunda Ġstanbul Ticaret Üniversitesi Küçükyalı Kampüsü için Tablo.6‟da belirtilen enerji tasarruf
önlemleri konularında, Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) hesaplamaları yapılmıĢ ve bu tabloda özet
bilgiler verilmiĢ; buradaki VAP önlemlerinin bütünü hakkında detay bilgilerin hepsi sayfa sınırı sebebi
ile verilememiĢ; sadece kazanlara ekonomizer konulması konusunda detay bilgiler verilmiĢtir.

2009-2010-2011 Doğalgaz Tüketimi
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
-

Doğalgaz 2009

Doğalgaz 2010

Doğalgaz 2011

ġekil 2. 2009-2011 arası Doğal Gaz Tüketimlerinin aylara göre değiĢimi
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2009-2010-2011 Toplam Enerji Tüketimleri
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0,000

2009

2010

2011

ġekil 3. 2009-2011 arası Toplam Enerji Tüketiminin aylara göre değiĢimi
Kampüste 5 adet kazan olup, kazanların toplam norm ısıl kapasitesi 1.725.000 kcal/h (2006 kW)
olmaktadır. Kazanların verimlerini arttırmak amacı ile, baca gazı atık ısısından faydalanarak kazan
giriĢ suyu sıcaklığını arttıracak ekonomizerin konulması durumunda, kazan giriĢ suyu sıcaklığı ile
kazan çıkıĢ suyu arasındaki sıcaklık farkı düĢürülecek ve kazanda kullanılması gereken enerji ve yakıt
maliyetleri azaltılmıĢ olacaktır. Bu durum için gerekli yatırım maliyetleri ile ekonomizer konulmadan
önceki ve sonraki verimlik sonuçları ile bu yatırımın geri ödeme süreleri tablolarda detaylı olarak
verilmiĢtir. Burada örnek olarak sadece 475000kcal/h kapasiteli kazanda yapılabilecek iyileĢtirmeler ile
ekonomizer konulması konusundaki detaylı analizler verilmiĢ; diğer kazanlarındaki sonuçlar benzer
olduğundan bunlar için detaylar verilmemiĢtir.
Belirtilen kazanda verim arttırmak amacı ile yapılabilinecek iyileĢtirmeler aĢağıdaki belirtilen Ģekilde
özetlenmiĢ, ilgili bilgiler ise Tablo.7 ve Tablo.8‟de verilmiĢtir:
1. Ekonomizer uygulaması ile baca atık ısıdan yararlanılarak (175˚C baca gazı sıcaklığı 108˚C ye
düĢürülmesi ile kazan verimi artırılması.
2. Yanma havasında yapılacak ayarlamalar ile baca gazındaki O2 miktarı %5‟e çekilerek verim artıĢı
sağlanabilinir.
Tablo 6. Enerji Verimliliği için Yapılabilecek Yatırımlar

Tasarruf Miktarı
Önlemler

DIġ CEPHE
ĠZOLASYON

TOPRAK
KAYNAKLI ISI
POMPASI

KAZAN
ÇIKIġINA
EKONOMĠZER
KOYULMASI

Enerji
Türü

CO2
Azalma
Miktarı

Yatırım
Maliyeti

Geri
Ödeme
Süresi

Uygulama
Planı

Miktar

Orijinal
Birim

TEP/YIL

TL/Yıl

Ton/YIL

TL/Yıl

Yıl

D.G

16.984,00

Sm³

14,01

14.437,21

31,76

67.855

4,70

U.V

DG

56.904,00

Sm³

46,95

48.368,40

106,41
642.180

3,63

U.V.

5.850

4,39

U.V.

ELK.

536.460,00

KWh

46,14

128.748,00

248,07

D.G

1.567,23

Sm³

1,30

1.332,14

2,93

Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 1617 _______

BORU
FĠTTĠNGS
VANA
ĠZOLSYONU

D.G

22.501

Sm³

18,56

12,087,82

39,77

25.900

2,14

U.V.

AYDINLATMA

ELK.

442.260,00

kWh

38,03

92.070,50

204,51

24.991

0,27

K.V

MOTORLARN
FF1 DAHA
VERĠMLĠ
MOTOR ĠLE
DEĞĠġMESĠ

ELK.

20.798,87

kWh

1,79

4.936,40

9,60

5.252

1,06

O.V.

165,76

307.967,77

643,05

771.653

TOPLAM

( U.V. : Uzun Vadeli ; O.V. : Orta Vadeli ; K.V. : Kısa Vadeli )
Tablo 7. DEMĠRDÖKÜM- 475000 kcal/h Kapasiteli Kazanın mevcut verim değerleri
Mevcut Durumdaki Kazan Kayıpları
1.Kuru Baca Gazı Isı Kaybı (LKBG)

4,99%

2.Baca Gazı Nem Nedeni Ġle Olan Isı Kaybı (LNBG)

1,97%

3.Baca gazındaki YanmamıĢ Karbonmonoksit Nedeniyle Olan Isı Kaybı(L COBG)

0,00%

4.Kazan Yüzeyinden Radyasyonla Ve Konveksiyonla Olan Isı Kaybı (L RK)

3,34%

5.Isı Kayıpları Toplamı (L)

10,30%

6.Blöf Nedeni Ġle Olan Isı Kaybı(LB)

0,00%

7.Toplam Isı Kaybı(LToplam)

10,30%

8.Kazan Verimi (100-LToplam)

89,70%

9.Fazla Hava Oranı

1,17%

Tablo 8. DEMĠRDÖKÜM- 475000 kcal/h Kapasiteli Kazanın iyileĢtirme sonrasındaki verim değerleri
ĠyileĢtirmeler Sonrasında GerçekleĢen Kayıplar
1.Kuru Baca Gazı Isı Kaybı (LKBG)

2,69%

2.Baca Gazı Nem Nedeni Ġle Olan Isı Kaybı (LNBG)

1,36%

3.Baca gazındaki YanmamıĢ Karbonmonoksit Nedeniyle Olan Isı Kaybı(L COBG)

0,00%

4.Kazan Yüzeyinden Radyasyonla Ve Konveksiyonla Olan Isı Kaybı (L RK)

3,34%

5.Isı Kayıpları Toplamı (L)

7,39%

6.Blöf Nedeni Ġle Olan Isı Kaybı(LB)

0,00%

7.Toplam Isı Kaybı(LToplam)

7,39%

8.Kazan Verimi (100-LToplam)

92,61%

9.Fazla Hava Oranı

1,17%
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Belirtilen Sıcak Su Kazanındaki iyileĢtirmeler sonucu verim artıĢ oranı:
[ ( Yeni verim - Eski verim ) / (Eski verim) ] x 100 = %3,14
olarak gerçekleĢeceği bulunmuĢtur.
Belirtilen bu kazana ekonomizer konulduğunda sağlanacak yakıt ve maliyet tasarrufu
detaylarıTablo.9‟da verilmiĢ; bu ekonomizer için basit geri ödeme süresi ve iç karlılık metoduna göre
hesaplamalar yapılmıĢ ve ilgili sonuçlar Tablo.10‟da verilmiĢtir.

3. SONUÇ
Enerji etüdü yapılan kampüs binalarında ısıtma sezonuna bağlı olarak kıĢ sezonunda doğal gaz
tüketimlerinin arttığı; yaz sezonunda düĢtüğü; fakat klima sistemlerinin kullanımına bağlı olarak elektrik
tüketimlerinin yaz aylarında arttığı ve yıl boyunca çok fazla değiĢim olmadığı görülmüĢtür. Ayrıca
elektrik birim fiyatlarının yüksek olmasından dolayı yıllık bazda TEP olarak doğal gaz %30; elektrik
%70 olmuĢ; maliyet olarak ise yıllık bazda doğal gaz %15, elektrik ise %85 Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir.
Buna göre enerji maliyetlerinde elektrik en büyük oranı oluĢturmaktadır.
Tablo.3‟te verilen tasarruf odakları incelendiğinde kısa, orta, uzun vadede kendini geri ödeyecek olan
enerji tasarruf yatırımları ile ilgili özet bilgiler görülmektedir.
Ġlgili önlemler alındığında CO2 salınımında da 643,05 Ton/Yıl azalma olacağı görülmektedir. Bu
miktardaki CO2 emisyonunun temizlenebilinmesi için doğaya ilave olarak 1.929 adet ağaç dikilmesi
gerekmektedir. Enerji tasarrufu kurumun faaliyetlerini sürdürmede hem maliyet acısından avantaj
getirecek; hem de çevreyi daha az kirletecektir.
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Tablo 9. Kazana Konulacak Ekonomizerin Sağladığı Yakıt Tasarrufu Hesabı
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Tablo 10. Kazana Konulacak Ekonomizerin Ġçin Ekonomiklik ve Geri dönüĢ Süresi Hesabı
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NEMLİ HAVALI BİR KLİMA SÜRECİNİN ENERJİSEL VE
EKSERJİSEL ANALİZİ
Antun GALOVİC
Ahmet CAN
Marija ZİVİC

ÖZET
ÇalıĢmada, bir hacmin ısıtılması için kullanılacak hava Ģartlandırmanın enerjisel ekserjisel analizinin
analitik formülasyonu verilmiĢtir. Hava Ģartlandırma, dıĢarıdan ve içeriden alınan havaların
karıĢtırılması, karıĢım havasının ön ısıtması, nemlendirilmesi ve son ısıtılması süreç bölümlerinden
o
o
o
oluĢur. Ön ısıtma ve son ısıtma, 80 C/60 C sıcak su yardımıyla ve nemlendirme 12 C normal su ile
3
yapılmıĢtır. Bu süreç için gerekli nemli hava debisi 7200 m /h olarak verilmiĢtir. (Bu hacme nemli
havanın verilmeden önceki durumuna uymaktadır) Tanıtılan matematik modelde değiĢken olarak dıĢ
(taze) hava ve iç (hacim) havası arasındaki bağıntı alınmıĢtır. Kuru havanın toplam kütlesel debisi
8330 kg/h değerindedir ve sabit varsayılmıĢtır. Her iki ısıtma elemanındaki toplam ısıtma akısı HKges =
HK1+HK2 = 43,35 kW değerine g1 = 0,51 olduğunda ulaĢıldığı gösterilmiĢtir. ÇalıĢmada verilmiĢ
ekserji analizi, karıĢtırma, nemlendirme ve her iki ısıtıcı ünitedeki ısı geçiĢi ile olan ekserji yok ediliĢini
kapsamaktadır. Ayrıca en büyük ekserji yok ediliĢinin her iki ısıtıcıdaki ısı geçiĢi ile olduğu
gösterilmiĢtir. Tüm sürecin maksimum ekserjisel verimi ex = 0,71 değerindedir, g1 = 0,45 iken
o
ulaĢılmıĢtır ve bunun için çevrenin gece durum büyüklükleri pu = 1 bar; u = 0 C, u = 100% Ģeklinde
alınmıĢlardır. Bunun anlamı, en az ısıtma akısı ve maksimum ekserji verimi için g1 = 0,45 eĢitliğine
uygun olduğudur. Ekserjisel verimin göreceli en yüksek değerleri, bu yöntemle ekserjisel kriterlere
göre değerlendirilmiĢ sürecin oldukça uygun olacağını göstermiĢtir.
Bu çalıĢma kapsamındaki diğer incelemeler, püskürtülen suyun farklı sıcaklık değerlerinin ve
nemlendirmede püskürtülen buharın entalpisinin her iki ısıtıcıdaki ısı geçiĢi değerlerine, ekserji yok
edilmesine ve toplam ekserjisel verime etkisi üzerine olmuĢtur.
Hesaplamalardan elde edilmiĢ sonuçlar, bunlara uyan Ģekilde nemli hava diyagramlarında
gösterilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Nemli hava, KarıĢım, Isıtma, Nemlendirme, Enerjisel ve Ekserjisel Analiz.

ABSTRACT
In this study, the analytical formulation of energy and exergy analysis for air conditioning which will be
used to heat a volume was given. Air conditioning is composed of process sections containing mixing
of air taking from inside and outside, preheating of air mixture, moistening and last heating. Pre and
o
o
o
last heating and moistening were carried out by using 80 C/60 C hot water and 12 C normal water,
3
respectively. Required humid air flow rate for this process was given as 7200 m /h (This conformed
with case of before humid air is given to volume). Correlation between outside (fresh) and inside
(volume) air was taken as variable in introduced mathematical model. Total mass flow rate of dry air is
assumed as constant with 8330 kg/h. It was reached to minimum heating flux value with HKges =
HK1+HK2 = 43,35 kW both in heating element when it is g1 = 0,45 value. Exergy analysis given in this
study includes mixing, moistening and exergy destruction of both heating units with heat transfer.
Besides, it was shown that maximum exergy destruction occurred in both heaters with heat transfer.
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Maximum exergy efficiency of all process is ex = 0,71 and it is reached to this value while it is g1 =
o
0,45 and also night case magnitudes of environment is taken as pu = 1 bar; u = 0 C, u = 100 %.
This means that it is suitable equality with g1 = 0,45 for minimum heating flux and maximum exergy
efficiency. Relative maximum values of exergy efficiency were indicated that evaluated process with
respect to exergy criterias will be considerably suitable with this method.
Another investigations in this study scope were the effect of different temperature values of sprayed
water and entalphy of sprayed steam in moistening on the heat transfer values both heaters, exergy
destruction and total exergy efficiency. Obtained results from calculations were illustrated in humid air
diagrams to fit them.
Key Words: Humid air, mixing, heating, moistening, energy and exergy analysis

1. GİRİŞ
Psikrometri, nemli havanın hissedilmesi ile uğraĢan bilim dalıdır. Nemli hava, kuru hava ve su nemi
olan ikili bir karıĢımıdır. Nemli havanın teknik kullanımı, kurutma tekniğindeki örnekler, değiĢik yaĢam
hacimlerinin ve diğer hacimlerin kliması ve birçok hacmin havalandırmasındaki örnekler gibi çok geniĢ
bir sahayı kapsamaktadır. Bu amaçlar için nemli hava hazırlanmasında enerjinin gerekli olduğu açıktır.
Nemli hava ile birçok süreç, kütlenin ve enerjinin korunumu yasaları yardımıyla çok yaygın olarak
araĢtırılmıĢtır, bunların sonuçları çok sayıda bilimsel makale ile ve birçok makalede ve kitapta
yayınlanmıĢtır. Ancak, içinde değiĢik süreçleri barındıran birleĢik sistemlerin, Termodinamiğin ikinci
Kanunu ile en iyi duruma getirilmesine, son zamanlarda birçok bilim adamı tarafından büyük bir ilgi
gösterilmektedir. Bu nedenle, çalıĢma kapsamında verilmiĢ bir hacmin kıĢ koĢullarındaki kliması için
nemli havanın Ģartlandırılması, hem enerjisel hem de ekserjisel olarak değerlendirilmiĢtir. Tüm süreç,
hem iç (hacim havasının) hem de dıĢ (taze havanın) karıĢımı, ön ısıtılması, hem soğuk su ile hem de
o
o
100 C sıcaklıklı sıcak su ile ve de 100 C sıcaklıklı kuru doymuĢ buharla nemlendirilmesi, son olarak
ikinci ısıtma Ģeklindeki süreçlerden oluĢmaktadır.

2. MATEMATİK MODEL
Tüm süreç modeli ġekil 1 ile h1 + x, x - grafiğinde sunulmuĢtur. Bu diyagramdan nemli hava ile ilgili tüm
ısı alıĢveriĢi durumlarının doyma bölgesinde olduğu hemen görülebilir.
Zagreb Ģehrinde bir yerin ısıtılması amacıyla kullanılan bir tesisatta gerçekleĢen sürecin büyüklükleri
ve değerler bir tasarım bürosundan alınmıĢtır.
Burada incelenen problemde nemli havanın durum değiĢkenleri önceden verilmiĢtir: Durum 1 taze
nemli hava (açık hava); durum 2 kapalı hacimden alınan nemli havayı (iç hava, hava sirkülâsyonu);
durum 5 adyabatik nemlendirme sonrasını ve durum 6 (hacme verilen) oda içine akıtma öncesi
durumdur.
Diyagramda gösterilmiĢ noktalardaki durum büyüklükleri: 1 = 0 C, 1 = 90%; 2 = 22 C, 2 = 55 %;
5 = 12 oC, 5 = 90% ve 6 = 28 oC, x6 = x5. 6 durumundaki gerekli hacimsel debi 7200 m 3/h
değerindedir.
o

o

Tüm sürece ait her bir kısmi sürecin, 1-2 iç hacimden alınmıĢ kısmi hava akımı ile dıĢardan alınan
hava akımının karıĢtırılması, 3-4 karıĢtırılmıĢ hava akımının ısıtılması, 4-5 nemlendirilmesi ve 5-6 son
ısıtılması olduğu anlaĢılabilir.
o
Nemlendirme 12 C sıcaklığındaki soğuk su ile gerçekleĢtirilir. Bu nedenle, nemli havanın 4 durumunu
karıĢtırma ve nemlendirme süreçlerinin belirlediği kolayca anlaĢılabilir. Aynı anda 3-4 arası, birinci
ısıtmadaki ısı gücünü belirler.
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Analizde, dıĢarıdan alınan taze havanın kütlesel debisi(1) ile iç hacimden alınan kısmi havanın
kütlesel debisi(2) oranı, 0,40 ile 1.0 arasında değiĢtirilmiĢtir.

Şekil 1. Tüm sürecin h1+x,x –Diyagramında gösterilmesi
Diğer bir anlatımla; mevcut sabit koĢullar için ve yukarıda açıklanmıĢ seçilmiĢ değerler için ikinci hava
ısıtıcısındaki ısı gücünün sabit olduğu ancak birinci hava ısıtıcındaki ısı gücü ile nemlendiricideki su
kütlesel debisi sabit değildir.
Bütün durum değiĢimlerinde toplam basınç 1000 mbar değerindedir ve çevre koĢulu, pu = 1000 mbar,
u = 0 oC olarak tanımlanmıĢtır.
ġekil 1‟de gösterildiği gibi nemli havanın bütün hal değiĢimleri doymamıĢ bölgede bulunduğundan,
durum noktalarına ait termodinamik büyüklükler aĢağıdaki eĢitlikler yardımıyla hesaplanmıĢtır; [1]
Nemli havanın spesifik entalpisi:

h1 x  c pL  xr0  c pD 

(1)

Nemli havanın spesifik hacmi:

v1 x  461,5

T
0,622  x 
p

(2)

Nemli havanın spesifik ekserjisi

Termodinamik Sempozyumu Bildirisi
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T
T 
p
ex1 x  cpL  xcpD Tu   1  ln   1   RLTu ln
Tu 
pu
 Tu

1  0

  ln 
+ RLT0 1   ln
1 
0 


(3)

Denklem (3)‟ün sağ tarafındaki ilk terim, çevre sıcaklığına göre değiĢik sıcaklıklarından dolayı aĢırı
kızdırılmıĢ su buharının kuru havanın ekserjisel değerini ifade etmektedir. Ġkinci terim, çevre basıncına
göre nemli havanın toplam basıncının değiĢik değerlerinden dolayı olan ekserji değerini ifade
etmektedir. Son olarak, üçüncü terim, çevrenin ve nemli havanın değiĢik kimyasal oluĢumuna bağlı
ekserji değerini tanımlamaktadır. [2] kaynağının tavsiyesine göre, ekserji analizi için çevre Ģartlarındaki
nemli hava doymuĢ nemli hava olarak göz önüne alınmalıdır.
- Nemlilik derecesi x aĢağıdaki eĢitlik ile tanımlanır:

x

ps T 
mD
 0.622
mL
p  ps T 

(4)

Bu büyüklük, nemli hava karıĢımının oluĢumu tanımlamaktadır. Bu anda kuru havanın kütlesi
standartlaĢtırılmıĢtır. (1) - (3) denklemleri ilgili büyüklükleri tanımlamaktadır, burada da kuru havanın
kütlesi standartlaĢtırılmıĢtır.
- AĢağıdaki büyüklük nemli havanın molekülsel nemlilik derecesidir:



ps T 
nD

nL
p  ps T 

(5)

Su buharının doyma basıncı ps(T), aĢağıdaki eĢitlik yardımıyla hesaplanır: 3

 7843,15

ps T   exp   11,714 ln T  0,010713T  86,405) 
T



(5a)

Denklemlerde sıcaklık T Kelvin K ile ve doyma basınçları bar olarak tanımlanır.
- Nemli havanın nemlendirilmesi veya ısıtılması için kullanılan sıvı suyun spesifik ekserjisi aĢağıdaki
eĢitlikten hesaplanır.


T 
ex w  c w  Tw  Tu  Tu ln w 
Tu 


(6)

- Nemli havanın nemlendirilmesi için de gereksinim duyulan doymuĢ nemli havanın spesifik ekserjisi
aĢağıdaki eĢitlik yardımıyla hesaplanır.

exD  h  hu  Tu s  su 

(7)

2.1. Sürecin Madde ve Enerji Denklikleri
Gözlenen durumda kuru havanın kütlesel debisi sabittir ve verilmiĢ 6 durumundan değerlendirilebilir.
Çünkü 6 durumunda tüm durumların değiĢkenleri ve nemli havanın hacimsel debisi (verilmiĢtir)
bilinmektedir. Kuru havanın kütlesel debisi hesaplamadan sonra qmL = 8330 kg/h değerindedir.
Süreçte taze havanın ve geri dönüĢ havasının karıĢımı mevcut olduğundan aĢağıdaki eĢitlik geçerlidir:
Termodinamik Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 1629 _______

qmL  g1qmL  1  g1 qmL

(6)

Bu esnada, g1 = qmL1/( qmL1+ qmL2) eĢitliğinin geçerli olduğu 1 ve 2 akımlarının adyabatik karıĢımı için
termodinamiğin birinci yasasının uygulanması ile spesifik entalpi hesaplanmıĢtır.

h1 x 3  g1 h1 x 1  1  g1 h1 x 2

(7)

KarıĢtırma sürecinin kütle denkliğinden x3 nemlilik derecesi elde edilir.

x3  g1 x1  1  g1 x2

(8)

(7) ve (8) eĢitlikleri kullanılarak kolayca 3 sıcaklığı tespit edilebilir.

3 

h1 x 3  x3 r0

(9)

c pL  x3 c pD

3 ve 4 durumundaki nemlilik dereceleri x4 = x3 eĢit olduğundan spesifik entalpi (h1+x)4 kolayca
hesaplanır. Bu süreçte nemli hava soğuk su, sıcak su veya sıcak su buharı ile adyabatik
nemlendirilmesi kuralına geçerlidir.

h1 x 4  h1 x 5  x5  x4 hD

(10a)

h1 x 4  h1 x 5  x5  x4 hw  h1 x 5  x5  x4 cww

(10b)

Burada hw soğuk yada sıcak suyun spesifik entalpisi ve hD sıcak su buharının spesifik entalpisi olarak
tanımlanır.
3-4 arası ısıtıcıda gerekli olan ısıtma gücü aĢağıdaki değerdedir:

ΦHK1  Φ34  q mL h1 x 4  h1 x 3 

(11)

Nemli havanın adyabatik nemlendirilmesindeki suyun veya su buharının kütlesel debisi aĢağıdaki
Ģekilde tanımlanır:

qmD  qmw  qmL x5  x4 

(12)

5-6 arası hava ısıtıcısında gerekli ısı gücü aĢağıdaki eĢitlikten hesaplanabilir:

ΦHK2  Φ5 6  qmL h1 x 6  h1 x 5 

(12a)

2.2. Sürecin Ekserjisel Analizi
VerilmiĢ analiz kütle ve enerji denklikleri kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Fakat incelenen süreç tersinir
olmadığından süreçte ekserji yok edilmesi veya entropi artıĢı olmaktadır. Ekserji yok edilmesi veya
entropi artıĢı bilindiği gibi termodinamiğin ikinci yasası ile tanımlanır.
2.2.1. Karıştırma Hacminde Ekserji Kaybı
KarıĢtırma hacmindeki ekserji kaybı ġekil 2‟de Ģematik olarak gösterilmiĢtir.
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Ex3
der Mischraum

Ex2

Ex1-2

Şekil 2. KarıĢtırma hacminde ekserji kaybı

Ex12  g1q m ex1  (1  g1 )qm ex2  qm ex3

(13)

2.2.2. 3-4 Isıtıcısındaki Ekserji Kaybı
3-4 arası hava ısıtıcında ekserji kaybı ġekil 3‟te gösterilmiĢtir.

Ex3

Ex4
der Lufterhitzer 3-4

Exw1

(der Luftvorwärmer)

Exw2
Ex3 - 4

Şekil 3. Hava ısıtıcısında 3-4 arası ekserji kaybı
3-4 arası hava ısıtıcısında ekserji kaybı aĢağıdaki eĢitlikten hesaplanır:

Ex3 4  q m (ex3  ex 4 )  q mw1 (ex wein  ex w aus )

(14a)




T
Ex34  qm (ex3  ex4 )  qmw1  cwm  Tw ein  Tw aus  Tu ln w ein  
Tw aus  



(14)

Bu esnada sıcak suyun kütlesel debisi 3-4 arası hava ısıtıcının enerji denkliği denklemine göre
hesaplanır.

qmw1 

q h   h1 x 3 
ΦHK1
 mL 1 x 4
c wm Tw ein  Tw aus 
c wm Tw ein  Tw aus 

(14b)

2.2.4. Hava Nemlendiricideki Ekserji Kaybı
ġekil 4‟e göre hava nemlendiricinin ekserji kaybı gösterilmiĢtir.

Ex4
Exw

Ex5
der Luftbefeuchter

Ex4-5

Şekil 4. Nemlendiricideki 4-5 arası Ekserji Kaybı
Termodinamik Sempozyumu Bildirisi
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Nemlendiricideki ekserji kaybı aĢağıdaki eĢitliğe göre belirlenir.

Ex45  q m ex4  ex5   Exw

(15)

Bu eĢitlik içinde ilave edilen suyun ekserjisi aĢağıdaki denklemin kullanılması ile hesaplanır.


T
Exw  q mw c w  Tw  Tu  Tu ln w
Tu






(16)

Bu esnada ilave edilen suyun kütlesel debisi (12) denklemine göre değerlendirilir.
2.2.5. Hava Isıtıcısındaki 5-6 Arası Ekserji Kaybı
ġekil 5‟e göre 5-6 arası hava ısıtıcısındaki ekserji kaybı aĢağıdaki denkleme göre tanımlanır.

Ex5

Ex6
der Lufterhitzer 5-6

Exw1

(der Luftnachwärmer)

Ex5 - 6

Exw2

Şekil. 5. Hava ısıtıcısındaki 5-6 arası ekserji kaybı

Ex56  qm (ex5  ex6 )  qmw2 (ex wein  ex w aus )

(17)

Bu eĢitlikte hava ısıtıcısındaki sıcak suyun kütlesel debisi aĢağıdaki eĢitlik ile tanımlanır.

q mw2 

q h   h1 x 5 
ΦHK2
 mL 1 x 6
c wm Tw ein  Tw aus 
c wm Tw ein  Tw aus 

(18)

2.2.5. Bütün Sürecin Ekserji Kaybı
Son olarak, bütün sürecin ekserji kaybı 1-6 arasında yazılmıĢ tüm ekserji denkliklerinden yazılır ve
buna uyan denklem aĢağıdaki Ģekilde elde edilir:

Ex16  qm g1ex1  1  g1 ex2  ex6   qmw1  qmw2 (exwein  exw aus )

(19)

Tüm tesisatın her bir ünitesinin ekserji kaybının toplamlarının toplam ekserji kaybına eĢit olması
gerektiği için (19) numaralı eĢitliğin kontrol eĢitliği olarak kullanılabileceği açık Ģekilde görülebilir.

Ex1 6  Ex12  Ex3 - 4  Ex4 - 5  Ex5 - 6

(20)

Hem eski yayınlarda hem de yeni yayınlarda ekserji verimi (kalite derecesi) için değiĢik tanımlar
görülebilir. Yayın 4‟te gözlenen süreç için ekserji verimi, çıkan ekserjilerin tamamının toplamının
giren ekserjilerin tamamının toplamına oranı Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Bu sebeple aĢağıdaki biçimde
nemlendirmenin soğuk su ile, sıcak su ile ya da buharla yapıldığına bakılmaksızın eĢitlikler yazılabilir.

 

q mL ex1 x 6  q mw1  q mw2 ex w aus
Exaus

Exein g1 q mL ex1 x 1  1  g1 q mL ex1 x 2  Exw  q mw1  q mw2 ex w ein

(20a)
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q mL ex1 x 6  q mw1  q mw2 ex w aus
Exaus

Exein g1 q mL ex1 x 1  1  g1 q mL ex1 x 2  ExD  q mw1  q mw2 ex w ein

(21)

3. HESAPLAMA SONUÇLARININ ŞEMATİK GÖSTERİLMESİ
o

ġekil 6‟da her iki hava ısıtıcısında hem verilen ısı gücü hem de nemli havanın 12 C sıcaklığında
püskürtülen suyun kütlesel debisi gösterilmiĢtir. Bu Ģematik Ģekille ilgili parametre g1 kütle oranıdır.
Grafik Ģeklinde gösterimden 5-6 hava ısıtıcında verilen HK2 = 37,78 kW değerindeki ısı gücünün yeĢil
çizgi olduğu ve sabit olduğu görülebilir. Ancak, 3-4 hava ısıtıcında verilen 10,14 kW ile 71,37 kW
arasındaki ısı gücünün sabit olmadığı, pratik olarak lineer değiĢtiği ve yükselen g1 kütle oranına bağlı
olarak arttığı tespit edilebilir.
80
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HK1

45

HK2

40

q mw
60
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Massenanteil der frischen Luft, g1

Şekil 6. 3-4 hava ısıtıcında verilen ısı gücü (kırmızı çizgi) ve 5-6 hava ısıtıcında verilen ısı gücü (ince
o
siyah çizgi), taze havanın kütle oranına bağlı olarak 4-5 arasında adyabatik 12 C sıcaklıklı su ile
nemlendirmede kullanılan suyun kütlesel debisi değiĢimleri
Tekrar püskürtülen suyun kütlesel debisinin siyah çizgi, pratik lineer olduğu, yükselen g1 ile arttığı
görülebilir. Bu gözlem mantıklıdır, çünkü yükselen g1 ile x5 – x4 nemlilik dereceleri farkı da artmaktadır
ve (12) eĢitliğine göre püskürtme suyunun kütlesel debisi de artmaktadır. (ġekil 6‟dan g1= 0,4 için
suyun kütlesel debisinin 12,31 kg/h ve g1= 1,0 için 46,08 kg/h olarak lineer arttığı görülebilir).
ġekil 7‟de dıĢarıdan alınan taze hava ile geri dönüĢ havasının karıĢımından oluĢan ekserji kayıpları,
kırmızı çizgi, gösterilmiĢtir. Sonuçlar taze havanın g1 kütle oranına bağımlıdır.
Bu ekserji kaybının g1 = 0,52 iken 1,0294 kW değerinde bir maksimuma ulaĢtığı ve sonra g1 = 1,0 iken
sıfıra düĢtüğü görülebilir. Ayrıca karıĢtırma sürecinde ekserji kaybı değerlerinin oldukça küçük
nümerik değerlerde olduğu fark edilebilir.
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Şekil 7. Taze havanın karıĢtırma sürecindeki ekserji kaybının Ex1–2 (kırmızı çizgi) ve
nemlendirmedeki ekserji kaybının Ex4 – 5 (yeĢil çizgi) kütle oranına bağımlılığı.
ġekil 7‟deki yeĢil çizgi, soğuk suyun nemlendirme için püskürtülmesinde ortaya çıkan ekserji kaybını
göstermektedir. Diyagram, ekserji kaybının 0,156 kW değerinden 1,689 değerine kadar permanent bir
artıĢa ulaĢtığını göstermektedir. Bu olay doğrudur, çünkü g1 değerinin artan oranıyla püskürtülen
suyun ekserjisi ve 4 durumundaki nemli havanın ekserjisi de artmaktadır. Bu esnada, 5 durumundaki
nemli havanın ekserjisi sabittir. Sonra (15) eĢitliğinden verilmiĢ olan tahmin ortaya çıkmaktadır. ġekil
8‟deki diyagramda hem 3-4 arası hava ısıtıcısındaki ekserji değerlerinin hem de 5-6 arası hava
ısıtıcındaki ekserji değerlerinin nümerik Ģekilde gösterilmiĢtir. Burada, ekserji kayıplarının elde edilmiĢ
değerlerinin, karıĢtırmada ve nemlendirmede tespit edilmiĢ ekserji değerlerinden daha büyük olduğu
görülür.
20
Ex3-4
Ex5-6
Ex1-6

Exergieverluste, kW
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Şekil 8. Hava ısıtıcısındaki 3-4 arası ekserji kayıplarının Ex3–4, (mavi çizgi), 5-6 arası
hava ısıtıcısındaki ekserji kayıplarının Ex5– 6 (viyole rengi) ve toplam ekserji kayıplarının
Ex1–6 (siyah çizgi) taze havanın g1 kütle oranına bağımlığı
ġekil 8‟den 3-4 arası hava ısıtıcındaki ekserji kaybının yükselen g1 değeri ile pratik lineer 1,56 kW
değerinden 11,7934 kW değerine arttığı (mavi eğri) ve bu esnada 5-6 arası hava ısıtıcısında 5,03 kW
değerinde sabit kaldığı görülmektedir. 5-6 hava ısıtıcısındaki bu sabit ekserji kaybının g1 değerinden,
5-6 arası hava ısıtıcısında verilen ısı güçten bağımsız olmasının sonucudur. Toplam ekserji kaybının
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(13), (14), (15) ve (17) eĢitlikleri ile açıklanmıĢ her bir kısmi ekserji kaybı değerinin toplamlarına eĢit
olduğu ve bu artıĢın 7,18 kW değerinden 18,513 kW değerine arttığı görülebilir.
ġekil 9‟daki diyagram, kısmi ekserji kayıplarının toplam ekserji kaybına yüzde Ģeklinde oranını ve giriĢ
toplam ekserjisinin taze havanın kütle oranına bağımlılığını göstermektedir. Toplama ait yüzde
oranının (kırmızı çizgi), yükselen g1 kütle oranı ile 3-4 arası hava ısıtıcısındaki yüzde oranının, 4-5
arası nemlendirmedeki yüzde oranının permanent arttığı fark edilebilir. Diğer taraftan, karıĢtırmadaki
ve 3-4 arası hava ısıtıcındaki yüzde oranları azalmaktadır.
Aynı diyagramda, tüm sürecin ekserjisel verimi, kırmızı çizgi, ile verilmiĢtir. Bu ekserjisel verim
derecesinin verilmiĢ değerleri, (0) denklemine uygun hesaplanmıĢtır. Artan g1 değeri ile bu verim çok
hafif Ģekilde 0,766 değerinden 0,732 değerine azalmaktadır.
1

25

0.8

20
0.6
15
0.4
10

0.2

5

0

exergietischer Wirkungsgrad, 

Verhaeltnis der Exergieverluste, %

30

0
0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Massenanteil der frischen Luft, g1
Şekil 9. Giren taze havanın kütlesel oranına bağlı olarak her bir kısmi süreç ekserji kaybının ve toplam
ekserji kaybının toplam giriĢ ekserjisine oranının yüzdesi (Ex/Exein ges) 100 %:
KarıĢtırma 1-2, (kırmızı çizgi), nemlendirme 4-5, (mavi çizgi), ısıtıcı 5-6, (viole çizgi), ısıtıcı 3-4, (yeĢil
çizgi) ve toplam ekserji kaybı 1-6, (kırmızı çizgi), bütün sürecin ekserjisel verimi (siyah çizgi)
(Kullanılan semboller ġekil 11 ve ġekil 12‟dekilere eĢittir)
Ekserjisel verimin hesaplanmıĢ değerleri, ekserji kayıpları kriterlerine göre gözlenen sürecin
mükemmel Ģekilde gerçekleĢtirildiğini göstermiĢtir. Burada oldukça ilgi çekici olan, tüm sürecin ekserji
kayıplarının ġekil 10‟daki gibi g1 = 0,51 kütle oranı için bir akıĢ diyagramında gösterilmesidir. (Kütle
oranı g1 = 0,51 Ģeklinde pratik bir değer olarak kabul edildi!)
Yukarıdaki diyagramdan %12,69 değeri ile 5-6 arası hava ısıtıcına ve diğer taraftan en düĢük ekserji
kaybının da %0,77 değeri ile hava nemlendirme sürecine ait olduğu sonucu çıkarılabilir.
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Şekil 10. Gözlenen sürecin g1 = 0,51 kütle oranı için ekserj akıĢ diyagramı
ġekil 11‟deki diyagram tüm sürece ait ekserji kaybının toplam giriĢ ekserjine oranının yüzdesini taze
o
havanın kütle oranına bağlı olarak göstermektedir. Burada nemlendirme 100 C sıcaklıktaki sıcak
buhar ile yapılmaktadır. Burada hesaplanmıĢ toplam yüzdesel ekserji kaybının daha önce
hesaplanmıĢ olandan daha büyük olduğuna ve %23,63 değerinden %35,42‟ye kadar arttığına dikkat
edilmesi gerekir.
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Şekil. 11. Taze havanın kütle oranına bağlı olarak tüm sürece ait ekserji kaybının toplam giriĢ
10
ekserjisine oranının yüzdesi(Ex/Exein ges), KarıĢtırma 1-2 (kırmızı çizgi), nemlendirme 4-5 (mavi çizgi),
Isıtıcı 5-6 (violet çizgi), ısıtıcı 3-4 (yeĢil çizgi) ve tüm ekserji kaybı 1-6 (kırmızı çizgi),
o
Bütün sürecin eksejisel verimi (siyah çizgi), 100 C sıcaklıklı
0.2sıcak su püskürtülerek nemlendirmede.
5

Aynı diyagramda bütün sürecin ekserji verimi eğrisi (ince siyah çizgi) çizilmiĢtir, toplam ekserji
veriminin yükselen g1 değeri ile permanent yavaĢ Ģekilde 0,764 değerinden 0,726 değerine azaldığını
göstermektedir. Bu değerlere göre (20) eĢitliğine göre
tanımlanmıĢ
ekserji verimi kriterine göre verilen
0
0
sürecin ekserji verimi daha önceki sürecin ekserji veriminden
0.5 1 daha küçüktür.

Massenanteil der frischen Luft, g1
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o

ġekil 12, 100 C sıcaklığında doymuĢ su buharı püskürtülerek nemlendirmede hem kısmi yüzde
ekserji kayıplarını hem de toplam ekserji kaybını göstermektedir. Bu durumda toplam yüzde ekserji
kaybının sürekli Ģekilde %27,41 değerinden %35,42 değerine kadar yükseldiği görülebilir. Bunun
anlamı, bu sürecin ekserji kaybı kriterine göre önceki sürecin altında bulunduğudur. Hem bu süreçte
hem de önceki süreçlerdeki ekserji kayıplarının değiĢik olduğu açık ve nettir. Nümerik değerler
yukarıdaki diyagramlardan okunabilir.
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Şekil 12. Kısmi ve toplam ekserji kayıplarının toplam giriĢ0.4
ekserjine oranının yüzdesi (Ex/Exein ges)·
100 %, Taze havanın kütle oranına bağlı olarak: KarıĢtırma 1-2 (kırmızı çizgi), nemlendirme 4-5 (mavi
10
çizgi), ısıtıcı 5-6 (violet çizgi), ısıtıcı 3-4 (yeĢil çizgi) ve tüm sürecin ekserjisel verimi (siyah çizgi),
o
100 C sıcaklığında sıcak su püskürtülerek nemlendirmede.
0.2

5

Yükselen kütle oranı ile ekserjisel verim (siyah çizgi), 0,725 değerinden 0,646 kadar sürekli Ģekilde
azalmaktadır. Tespit edilebileceği gibi, üç süreç arasındaki en büyük fark, 3-4 hava ısıtıcısında ve 4-5
nemlendirme sürecinde ortaya çıkmaktadır. Bunun
fiziksel
açıklaması, en büyük entalpiye sahip
0
0
0.5 hava
1
doymuĢ su buharı püskürterek nemlendirmede, 3-4
ısıtıcısında en düĢük ısı gücünün gerekli
der frischen
Luft, gen
olmasıdır. Çünkü, nemlendirme süreciMassenanteil
3-4 ısıtıcısında
(ön ısıtıcı)
büyük etkinin olduğunu, ġekil
1
13‟deki diyagram bu üç farklı nemlendirme süreci için verilen ısı güçlerinin değerlerini göstermektedir.
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Şekil 13. 3-4 ısıtıcısında verilen ısı gücünün Nemlendirme sürecinin Ģekline ve g1 kütle oranına bağlı
olarak değiĢimi. (siyah çizgi püskürtülen suyun veya doymuĢ buharın durumunu temsil etmektedir)
Diyagram, verilen ısı gücünün g1 değerinin artıĢı ile lineer yükselmesi sonucunu ortaya koymaktadır.
o
o
En büyük değerler 12 C sıcaklığındaki su püskürtülmesinde ve en düĢük değerler 100 C sıcaklıktaki
doymuĢ buharın püskürtülmesinde bulunmaktadır. Bu durum çok normal bir sonuçtur, çünkü doymuĢ
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su buharı nemlendirmede en büyük entalpi değerine sahiptir. (10a) ve (10b) denklemlerine göre nemli
havanın sipesifik entalpisi (h1+x)4 en küçük değerlere gitmektedir. Bu sebeple (11) eĢitliği verilmesi
gerekli en düĢük ısı gücü HK1 değerini vermektedir. ġekil 14‟teki diyagram önceden verilmiĢ sürecin
o
o
toplam eksejisel veriminin 12 C sıcaklıklı soğuk suyun, 100 C‟de kaynayan suyun ve benzer Ģekilde
o
100 C sıcaklıklı doymuĢ buharın ve de g1 kütle oranı değiĢkenine bağlı olarak değiĢimini
göstermektedir.
1
o

Zusatz von Wasser der Temperatur 12 C
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o

o

Şekil 14. önceden verilmiĢ sürecin toplam eksejisel veriminin 12 C sıcaklıklı soğuk suyun, 100 C‟de
o
kaynayan suyun ve benzer Ģekilde 100 C sıcaklıklı doymuĢ buharın ve de g1 kütle oranı değiĢkenine
bağlı olarak değiĢimi.
ġekil 14‟teki diyagramdan ekserjisel verimin g1 yükselen kütle oranı ile sürekli Ģekilde arttığı
o
görülmektedir. En yüksek değerler 12 C sıcaklıklı soğuk su ile nemlendirmede bulunmaktadır. Burada
o
değerler 0,766‟dan 0,732‟ye değiĢmektedir. Biraz daha farklı değerler 100 C sıcaklıklı kaynayan su ile
nemlendirmede ortaya çıkmaktadır ve değerler 0,764‟ten 0,727‟ye değiĢmektedir. Fark edilir Ģekilde
o
en düĢük değerler 100 C sıcaklıklı buhar ile nemlendirmede gerçekleĢmektedir ve 0,726 değerinden
o
o
0,646 değerine değiĢmektedir. Bunun sebebi, 100 C sıcaklıklı doymuĢ buharın ekserjisinin hem 12 C
o
sıcaklıklı soğuk suyun hem de 100 C sıcaklıklı kaynayan sıcak suyun ekserjisinden oldukça büyük
o
o
olmasındandır. ġekil 1‟de Ģematik gösterilmiĢ süreç için ve 12 C sıcaklıklı soğuk su ile 100 C
o
sıcaklıklı kaynayan sıcak su ile ve de 100 C sıcaklıklı doymuĢ buhar ile nemlendirme için 3-4
ısıtıcısında verilen ısı gücü sırasıyla 21,4 kW, 19,47 kW ve 7,87 kW değerlerindedir. Fakat 5-6
ısıtıcısında üç farklı durumda da aynıdır ve 37,78 kW değerindedir. Bunlara ait toplam ekserjisel
verimler 0,756; 0,752 ve 0,702 değerlerine sahiptir. Bunlara ait toplam ısı güçleri 59,18 kW, 57,18 kW
ve 45,65 kW olmaktadır.

SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
GerçekleĢtirilmiĢ enerjisel ve ekserjisel analizlerden aĢağıdaki tespitler yapılabilir:
- Taze havanın kütle oranı, 3-4 hava ısıtıcında çok kuvvetli Ģekilde etkiye sahiptir, (ön ısıtma), an dem
püskürtülen suyun kütlesel debisine ve sürecin toplam ekserji verimine, hem gerekli ısı güçlerine hem
de püskürtülen suyun kütlesel debilerine sürekli Ģekilde taze havanın yükselen kütle oranı ile etki
artmaktadır. Ancak, toplam ekserji verimi sürekli Ģekilde azalma göstermektedir.
- Ekserji kayıpları nemlendirme ve karıĢtırma ile sıkı iliĢkilidir, bu iliĢki ısıtıcılardaki ısı geçiĢi ile daha az
iliĢkilidir.
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o

o

- En büyük toplam ekserji verimi 12 C sıcaklıktaki su ile nemlendirme sürecinde, en az ise 100 C
sıcak buharla nemlendirmede ortaya çıkmaktadır. Ancak, tam tersi durum, 3-4 arası ısıtıcıda verilen ısı
gücü ile yani ön ısıtıcıda görülmektedir.

SEMBOLLER
c
cp
Ex
ex
g1
h
h1+x
m
p
qm
R
r0
s
T
v1+x
x
Ex







J/(kg·K)
J/(kg·K)
W
J/kg
J/kg
J/kg
kg
Pa
kg/s
J/(kg·K)
J/kg
J/(kg·K)
K
3
m /kg
kg/kg
W
o
C
kmol/kmol
W
Pa/Pa
-

- spesifik ısı kapasitesi
- p = sabit iken ideal gazın spesifik ısı kapasitesi.
- ekserji
- spesifik ekserji
- taze havanın kütle oranı
- spesifik enthalpi
- nemli havanın spesifik enthalpisi
- kütle
- basınç
- kütlesel debi
- gaz sabiti
o
- 0 C‟deki suyun spesifik buharlaĢma enthalpisi
- spesifik entropi
- termodinamik sıcaklık
- nemli havanın spesifik hacmi
- nemli havanın nemlilik derecesi
- ekserji kaybı
- empirik sıcaklık
- nemli havanın molar nemlilik derecesi
- ısı gücü
- nemli havanın göreceli nemliliği
- ekserjisel verim

INDİSLER:
aus
ein
D
d
HK1
HK2
L
w
u
1
2

çıkıĢ
giriĢ
buhar
nemli havadaki su buharı
ısıtıcı eleman 1
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kuru hava
su
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taze hava
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DİE ENERGETİSCHE UND EXERGETİSCHE ANALYSE
EİNES GEGEBENEN PROZESSES MİT DER FEUCHTEN
LUFT
Antun GALOVİC
Ahmet CAN
Marija ZİVİC

ZUSAMMENFASSUNG
Im diesen Artikel ist die analitiesche Formulation des energetische – exergetische Analyse der
Vorbereitung der Luft für Erwärmung eines Raumes gegeben. Die Vorbereitung der Luft besteht sich
von der Mischung der ausseren und inneren Luft, der Vorerwärmung, der Befeuchtung und
Nacherwärmung der gesamten Luft. Die Vorerwärmung und Nacherwärmung wurde mit warmem
o
o
o
Wasser 80 C/60 C und die Befeuchtung mit kaltem Wasser der Temperatur 12 C gemacht (getan).
3
Dazu wurde der notwendige Volumenstrom der vorbereiteten Luft 7200 m /h gegeben. (Es entspricht
dem Luftzustand vor der Einführung in den Raum!) Im dargestellten mathematischen Modell als die
Variable wurde die Beziehung der Massenströme der inneren und der frischen Luft genommen. Der
gesamte Massenstrom der trockenen Luft mit dem Wert 8330 kg/h wurde dabei auch konstant
genommen. Es wurde gezeigt, dass der gesamte Wärmestrom an der beiden Heizkörpern HKges =
HK1+HK2 = 58,4 kW bei g1 = 0,51 erreicht wurde. Das im Artikel gegebene Exergieanalyse wurde die
Exergiedestruktion durch Mischung, Befeuchtung und Wärmeübertragung an der beiden Heizkörpern
umfasst. Es wurde gezeigt dass die größten Exergiedestruktionen durch Wärmeübertragung an den
beiden Heizkörpern entstanden wurden. Der exergietische Wirkungsgrad, bei der Beziehung g1 =
0,51, des gesamten Prozesses beträgt ex = 0,755 wurde erreicht. dazu wurde die nächste
o
Zustandgrößen der Umgebung im Betracht genommen: pu = 1 bar; u = -5 C an u = 100%. Die
o
relativ hohen Werte, bei der Befeuchtung mit kaltem Wasser der Temperatur 12 C, des exergetischen
Wirkungsgrad zeigen, dass auf dieser Weise durchgeführte Prozesse nach exergetische Kriterien
relativ gut sind.
In der weiteren Betrachtungen, im Rahmen dieses Artikel, wurde der Einfluss der verschiedenen
Temperaturen des eingespritzten Wassers und der Enthalpie des eingespritzten Wasserdampfes bei
der Befeuchtung an der Werte des Wärmestromes an der beiden Heizkörpern, an der Werten der
Exergiedestruktionen und an der Werten des gesamte exergetischen Wirkungsgrades untersucht. Die
gewonnenen Ergebnisse der Berechnung sind in den entsprechenden Diagrammen dargestellt.
Schlusswörtern: feuchte Luft, Mischung, Erwärmung, Befeuchtung, energetische und exergetische
Analyse.

ABSTRACT
In this study, the analytical formulation of energy and exergy analysis for air conditioning which will be
used to heat a volume was given. Air conditioning is composed of process sections containing mixing
of air taking from inside and outside, preheating of air mixture, moistening and last heating. Pre and
o
o
o
last heating and moistening were carried out by using 80 C/60 C hot water and 12 C normal water,
3
respectively. Required humid air flow rate for this process was given as 7200 m /h (This conformed
with case of before humid air is given to volume). Correlation between outside (fresh) and inside
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(volume) air was taken as variable in introduced mathematical model. Total mass flow rate of dry air is
assumed as constant with 8330 kg/h. It was reached to minimum heating flux value with HKges =
HK1+HK2 = 43,35 kW both in heating element when it is g1 = 0,45 value. Exergy analysis given in this
study includes mixing, moistening and exergy destruction of both heating units with heat transfer.
Besides, it was shown that maximum exergy destruction occurred in both heaters with heat transfer.
Maximum exergy efficiency of all process is ex = 0,71 and it is reached to this value while it is g1 =
o
0,45 and also night case magnitudes of environment is taken as pu = 1 bar; u = 0 C, u = 100 %.
This means that it is suitable equality with g1 = 0,45 for minimum heating flux and maximum exergy
efficiency. Relative maximum values of exergy efficiency were indicated that evaluated process with
respect to exergy criterias will be considerably suitable with this method.
Another investigations in this study scope were the effect of different temperature values of sprayed
water and entalphy of sprayed steam in moistening on the heat transfer values both heaters, exergy
destruction and total exergy efficiency. Obtained results from calculations were illustrated in humid air
diagrams to fit them.
Key Words: Humid air, mixing, heating, moistening, energy and exergy analysis

1. EİNLEİTUNG
Das Psyhrometrics ist die Wissenschaft die mit der Benehmung der feuchten Luft sich befasst. Die
feuchte Luft stellt eine binare Mischung der trockenen Luft und der Wasserfeuchtigkeit. Die technische
Nutzung der feuchten Luft ist sehr breit, wie zum Beispiel in der Trocknungstechnik, im Gebiet der
Klimatisierung der verschiedenen Wohnungen und andere Objekten als auch im Ventilation vielen
Raume. Es ist klar, dass für solche Zwecke die Energie der Vorbereitung der feuchten Luft notwendig
ist. Viele Prozesse mit der feuchten Luft sind sehr breit erforscht, durch den Erhaltungsgesetzen von
Massen und Energie, und in vielen wissenschaftlichen Artikeln als auch in vielen Fachartikeln und
Büchern veröffentlicht wurden. Aber die Optimierung solchen zusammengesetzten Prozessen, die mit
der Einführung des zweiten Hauptsatz der Thermodynamik verbunden sind, stellen in der letzten
Zeiten die große Interesse der vielen Wissenschaftlern dar. Deshalb, in dem Rahmen dieses Artikels
ist die Vorbereitung der feuchten Luft für die Klimatisierung eines gegebenen Raumes in den
Winterbedingungen, wobei die Vorbereitung die energische als auch die exergetische Berechnung
eingeschlossen wurde. Der ganze Prozess besteht sich von der Mischung der inneren (vom Raum)
als auch die äußere (frische Umgebungsluft), der ersten Erhitzung, der Befeuchtung mit kaltem
o
Wasser, als auch die Befeuchtung mit warmem Wasser der Temperatur 100 C und mit trocken
o
gesättigten Wasserdampf der Temperatur auch 100 C und endlich von der zweiten Erhitzung.

2. DAS MATHEMATİSCHE MODEL
Die Abbildung 1 präsentiert das Model mit dem ganzen Prozess im h1+x,x – Diagramm. Von diesem
Diagram kann man sofort sehen, dass die alle Wärmezustände der feuchten Luft in ungesättigtem
Bereich liegen.
(Dieser Prozess der Vorbereitung der feuchten Luft wurde für Erwärmung eines Objektes im Zagreb
verwendet und den ganzen Prozess habe ich vom einen Konstruktionsbüro übergenommen.)
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Abb. 1. Die Darstellung des ganzen Prozesses im h1+x,x -Diagramm
In dem untersuchten Problem sind die folgende Zustandgrößen der feuchten Luft vorgeschrieben:
Zustand 1 als der Zustand der frischen feuchten Luft (Außenluft) ; Zustand 2 präsentiert die feuchte
Luft im Raum (innere Luft, Umluft); Zustand 5 ist der Zustand nach der adiabatischen Befeuchtung
und Zustand 6 (Zuluft) ist der Zustand vor der Einblasung in den Raum. Die zugehörige
o
o
o
Zustandsgrößen in der obigen Punkte sind: 1 = 0 C, 1 = 90%; 2 = 22 C, 2 = 55 %; 5 = 12 C i 5
o
3
= 90% und 6 = 28 C x6 = x5. Der notwendige Volumenstrom im Zustand 6 beträgt 7200 m /h. Es ist
sichtbar dass der ganze Prozess von einem Mischraum 1-2, Lufterhitzer 3-4, Befeuchter 4 -5 und
Lufterhitzer 5 – 6 besteht. Die Befeuchtung wird durch Zusatz von kaltem Wasser der Temperatur 12
o
C durchgeführt. Deshalb ist es sehr klar dass der Zustand 4 der feuchten Luft durch die Mischung
und Befeuchtungsprozess bestimmt ist. Damit ist auch die Wärmeleistung am ersten Erhitzer 3 - 4
ganz bestimmt. Durch die Analyse wurde die Beziehung der Massenströme der äußeren (frischen
Umgebungsluft) (1) und inneren (2) feuchten Luft zwischen 0,40 und 1,0 variiert. Das heißt, für solche
gegebene konstante Bedingungen und solche gewählte Variable die zugeführte Wärmeleistung am
zweiten Lufterhitzer konstant ist, aber der zugeführte Wärmeleistung am ersten Lufterhitzer und
Massenstrom des Wassers bei Befeuchtung sind nicht konstant. Der Gesamtdruck der allen
o
Zuständen beträgt 1000 mbar, und Umgebungszustand ist mit pu = 1000 mbar, u = 0 C bestimmt.
Weil die alle Wärmezustände der feuchten Luft, wie Abb. 1. zeigt, im ungesättigten Bereich liegen, die
entsprechende Größe wurde nach den nächsten Formeln berechnet: [1]
- spezifische Enthalpie der feuchten Luft:

h1 x  c pL  xr0  c pD 

(1)

- spezifisches Volumen der feuchten Luft

v1 x  461,5

T
0,622  x 
p

(2)
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- spezifische Exergie der feuchten Luft

T
T 
p
ex1 x  cpL  xcpD Tu   1  ln   1   RLTu ln
Tu 
pu
 Tu

1  0

  ln 
+ RLT0 1   ln
1 
0 


(3)

Der erste Glied an der rechten Seite der Gleichung (3) stellt der exergetiesche Beitrag der trockenen
Luft und des überhitzten Wasserdampfes wegen ihrer verschiedenen Temperatur im Verhältnis zur
Umgebungstemperatur dar. Der zweite Glied stellt exergietische Beitrag wegen des verschiedenen
Gesamtdruckes der feuchten Luft zur Umgebungsdruck dar. Endlich, der dritte Glied beschreibt der
Beitrag wegen der verschiedenen chemischen Zusammensetzung der feuchten Luft und der
Umgebung. Nach der Empfehlung 2, die feuchte Luft im Umgebungszustand, für die exergietische
Analyse, muss man als gesättigte Luft betrachten.
- der Wassergehalt x ist definiert nach folgende Formel

x

ps T 
mD
 0.622
mL
p  ps T 

(4)

und das heißt dass diese Größe, die zur Beschreibung der Zusammensetzung der feuchten Luft
ausgenutzt ist, an dem Masse der trockenen Luft normiert ist. (Und die Größen die Gleichungen (1) –
(3) beschreiben, sind auch am Masse der trockenen Luft normiert!)
- die nächste Größe ist der molare Wassergehalt der feuchten Luft



ps T 
nD

nL
p  ps T 

(5)

Der Sättigungsdruck des Wasserdampfes ps(T), wurde nach der folgende Gleichung berechnet: 3

 7843,15

ps T   exp   11,714 ln T  0,010713T  86,405) 
T



(5a)

(In der Gleichung die Temperatur T ist im K, und dann der Sättigungsdruck ist in bar!)
- spezifische Exergie des flüssigen Wassers, dass für Befeuchtung oder Erwärmung der feuchten Luft
ausgenutzt wird, berechnet man sich nach Formel.


T 
ex w  c w  Tw  Tu  Tu ln w 
Tu 


(6)

- spezifische Exergie des gesättigten Wasserdampfes, dass man für die Befeuchtung der feuchten
Luft auch verbraucht, berechnet man nach Formel:

exD  h  hu  Tu s  su 

(7)
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2.1. Die Massen und Energiebilanz des Prozesses
Im betrachten Zufall ist der Massenstrom der trockener Luft konstant und es kann aus dem
gegebenen Zustand 6 bewerten, weil im Zustand 6 sind alle Zustandsgrößen und Volumenstrom der
feuchten Lauft bekannt (gegeben) sind. Nach Berechnung der Massenstrom der trockenen Luft
beträgt qmL = 8330 kg/h. Weil im Prozess die Mischung der Frisch und Umluft existiert, dann ist die
nächste Gleichung gültig:

qmL  g1qmL  1  g1 qmL

(6)

Die spezifische Enthalpie bestimmen wir nach Verwendung des 1. Hauptsatzes für adiabatische
Mischung der Ströme 1 und 2, wobei g1 = qmL1/( qmL1+ qmL2)

h1 x 3  g1 h1 x 1  1  g1 h1 x 2

(7)

und Wassergehalt x3 folgt von der Massenbilanz des Mischungsprozesses:

x3  g1 x1  1  g1 x2

(8)

Nach den Gleichungen (7) and (8) ist sehr einfach die Temperatur 3 zu bestimmen

3 

h1 x 3  x3 r0

(9)

c pL  x3 c pD

Es ist klar dass die Wassergehalten um Zustand 3 und 4 gleich sind, x4 = x3, und die spezifiesche
Enthalpie (h1+x)4 ist sehr leicht zu bestimmen von dem Gesetz der adiabatischen Befeuchtung der
feuchten Luft mit Zusatz des kaltes, warmes Wassers oder warmes Wasserdampfes:

h1 x 4  h1 x 5  x5  x4 hD

(10a)

h1 x 4  h1 x 5  x5  x4 hw  h1 x 5  x5  x4 cww

(10b)

wobei hw and hD die spezifische Enthalpie des kaltes (warmes) Wassers und warmes Wasserdampfes
stellen dar.
Die notwendige Wärmeleistung des Erhitzers 3 – 4 dann beträgt

ΦHK1  Φ34  q mL h1 x 4  h1 x 3 

(11)

Der Massenstrom des Wasserdampfes oder flüssigen Wassers bei adiabatischer Befeuchtung der
feuchten Luft ist:

qmD  qmw  qmL x5  x4 

(12)

Und die notwendige Wärmeleistung des Lufterhitzers 5 - 6 wird nach der nächsten Gleichung
berechnet

ΦHK2  Φ5 6  qmL h1 x 6  h1 x 5 

(12a)
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2.2. Die exergetische Analyse des Prozesses
Die vorher gegebene Analyse wurde nach der Verwendung Massen und Energiebilanz durchgeführt.
Aber, weil das untersuchte Prozess nicht umkehrbar ist, es hat zur Folge, die Entropiezunahme oder
die Exergiedestruction beim diesen Prozess. Es ist klar dass die Entropiezunahme oder
Exergiedestruction mit dem 2. Hauptsatz verbunden sind.
2.2.1. Der Exergieverlust in der Mischraum
Die schematische Darstellung des Exergieverlustes in dem Mischraum zeigt die Abb.2.

Ex1

Ex3
der Mischraum

Ex2

Ex1-2

Abb. 2. Mit dem Exergieverlust in der Mischraum

Ex12  g1q m ex1  (1  g1 )qm ex2  qm ex3

(13)

2.2.2. Der Exergieverlust an dem Lufterhitzer 3 - 4
Der Exergieverlust an dem Lufterhitzer 3 – 4, wird, nach Abb. 3,

Ex3

Ex4
der Lufterhitzer 3-4

Exw1

(der Luftvorwärmer)

Exw2
Ex3 - 4

Abb. 3. Mit dem Exergieverlust am Lufterhitzer 3 - 4

nach der folgenden Gleichung berechnet

Ex3 4  q m (ex3  ex 4 )  q mw1 (ex wein  ex w aus )

(14a)




T
Ex34  qm (ex3  ex4 )  qmw1  cwm  Tw ein  Tw aus  Tu ln w ein  
Tw aus  



(14)

dabei wurde der Massenstrom des warmen Wassers nach der Gleichung der Energiebilanz des
Lufterhitzers 3 - 4 berechnet

qmw1 

q h   h1 x 3 
ΦHK1
 mL 1 x 4
c wm Tw ein  Tw aus 
c wm Tw ein  Tw aus 

(14b)
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2.2.4. Der Exergieverlust an dem Luftbefeuchter
Nach Abb. 4. wird der Exergieverlust am Luftbefeuchter 4 - 5 dargestellt.

Ex4

Ex5

Exw

der Luftbefeuchter

Ex4-5

Abb. 4. Mit dem Exergieverlust am Befeuchter 4 - 5
der Exergieverlust am Luftbefeuchter wird nach der folgenden Gleichung bestimmt

Ex45  q m ex4  ex5   Exw

(15)

worin die Exergie des zusätzlichen Wassers mit der Nutzung der folgenden Gleichung berechnet wird


T
Exw  q mw c w  Tw  Tu  Tu ln w
Tu






(16)

und dabei der Massenstrom des zusätzlichen Wassers wird nach der Gl. (12) bewertet.
2.2.5. Der Exergieverlust an dem Luftnachwärmer 5 – 6
Nach der Abb. 5. der Exergieverlust am Lufterhitzer 5 - 6 wird nach der nächsten Gleichung
ausgedruckt.

Ex5

Ex6
der Lufterhitzer 5-6

Exw1

(der Luftnachwärmer)

Ex5 - 6

Exw2

Abb. 5. Mit dem Exergieverlust am Lufterhitzer 5 - 6

Ex56  qm (ex5  ex6 )  qmw2 (ex wein  ex w aus )

(17)

worin der Massenstrom des warmen Wassers am Lufterhitzer mit nächster Gleichung ausgedruckt ist

q mw2 

q h   h1 x 5 
ΦHK2
 mL 1 x 6
c wm Tw ein  Tw aus 
c wm Tw ein  Tw aus 

(18)
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2.2.5. Der Exergieverlust des gesamten Prozesses
Endlich, der Exergieverlust des gesamten Prozesses bekommt man aus der gesamten Exergiebilanz
1 – 6, und die entsprechende Gleichung lautet

Ex16  qm g1ex1  1  g1 ex2  ex6   qmw1  qmw2 (exwein  exw aus )

(19)

Es ist verständlich, dass die Gl. (19) als die Kontrollgleichung sich ausnutzen kann, weil, von der
anderen Seite, der gesamte Evergieverlust der Summe der einzelnen Exergieverluste gleich sein
muss.

Ex1 6  Ex12  Ex3 - 4  Ex4 - 5  Ex5 - 6

(20)

In der älteren als auch in neuerer wissenschaftlichen Literatur kann man verschiedene Ausdrücke für
den exergietischen Wirkungsgrad (Gütegrad). Für das betrachtende Prozess, nach 4, der
exergietische Wirkungsgrad wird als Verhältnis der gesamten ausgegangenen und gesamten
eingegangenen Exergien definiert. Deshalb, kann man die nächste, abhängig ob man die Befeuchtung
mit kaltem oder siedendem Wasser als auch mit Wassersattdampf durchgeführt wird, Gleichungen
schreiben,

 

q mL ex1 x 6  q mw1  q mw2 ex w aus
Exaus

Exein g1 q mL ex1 x 1  1  g1 q mL ex1 x 2  Exw  q mw1  q mw2 ex w ein

(20a)

 

q mL ex1 x 6  q mw1  q mw2 ex w aus
Exaus

Exein g1 q mL ex1 x 1  1  g1 q mL ex1 x 2  ExD  q mw1  q mw2 ex w ein

(21)

3. DİE DARSTELLUNG DER BERECHNUNGSERGEBNİSSE
In der Abb. 6 sind die zugeführte Wärmeleistungen an den beiden Lufterhitzern als auch der
o
Massenstrom des zusätzlichen Wasser der Temperatur 12 C bei der adiabatischen Befeuchtung der
feuchten Luft dargestellt. Die zugehörige Variable dabei ist der Massenanteil g1.
Es ist von der diagrammatischen Darstellung zu bemerken, dass der zugeführte Wärmestrom am
Lufterhitzer 5 – 6, grüne Linie, konstant ist, und beträgt HK2 = 37,78 kW. Aber, von der andere Seite
der zugeführte Wärmestrom am Lufterhitzer 3 – 4, rote Linie, ist nicht konstant und praktisch linear,
mit wachsenden Massenanteil g1, zunimmt, von 10,14 kW bis 71,37 kW.
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HK2

40
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Massenstrom des Wassers, qmw, kg/h

Heizkoerper, HK1, HK2, kW
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0
0.4
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0.7
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1

Massenanteil der frischen Luft, g1

Abb. 6. Die zugeführte Wärmeleistung am Lufterhitzer 3 – 4 (rote Linie) und Lufterhitzer 5 -6 (dünne
o
schwarze Linie) als auch der Massenstrom des zusätzliches Wassers der Temperatur 12 C, bei der
adiabatischen Befeuchtung 4 -5 in der Abhängigkeit vom Massenanteil g1 der frischen Luft
Weiter ist auch klar sichtbar, dass der Massenstrom des zusätzlichen Wasser, schwarze Linie,
praktisch auch linear, mit wachsendem g1, zunimmt. Diese Behauptung ist verständlich, weil mit
wachsendem g1, das Differenz des Wassergehaltes x5 – x4 auch zunimmt, und nach Gl. (12) nimmt
auch der Massenstrom des Wassers zu. (Von Abb. 6. ist sichtbar dass der Massenstrom des Wassers
von 12,31 kg/h, für g1= 0,4, bis 46,08 kg/h, für g1= 1,0, linear zunimmt.)
In Abb. 7 sind die Exergieverluste, die bei der Mischung des frischen und Umluftstromes, rote Linie,
entstehen, dargestellt. Die Ergebnisse sind im Verhältnis g1 (Massenanteil der frischen Luft)
Es ist sichtbar dass dieser Evergieverlust ein Maximum von 1,0294 kW, bei g1 = 0,52, erreicht und
dann der Wert, bei g1 = 1,0, nach Null fällt. Weiter ist auch bemerkbar, dass die numerischen Werte
der Exergieverluste bei dem Mischungsprozess relativ klein sind.
1.6
Ex1-2

1.4

Ex4-5

Exergieverluste, kW

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Massenanteil der frischen Luft, g1
Abb. 7. Die Abhängigkeit des Exergieverlustes bei der Mischung, Ex1–2 , (rote Linie) und bei der
Befeuchtung, Ex4 – 5, (grüne Linie) von dem Massenanteil g1 der frischen Luft
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Die grüne Linie in der Abb. 7 zeigt den Exergieverlust, den bei dem Befeuchtungsprozess mit Zusatz
des kalten Wassers erreicht wird. Das Diagramm anschaulich zeigt, dass dieser Exergieverlust
permanenter Zuwachs erreicht, und das vom Wert 0,156 kW bis 1,689 kW. Diese Tatsache ist
gerechtfertigt, weil mit wachsendem Verhältnis der Größe g1, die Exergie des zusätzlichen Wassers
und Exergie der feuchten Luft im Zustand 4 auch wächst, wobei die Exergie der feuchten Luft im
Zustand 5 konstant ist. Dann aus Gl. (15) folgt die angegebene Behauptung.
Diagramm in der Abb. 8 zeigt die numerischen Werten der Exergieverluste am Lufterhitzer 3 – 4 als
auch am Lufterhitzer 5 – 6. Es ist wichtig zu bemerken, dass diese gewonnenen Werte der
Exergieverluste viel größer als bei Mischung und Befeuchtung sind.

20
Ex3-4
Ex5-6
Ex1-6

Exergieverluste, kW

15

10

5

0
0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Massenanteil der frischen Luft, g1
Abb. 8. Die Abhängigkeit des Exergieverlustes bei der Lufterhitzung 3 -4, Ex3–4, (blaue Linie) und bei
der Lufterhitzung 5 - 6, Ex5– 6, (violette Linie) und des gesamten Exergieverlustes Ex1–6 von dem
Massenanteil g1 der frischen Luft (schwarze Linie)
Von der Abb. 8 ist sehr klar, dass der Exergieverlust am Lufterhitzer 3 - 4 praktisch linear mit
wachsendem g1 wächst (blaue Linie) und das vom Wert 1,56 kW nach Wert 11,7934 kW, während der
Exergieverlust am Lufterhitzer 5 - 6 konstant ist und beträgt 5,03 kW. Dieser konstante Exergieverlust
am Lufterhitzer 5 - 6 ist die Folge der Unabhängigkeit, von g1, des zugeführten Wärmestromes am
Lufterhitzer 5 – 6. Es ist klar, dass der gesamte Exergieverlust der Summe des einzelnen
Exergieverluste, die mit Gl. (13), (14), (15) und (17) gegeben sind, gleich sind und es ist sichtbar dass
dieser Zuwachs geht vom Wert 7,18 kW nach Wert 18,513 kW.
Diagram in Abb.9. stellt das prozentuale Verhältnis des einzelnen und gesamten Exergieverlusts und
gesamte Eintrittsexergie in der Abhängigkeit von dem Massenanteil der frischen Luft dar. Es ist zu
bemerken dass der gesamte prozentuale Verhältnis (rote Linie), prozentuale Verhältnis am
Lufterhitzer 3 -4 und prozentuale Verhältnis der Befeuchtung 4 – 5 permanent wachst, mit steigendem
Massenanteil g1, und von der andere Seite der prozentuale Verhältnis bei der Mischung und am
Lufterhitzer 3 – 4 permanent zunimmt.
In dem gleichen Diagram ist auch der exergietische Wirkungsgrad  des gesamten Prozesses, mit
rote Linie, auch gegeben. Die gegebene Werte dieses exegetischen Wirkungsgrades wurden nach
GL.(20) berechnet. Es ist sichtbar dass dieser Wirkungsgrad sehr schwach mit wachsender g1
zunimmt, und das vom Wert 0,766 nach Wert 0,732.
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exergietischer Wirkungsgrad, 

Verhaeltnis der Exergieverluste, %
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Massenanteil der frischen Luft, g1
Abb. 9. Das prozentuale Verhältnis der einzelnen und gesamten Exergieverluste nach der gesamten
Eintrittsexegie, (Ex/Exein ges)· 100 %, in der Abhängigkeit von dem Massenanteil der frischen Luft: Mischung 1 -2, (rote Linie), - Befeuchtung 4 -5 (blaue Linie), - Erhitzer 5 – 6 (violette Linie), Erhitzer 3 4 (grüne Linie) und gesamte Exergieverluste 1 – 6, (rote Linie), exergietische Wirkungsgrad des
gesamten Prozesses (schwarze Linie)(Die verwendete Symbolen sind gleich wie in der Abb.11und12)
Die berechneten Werte des exergitieschen Wirkungsgrades zeigen, dass nach Kriterium der
Exergieverluste, dass Betrachtungsprozess ganz gut durchgeführt ist.
Es ist sehr interessant zu zeigen ein Fliessdiagramm des Exergieverlustes des gesamten Prozesses
für den Massenstromanteil g1 = 0,51 und so ein Diagram stellt die Abb. 10 dar.

Abb. 10. Exergiefliessdiagram des betrachtetes Prozesses für g1 = 0,51
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(Der Massenanteil g1 = 0,51 wurde als der praktische Wert genommen, und ist die Situation die in
Abb.1 dargestellt ist!)
Vom obigen Diagramm kann man schließen dass der größte Exergieverlust, 12,69 %, zur
Wärmeübertragung am Lufterhitzer 5 – 6 gehört. Der geringste Exergieverlust, von der anderen Seite,
gehört dem Prozess der Luftbefeuchtung, der 0,77 % beträgt.
Diagramm in Abb.11. stellt das prozentuale Verhältnis des einzelnen gesamten Exergieverlustes und
der gesamten Eintrittsexergie in der Abhängigkeit von dem Massenanteil der frischen Luft dar, bei der
o
Befeuchtung von Zusatz des warmen Wassers der Siedetemperatur 100 C. Es ist zu beachten dass
im diesen Zufall die berechnete gesamten prozentualen Exergie Verluste größer, als im als im frührem
Zufall sind und sie kontinuierlich wachsen vom Wert 23,63 bis 35,42 %.
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0.6
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Massenanteil der frischen Luft, g15
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exergietischer Wirkungsgrad, 

0.8
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Verhaeltnis der Exergieverluste, %

Verhaeltnis der Exergieverluste, %
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Ex3-4 /Exeinges
Ex4-5 /Exeinges
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Ex1-6 /Exeinges


0
0.9

1

Abb. 11. Das prozentuale Verhältnis der einzelnen gesamten
Exergieverluste nach der gesamten
0.4
Eintrittsexegie, (Ex/Exein ges)· 100 %, in der Abhängigkeit von dem Massenanteil der frischen Luft: 10 Linie), - Erhitzer 5 – 6 (violette Linie), Erhitzer 3
Mischung 1 - 2, (rote Linie), - Befeuchtung 4 -5 (blaue
- 4 (grüne Linie) und gesamte Exergieverluste 1 – 6, (rote Linie), exergietische Wirkungsgrad des
gesamten Prozesses (schwarze Linie), bei der Befeuchtung von Zusatz des warmen Wassers der
o 0.2
Siedetemperatur
5 100 C.
Im gleichen Diagramm ist die Linie (dünne schwarze Linie) des gesamten Exergiegütegrades
eingezeichnet, die zeigt, dass der gesamte Exergiegütegrad, mit wachsendem g1, permanent sich
langsam verringert von dem Wert 0,764 zu dem
Nach diesen Werten kann man
0 Wert 0,726.
0
0.5 1
schließen, dass nach dem Kriterium definierten Exergiegütegrades
nach Gl. (20), dass angegebenes
Massenanteil der frischen Luft, g1
Prozess kleiner ist, als im frührem Zufall.
Die Abb. 12. zeigt die einzelnen als auch gesamte prozentuale Exergieverluste bei Befeuchtung von
o
Zusatz des Sattwasserdampfes der Temperatur 100 C. Es ist sichtbar dass gesamte prozentuale
Exergieverluste, im diesen Zufall, kontinuierlich von 27,41 % bis 35,42 % wachsen. Das heißt, dass
dieses Prozess, nach Kriterium der Exergieverluste, unterhalb vorigen beiden Prozessen liegt. Es ist
auch klar, dass beim diesen Prozess die einzelne Exergieverluste als bei vorigen Prozessen
verschieden sind. Die numerischen Werte können sich von der obigen Abbildung vorlesen.
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Abb. 12. Das prozentuale Verhältnis der einzelnen und gesamten Exergieverluste nach der gesamten
0.4
Eintrittsexegie, (Ex/Exein ges)· 100 %, in der Abhängigkeit von dem Massenanteil der frischen Luft: Mischung 1 - 2, (rote Linie), - Befeuchtung 4 -5 10
(blaue Linie), - Erhitzer 5 – 6 (violette Linie), Erhitzer 3
- 4 (grüne Linie) und gesamte Exergieverluste 1 – 6, (rote Linie), exergietische Wirkungsgrad des
gesamten Prozesses (schwarze Linie), bei der Befeuchtung von Zusatz des warmen Wassers der
0.2o
Siedetemperatur
100 C.
5
Der exergietische Wirkungsgrad (schwarze Linie) kontinuierlich nimmt mit steigendem Massenanteil
vom Wert 0,725 bis 0,646 ab.
0

0

Wie es kann bemerken, die größte Unterschieden0.5
zwischen
die drei Prozessen erscheinen sich am
1
Lufterhitzer 3-4 und Befeuchtungsprozess
4 – 5, und
physikalische
Massenanteil
derdie
frischen
Luft, g1Erklärung liegt in der Tatsache,
dass bei Befeuchtung mit Wassersattdampf, welches die höchste Enthalpie besitzt, die niedrigste
Wärmeleistung am Lufterhitzer 3 – 4 notwendig ist.
Weil das Befeuchtungsprozess, an der zugeführten Wärmeleistung zu dem Erhitzer 3 – 4
(Vorwärmer), den größte Einfluss hat, das Diagramm in der Abb. 13 zeigt die Werte der zugeführten
Wärmeleistungen für diese drei Befeuchtungsprozessen.
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Zusatz von Wasser der Temperatur 12 C
Zusatz von Wassersattdampf der Temperatur 100 C
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Abb. 13. Die zugeführten Wärmeleistungen zu dem Erhitzer 3 – 4 in Abhängigkeit
vom Massenanteil g1 und der Weise des Befeuchtungsprozesses. (Die schwarze Linie präsentiert des
eingespritztes Wassers oder Sattwasserdampfes.)
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Das Diagramm zeigt dass die zugeführten Wärmeleistungen den linearen Zuwachs mit Erhöhung von
o
g1 folgen. Die größten Werte sind beim Zusatz von Wasser der Temperatur 12 C, und die niedrigste
o
Werte erscheinen sich beim Zusatz von Wassersattdampf der Temperatur 100 C. Diese Tatsache ist
selbstverständlich, weil Wassersattdampf, bei Befeuchtung, die größte Enthalpie besitzt, und nach
Gln. (10a) und (10b) die spezifische Enthalpie der feuchten Luft (h1+x)4 nimmt die niedrigste Werte
über und die Gl.(11) gibt deshalb die niedrigste zugeführte Wärmeleistungen HK1.
Diagramm in Abb.14 zeigt die Abhängigkeit des gesamtes exergietische Wirkungsgrades der vorher
o
gegebenen Prozesse von Variablen g1 und Temperatur des kalten Wassers 12 C, warmes Wassers
o
o
der Siedetemperatur 100 C beziehungsweise des Wassersattdampfes auch Temperatur von 100 C.
1
o

Zusatz von Wasser der Temperatur 12 C

exergietischer Wirkungsgrad, 

o

Zusatz von Wasser der Siedetemperatur 100 C
o
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Abb.14. Die graphische Darstellung des gesamten exergietische Wirkungsgrades der betrachtete
Prozesse in Abhängigkeit von Massenanteil g1 und Temperatur kaltes, siedendes Wasser als auch
von Temperatur des Wassersattdampfes
Das Diagramm zeigt dass alle Wirkungsgrades kontinuierlich nehmen mit steigendem Massenanteil g1
o
zu und die größte Werte sind beim Befeuchtung mit kaltem Wasser Temperatur 12 C erreicht. Diese
Werte fallen von 0,766 bis 0,732. Etwas niedrigere Werte erscheinen sich bei der Befeuchtung mit
o
siedendem Wasser Temperatur 100 C und sie fallen von 0,764 bis 0,727. Bemerkbar niedrigste
o
Werte realisieren sich bei der Befeuchtung mit Wassersattdampf der Temperatur 100 C und sie
nehmen von dem Wert 0,726 bis 0,646 zu. Die Ursache solcher Ergebnisse liegt darin, dass die
gesamte Exergie des Wassersattdampfes viel größer als die Exergie vom kalten Wasser und
siedenden Wasser ist.
Für das präsentierte Prozess in Abb.1 und die durchgeführte Befeuchtung mit kaltem Wasser der
o
o
Temperatur 12 C, siedendem Wasser der Temperatur 100 C und mit dem Wassersattdampf der
o
Temperatur 100 C die zugeführte Wärmeleistung am Erhitzer 3 – 4 beträgt 21,4; 19,47 and 7,87 kW,
aber die zugeführte Wärmeleistung am Erhitzer 5 – 6 ist gleich und beträgt 37,78 kW. Die zugehörige
gesamten exergietische Wirkungsgrade haben die Werte 0,756; 0,752 und 0,702. Die zugehörige
gesamte Wärmeleistungen folgen die nächste Werte: 59,18; 57,25 und 45,65 kW.
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SCHLUSSFOLGERUNGEN
Von der durchgeführte energische als auch die exergietische Analyse kann man die Bemerkungen
bringen:
- Massenanteil der frischen Luft hat sehr stark Einfluss an der notwendige Wärmeleistung vom
Lufterhitzer 3 – 4 (Vorwärmer), an dem Massenstrom des eingespritztes Wassers (Wasserdampfes)
und am gesamten exergietische Wirkungsgrad des Prozesses, worin die notwendige
Wärmeleistungen als auch der Massenströme des eingespritztes Wassers kontinuierlich, mit
wachsendem Massenanteil der frischen Luft, zunehmen, aber der gesamte exergietische
Wirkungsgrad die kontinuierliche Verminderung zeigt.
- Die Exergieverluste die mit Befeuchten und Mischen verbunden sind, sind viel niedriger als die
Exergieverluste die durch Wärmeübertragung an der Heizkörpern verbunden sind.
- Die größte gesamte exergietische Wirkungsgrade erscheinen sich bei Prozessen durch Befeuchtung
o
mit kaltem Wasser der Temperatur 12 C, und die niedrigste durch Befeuchtung mit Wassersattdampf
o
der Temperatur 100 C, aber die umgekehrte Situation ist mit zugeführte Wärmeleistung am
Heizkörper 3 – 4, der so genante Vorwärmer stellt dar.
Formelzeichen
c
cp
Ex
ex
g1
h
h1+x
m
p
qm
R
r0
s
T
v1+x
x
Ex







J/(kg·K)
J/(kg·K)
W
J/kg
J/kg
J/kg
kg
Pa
kg/s
J/(kg·K)
J/kg
J/(kg·K)
K
3
m /kg
kg/kg
W
o
C
kmol/kmol
W
Pa/Pa
-

- spezifische Wärmekapazität
- spezifische Wärmekapazität idealer Gase bei p = konst.
- Exergie
- spezifische Exergie
- Massenanteil der frischen Luft
- spezifische Enthalpie
- spezifische Enthalpie der feuchten Luft
- Masse
- Druck
- Massenstrom
- Gaskonstante
o
- spezifische Verdampfungsenthalpie des Wassers bei 0 C
- spezifische Entropie
- thermodynamische Temperatur
- spezifisches Volumen der feuchten Luft
- Wassergehalt feuchter Luft
- Exergieverlust
- empirische Temperatur
- molare Wassergehalt feuchter Luft
- Wärmestrom
- relative Feuchtigkeit feuchter Luft
- exergietischer Wirkungsgrad

Indizes:
aus
ein
D
d
HK1
HK2
L
w
u
1
2

Ausgang
Eingang
Dampf
Wasserdampf in der feuchten Luft
Heizkörper 1
Heizkörper 2
trockene Luft
Wasser
Umgebung
frische Luft
Umluft
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GÜNEŞ ALTINDA KURUTMA PROSESİNDE BİBERİN
KONVEKTİF ISI TRANSFER KATSAYISININ BELİRLENMESİ
Kamil Neyfel ÇERÇİ
Ebru KAVAK AKPINAR

ÖZET
Konvektif ısı transfer katsayısı hava ve ürün arasındaki sıcaklık farkıyla değiĢim gösterdiğinden dolayı
kurutma hızının belirlenmesinde ve dolayısıyla kurutucu dizaynında önemli bir parametredir. Deneysel
olarak yapılan bu çalıĢmada, biberin konvektif ısı transfer katsayısı, doğal taĢınımda direkt güneĢ
altında kurutma prosesi kullanılarak belirlenmiĢ ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiĢtir. C ve n
katsayıları, kurutma deneyleri sonucu elde edilen değerler ile lineer regresyon analizi yapılarak tespit
edilmiĢtir. Doğal taĢınımda direkt güneĢ altında kurutulan biberlerin ortalama ısı transfer katsayısı
değerleri 1.860 ve 1.225 W/m²°C aralığında tespit edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Isı Transfer katsayısı, GüneĢte Kurutma, Doğal taĢınım, Biber

ABSTRACT
The convective heat transfer coefficient is an important parameter in drying rate simulation, since the
temperature difference between the air and product varies with this coefficient. Convective heat
transfer coefficient of pepper has been determined under open sun at natural convection mode.
Convective heat transfer coefficients were determined by linear regression analysis from experimental
data. The average convective heat transfer coefficient values of pepper were found as 1.860 and
1.225 W/m²°C for open sun drying under natural convection mode.
Key Words: Heat transfer coefficient, Open sun drying, Natural convection, Pepper.

1.

GİRİŞ

Gıda ürünleri yılın belirli dönemlerinde üretilip hasat edilir. Hasat edilen veya üretilen ürünlerin bir
kısmı aynı dönem içerisinde taze olarak tüketilebilmektedir. Tüketilmeyen çoğu bitkisel ürünler üretim
dönemi dıĢında tüm yıl boyunca tüketiciye ulaĢtırılması ekonomik açıdan çok önemlidir. Fakat bu
ürünlerin içerdikleri yüksek orandaki su ve bazı organik maddeler, mikrobiyolojik ve kimyasal
bozulmalara neden olmaktadır. Bu da artan ürünlerin bozulup atılmasına yol açmaktadır [1]. Gıda
ürünlerinin bu olumsuzluklarını giderip ürünleri uzun süre muhafaza edebilmek için birçok teknik
geliĢtirilmiĢtir. Bu teknikler kurutma, soğutma, kimyasal maddelerle iĢleme tabii tutma olarak
sıralanabilir. Bunların içerisinde kullanım alanı en geniĢ olan kurutmadır [2]. Kurutma, madde
içerisindeki su veya sıvının uzaklaĢtırılması olarak tanımlanabilir. Kurutmadaki amaç, yaĢ ürünlerin
içerisinde bulunan serbest suyu uzaklaĢtırıp oluĢabilecek biyokimyasal reaksiyonları ve
mikroorganizmaların geliĢimini durdurarak üreyemeyecekleri bir orana indirmektir [1].
Kurutma; bir eĢ zamanlı ısı ve kütle transferi prosesidir. ġekil 1’de kurutma prosesinde meydana gelen
ısı ve kütle transferi gösterilmiĢtir. Kurutma havasından kurutulan ürün yüzeyine taĢınımla ısı transferi
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gerçekleĢirken (qtaĢ), ürünün iç kısmına ise difüzyonla ısı transferi (qdif) gerçekleĢir. Nem transferi ise,
ısı transferinin tam tersi bir yol izler. Nem iç kısımdan ürün yüzeyine difüzyonla (m dif), ürün yüzeyinden
kurutma havasına taĢınımla (m taĢ) transfer olur. Nem, ürün merkezinden yüzeye doğru ya sıvı
difüzyonu ya da kılcal kuvvetlerin etkisiyle hareket eder. Genel olarak kılcal kuvvetlerin etkisi gözenekli
maddelerde, sıvı difüzyonu ise gözenekli olmayan maddelerde meydana gelir [3,4].

Şekil 1. Kurutma prosesinde eĢ zamanlı ısı ve kütle transferinin Ģematik gösterimi
Kurutma prosesine etki eden faktörler iç ve dıĢ olmak üzere iki gruba ayrılabilir: iç faktörler; kurutulan
ürüne ait özellikler olup, ürünün termofiziksel özellikleri, parçacık boyutu, katının gözenekliliği, kuruma
sırasında ürün yüzeyinin sertleĢmesi, ürünün baĢlangıç nem içeriği, su aktivitesi ve difüzyon
katsayısını kapsar. DıĢ etkenler ise; sadece kurutma havasıyla ilgilidir. Kurutma havasının sıcaklığı,
hızı, basıncı ve bağıl nemi dıĢ etkenleri oluĢturan parametrelerdir [5]. Kurutma çalıĢmalarında iç
faktörlerden ziyade dıĢ faktörlerin etkisi daha çok araĢtırma konusu olmuĢtur [6].
Gıda ürünlerinin kurutulması için mevcut metotlar arasında en eskisi ve en yaygını güneĢ altında
kurutmadır. Bu metot, çok basit bir dehidrasyon iĢlemidir [2]. Kurutma iĢleminde bir diğer göz önünde
bulundurulması gereken faktör de konvektif ısı transfer katsayıdır. Konvektif ısı transfer katsayısı hava
ve ürünün arasındaki sıcaklık farkından dolayı kurutucu havası için önemli bir parametredir [7].
Kurutma üzerine bazı teoriksel ve deneysel çalıĢmalar yapılmasına karĢın ısı transfer katsayısını
incelemek için sınırlı çalıĢmalar gerçekleĢmiĢtir. Ratti ve Crapiste [8] yiyeceklerin kurutulması
esnasındaki ısı transfer katsayılarını, kurutma verileri ile ısı ve kütle transferi dengelemelerinden
hesaplamıĢlardır. Goyal ve Tiwari [9] kurutmada ısı ve kütle transferi analizi üzerinde çalıĢmalar
yapmıĢlardır. Nohudun ve buğdayın ısı transfer katsayılarını 12.68 ve 9.62 W/m²°C olarak
hesaplamıĢlardır. Anwar ve Tiwari [10] doğal taĢınımda direkt güneĢ altında kurutmada ısı transfer
katsayısının bulunması için çalıĢma yapmıĢlardır. Altı farklı tarımsal ürün için elde edilen deneysel
verilerden yararlanmıĢ ve lineer regresyon analizini kullanarak ısı transfer katsayısını
hesaplamıĢlardır. Akpınar [11] doğal taĢınımda direkt güneĢ altında sekiz farklı tarımsal ürünü (dut,
çilek, sarımsak, patates, kabak, patlıcan ve soğan) kurutarak ısı transfer katsayılarını tespit etmiĢtir.
Sahdev vd. [12] zorlanmıĢ taĢınımda kurutma yaparak eriĢtenin ısı transfer katsayısını
hesaplamıĢlardır. EriĢtenin ısı transfer katsayı değerleri 0.98 – 1.10 W/m²°C aralığında değiĢim
göstermiĢtir.
Bu çalıĢmada güneĢ altında kurutmada, doğal taĢınımda biberin konvektif ısı transfer katsayıları
hesaplanmıĢtır. Konvektif ısı transfer katsayısı, deneysel çalıĢma sonucu elde edilen değerler ile lineer
regresyon analizi yapılarak tespit edilmiĢtir.
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MATERYAL VE METOT

2.1. Deneysel Kurulum
Deneyler Elazığ ilinde Mayıs ve Haziran (2014) aylarında direkt güneĢ altında gerçekleĢmiĢtir. ġekil
2’de deneysel kurulumun Ģematik diyagramı gösterilmiĢtir. Deneyden önce biber yıkanmıĢ,
tomurcuklarından el ile ayrıĢtırılmıĢ, ortalama 20 mm geniĢlik ve 45 mm boyda kesilmiĢtir. 0.17 x 0.30
2
m alanına sahip tepsilere yayılmıĢ biberlerin ağırlık tespiti BEL marka 0.01 gram duyarlıklı maksimum
2000 grama kadar ölçüm yapabilen dijital bir terazi ile yapılmıĢtır. Sıcaklık ölçümleri, ölçüm yapılacak
kısımlara yerleĢtirilen ısıl çiftlerle yapılmıĢtır. Isıl çift olarak 0.5 mm çapında demir-constantan
kullanılmıĢtır. Isıl çiftlerden elde edilen değerler yirmi kanallı Elimko 6400 elle kumandalı 0.1 °C
hassasiyetli dijital termometre kullanılarak okunmuĢtur. Nem ölçümünde EXTECH 444731 markalı
hem sıcaklık hem de %RH olarak nem değiĢimini veren bir termo higrometre kullanılmıĢtır.

Şekil 2. Deneysel Kurulum
Artarda gelen iki zaman aralığında alınan veriler ile ortalama ürün sıcaklığı ( ), ortalama ürün
üzerinde dolaĢan hava sıcaklığı ( ), ve ortalama bağıl nem ( ) hesaplandılar ve bu elde edilen yeni
veriler sonraki adımlarda gerçekleĢecek olan hesaplamalarda kullanıldı. Üründe ardıĢık okunan iki
ağırlık değerinin farkı ile buharlaĢmıĢ nem miktarı hesaplandı. Deneysel kurulum güneĢ altında tutuldu
ve rüzgar hızı önemsenmedi. Ölçümler yarım saat aralıklarla yapıldı.

2.2. Metot
Konvektif ısı transfer katsayısı (ℎ𝑐) Nusselt sayısı ile tespit edilmektedir [10]:

Konvektif ısı transfer katsayısı:
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Nemi buharlaĢtırmak için gerekli ısı miktarı:

eĢitliğiyle bulunabilir.
EĢitlik (2) ‘deki hc değeri EĢitlik (3) ‘de yerine yazılırsa,

eĢitliği elde edilir.
BuharlaĢan nem miktarı zaman aralığıyla (t) ve tepsinin alanıyla (At) çarpılarak ve buharlaĢma gizli
ısısına (λ) bölünerek tespit edilmektedir:

Burada buharlaĢan nem miktarı Z gibi sabit bir değere eĢitlenir.

Bu durumda,

olarak EĢitlik (4) düzenlenebilir.
EĢitlik (7) ’de her iki tarafın logaritması alınırsa,

ifadesi elde edilir.
EĢitlik (8) için aĢağıda EĢitlik (9) ile verilen bir doğrunun denklemine benzeĢim yapılır.

Burada,

ile ifade edilmektedir.
Böylece

olarak elde edilir.
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Nemli havanın farklı fiziksel özellikleri, yoğunluk
ısıl iletkenlik
özgül ısı
ve buhar basıncı (P) aĢağıdaki bağıntılar kullanılarak hesaplanmaktadır.

Burada nemli havanın elde edilen fiziksel özellikleri için
yüzey sıcaklığının ( ) ortalaması olarak alınmaktadır.

, viskozite

, ortam sıcaklığı ( ) ve ürünün merkez

Nemli havanın farklı fiziksel özellikleri kullanılarak Prandtl sayısı (Pr) ve Grashof sayısı (Gr) elde
edilmektedir [10].

3.

SONUÇ

Deneylerde 30 dakika aralıklarla ürünlerin merkez ve yüzey sıcaklıkları, dıĢ çevre sıcaklığı, nem kaybı
ve bağıl nem değerleri kaydedilmiĢtir. Elde edilen sonuçlar Tablo 1 ve Tablo 2 ‘de verilmiĢtir.
Tablo 1. 28.05.2014 tarihinde kurutulan biberden elde edilen veriler
Zaman
(dk)

Tc
(°C)

Te
(°C)

(%)

0
30
60
90
120
150
180

24.1
33.7
31.9
29.6
38.2
38.7
39.2

30.7
31.8
32.4
35.8
30.5
30.2
33.4

23.1
20.0
13.6
12.3
13.1
10.7
10.6

Ürün
Ağırlığı
(gr)
257.65
253.47
248.6
244.28
240.14
236.49
232.05

mev
(gr)

(°C)

(°C)

(%)

4.18
4.87
4.32
4.14
3.65
4.44

28.9
32.8
30.8
33.9
38.5
39.0

31.3
32.1
34.1
33.2
30.4
31.8

21.6
16.8
13.0
12.7
11.9
10.7

Tablo 2. 24.06.2014 tarihinde kurutulan biberden elde edilen veriler
Zaman
(dk)

Tc
(°C)

Te
(°C)

(%)

0
30
60
90

28.4
37.7
38.5
39.2

32.0
36.7
38.2
37.4

12.7
20.9
10.6
12.8

Ürün
Ağırlığı
(gr)
261.12
256.29
251.43
247.32

mev
(gr)

(°C)

(°C)

(%)

4.83
4.86
4.11

33.1
38.1
38.9

34.4
37.5
37.8

16.8
15.8
11.7

Termodinamik Sempozyumu Bildirisi

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

120
150
180

39.1
41.4
37.5

40.0
34.8
34.0

11.1
10.5
13.7

242.42
237.15
235.35

4.90
5.27
1.80
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39.2
40.3
39.5

38.7
37.4
34.4

12.0
10.8
12.1

Grashof ve Prandtl sayılarını hesaplamak için elde edilen ortalama ürün sıcaklığı ( ), ürün
yüzeyindeki hava sıcaklığı ( ) ve ortalama nem ( ) değerleri kullanıldı. Lineer regresyon analizi
kullanılarak C ve n sabitleri hesaplanmıĢtır. Hesaplanan bu sabitler yardımıyla denklem (1)
kullanılarak konvektif ısı transfer katsayıları tespit edildi. Direkt güneĢ altında kurutulan biberlerin C, n
ve hc değerleri Tablo 3’de özetlenmiĢtir. Mayıs ayında alınan ölçümler neticesinde elde edilen
ortalama konvektif ısı transfer katsayısı 1.860 W/m²°C, Haziran ayında alınan ölçümler neticesinde
elde edilen konvektif ısı transfer katsayısı değeri ise 1.225 W/m²°C olarak hesaplanmıĢtır. Biberler
farklı dönemlerde kurutuldukları için farklı çevresel koĢullara maruz kalmıĢlardır. Bunun neticesinde de
her iki kurutma iĢleminde farklı konvektif ısı transfer katsayı değerleri elde edilmiĢtir.
Tablo 3. Biberlerin kurutulmasında elde edilen ortalama konvektif ısı transfer katsayı değerleri (h c)
Tarih
28.05.2014
24.06.2014

C
1.108
1.131

n
0.112
0.078

hc (W/m²°C)
1.860
1.225

Mayıs ayında yapılan kurutma iĢleminde ortam sıcaklıkları Haziran ayında yapılan kurutmadan daha
düĢük değerlerde olmasına karĢın ısı transferinde çok önemli bir faktör olan ürünle ortam arasındaki
sıcaklık farkından dolayı Mayıs ayı verileri ile elde edilen sonuçlar daha yüksek çıkmıĢtır. Sıcaklık farkı
faktörü dıĢında ısı transfer katsayısını etkileyen diğer faktörler: nem miktarı, ıĢınım değerleri, farklı
hava koĢulları olarak sıralanabilir.

Şekil 3.Biberin ısı transfer katsayısının zamanla değiĢimi
ġekil 3’de farklı zamanlarda kurutulan biberlerin yarım saat aralıklarla elde edilen veriler ile
hesaplanmıĢ konvektif ısı transfer katsayı değerlerinin zamana göre değiĢim grafiği çizilmiĢtir. Grafiğin
ilk yarım bölümünde Mayıs ayı ölçümleri daha yüksek değere sahip olmasına karĢın daha değiĢken bir
eğim göstermiĢtir. Kurutmanın ikinci yarısında ise Haziran ayı ölçümlerine göre daha stabil bir değiĢim
göstermiĢtir. Bu değiĢimlerin sebebi farklı çevresel koĢullar olarak nitelendirilebilir.
Kullanılan ürün için bir kurutucu tasarımı dizaynında öncelikle deneysel çalıĢmada elde edilen
konvektif ısı transfer katsayı değerlerinin bilinmesi önem arz etmektedir.
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ÖZET
Otobüs ön camları iç yüzeylerinde soğuk dıĢ hava Ģartlarında buğu meydana gelebilmektedir. Bilhassa
sürüĢ emniyeti bakımından bu buğunun hızlı bir Ģekilde giderilmesi gerekmektedir. Buğunun
giderilmesi yolcuların net bir dıĢ ortam görüntüsünden faydalanmaları için de yararlıdır.
Ön cam iç yüzeyinde oluĢan bir buğunun giderilmesi teorik olarak modellenmiĢtir. Bu model
çalıĢmasında önce otobüs iç havasının ısıtılarak çeĢitli sıcaklıklarda iç cam yüzeyine paralel hava
üflenmesi incelenmiĢ ve buğu giderilmesi için bilhassa otobüs iç hava rölatif nemi, üflenen havanın
sıcaklığı ve dıĢ ortam sıcaklığının çok önemli olduğu görülmüĢtür.
BaĢka bir alternatif olarak doğrudan dıĢ havanın ısıtılarak iç hava neminin düĢük olması ve böylece
etkin bir buğu çözümünün çok kolaylaĢacağı gösterilmiĢtir.
Yeni bir uygulama biçimi olarak radyasyonla (infrared) ön cam iç yüzeyinin ısıtılması ve otobüs iç
2
havasının hiç veya çok az ısıtılarak üflenmesi incelenmiĢ ve bu durumda da 1-2 kW/m radyasyonla
çok iyi sonuçlar alınabileceği gösterilmiĢtir.
0

0

0

DıĢ ortam sıcaklığının 0 C ve -10 C sabit tutulması ayrıca iç ortam sıcaklığının 20 C iç ortam rölatif
neminin de % 50 olarak ölçüldüğü durumlar için buğu giderme deneyleri yapılmıĢtır. Deney sonuçları
teorik sonuçları niceliksel olarak doğrulamaktadır.
Anahtar Kelime: Otobüs, buğu, iç cam, sıcak hava, radyasyon.

ABSTRACT
Fogging can exist inside of the busses at cold air conditions. Especially for securty of the drive,
defogging must be very fast. Defogging is also useful for travellers’ sight.
Defogging at windshield of the bus was modelled theoretically. In this modelling study, firstly heated
inside air is blowed parallel to the windshield. This was invastigated for various heating temperatures
and it was shown that for defogging, especially bus inside relative humidty, blowing air temperature
and outside temperature are very important.
As an alternative it was shown that directly heating outside temperature lower inside air humidty can
be obtained and so effective defogging can be very easy.
As a new application, infrared heating of the windshield with or without hot air blowing were
2
investigated. It was shown that good results can be obtained with 1-2 kW/m radiation intensity.
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0

0

Keeping outside temperature at 0 C and -10 C, inside air temperature 20 C and inside relative
humidty 50% deffoging experiments were carried out. Experimental results validated the theoretical
results quantitatively.
Key Words: Bus, defogging, windshield, heated air, infrared radiation.

1. GİRİŞ
TaĢıtlarda camlarda meydana gelen buğulanmanın önlenmesi birçok bakımdan büyük önem
taĢımaktadır. Ön camları Ģoförün görüĢünü etkilemesi bakımından, sürüĢ güvenliğini ciddi bir biçimde
etkileyeceği açıktır. Güvenlik dıĢında konfor açısından da önemli bir durumdur. Bilhassa yolcu
otobüslerinde birçok yolcunun nemli elbiselerle giriĢ yapması durumunda, iç hava nemi artmakta ve
böylece çiğ noktası sıcaklığı yükseldiğinden dolayı buğu oluĢmaktadır. Bu da yolcu konforunu negatif
olarak etkilemektedir.
Bu sebeplerden dolayı buğu oluĢtuğu takdirde hızla yok edilmesi veya oluĢmasının önlenmesi
gerekmektedir. Bunun için çeĢitli çalıĢmalar sonucunda bazı patentler alınmıĢtır[1,2]. Buğu durumunun
en iyi Ģekilde belirlenebilmesi için ayrıntılı bir araĢtırma Urban ve ark.[3] tarafından gerçekleĢtirilmiĢ ve
sensörlerin otomobilde en iyi yerleri belirlenmiĢtir.
Croce ve ark.[4] buğulanma ve buğu çözmeyi yüzeyde oluĢan damla Ģeklinde modellemiĢler ve bu
modeli nümerik olarak çözerek, buğu giderilmesi zamanın fonksiyonu olarak belirlemiĢlerdir. Dutra ve
ark.[5] buğu giderilmesini cama hava üfleme durumunda deneysel ve nümerik olarak incelemiĢler ve
buğu çözmede homojen hava dağılımının ve hava hızının önemli olduğunu belirlemiĢlerdir.
Bu çalıĢmada camda oluĢan buğunun buharlaĢtırılmasının çeĢitli metotları açıklanacak ve bunların
uygunluğu tartıĢılacaktır.

2. BUHARLAŞMA HIZININ DEĞİŞİMİ
Ortam ile cam yüzey arasında kütle transferi
.

m w   .( ci  ü )

(1)

bağıntısından bulunur. Burada ρi ve ρiy su buharının otobüs içi ve iç yüzeyindeki kısmi yoğunluklarıdır.
β ise kütle transferi katsayısıdır. EĢt.(1) mutlak nem kullanılarak
.

mw   . a (

ci ü
 )   . a ( xci  xü )
a a

(2)

xü üfleme havası Ģartlarından, xci de Tci sıcaklığında doyma durumu kabul edilerek bulunur. Kuru hava
yoğunluğu ρa toplam basınç PT ve Tü sıcaklığına bağlı olup bilinen bir değerdir.
Belirli bir hava hızında  kütle transferi katsayısı sabit kabul edilebilmektedir. 1. kurutma bölgesinde
kurutma yapıldığı varsayılarak eĢt (2)’den:

m*  xci  xü

(3)
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eĢitliği yazılabilir. Burada xü üfleme havasının mutlak nemi ve xci ise cam iç yüzeydeki havanın mutlak
*

nemi olup, kurutma hızı m da

m w* 

mw
ρa .

(4)

eĢitliği ile tarif edilmiĢtir. Burada

m w buharlaĢan su buharı kütle debisini ifade etmektedir. ġekil 1’de

çeĢitli hava sıcaklıklarında kurutma hızı

m w* ’ın

rölatif nem ile değiĢimi verilmiĢtir. ġekilden de

görüldüğü gibi, kurutma hızı hava sıcaklığı ile artmakta, rölatif nem ile de düĢmektedir. ġekil 2’de ise
sabit kurutma hızları durumunda, hava sıcaklığı ve rölatif nem arasındaki iliĢki gösterilmiĢtir. ġekil
2’den görüldüğü gibi, belirli bir kurutma hızı, yüksek sıcaklık ve belirli bir nemde elde edilirken, aynı
kurutma hızı düĢük sıcaklık ve düĢük
nem değerleri seçilerek
T=10
T=20de elde edilebilmektedir.
T=30
T=40

T=50

T=60

16
14
12
10

 *x10
M
x103

3

8
6
4
2
0
0

Şekil 1. Kurutma hızı

0,2

0,4

0,6

0,8

1

j üfleme havası rölatif nemi ile değiĢimi
’nin, çeĢitli üfleme sıcaklıklarında
M*=10E-3
M*=4E-3

M*=8E-3
M*=2E-3

M*=6E-3

60
50

o

T ( C)

40
30
20
10
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

j

Şekil 2. Hava sıcaklığının, çeĢitli kurutma hızlarında hava rölatif nemi ile değiĢimi
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3. BUHARLAŞMANIN HESAPLANMASI
ġekil 3a ve 3b'de camdan ısı ve kütle transferi için sıcaklık kısmi yoğunluk dağılımları verilmiĢtir. Kütle
transferi için buhar kısmi yoğunluğu ρ gösterilmiĢtir.
EĢt. (2) de bilinmeyen sadece kütle transferi katsayısı β dır. β değeri Sherwood sayısı Sh den bulunur.
Bunun yanı sıra benzerlik esasından yararlanarak Nusselt sayısı (Nu)'dan dolayısıyla ısı transferi
katsayısı h’ den de bulunabilir:



h
Le 2/3
a c pa

(5)

Burada Le Lewis sayısıdır.
Isı transferi katsayısı bilinen eĢitlikler yardımıyla bulunan Nu sayısından hesaplanabilir. Camlarda
zorlanmıĢ konveksiyon kabul edilerek Nusselt sayısı laminar ve türbülanslı akıĢ için.

Tü
Ti
Tci

Tad
Td

a) Isı transferi için sıcaklık dağılımı

ρiü

ρad
ρd

b) Kütle transferi için kısmi yoğunluk dağılımı
Şekil 3. Camdan ısı ve kütle transferi
Nul= 0.664 Re

1/2

Pr

1/3

(6)
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2/3

Nut= 0.037 Re Pr /(1.0+2.443 Re (Pr -1))
eĢitliklerinden hesaplanabilir. Burada Re ve Nu sayıları

(7)

(8)
(9)
eĢitlikleriyle tarif edilmiĢlerdir. L camın uzunluğunu göstermekte olup k ve
havanın ısı iletim
katsayısı ve kinematik viskozitesidir. Re ve Pr Reynolds ve Prandtl sayılarıdır. u hızı cama paralel olan
hava hızıdır. Türbülanslı akıĢta Nu sayısı
2

2 1/2

Nu= ( Nul +Nut )

(10)

Ģeklinde hesaplanmalıdır. Cam dıĢ yüzeyindeki konveksiyonla ısı transferi yine (6), (7) ve (8)
eĢitlikleriyle hesaplanacak, hız yerine dıĢ taraftaki ısı transferi katsayısı için otobüs hızı, iç taraftaki için
ise üfleme hızı kullanılacaktır.
Camda buğu çözme(buharlaĢma) yapılabilmesi için, iç cam yüzey sıcaklığında ve doyma durumunda
hesaplanan xci değerinin xü ‘ den büyük olması gerekir. Bu da üfleme sıcaklığı T ü ve rölatif nemi
ile
elde edilecek çiğ noktası sıcaklığının, cam iç yüzey sıcaklığı Tiç den küçük olması anlamına gelir.
Cam yüzeyinde bulunan suyun ne kadar zamanda buharlaĢtırıldığını hesaplamak için önce cam
yüzeyinde bir s sıvı filmi kalınlığı kabul edilmelidir. Bu durumda birim su kalınlığı s’ de buharlaĢma
zamanı t
(11)
eĢitliği ile hesaplanır.
suyun yoğunluğunu göstermektedir.
hesaplanacaktır.
ne kadar yüksek olursa t de o kadar uzun olacaktır.

eĢt. (1) veya eĢt.(2) ile

Isı transferinin hesabında su filmi kalınlığı çok küçük olduğundan, su filmi ısıl direnci ihmal edilerek
dikkate alınmayacaktır. Ancak ısı transferi hesaplarında yüzeyde buharlaĢmadan dolayı ısı ihtiyacı
dikkate alınacaktır.
Bu durumda ısı transferi

qc  qd  qR  qü  mw hgl

(12)

eĢitliğine göre hesaplanmalıdır. Burada

qR varsa cam iç yüzeyinde gönderilen radyasyon(infared) ısı
akım Ģiddetidir. qü ise üfleme havasından cam iç yüzeyine konveksiyonla transfer edilen ısıdır. hgl
suyun buharlaĢma gizli ısısıdır.
Bir toplam ısı transferi katsayısı
1/U= 1/hd +sc /kc

(13)

tarifiyle de
hü (Tü - Tci ) –mw hgl =Ucd (Tci - Td)

(14)

Ġfadesi yazılabilir. Buradan da iterasyonla T ci sıcaklığı ve
kc/sc (Tci - Tcd)= hd (Tcd - Td )
bağıntısından da Tcd sıcaklığı elde edilir.

(15)
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Tci sıcaklığı belirlendikten sonra aĢağıda verilen eĢitliklerden pci iç yüzey doyma basıncı bulunur.

 30 C  Tci  0 C :

T 

Pci  0.004689  1.486  ci 
100 


0 o C  Tci  30 o C

:

T 

Pci  0.28868  1.098  ci 
100 


:

T 

Pci  0.97529  0.9303  ci 
100 


o

o

30 C  Tci  60 C
o

o

60 C  Tci  100 C :
o

o

T 

Pci  3.511  0.7248  ci 
100 


12.30

(16)

8.02

(17)
7.098

(18)

6.17

(19)

Ġlk iki eĢitlik, TS 825[6], eĢt.(18)’ de Yılmaz ve ark.[7] tarafından verilmiĢtir. EĢt.(19) ise sıcaklıkları

100 oC ’ye kadar artırmak için eklenmiĢtir.
Böylece belirlenen pci den de xci aĢağıdaki gibi elde edilir.
xci =0.622 Pci /(PT - Pci )

(20)

4. İÇ HAVANIN ISITILMASIYLA KONVEKSİYONLA BUHARLAŞMA
BuharlaĢma için Ti otobüs iç sıcaklığındaki hava T ü üfleme sıcaklığına kadar ısıtılır. Ġç hava mutlak
nemi xi ve üfleme havasının mutlak nemi xü böylece aynıdır.
xü= xi

(21)

xi değeri iç hava için verilen Ti ve

ji değerlerinden hesaplanır. Ti değeri bilindiğinden eĢt.(16)-(19) da

Tci yerine Ti konularak iç hava kısmi doymuĢ su buharı basıncı Pi değeri bulunur.
Bu değerle de

xi  0.622

ji .Pi
PT  ji .Pi

(22)

eĢitliğinde xi değeri elde edilir.
o

ġekil 4’ te suyun buharlaĢma zamanı t’ nin su kalınlığı s’ ye oranı otobüs iç sıcaklığı T i=24 C ve dıĢ
o
ortam sıcaklığı Td=-10 C, otobüs iç rölatif nemi ji ’nin fonksiyonu olarak çeĢitli üfleme sıcaklıkları T ü
için verilmiĢtir. ġekilden de görüldüğü gibi, makul kurutma zamanları için ya üfleme sıcaklığının çok
yüksek, ya da otobüs iç hava rölatif neminin çok düĢük olması gerekmektedir. Bu durum ġekil 1 de
verilen eğrilerle uyum içindedir. BuharlaĢma zamanı su kalınlığı s ile lineer olarak değiĢmektedir.
o

o

ġekil 5 de ise iç otobüs sıcaklığı Ti=24 C, üfleme havası Tü=60 C’ de t/s oranı yine otobüs iç hava
rölatif neminin fonksiyonu olarak gösterilmiĢtir. Bu Ģekilde parametre olarak dıĢ hava sıcaklığı
seçilmiĢtir. DıĢ hava sıcaklığının buharlaĢma zamanını çok etkilediği açıkça görülmektedir. Çok düĢük
dıĢ hava sıcaklıklarında buharlaĢma zamanını azaltmak için çok düĢük otobüs içi rölatif neme veya
yüksek üfleme sıcaklığına ihtiyaç duyulacaktır.
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Şekil 4. BuharlaĢma zamanının çeĢitli üfleme sıcaklıklarında otobüs iç rölatif nemi ile değiĢimi
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Şekil 5. BuharlaĢma zamanının çeĢitli dıĢ sıcaklıklarda otobüs iç hava rölatif nemi ile
o
o
değiĢimi(Tü=60 C, Ti=24 C)
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5. RADYASYONLA ve KONVEKSİYONLA BUHARLAŞMA
Radyasyonla (Infared) ısıtma endüstriyel uygulamalarda sıkça kullanılmaktadır[8,9]. Radyasyonla
ısıtmada kullanılması durumunda eĢt.(12)’ de verilen qR değeri sonlu bir değer olacaktır. Bunun
yanında üfleme havasını da ısıtmak mümkündür.
o

o

ġekil 6, 7 ve 8’ de sabit Ti=20 C ve Tü=20 C’ de buharlaĢma zamanı iç hava rölatif neminin
o
fonksiyonu olarak çeĢitli qR değerleri için verilmiĢtir. Bu Ģekillerden T d=0 C’ de ve havayı hiç
ısıtmadan qR  1 kW / m

2

o

o

değeri ile iyi bir buharlaĢma edileceği ancak -10 C ve -20 C dıĢ

sıcaklıklarda qR  2 kW / m radyasyon Ģiddetinin iyi sonuç vereceği görülmektedir. ġekil 9 ve 10 da
2

o

o

ise Tü=40 C ve Ģekil 11 ve 12’ de ise Tü=60 C değerlerinde buharlaĢma yine iç hava rölatif neminin
fonksiyonu olarak gösterilmiĢtir. Buradan da konveksiyonla ısıtma durumunda qR  1 kW / m

2

radyasyon Ģiddetiyle çok iyi bir buharlaĢma sağlanacağı görülmektedir.
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Şekil 6. BuharlaĢma zamanın çeĢitli radyasyon Ģiddetlerinde otobüs içi rölatif nemin fonksiyonu olarak
o
o
değiĢimi(Td=0 C, Tü=20 C)
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Şekil 7. BuharlaĢma zamanın çeĢitli radyasyon Ģiddetlerinde otobüs içi rölatif nemin fonksiyonu olarak
o
o
değiĢimi(Td=-10 C, Tü=20 C)

Td=-20; Tüf=20
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Şekil 8. BuharlaĢma zamanın çeĢitli radyasyon Ģiddetlerinde otobüs iç rölatif neminin fonksiyonu
o
o
olarak değiĢimi (Td=-20 C; Tü=20 C)
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Şekil 9. BuharlaĢma zamanın çeĢitli radyasyon Ģiddetlerinde otobüs iç rölatif neminin fonksiyonu
o
o
olarak değiĢimi(T
d=-20 C; Tü=40 C).
Td=-10;
Tüf=40
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Şekil 10. BuharlaĢma zamanın çeĢitli radyasyon Ģiddetlerinde otobüs iç rölatif neminin fonksiyonu
o
o
olarak değiĢimi(Td=-20 C; Tü=40 C)
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Şekil 11. BuharlaĢma zamanın çeĢitli radyasyon
Ģiddetlerinde
otobüs iç rölatif neminin fonksiyonu
Td=-20;
Tüf=60
o
o
olarak değiĢimi(Td=-10 C; Tü=60 C)
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Şekil 12. BuharlaĢma zamanın çeĢitli radyasyon Ģiddetlerinde otobüs iç rölatif neminin fonksiyonu
o
o
olarak değiĢimi(Td=-20 C; Tü=60 C).

6. DIŞ HAVANIN ISITILMASIYLA BUHARLAŞMANIN İYİLEŞTİRİLMESİ
ġekil 4-10’ dan araç içi nemin ön camda buğulaĢmasının giderilmesi için çok önemli olduğu
gösterilmiĢtir. Ancak, araç içerisinde yolculardan dolayı iç havanın nemi yüksek olabilmektedir. Bunun
bir nedeni yolcuların teneffüsünden dolayı meydana gelen ısı kazancı, bir diğer nedeni ise kıĢ
aylarında yağıĢtan dolayı yolcu giysi üstlerinin nemli olması ve bunların buharlaĢmasıdır. En kritik dıĢ
hava durum
durumudur ve yağıĢlı havada nem bu değerdedir.
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Ġç havanın Ti sıcaklığının aracın radyatörü tarafından sabit tutulduğu kabul edilmektedir. Araç
içerisinde belirli bir rölatif nem
istenecektir. Daha önceki sonuçlardan rölatif nemin 0,5 ten büyük
olması durumunda buğu çözmenin önemli ölçüde zorlaĢtığı anlaĢılmıĢtır. Bu durumda
'nin bu
değerden küçük tutulması hedeflenecek ve burada
kabul edilecektir. Ayrıca araç içindeki
ortalama hava hızı ui' nin de nemli giysilerden buharlaĢmada önemli bir etken olduğu açıktır. Bu hız kıĢ
ayları için
m/s olarak kabul edilmiĢtir.
Ġnsanların metabolizmalarının durumuna göre ortama gizli ısı verirler. Bu gizli ısı değeri
kiĢinin verdiği gizli ısıdır. Araçta bulunan N kiĢi için verilen gizli ısı

olup bir

(23)
Ģeklinde hesaplanabilir.
Araçtaki gizli ısıdan buhar miktarı
(24)

olarak bulunabilir. Burada
buharın entalpisidir.
Araçtaki yolcuların tamamının veya bir kısmının elbisesi nemli olabilir. Bu yolcuların sayısı N w olarak
alınacaktır. Nw değeri 0 ile N arasındadır.
Elbiselerden buharlaĢan su buharı miktarı
(25)
EĢitliği ile hesaplanır. Burada Fp kütle transferi yapılan nemli elbise yüzeyi olup, aĢağıdaki gibi alınır.
(26)
değeri bir yolcu elbisesinin ıslanmıĢ yüzey alanıdır.

değeri de yaklaĢık olarak
(27)

eĢitliğinden bulunur.

buharın özel gaz sabitidir.

de yaklaĢık olarak
(28)

eĢitliğinden elde edilir. ve
dıĢ hava için verilen (1) –(4) bağıntılarından benzer Ģekilde elde edilir.
Nemli elbiselerden kütle transferi için gerekli kütle transferi katsayısı
(29)

eĢitliğinden bulunur. Burada Di su buharının hava içindeki difüzyon katsayısı ve L i de ıslak yüzey
uzunluğudur. Shi sayısı da laminar ve türbülanslı akıĢ için Nu için verilen (6), (7) ve (10) eĢitliklerinden
elde edilmelidir.
ġekil 13a, b ve c de dıĢ havanın (D) ısıtılması ve iç hava (I) durumuna getirilmesi ve psikometrik
diyagramdaki durumlar gösterilmiĢtir.
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Şekil 13. DıĢ havanın ısıtılması(a), iç hava durumuna getirilmesi(b), bunların psikrometrik diyagramda
gösterimi(c).
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ġekil 13’deki a ve b durumları için;
(30)
(31)
(32)
(33)
Bu eĢitliklerden de
(34)

(35)

(36)
eĢitlikleri elde edilir. Burada
gerekli dıĢ hava debisi
Hesaplamalar için aĢağıdaki değerler kullanılmıĢtır.
,

,

,

,

‘ da gerekli ek ısıtma miktarıdır.

,

,

,

,

ġekil 14, 15 ve 16’da gerekli
ısısı ve
debisi,
,
dıĢ hava sıcaklığının fonksiyonu olarak
verilmiĢtir. Islak yolcu sayısı da 52, 26, 13 ve 0 olarak kabul edilmiĢtir. Verilmesi gereken ısının
yaklaĢık -10 bir minimum yaptığı görülmektedir. Çiğ noktası sıcaklığı 9,5
olduğunda, teorik olarak
ve dolayısıyla
imkansız hale gelir.

nun sonsuza gitmesi gerekir. Yani dıĢ hava ile nemi düĢük
ve

te tutma

’ nin ıslak elbiseli yolcu sayısı ile hızla arttığı görülmektedir. Bunun daha

iyi anlaĢılması için Ģekil 17, 18, 19 da
ısısı ve
debisi Nw’ nin fonksiyonu olarak verilmiĢtir. Bu
Ģekillerde
parametre olarak alınmıĢtır. Bu Ģekillerden, verilecek ısı ve hava debisinin ıslak elbiseli
yolcu sayısı ile lineere yakın arttığı görülmektedir. ġekillerde verilen ısı miktarları egzoz ısısından
yararlanarak kolaylıkla elde edilir.
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Şekil 14. Gerekli

Şekil 15. Gerekli
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ısısının Td dıĢ hava sıcaklığı ile değiĢimi

debisinin Td dıĢ hava sıcaklığı ile değiĢimi
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Şekil 16. Gerekli

Şekil 17. Gerekli
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ısısının Nw ıslak elbiseli yolcu sayısı ile değiĢimi.

debisinin Nw ıslak elbiseli yolcu sayısı ile değiĢimi.
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7. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Temsa otobüsleri ön camında buğu çözülme testleri
ve 0 ’ deki dıĢ ortam sıcaklıkları olan
klimatik odalarda yapılmıĢtır. Deneysel çalıĢmalarda otobüs iç ortam nemi
’ te tutulmuĢtur.
Buğu çözmenin 350-450 s arasında giderildiği görülmüĢ, bulunan bu sonuçlar Ģekil 5’ te verilenlerle
kıyaslanabilir düzeydedir.

8. SONUÇ
Bu çalıĢmada yapılan buğulanan ön cam iç yüzeyindeki buharlaĢma teorik analizden otobüs iç
havasının konveksiyon ve radyasyonla ısıtma yöntemleri incelenmiĢ ve bütün yöntemlerde uygun
parametrelerde seçilerek buğulanan su buharının makul sürelerde buharlaĢtırılabileceği görülmüĢtür.
Ayrıca, dıĢ hava kullanılarak kıĢın iç nemin
gibi çok küçük seviyelerde bulundurabileceği
gösterilmiĢtir.

9. TEŞEKKÜR:
Bu çalıĢma TEMSA Teydep 3090590 Nolu proje kapsamında hazırlanmıĢ olup, TEMSA ve TÜBĠTAK’a
teĢekkür ederiz.
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ÖZET
Binalar, uzun ömürlü ve büyük miktarda enerji tüketiyor olmaları nedeniyle sürdürülebilir enerji
çalıĢmalarında büyük öneme sahiptir. Bina içerisindeki ısıl konfor, kullanıcıların ihtiyaçları yanı sıra iĢ
güvenliğini ve üretkenliğini de etkilemektedir. Bu yüzden binalardaki enerji tüketiminin %80‟e varan
kısmı ısıl konforun sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Enerji verimliliğinin arttırılması ve bina
içindeki ısıtma-soğutma yükünün azaltılması amacıyla Termal Enerji Depolama (TED) yöntemlerinden
yararlanan enerji etkin bina tasarımları gittikçe önem kazanmaktadır. TED ile ısıtma ve soğutma
sistemlerinde, kısa veya uzun süreli kullanım ile hem arz-talep arasındaki fark dengelenmekte, hem de
yer-zaman uyumsuzluğunu giderilmektedir. TED yöntemlerinden biri olan faz değiĢtiren madde (FDM)
kullanımıyla ısı enerjisinin etkin kullanımı mümkün olmaktadır. Beton harcı içerisine eklenen uygun
erime/donma noktasına sahip FDM‟ler sayesinde, gündüz saatlerinde bina dıĢ cephesinin ısınmasıyla
ısıl enerji depolanmakta, gece ise dıĢ ortam sıcaklığının düĢmesiyle FDM donanarak depoladığı ısıyı
geri salmaktadır. Böylece güneĢ enerjisini pasif depolayarak, FDM‟ler ısıl konforun sağlanmasına ve
ısıtma soğutma yükünü azaltmaya yardımcı olmaktadırlar.
Bu çalıĢmanın amacı, güneĢ enerjisini pasif olarak depolayan FDM‟li beton prefabrik panel geliĢtirerek
inĢa edilecek test kulübelerinde bina içerisindeki ısıl konfor koĢullarına etkisinin deneysel olarak
incelenmesidir. Bu amaçla, Adana‟da inĢa edilen test kulübelerinde iç ve dıĢ ortam sıcaklıkları, panel
yüzey sıcaklıkları, ısı iletimi ve güneĢ ıĢınımı verileri ölçülmektedir. Eylül 2014 de baĢlanan
ölçümlerden elde edilen ilk sonuçlar burada değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Faz DeğiĢtiren Maddeler, Binalarda Enerji Verimliliği, Pasif Termal Enerji
Depolama.

ABSTRACT
Buildings with their long-life and high energy consumption have an important share in sustainable
energy studies. Thermal comfort in buildings affects end-users‟ needs but also safety and lproductivity.
Therefore, upto 80% of the energy consumption in buildings is used to meet thermal comfort. Energy
efficient building design that make use of Thermal Energy Storage (TES) methods to increase energy
efficiency and decrease heating/cooling loads is becoming more important than ever. Difference
between supply and demand are balanced via short or long term using, and also the space-time
mismatch is eliminated by using TES on heating and cooling systems. Using Phase Change Materials
(PCM), one of the TES methods, provides more efficient consumption of thermal energy. With PCMs
that have appropriate melting/freezing temperatures that are added to concrete mixtures, heat is
stored during the day when building absorbs solar energy and releases heat during the night when
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temperature drops and PCM freezes. PCMs by providing passive storage of solar energy help to
decrease heating/cooling load and increase thermal comfort.
The purpose of this study is to develop prefabricated concrete panels with PCM that will store solar
energy passively and to investigate the effects on building thermal comfort in test cubicles constructed
with these panels. With this objective, in the test cubicles built in Adana temperatures inside and
outside of the buildings, on the panels, heat flux and solar radiation are measured. The first results
from the measurements that stared in September 2014 will be evaluated here.
Key Words: Phase Changing Materials, Energy Efficiency in Buildings, Passive Thermal Energy
Storage.

1. GĠRĠġ
Enerji verimliliği; enerjide arz-talep dengesinin sağlanması, dıĢa bağımlılık ve bunlara bağlı risklerin
azaltılması iklim değiĢikliği ile mücadele ve çevrenin korunması gibi ulusal ve uluslararası hedefleri
içermektedir. Türkiye‟nin geliĢmiĢ ülkelere kıyasla yüksek olan enerji yoğunluğunun düĢürülmesi ve
enerji verimliliği alanında iyileĢtirmeler yapılması sürdürülebilir kalkınma açısından önem arz
etmektedir. Enerji verimliliği alanında yapılması gereken çalıĢmalar 2012 yılında yürürlüğe giren Enerji
Verimliliği Strateji Belgesinde (2012-2023) verilmektedir [1].
Binalarda enerji verimliliği bölgesel, ulusal ve uluslararası anlamda öncelikli konulardan biridir. AB
üyesi ülkelerde, binalar toplam enerji tüketiminin ve CO 2 emisyonlarının yaklaĢık %40‟ından
sorumludur [2]. Bina içerisindeki tüketimin çoğunluğunu ise konfor gereksinimlerinden doğan ısıtma ve
soğutma yükleri oluĢturmaktadır. Mevcut binalarda büyük enerji kaybına yol açan önemli bir konu,
verimli olmayan tüketim alıĢkanlıkların yanı sıra binaların geleneksel yapım teknolojisi ile üretilmiĢ
olmalarıdır. ĠnĢaat sektörünün, neden olduğu bu olumsuz etkileri azaltabilmek için yeĢil bina kavramı
geliĢmektedir [3].
Binalarda enerji tüketiminin azaltılması ve yenilenebilir kaynaklardan etkin yararlanılması amacıyla
çeĢitli çalıĢmalar yapılmaktadır. Bu çalıĢmalar içinde faz değiĢtiren madde (FDM) kullanımı ile termal
enerji depolaması son yıllarda ilgi çekmeye baĢlamıĢtır [4]. FDM‟ler faz değiĢimi sırasında sabit
sıcaklıkla büyük miktarda ısı depolayıp, salmaktadırlar. FDM‟nin yapı elemanlarında ve
malzemelerinde kullanımı bina ısıl kütlesini arttırarak (ġekil 1), ısıtma ve soğutma yüklerini
azaltabilmekte ve dolayısıyla fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılmasına yardımcı olarak
kullanılabilmektedir. FDM‟nin sıva [5], alçı plaka [6, 7, 8], sandviç panel [9, 10] ve beton [11, 12] içinde
mikrokapsüllenmiĢ olarak veya doğrudan uygulanmasıyla soğutmada %30‟a, ısıtmada ise %20‟lere
varan tasarruf sağlanabilmektedir. Bina yapı malzemesine eklenen FDM gündüz bina kabuğunun
ısınmasıyla erirken bina içine daha az ısı giriĢine neden olur. Gece dıĢ ortam sıcaklığının düĢmesiyle
donan FDM ısı salarak binanın ısınmasına katkı sağlar. Böylece güneĢ enerjisinden pasif olarak
yararlanma imkânı sağlanır, bina içinde daha homojen bir sıcaklık dağılımı elde edilir ve gün içindeki
ısı dalgalanmalarının azaltılmasına yardımcı olunur. Buradaki pasif depolamadan kasıt, faz
değiĢiminin herhangi mekanik bir ekipmana ihtiyaç duymamasını ifade etmektir.
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ġekil 1. Yapı malzemelerinin aynı sıcaklıktaki depolama kapasiteleri [13]
Ayrıca yapılan çalıĢmalarda beton içerisine FDM eklenmesiyle hidratasyon tepkimesi sonucu oluĢan
sıcaklık yükselmesinin de azaltıldığı görülmüĢtür [14].
Binalarda termal enerji depolama amacıyla kullanılacak FDMlerin yüksek gizli ısıya sahip olması, faz
değiĢimi sırasında hacim değiĢiminin küçük olması istenmektedir. Ayrıca kullanılan FDM korozif,
yanıcı, toksik olmamalı ve aĢırı soğuma göstermemelidir. Binalarda kullanılmak üzere kimyasal
yapılarına göre iki tip FDM kullanılmaktadır: Ġnorganik ve organik FDM‟ler. Ġnorganik FDM‟ler ucuz ve
tuz hidratlarından kolaylıkla elde edilebilir olduklarından oldukça yaygın kullanım alanına sahip
olmalarına karĢın bina uygulamalarında düzensiz faz değiĢim karakteristikleri, erime donma çevrimleri
sonucunda ayrıĢmaya uğramaları ve korozif özelliklerinden dolayı beton yapıya uyumlu olmadığı için
tercih edilmemektedir [15]. Organik FDM‟ler parafinik ve parafin olmayan FDM‟ler olarak iki ayrılır.
Parafinik olmayan FDM‟ler içinde yağ asitleri, esterler, alkoller ve glikoller bulunmaktadır [16]. Yağ
asitleri, parafinlerin aksine petrol türevi olmaması ve bazı bitkisel ve hayvansal yağların bileĢeni
olmaları, kolay temin edilebilir olmaları nedenleriyle sürdürülebilir FDM‟ler olarak dikkat çekmektedir.
Ayrıca yağ asitlerinin ötektik karıĢımları hazırlanarak, istenilen erime/donma sıcaklığı aralığında
malzeme üretimi mümkün olmaktadır. Ayrıca parafinlere kıyasla daha az yanıcı olmaları yağ asitlerinin
bina uygulamalarında kullanımı için bir diğer tercih nedenidir [17].
Bu çalıĢmanın amacı, güneĢ enerjisinin pasif olarak FDM‟li beton prefabrik paneller içerisinde
depolanarak, gün içerisindeki sıcaklık değiĢimi ile birlikte FDM‟nin erime ve donma sürecinde bina
içerisindeki ısıl konfor koĢullarına etkisinin deneysel olarak incelenmesidir. Bu amaçla, betonun basınç
dayanımı da göz önünde bulundurularak, belirli oranlarda FDM‟nin bina yapı malzemesi içerisine
eklenmiĢtir. Adana ilinde geliĢtirilen malzemelerle inĢa edilen test kulübelerinde iç ve dıĢ ortam
sıcaklıkları, panel yüzey sıcaklıkları, ısı iletimi ve güneĢ ıĢınımı verileri ölçülmektedir.

2. DENEYSEL METOD
2.1 Faz DeğiĢtiren Madde GeliĢtirilmesi
ÇalıĢmada, konfor sıcaklığı göz önünde bulundurularak FDM olarak yağ asitlerinin ötektik karıĢımları
hazırlanmıĢtır. FDM‟nin erime aralığı, ısıtma ya da soğutma amacına uygun olarak istenilen ortam
sıcaklığının 3-5ºC altında ya da üstünde olmalıdır. Konfor sıcaklığı birçok değiĢkene bağlı olup, yaz
mevsimi için 23-27ºC aralığında olduğu kabul edilmektedir. FDM gizli ısılarını ve faz değiĢtirme
aralıklarını belirlemek amacı ile Perkin Elmer DSC cihazı kullanılmıĢtır. Analizler 10–50ºC sıcaklık
aralığında 1ºC/dakika ısıtma hızı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Yağ asitleri birbiri içerisinde kolay karıĢabilen,
çeĢitli hayvansal ve bitkisel kaynaklardan elde edilebilen doğal materyallerdir. FDM olarak kullanılacak
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yağ asidi karıĢımlarının betonun basınç dayanımı üzerine etkisini en aza indirmek amacıyla
mikrokapsülleme iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. Böylece FDM kapsül içerisine hapsedilmiĢ ve faz değiĢimi
beton ile etkileĢmeden kapsül içerisinde gerçekleĢmesine olanak sağlanmıĢtır. Ötektik karıĢımların
hazırlanmasında Merck firmasından temin edilen kaprik asit (KA), laurik asit (LA), palmitik asit (PA) ve
miristik asit (MA) kimyasalları kullanılmıĢtır.
2.2 Beton karıĢımlarının hazırlanması
Test kulübelerinde kullanılacak beton tasarımında, beton sınıfının önceden belirlenmesi önem arz
etmektedir. FDM eklendiğinde basınç dayanımındaki düĢüĢün daha iyi tespit edilebilmesi ve yüksek
oranlarda FDM ilavesi sonucu beton sınıfının kullanılabilir aralıkta kalması istendiğinden denemelerde
su/çimento oranı 0,44 olan yüksek dayanımlı, kendinden yerleĢen C40/50 betonu kullanılmıĢtır. Beton
karıĢım hesapları C40/50 beton sınıfı için TS 802‟e uygun olarak yapılmıĢtır. Beton karıĢımlarına farklı
oranlarda (Ģahit, %1, %2, %3, %5 ve %10) mikrokapsüllenmiĢ FDM eklenmesiyle basınç
dayanımlarının değiĢimi izlenmiĢ, bu sonuçların değerlendirilmesi neticesinde panellerde kullanılacak
optimum FDM mikarı belirlenmiĢtir.
KarıĢımlarda Tablo 1‟de verilen bileĢimde aĢağıdaki malzemeler kullanılmıĢtır:
 Çimento (TS EN 197-1, Oyak Çimento - CEM I 42,5 R),
 Su (TS EN 1008, Ģehir Ģebekesi içme suyu),
 Agrega (TS 706 EN 12620, maksimum tanecik çapı 10mm),
 Hiper akıĢkanlaĢtırıcı kimyasal katkı (PCE) (Fluxer GTS 04A),
 FDM olarak ise polistiren kabuk malzemesine sahip kaprik-miristik asit karıĢımı.
Beton karıĢımlarının hazırlanmasında agregalar bir süre kuru olarak karıĢtırılmıĢ ve üzerine çimento
ilave edilerek bir süre daha karıĢtırılmıĢtır. Hiper akıĢkanlaĢtırıcı katkı maddesi su içerisinde karıĢıma
ilave edilmiĢtir. Son olarak FDM eklenmiĢtir. Hazırlanan beton karıĢımları basınç dayanım testlerinde
kullanılmak üzere 15x15x15 cm ebatlarında küp numunelere dökülerek 24 saat bekletildikten sonra
basınç dayanım testleri için 20±2 °C suda 7 ve 28 gün kür edilmiĢtir.
3

Tablo 1. 1m beton numunesi için gram cinsinden gerekli malzeme miktarları
Şahit

%1

%2

%3

%5

%10

Katkı 1 (PCE)

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

Katkı 2 (PCM)

0

8,6

17,2

25,83

43,0

86,1

0-3 Kaya Kırması

1034,4

1019,2

1004,0

988,9

958,6

882,71-

5-10 Kaya Kırması

418,3

412,2

406,1

399,9

387,7

357

10-20 Kaya
Kırması
Su

364,5

359,3

353,9

348,5

337,9

311,2

201,2

200,8

200,4

199,9

199,0

196,8

450

450

450

450

450

450

2473,1

2454,6

2436,1

2417,7

2380,7

2288,2

Malzeme (kg)

Çimento
Toplam Ağırlık

Beton karıĢımları hazırlanırken, eklenen mikrokapsüllerin sağlamlığını koruması önem arz etmektedir.
Mikro kapsüllerin beton karıĢımı içerisinde karıĢtırılması esnasında kabuk materyalinin kırılması
sonucu FDM dıĢ ortama akabilmekte, bunun sonucunda FDM ve gizli ısı miktarında kayıp, basınç
dayanımında düĢme görülebilmektedir.
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Beton içerisindeki kapsüllerin kırılıp-kırılmadığını ve beton içerisindeki dağılımını gözlemlemek için
Taramalı Elektron Mikroskopisi tekniği (SEM) ile yüzey morfolojisi analizleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Beton
numuneleri kırılarak iç yüzeylerinden elde edilen örnekler, platin ile kaplanarak Mersin Üniversitesi‟nde
bulunan Zeiss Supra 55 marka SEM cihazı ile analiz edilmiĢtir.
2.3 Basınç Dayanım Testleri
Hazırlanan FDM‟li beton karıĢımlarının basınç dayanımları, Universal basınç dayanım test cihazı (Dinç
Makina) ile belirlenmiĢtir. 7 ve 28 gün kür havuzunda bekletilen beton numunelerinin basınç dayanım
deneyleri TS EN 196-1‟e uygun olarak aĢağıdaki prodedüre göre yapılmıĢtır. Ġstenilen yaĢa ulaĢan
numuneler, kür havuzundan çıkarılıp kurulandıktan sonra, yüzeyi temizlenen basınç dayanım cihazına
ortalanarak yerleĢtirilmiĢtir. Yükleme hızı olarak 6 MPa/sn seçilmiĢtir. Basınç dayanım değerleri
2
numune kırılmadan önceki maksimum yükleme değerinden N/mm cinsinden hesaplanmıĢtır. Her
farklı beton numunesi grubu için üç adet numune kırılmıĢ ve dayanım değerlerinin ortalaması
alınmıĢtır.
2.4 Test kulübeleri ve ilk ölçümler
Beton içerisine eklenen FDM‟nin etkisini gerçek iklim koĢullarında gözlemlemek amacıyla Adana,
Ġncirlik yolu üzerinde bulunan KAMBETON A.ġ. sahasına FDM‟li ve FDM içermeyen (Ģahit) test
kulübeleri inĢa edilmiĢtir. Her bir kulübe 2x2x0,12 m‟lik Tablo 1‟de verilen beton karıĢım oranlarına
göre hazırlanmıĢ panellerden oluĢmaktadır. Test kulübelerinin batı ve güney cephelerinde FDM‟li
kompozit panel kullanılmıĢtır. Kuzey cephede ise PVC kapı ve pencere bulunmaktadır.
Test kulübelerindeki sıcaklık ölçümü için ġekil 2‟de gösterilen veri toplama sistemi kurulmuĢtur. Sistem
her bir kulübe içerisinde bulunan iki modül ve bu modüllerin birleĢtiği bir sunucudan oluĢmaktadır. Test
kulübelerindeki panellerin farklı noktalarına yerleĢtirilmiĢ ısıl çiftler aracılığı ile alınan sıcaklıklar bu
modüller vasıtası ile her 5 dakikada bir kaydedilmektedir. Modüller yer altından yapılan ethernet
bağlantısı ile kontrol kulübesinde bulunan sunucuya bağlanmaktadır. Veri toplama sisteminde, data
loggerdan alınan sıcaklık verilerini toplamak ve iĢlemek için TracerDAQ isimli software kullanılmakta
ve bir günlük ölçüm süresi sonunda 288 satır veri kaydı yapılmaktadır.

ġekil 2. Test Kulübeleri arasındaki veri bağlantısı.
O

Sıcaklık ölçümlerini ±0,5 C hassasiyetle yapan ısıl çiftler aĢağıdaki gibi yerleĢtirilmiĢtir;
•
DıĢ Ortam Hava Sıcaklığı (kuzey)
•
Ġç Ortam (üst)
•
Ġç Ortam (alt)
•
Zemin
•
Tavan
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Doğu Cephe (iç ve dıĢ)
Batı Cephe (iç ve dıĢ)
Güney Cephe (iç ve dıĢ)

3. BULGULAR VE TARTIġMA
3.1 FDM GeliĢtirilmesi
ÇalıĢmada Kaprik Asit, Laurik Asit, Miristik Asit ve Palmitik Asit yağ asiti karıĢımları incelenmiĢ. Bu yağ
asitlerinin ikili karıĢımları hazırlanarak ötektik davrandığı bileĢimler belirlenmiĢtir. Bina konfor
sıcaklığına uygun 16 karıĢım içerisinden yüksek gizli ısıya, komfor sıcaklığına uygun erime noktasına,
ötektik davranıĢa sahip Kaprik Asit- Miristik asit (75:25 w/w) karıĢımı seçilmiĢtir. Bu karıĢıma ait ġekil
3‟te verilen DSC eğrisinden görüleceği gibi karıĢımın erime noktası 26,04ºC, gizli ısısı ise 156,5
J/g‟dır.

ġekil 3. Kaprik Asit-Miristik asit (75:25 w/w) karıĢımının DSC eğrisi
Belirlen FDM‟nin beton içerisindeki stabilitesini arttırmak ve olası sızıntıları önlemek için
mikrokapsülleme çalıĢmaları yapılmıĢtır. FDM‟nin polimer bir kabuk içerisinde kapsüllenmesi ile dıĢ
ortamla etkileĢiminin önlenmesi ve FDM eridiğinde akma davranıĢının önüne geçilmesi hedeflenmiĢtir.
Ayrıca yüzey alanı arttırılarak etkin bir ısı transferi sağlanacaktır. MikrokapsüllenmiĢ yağ asiti karıĢımı
için elde edilen DSC eğrisi ġekil 4‟te verilmiĢtir. MFDM‟lerin erime noktası 21,97 ve gizli ısısı 84,98 J/g
olarak ölçülmüĢtür. FDM‟nin kapsüllenme oranı EĢitlik 1‟e göre hesaplanmıĢ ve %54 olarak
bulunmuĢtur.
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ġekil 4. MikrokapsüllenmiĢ Kaprik Asit-Miristik asit (75:25 w/w) karıĢımının DSC eğrisi

(EĢitlik 1)

3.2 Mikrokapsüllü Beton KarıĢımları
Hazırlanan beton numunelerinin içeriğinde bulunan kapsüllerin karıĢtırma sonucunda sağlamlığının
belirlenmesi amacıyla hazırlanan örneklerin yüzey morfolojisi SEM analizi ile gerçekleĢtirilmiĢtir. ġekil
5‟teki SEM görüntüleri incelendiğinde, mikrokapsüllerin beton içerisinde küresel Ģekillerini koruduğu ve
herhangi bir deformasyon ya da kırılmaya uğramadığı görülmüĢtür. Öte yandan, FDM içeren
betonların yoğun ve homojen olduğu görülmektedir. Bu durum kapsülleme yöntemi ve kabul
materyalinin bina uygulamalarında kullanılabilirliğinin uygun olduğunu göstermektedir.

ġekil 5. Mikrokapsüllerin beton içerisindeki dağılımını gösteren SEM görüntüleri
3.3 Basınç Dayanım Testleri
Test kulübesinde kullanılacak panellere eklenecek optimum FDM miktarının belirlenmesi amacıyla
beton karıĢımına çeĢitli oranlarda mikrokapsüllenmiĢ FDM eklenip, basınç dayanımları
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karĢılaĢtırılmıĢtır. ġekil 6‟da gösterildiği üzere, genel olarak basınç dayanımlarındaki değiĢim; eklenen
FDM oranı arttıkça, basınç dayanımının azaldığı yönündedir. Fakat en düĢük basınç dayanım
değerine sahip olması beklenen %10luk küp numunelerin 28 günlük basınç dayanım değerleri 30
N/mm2 nin üstünde olup, C30 sınıfı koĢullarını sağlamaktadır (TS 500). Deprem Bölgelerinde
Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik‟de 3.2.5.1 maddesinde deprem bölgelerinde yapılacak
betonarme binalarda C20‟den daha düĢük dayanımlı beton kullanılmayacağını belirtilmektedir [18].
Buna göre elde edilen basınç dayanım değeri birçok uygulama için yeterli görüldüğünden test
kulübelerinde ağırlıkça %10 MFDM içeren beton karıĢımı kullanılmıĢtır.

ġekil 6. mFDM‟li beton küp numunelerinin 7 ve 28 günlük basınç dayanım sonuçlarının
karĢılaĢtırması.
3.4 Test Kulübeleri ve Ġlk Ölçümler
ĠnĢa edilen test kulübelerinde, belirlenen noktalardan 1 yıl boyunca sıcaklık, ısı akısı ve güneĢ ıĢınımı
verileri Eylül 2014 itibaren alınmaya baĢlanmıĢtır. Burada 18-20 Ekim 2014 tarihindeki iç ortam ve
güney paneli sıcaklıkları tartıĢılacaktır. ġekil 7‟de MFDM‟li test kulübesi ile FDM eklenmemiĢ
panellerden oluĢan Ģahit kulübesinin iç ortam sıcaklıkları ve dıĢ ortam sıcaklıkları karĢılaĢtırılmıĢtır.
Grafikten görüleceği üzere gece-gündüz sıcaklık farkının arttığı ve erime sıcaklığının üzerine çıktığı
günlerde FDM etkisini daha fazla göstermektedir. ġahit kulübesi ile karĢılaĢtırıldığında iç ortam
o
sıcaklıklarında 1,3 C‟ye varan kazanç sağladığı görülmektedir. Ayrıca FDM‟nin depolama özelliği Ģahit
kulübede 12:00–14:00 arasında görülen pikin, FDM‟li kulübede yaklaĢık 3 saat gecikmeyle
görülmesine neden olmaktadır. Bu durum elektriğin yoğun kullanıldığı saatlerde ısıtma/soğutma
yükünün hafifletilmesine yardımcı olmaktadır.
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ġekil 7. ġahit kulübe ve MFDM‟li test kulubesinin iç ortam sıcaklıklarının karĢılaĢtırması.
ġekil 8 Ģahit kulübe ve MFDM‟li test kulübesinin güney duvarının iç yüzeyinden alınan sıcaklıkları
göstermektedir. Grafik incelendiğinde gündüz saatlerinde güneĢten gelen ıĢıma ile birlikte panel
o
yüzeylerindeki sıcaklıkların yükseldiği, FDM‟li panelin (kırmızı eğri) günün pik saatlerinde yaklaĢık 5 C
sıcaklık farkıyla daha fazla ısı depoladığı görülmektedir. FDM‟li panel bu sayede bir önceki grafikte
tartıĢılan iç ortam konfor sıcaklığına daha fazla katkı sağlamıĢtır.

ġekil 8. ġahit kulübe ve mFDM‟li test kulubesinin güney cephe iç yüzey sıcaklıklarının karĢılaĢtırması
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SONUÇLAR
Yapılan çalıĢmada, yağ asidi ötektik karıĢımları kullanılarılarak bina ısıl konforunun sağlanması ve
enerji tasarrufu amacıyla FDM‟li mikrokapsüller geliĢtirilmiĢ ve bunların beton içerisinde ki kullanımı
için optimum FDM miktarı belirlenmiĢtir. Beton içerisindeki artan FDM miktarı ile depolama özelliği
artmakta ancak basınç dayanımı düĢmektedir. Bu yüzden çalıĢmada basınç dayanım değerleri
belirleyici faktör olarak değerlendirilmiĢtir. Bu değer deprem bölgelerinde yapılacak binalar için C30
beton sınıfı olarak tavsiye edilmektedir. Beklendiği gibi eklenen mikro kapsül miktarıyla orantılı olarak
basınç dayanımı ve beton sınıfının düĢtüğü gözlemlenmiĢ ancak, ağırlıkça %10 MFDM içeren beton
örneklerinin 28 günlük basınç dayanımı sonuçlarının kullanım amacına uygun olduğu görülmüĢtür.
%10 MFDM eklenmesi ile elde edilen beton numunelerinin sınıfı C30 (TS 500) olarak belirlenmiĢtir. Bu
değer deprem bölgelerinde yapılacak binalarda kullanılacak beton sınıfına uygun görülmektedir. Mikro
kapsüllerin beton içerisindeki morfolojik yapıları SEM analizi ile incelenmiĢ, sertleĢmiĢ beton
numunelerinin kırılmasıyla elde edilen görüntülerde mikrokapsüllerin kırılmadığı ve küresel yapılarını
koruduğu gözlemlenmiĢtir. Adana‟da inĢa edilen test külubelerinden alınan Ekim ayındaki ilk veriler
o
değerlendirildiğinde, FDM kullanımıyla iç ortam sıcaklıklarında 1,3 C‟ye varan kazanç sağlandığı
görülmektedir. Ayrıca, maksimum sıcaklık pikinin yaklaĢık 3 saat ertelenmesiyle elektriğin yoğun
kullanıldığı saatlerde ısıtma/soğutma yükünün hafifletilmesine de katkı sağlanabilmektedir. Ölçümlere
bir sene boyunca devam edilerek yıllık ısıtma ve soğutma yükü üzerindeki etkileri belirlenecektir.
Binalarda FDM kullanımı ile ısıl konforun sağlanmasına yardımcı olması hedeflenen bu çalıĢmanın
ilerleyen aĢamalarında farklı iklim koĢulları için simülasyonlar yapılarak yaygın ekonomik etkinin
araĢtırılması planlanmaktadır.
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SABİT ISI KAYNAKLI VE SICAK SU DOLAŞIMLI ISITMA
SİSTEMLERİNİN ZAMAN BAĞIMLI SÜREÇLER ÜZERİNDEKİ
ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Mehmet Emin ARICI

ÖZET
YaĢam ortamlarının ısıtılması, sabit ısı kaynaklı ısıtıcılar (SIKI) veya sıcak su dolaĢımlı (SSD)
sistemlerle sağlanır. Elektrikli ısıtıcılar, ısı pompası yoğuĢturucu yüzeyleri, soba ve Ģömineler sabit ısı
kaynaklı ısıtıcılar sınıfında değerlendirilebilir. Sıcak su kazanı ile entegre radyatörlü ısıtıcılar ise sıcak
su dolaĢımlı sistem uygulaması olarak bilinir. Mevcut ısıtma tasarımı yaklaĢımında, ilk ısıtma süreci
(ĠIS) ve kesintili ısıtma (KI) gibi zaman bağımlı etkiler doğrudan hesaba alınmaz. Bunun yerine, kararlı
duruma göre yapılan hesapların deneyimden gelen katsayılarla düzeltilmesi yoluna gidilir. Isıtmanın
ana bağımlı değiĢkeni olan iç ortam sıcaklığı; dıĢ ortam sıcaklığı, yapı ısıl kütlesi ve ısıtma sistemi gibi
bileĢenlere bağlıdır. ĠIS ve KI gibi zaman bağımlı süreçlerde bu bağımlılığın önemi artar. Bu
çalıĢmada, SIKI ve SSD uygulamalarının ĠIS üzerindeki etkisi sayısal olarak analiz edilmiĢtir. Sayısal
sonuçlar, farklı ısıtma uygulamalarının zaman bağımlı süreçler üzerinde önemli etkili olmadığını
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Zaman bağımlı ısıtma, Ġlk ısıtma süreci, Kesintili ısıtma

ABSTRACT
Heating of living spaces is ensured by means of a constant heat source (CHS) or a hot water
circulating (HWC) system. Electrical heaters, heat pump condenser surfaces, stoves and fire places
can be considered as the constant heat sources. The radiator heaters integrated with a hot water
boiler are known as hot water circulating systems. For the existing heating design approach, time
dependent effects such as the heating up process (HUP) and the process interruption (PI) are not
taken into consideration. Instead, results obtained for the steady-state case calculation are corrected
by some practically obtained coefficients. Inner temperature of the system as an acting dependent
variable is depending on the some components; the outer temperature, the structure thermal mass
and the system used. The strength of the dependence becomes more pronounceable as the system
undergoes the HUP and the PI. Numerical results show that
Effect of heating system on the HUP is numerically analyzed. The numerical results show that the type
of system used for heating has not noticeable effect on the time dependent processes.
Key Words: Transient heating, Heating up process, Process interruption.

1. GİRİŞ
Isıtma tasarımı ile ilgili dokümanlar; el kitapları, standartlar, kullanım kılavuzları ve benzeri diğer
metinler oldukça kapsamlı içeriğe sahiptirler. Bu dokümanlar, ısıtmada temel bağımlı değiĢkenler olan
dıĢ ortam sıcaklığı, iç ortam sıcaklığı ve yapı malzemesi sıcaklığının kararlı durumdaki ortalama
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değerleri esas alınarak oluĢturulmuĢtur. Uzun süreli ve kesintisiz uygulamalarda zamandan bağımsız
ve ortalama sıcaklık değerleri üzerinden tasarımı yapmak kabul edilebilir bir yaklaĢımdır. Ancak
uygulamada genellikle tasarruf amaçlı ve iĢletme koĢullarından kaynaklanan nedenlerden dolayı kısa
süreli ve kesintili ısıtma tercih edilir.
Zaman bağımlı ısıtma ile ilgili araĢtırmalara kaynak olabilecek çalıĢmalar sınırlı sayıda ve yakın tarihte
gerçekleĢtirilmiĢ çalıĢmalardır.
Mendes ve arkadaĢları elektrik kaynaklı yağlı ısıtıcı ile ısıtılan iç ortamda ısıtma amaçlı olmayan ancak
ısı üreten cisimleri de hesaba alan bir sayısal çalıĢma gerçekleĢtirdiler. ÇalıĢmada, ısıtıcıda üretilen
ısının da zaman bağımlı olduğunu kabul etmiĢlerdir. Ġç ortam havası sıcaklığının hesaplanmasında
toplam kütle yaklaĢımı ve bina zarfın içerisindeki ısı transferi için çok katmanlı duvar yaklaĢımı
kullanmıĢlardır. Bina zarfı ısıl kapasitesinin iç ortam sıcaklığı üzerinde etkili olduğunu gösterdiler [1].
Antonopoulos ve Tzivanidis, zaman bağımlı ısıtma ile ilgili sonlu farklar yaklaĢımına dayalı çalıĢma
gerçekleĢtirdiler ve bu çalıĢma bulgularını kullanarak zaman gecikmesi ile ilgili bir iliĢki geliĢtirdiler. Bu
iliĢkiden; diğer parametreler sabit kalmak koĢulu ile zaman gecikmesinin, iç ortam sıcaklığı artıĢı, birim
hacim için ısıtma gücü ve toplam döĢeme alanına bağlı olduğu sonucuna vardılar. Ayrıca yalıtımlı
binalardaki zaman gecikmesinin yalıtımsız binalardan daha kısa olduğunu sayısal olarak gösterdiler
[2]. Aynı araĢtırmacılar için sızıntı yolu ile gerçekleĢen ısı kayıplarından hareketle binalarda ısıl zaman
sabitini belirleme çalıĢması gerçekleĢtirdiler [3]. Antonopoulos ve Koronaki, bina bileĢenlerine ait özgül
ısılar yardımı ile toplam ısıl kapasitenin belirlendiği bir çalıĢma yaptılar [4]. Arıcı ve Güler tarafından
gerçekleĢtirilen teorik çalıĢmada, binalarda ilk ısıtma sürecindeki ana parametrelerin dıĢ ortam
sıcaklığı genliği ve bina zaman sabiti olduğu gösterildi. GeliĢtirilen yaklaĢımla, bileĢen sıcaklıklarının
(iç ortam havası ve yapı malzemesi sıcaklığı) zamana göre değiĢimi değiĢik parametrelerin etkisi
altında belirlenebilmektedir [5]. Kaynak [5]’deki yaklaĢım kullanılarak, bina yapı bileĢenlerinin zaman
bağımlı soğumaya karĢı davranıĢı sayısal olarak incelenerek, yapı malzemesinin ısıl zaman sabiti ve
dıĢ ortam sıcaklığı genliğinin etkili parametreler olduğu sonucuna varıldı [6].
Son iki çalıĢmada aynı teorik yaklaĢım kullanılmıĢtır. Her iki durumda da problemin ana bağımlı
değiĢkeni olan iç ortam havasının bina içerisindeki yerel dağılımı, ve bina zarfındaki sıcaklığın
uzamsal etkisi hesaba alınmamıĢtır. Önceki çalıĢmadaki ısıtma sistemi, sıcak su dolaĢımlı-radyatörlü
sistem olarak düĢünülmüĢ ve böylece sistemde dolaĢan su, iç ortam havası ve bina yapı malzemesi
gibi sistemi oluĢturan bileĢenlerden biri olmuĢtur. Sonrakinde ise sistemi oluĢturan iki bileĢen, iç ortam
havası ve bina yapı malzemesidir. Böylece soğutucu, ana sistemden sabit ısı çeken bir sabit olarak
alınmıĢtır. Her iki çalıĢmada da bağımlı değiĢkenlerin zaman bağımlılığı mevcut olup uzamsal etkiler
hesaba alınmamıĢtır. Mevcut çalıĢmada ise ısıtmanın SIKI sistem ve SSD sistem olarak
gerçekleĢtirilmesi durumu sayısal olarak analiz edilmiĢ ve bulgular karĢılaĢtırılmıĢtır. Isıtmada sistem
tercihinin, ilk ısıtma süreci (ĠIS) ve kesintili ısıtma (KI) gibi zaman bağımlı süreçler üzerindeki etkisi
analiz edilmiĢtir.

2. ÇÖZÜM YÖNTEMİ
Bu çalıĢmada analize konu olan bina bütün bir sistem olarak düĢünülmüĢtür. SIKI sistemde binanın alt
sistemleri; iç ortam havası ve iç bölmeler ile tavan, döĢeme ve benzeri bileĢenlerden oluĢan yapı
malzemesidir. SSD sistemde ise binanın alt sistemlerine su bileĢeni de ilave edilmiĢtir. Isıtma
mekanizmasının bu alt sistemlerin birbirleri arasında ve ayrıca her biri ile dıĢ ortam arasında doğrudan
ya da dolaylı olarak meydana geldiği düĢüncesinden hareketle enerjinin korunumu ifadeleri elde
edilmiĢtir. SIKI sistemde ısıtıcıdan ortama sabit ısı giriĢi ve dıĢ ortama ısı çıkıĢı vardır. SSD sistemde
ise su alt sisteminde ısı üretimi ve dıĢ ortama ısı çıkıĢı vardır. Ayrıca her iki durumda alt sistemler
arasında ısı transferi gerçekleĢmektedir. ġekil 1’de sistem bileĢenleri arasındaki enerji dengesinin
Ģematik gösterimi verilmiĢtir. Enerji dengesini temsil eden denklemler kapalı formda Ģekiller üzerinde
gösterilmiĢtir. Denklemler, SIKI uygulamada iç ortam havası ve yapı malzemesi için; SSD uygulamada
su, iç ortam havası ve yapı malzemesi için enerji denklemleri olup toplam kapasite yaklaĢımı
kullanılarak elde edilmiĢtir. Bu denklemlerdeki bağımlı değiĢkenler sistem bileĢenlerine ait sıcaklıklar
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olup (su sıcaklığı, iç ortam sıcaklığı ve yapı malzemesi sıcaklığı) bu sıcaklıların sadece zamana göre
değiĢimi hesaba alınmıĢ olup uzamsal bağımlılık incelenmemiĢtir.

a) SIKI uygulama

a) SSD uygulama

Şekil 1. Sistem bileĢenleri arasındaki enerji dengesinin Ģematik gösterimi
SIKI uygulamasında iç ortam havası ve yapı malzemesi için enerjinin korunumu denklemi kapalı
formda, sırasıyla
305
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(2)
Ģeklinde olup burada , V ve c sırasıyla yoğunluk, hacim ve özgül ısıyı göstermektedir. h indisi havayı
ve m indisi yapı malzemesini temsil etmektedir. qk, ısı kaynağından iç ortama geçen ısıyı; qm, yapı
malzemesine geçen ve qo, dıĢ ortama geçen ısıyı göstermektedir. Alt sistemlere ait ısıl kapasiteler,

(3)
(4)
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olarak ifade edilir, Rh ve Rm sırasıyla hava ve yapı malzemesi için toplam ısıl dirençler olmak üzere
denklemler yeniden düzenlenirse, (1) ve (2) denklemleri aĢağıdaki Ģekilde elde edilir:
(5)

(6)
Benzer olarak SSD uygulamasında su için de enerji korunumu ifadesi kapalı formda,
(7)
ve ısıl kapasite de
(8)
olarak yazılırsa, su iç ortam havası ve yapı malzemesi için enerjinin korunumu denklemleri,

,

(9)

,

(10)
(11)

Ģeklinde elde edilir.
Burada çözülmesi gereken denklem takımı SIKI için (5) ve (6) denklemleri, SSD için ise (9), (10) ve
(11) denklemleridir. Bu denklemler birbirlerine bağımlı olup su, hava ve yapı malzemesi sıcaklıklarının
zamanla değiĢiminin belirlenmesi için eĢ zamanlı çözüm gerektirirler. Adi diferansiyel denklem
takımlarının sayısal çözümü için değiĢik çözüm yöntemleri mevcuttur. Bu çalıĢmada, sayısal integral
ilkesine dayalı bir çözüm olan dördüncü dereceden Runge-Kutta yöntemi kullanıldı. GüneĢ ıĢınımının
etkisini de içeren değiĢken dıĢ ortam sıcaklığı, Thelkeld [7] tarafından Sinus dalga fonksiyonu
davranıĢı gösterdiği belirtilmiĢ ve bu fonksiyon konu ile ilgili kaynaklar tarafından aĢağıdaki Ģekilde
verilmiĢtir [8, 9]:
(12)
Burada p, 24 saatlik zaman periyodu, Tmax ve Tmin ise gün boyunca görülen en yüksek ve en düĢük
sıcaklıklar, t ise saniye biriminde zamanı temsil etmektedir.

3. BULGULAR VE İRDELEME
Yukarıda belirtilen çözüm yöntemi kullanılarak SIKI uygulaması için (5) ve (6); SSD uygulaması için
(9), (10), (11) denklemleri eĢ zamanlı olarak çözülmüĢtür. Bu çözümden, iç ortam hava sıcaklığının
zamana göre değiĢimi farklı yapı malzemesi ısıl zamana sabitleri ( = RmMm) ve farklı dıĢ ortam
sıcaklığı genlikleri (T = (Tmax - Tmin)) için elde edilmiĢtir. Sunulan bulgular toplam iç ortam hava hacmi
3
2
1000 m ve % 20’si cam olmak üzere toplam 400 m dıĢ yüzey alanına sahip bina için elde edilmiĢtir.
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Ġç ortam havası ve yapı malzemesi için baĢlangıç sıcaklıkları Tmin olarak alınmıştır. ġekil 2 ve ġekil
2
2
3’de sırasıyla; yalıtımlı (U = 1,83 W/m K) ve yalıtımsız (U = 3,84 W/mK ) soğuk binada ilk 144 saatlik
süre boyunca dıĢ ortam sıcaklığı genliğinin 20 K olması durumunda farklı ısıl zaman sabitlerinde iç
ortam sıcaklığının değiĢimi görülmektedir. Yalıtımlı bina ile yalıtımsız bina arasındaki temel farkın,
kararlı hale gelme süresi ve dıĢ ortam sıcaklık genliğinin iç ortam hava sıcaklığı üzerindeki etkisi ile
5
ilgili olduğu görülmektedir. En düĢük zaman sabitinde (  = 2.5x10 s) yalıtımlı binada kararalı hale
gelme süresi 30 saate yakın bir zaman alırken yalıtımsız binada bu süre 15 saate kadar düĢmektedir.
Diğer taraftan, diĢ ortam sıcaklığının periyodik doğasından kaynaklanan sıcaklık genliğinin iç ortam
hava sıcaklığındaki etkisi yalıtımlı yapıda yalıtımsız yapıya göre daha az hissedilmektedir. Böylece
yalıtımsız yapıda dıĢ ortam sıcaklığının değiĢkenliği daha çok algılanmakta ve iç ortam sıcaklığı belli
aralıklarla konfor sıcaklığının altında ve üstünde değerler kazanmaktadır. Yapı malzemesi ısıl zaman
sabitinin iç ortam sıcaklığı üzerinde etkili olduğu, her iki uygulama ile ilgili grafiklerde görülmektedir. Isıl
zaman sabiti büyüdükçe, iç ortam sıcaklığının kararlı hale gelme süresi uzamaktadır. Binanın yalıtımlı
olması durumunda zaman sabiti büyük olursa iç ortam sıcaklığının kararlı hale gelme süresi günler
alabilmektedir.
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Şekil 2. Yalıtımlı yapıda değiĢik bina ısıl zaman sabitlerinde iç ortam sıcaklığının zamana göre
değiĢimi; T = 20 K, a) SIKI uygulama, b) SSD uygulama
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Şekil 3. Yalıtımsız yapıda değiĢik bina ısıl zaman sabitlerinde iç ortam sıcaklığının zamana göre
değiĢimi; T = 20 K, a) SIKI uygulama, b) SSD uygulama
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ġekil 4. ve ġekil 5 ’de sunulan grafiklerin ġekil 2. ve ġekil 3.’deki grafiklerden farkı sadece dıĢ ortam
sıcaklığı genliğinin T = 20 K yerine T = 10 K olmasıdır. Her iki durumda da dıĢ ortam sıcaklığının
maksimumu 280 K olduğu halde genliğin yüksek olduğu ilk durumda iç ortam sıcaklığı maksimumu
daha yüksek çıkmaktadır. Bunun nedeni, binanın toplam ısı gereksinimi dıĢ ortam minimum
sıcaklığına göre hesaplandığı için yüksek çıkmaktadır. Böylece, yüksek genlikteki dıĢ ortam sıcaklığı
esas alınarak yapılan ısıtma tasarımında hem enerji gereksinimi artmakta hem de ısıl konfor
sınırlarının dıĢına çıkılmaktadır. Bu durumda, dıĢ ortam sıcaklığının esas alınması yaklaĢımının
yeniden değerlendirilmeye değer bir husus olduğu sonucuna varılır.
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Şekil 4. Yalıtımlı yapıda değiĢik bina ısıl zaman sabitlerinde iç ortam sıcaklığının zamana göre
değiĢimi; T = 1 K, a) SIKI uygulama, b) SSD uygulama

290

285

280

290

285

280

=2.5X103 s
3

275

=5.0X10 s

=2.5X103 s
=5.0X103 s

275

3

=10X103 s

=10X10 s
270

270
0

20

40

60

80

100

120

140

0

Zaman, t, saat

a)

20

40

60

80

100

120

140

Zaman, t, saat

b)

Şekil 5. Yalıtımsız yapıda değiĢik bina ısıl zaman sabitlerinde iç ortam sıcaklığının zamana göre
değiĢimi; T = 10 K, a) SIKI uygulama, b) SSD uygulama
ġekil 6’daki grafikler, SIKI ve SSD uygulamalarının karĢılaĢtırılması amacı ile verilmiĢtir. KarĢılaĢtırma
5
üç ayrı ısıl zaman sabiti için de yapılmıĢtır. Anacak burada, sadece ısıl zaman sabitinin  = 5.0x10 s
değeri için elde edilen grafik gösterilmiĢtir. SIKI ve SSD uygulamalarında iç ortam sıcaklığının zamana
göre değiĢiminin ilk ısıtma süresince farklılık gösterdiği, kararlı durumda ise bu farkın tamamen
ortadan kalktığı görülmektedir. Bu fark SSD uygulamasında sıcaklığın SIKI uygulamaya göre bir miktar
düĢük olması Ģeklindedir.
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Burada üzerinde durulmayan; kesintili ısıtma, yakıtın veya ısıtmanın kesilmesi iç ortamdaki havanın
taze hava ile kısmen yer değiĢtirmesi gibi zaman bağımlı süreçlerde iç ortam sıcaklığının SIKI ve SSD
uygulamalarındaki değiĢimi ayrıca analiz edilmesi gereken bir konudur. Benzer olarak, SSD
uygulamasındaki su döngüsü ile ortam havası arasındaki ısıl direncin (radyatör ve boru sistem
seçiminin) de bir parametre olarak analize dahil edilmesi sonuçları etkileyebilir.
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Şekil 6. SIKI uygulama ve SSD uygulamanın iç ortam sıcaklığı üzerindeki etkileri; a) Yalıtımlı bina,
b)Yalıtımsız bina

SONUÇ
Yapılan çalıĢmada, SIKI ve SSD uygulamasının zaman bağımlı süreçler üzerine etkisinin incelenmesi
amaçlanmıĢtır. GerçekleĢtirilen sayısal analizde; SIKI uygulama ile SSD uygulama arasında ilk ısıtma
süresi içerisinde çok az fark olduğu, sonraki süreçlerde ise iki uygulama arasında farklılık olmadığı
görülmüĢtür. Diğer taraftan sayısal analiz bulgularının değerlendirilmesinden aĢağıdaki genel sonuçlar
elde edilmiĢtir:

1. Yalıtımlı binada iç ortam sıcaklığının kararlı hale gelme süresi yalıtımsız binaya göre daha
uzun zaman almaktadır.
2. Bina ısıl zaman sabitinin artması, iç ortam sıcaklığının kararlı hale gelme süresini uzatmaktadır
3. Dış ortam sıcaklığı genliğinin artması bir taraftan bina ısı ihtiyacını artırırken diğer taraftan iç
ortam sıcaklığının maksimum değerini de artırarak ısıl konfor sınırlarını zorlamaktadır.
4. Sabit ısı kaynaklı ısıtma ile radyatörle entegre sıcak su dolaşımlı ısıtma arasındaki fark sadece
ilk ısıtma süresince ortaya çıkmaktadır. Bu fark, sıcak su dolaşımlı sistemde iç ortam
sıcaklığının daha düşük seyretmesi şeklindedir.
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BĠR ZEYTĠNYAĞI RAFĠNASYON TESĠSĠNĠN ENERJĠ VE
EKSERJĠ ANALĠZĠ
Elif BOZOĞLAN
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Hüseyin GÜNERHAN

ÖZET
Giderek tükenmekte olan enerji kaynaklarına karĢın, global düzeyde artan enerji talebi, enerji
verimliliği kavramını mühendisliğin en önemli konu baĢlıklarından biri haline getirmiĢtir. Bu nedenle,
endüstriyel firmalarda enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çalıĢmalar da hayati önem kazanmıĢtır.
Bu çalıĢmada, Ġzmir’de faaliyet gösteren bir zeytinyağı fiziksel rafinasyon tesisinin enerji ve ekserji
analizleri üzerine bazı bilgiler verilecektir. Ġncelenen sistem, plakalı ısı değiĢtiricileri, gövde-boru tipi
bir ekonomizer, flaĢ tankları, bir karıĢtırma tankı, filtreler, distilasyon kolonları, bir pompa grubu ve bir
yüksek basınçlı buhar jeneratöründen oluĢmaktadır. Sistemde yer alan her bir bileĢenin giriĢ ve çıkıĢ
akımlarının termodinamik özellikleri, öncelikle Mühendislik Denklem Çözücü (EES) programı ile
belirlenecektir. Daha sonra, bileĢenlerin verim ve ekserji yok oluĢu değerleri EES programı üzerinde
yazılacak yazılım ile hesaplanacaktır. Son olarak, elde edilen sonuçlar sunulacaktır. Sistemdeki en
verimli bileĢenin gövde-boru tipi ısı değiĢtirici iken en yüksek ekserji yok oluĢu değerine sahip
bileĢenin distilasyon ünitesi olduğu sonucuna varılabilir.
Anahtar Kelime: Enerji, Ekserji, Verim, Zeytinyağı rafinasyon tesisi.

ABSTRACT
Since the energy sources are diminished increasingly, the concept of energy efficiency in engineering
has become one of the most important topics due to the growing global energy demand. Therefore,
efforts made towards increasing the energy efficiency in industrial companies have also been crucial.
In this study, some information about energy and exergy analyses of a physical olive oil refining plant
located in Ġzmir will be given. The system investigated consists of plate heat exchangers, a shell-andtube type economizer, flash tanks, a mixing tank, filters, distillation columns, a pump group and a
steam generator. In this system, thermodynamic properties of the all input and output flows for the
each component are determined using an Engineering Equation Solver (EES) software package first.
The exergy efficiency and the exergy destruction values of each component are then calculated
through the EES program. It may be concluded that the most efficient component in the system is the
shell-and-tube type heat exchanger while the distillation unit has the highest exergy destruction value.
Key Words: Energy, Exergy, Efficiency, Olive oil refining plant.

1. GĠRĠġ
Enerji, çağımız için vazgeçilmez bir uygarlık aracı olup geliĢmekte olan ve geliĢmiĢlik düzeyi yüksek
ülkelerin en önemli ihtiyaçlarının baĢında gelmektedir. Dünya üzerindeki enerji tüketimi güç geçtikçe
artarken fosil yakıt rezervleri giderek azaldığından bugün sahip olduğumuz imkanların ve teknolojik
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geliĢmelerin devamlılığı için hem sanayiye hem de binalara yönelik yüksek enerji verimli sistemlerin
tasarlanması ve mevcut sistemlerin enerji verimlerinin yükseltilmesi büyük önem kazanmaktadır.
Sistemlerin verimliliği Termodinamiğin 1. ve 2. yasaları çerçevesinde ortaya konulan enerji ve ekserji
analizi yöntemleriyle belirlenmektedir. Bu noktada, enerji; iĢ ya da iĢ yapabilme kabiliyeti olarak
tanımlanırken Yunanca’da ki ex (dıĢ ve dıĢtaki) ve ergon (güç veya iĢ) kelimelerinin birleĢmesiyle
ortaya çıkan ekserji; termodinamik açıdan bir sistemin veya madde/enerji akıĢının referans ortam ile
denge durumuna geldiğinde üretebileceği en fazla iĢ miktarı olarak nitelendirilir. Enerji analizi bir
sistemdeki enerjinin büyüklüğü ile ısı ve iĢ arasındaki dönüĢümle ilgilenirken ekserji analizi; bir
sistemde oluĢan tersinmezlikleri inceler ve enerjinin kullanılabilir kısmını belirler [1,2]. Bu nedenle
sistemlerin gerçek verimlerinin tayininde ekserji analizi metodunun kullanılması sistemlerdeki
kayıpların belirlenerek iyileĢtirme potansiyellerinin ortaya çıkarılması ve böylelikle sistem
performanslarının arttırılması bakımlarından büyük yarar sağlamaktadır. Günümüzde enerji ve ekserji
analizinin uygulandığı birçok sistem bulunmaktadır.
Rosen ve Dincer (2004) endüstriyel ısıtma sistemlerinde buhar yerine alternatif baĢka bir kaynak
kullanımı önerebilmek adına ekserji analizinden faydalanmıĢlardır [3]. Özgener ve HepbaĢlı (2007)
yaptıkları çalıĢmada güneĢ enerjisi destekli bir ısı pompasının enerji ve ekserji analizini
gerçekleĢtirmiĢtir [4]. Kanoğlu ve Dinçer (2009) ekserji analizi metodunu kullanarak binalar için buhar
türbini ve gaz türbini bulunan kojenerasyon sistemlerinin, dizel motorlu sistemlerin ve jeotermalli ısıtma
sistemlerinin performanslarının karĢılaĢtırmalarını ortaya koymuĢlardır [5]. Amir (2012) buharlı güç
üretim sistemlerinde referans sıcaklığının ekserji verimi üzerine etkisini incelemiĢtir. [6]. Wang et al.
(2009) yoğun enerji kullanan bir sektör olan çimento sanayisi için kojenerasyon sistemlerinin ekserji
verimi parametrelerini ifade etmiĢtir [7]. Koroneos ve Katopodi (2006) rüzgar türbininden elektrik ve
hidrojen üreten yakıt pilli sistemlerin ekserji verimi ve ekserji yok oluĢu değerlerini hesaplamıĢtır [8].
Kalinci et al. (2011) palm yağı içeren 6 farklı biyokütle atıklarından hidrojen elde eden bir sistemin
ekserji verimlerinin değiĢimini ortaya koymuĢtur [9].
Bu çalıĢmada bir zeytinyağı rafinasyon tesisindeki ekipmanların ekserji verimleri ve ekserji yok oluĢu
akımları tesisin gerçek çalıĢma verilerine dayanılarak EES paket programı üzerinde hazırlanan bir
yazılım yardımıyla tesise ekserji analizi metodu uygulanarak belirlenmiĢ, sistemdeki ekipmanların
performanslarının arttırılmasına yönelik çözüm önerileri sunulmuĢtur [10].

2. TESĠSĠN TANITIMI
Ġzmir’de kurulu bulunan fiziksel ham zeytinyağı rafinasyon tesisi devreye alındığında sürekli olarak
çalıĢmakta ve günde üretebildiği rafine zeytinyağı miktarı tesiste iĢlenen ham zeytinyağının asidine
göre değiĢmektedir. Tesisin devreye alınması, çalıĢtırılması ve sistemin kontrol edilmesi tesisteki plc
otomasyon sistemi ile sağlanır. Tesisin Ģeması ġekil 1 ve ġekil 2.’ de gösterilmektedir.
Laboratuvar ortamında yapılan kalite kontrol analizlerinin sonuçlarına göre rafinajlık olarak
sınıflandırılan zeytinyağları çevre sıcaklığındaki depolama tanklarına alınır. Depolama tankından
tesise giren ham zeytinyağının sıcaklığı sistemdeki ağartma aĢaması için uygun sıcaklığa yükseltilir.
Ham zeytinyağının bünyesinde su varsa vakum altında bulunan kurutucu tankta buharlaĢır. Daha
sonra ham yağın renginin açılması için yağa ağartma toprağı ilave edilir. Yağın bünyesinde bulunan
posa ve sonradan eklenen ağartma toprağı Niyagara filtrelerinde tutularak uzaklaĢtırılır, ağartılmıĢ
yağ elde edilir.
Üretilen ağartılmıĢ yağ gövde-boru tip ekonomizere gönderilerek yağın sıcaklığı deodorizasyon
aĢaması için uygun sıcaklığa yükseltilir. Sıcaklığı arttırılan ağartılmıĢ yağ vakum altındaki
deodorizasyon kolonunun ilk kamarasına girer. Buradaki serpantinlere verilen yüksek basınçlı doymuĢ
buhar ile yağın sıcaklığı bir kez daha yükseltilir. Deodorizasyon kolonundan prestripper kolonuna
geçen ağartılmıĢ yağın bünyesindeki yağ asitlerinin büyük bir bölümü alınır. Daha sonra yağ tekrar
deodorizasyon kolonuna döner. Bu kolonda vakum ortamında ağartılmıĢ olan yağın içinde bulunan
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kötü kokulu ve aromalı maddelerle prestripperde alınamayan yağ asitleri buharlaĢtırılır. Böylelikle
deodorizasyon kolonu çıkıĢı itibariyle rafine yağ elde edilir ve depolama tanklarına gönderilir.

ġekil 1. Zeytinyağı rafinasyon tesisi ağartma aĢaması [11]
(I: Pompa, II: Plakalı ısı değiĢtirici, III: FlaĢ tank, IV: Pompa, V: KarıĢtırma tankı, VI: Ağartma tankı, VII:
Pompa, VIII: Niyagara filtreleri, IX: Pompa)
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ġekil 2. Zeytinyağı rafinasyon tesisi deodorizasyon aĢaması [11]
(IX: Pompa, X: FlaĢ tank, XI: Pompa, XII: Gövde-boru tip ekonomizer, XIII+XIV+XV: Deodorizasyon
ünitesi, XVI: Pompa, XVII: Pompa, XVIII: Buhar jeneratörü)

3. RAFĠNERĠ TESĠSĠNĠN ENERJĠ VE EKSERJĠ ANALĠZĠ
3.1 Analiz Metodu AĢamaları
Ġncelenen tesisin kütle, enerji ve ekserji denklikleri tesisin devamlı çalıĢması sırasında, sürekli akıĢlı
açık sistem davranıĢı sergilediği kabul edilerek oluĢturulmuĢ; tesiste dolaĢan yağın ve suyun akıĢ
ekserjilerinin hesaplanmasında kinetik ve potansiyel ekserjiler ihmal edilmiĢtir. Sisteme giren rafinajlık
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yağın; % 7 yağ asidi, % 0,5 posa, % 0,10 nem içerdiği kabul edilerek hesaplamalar yapılmıĢ olup
tesisin çalıĢma koĢulları ve yağ debileri rafinasyon iĢlemi sırasında tesisteki plc otomasyon sistemi
üzerinden okunmuĢtur. Tesise giren yağın debisi 5789 kg/h, elde edilen yağın debisi ise 5351 kg/h
olarak belirlenmiĢtir. Analiz öncesinde tesisteki ekipmanlar ve kütle akımları ayrı ayrı
numaralandırılmıĢ, deodorizasyon kolonu ve prestripper tankı arasındaki geçiĢte kütle debileri ve
sıcaklıklar bilinemediğinden bu ekipmanlar birleĢik bir kontrol hacmi (kısaca deodorizasyon ünitesi)
Ģeklinde incelenmiĢtir. Kazanda yakıt olarak kullanılan doğalgaz ile yanma tepkimesine giren yanma
havasının ve yanma sonu oluĢan baca gazlarının kimyasal ekserjileri hesaplamalara dahil edilmiĢtir.
Vakum hatlarındaki su ideal gaz olarak kabul edilmiĢ olup tesisteki tüm yağ ve buhar hatlarında
izolasyon bulunmaktadır. Zeytinyağının termodinamik özelliklerinin belirlenmesi için Tablo 1’de yer
alan T = 70-140 °C karĢılık gelen Cp (T) değerleri kullanılmıĢ olup T = 140 °C’den yüksek sıcaklıklar
için Cp = 2,072 + 0,00056 T (°C) bağıntısından faydalanılmıĢtır [12]. EES programı üzerinde bir yazılım
hazırlanmıĢ olup Cp(T) değerlerini kullanan bu yazılım vasıtasıyla zeytinyağının termodinamik
özellikleri belirlenmiĢtir.
Tablo 1. Zeytinyağının 70-140 ºC aralığındaki Cp değerleri [12]
T (°C)
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140

-1

-1

Cp (kJ kg K )
2.072
2.011
2.040
2.042
2.046
2.059
2.074
2.094
2.111
2.132
2.139
2.079
2.145
2.148
2.153

3.2 Analiz Kapsamında Kullanılan Genel Kütle, Enerji, Ekserji ve Ekserji Verimi Bağıntıları:
Sürekli akıĢlı açık sistemlerin çözümlerinde, belirlenen herhangi bir kontrol hacmi için kütle denkliği ile
akıĢın taĢıdığı potansiyel ve kinetik enerjiler ihmal edilerek enerjinin korunumunu ifade eden
termodinamiğin birinci yasası denklemi aĢağıdaki Ģekildedir [13]:

 m

g

=

Q - W =

 m

(1)

ç

 m h –  m h
ç ç

g

g

(2)

Sisteme giren ve sistemden ayrılan akıĢın kullanılabilirliği yani akıĢın ekserjisi genel olarak fiziksel,
kinetik, potansiyel ve kimyasal ekserji çeĢitlerinin toplamı olarak ifade edilir [13]:

E xtoplam  E x fiz  E xknt  E x pot  E xkim

(3)

Bu tip bir sistemdeki fiziksel akıĢ ekserjisi kinetik ve potansiyel ekserjiler ihmal edilerek Denklem
(4)’teki Ģekilde tanımlanabilir [13]:

E x fiz = m [( h – h0 ) – T0 ( s – s0 )]

(4)

Termodinamik Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 1717 _______

Zeytinyağının fiziksel akıĢ ekserjisi; zeytinyağının sıcaklığa göre değiĢen özgül ısı değerleri
kullanılarak aĢağıdaki Ģekilde düzenlenebilir:

E x fiz = m [( c T – c0 T0 ) – T0 c ort ln (

T )]
(4a)
T0
Sürekli akıĢlı açık sistemde kimyasal ekserji, maddelerin kütlesel debisiyle birim kimyasal ekserjilerinin

( e xkim ) çarpılmasıyla elde edilir [14]:

 e xkim
E xkim  m

(5)

Ġncelenen ekipmanlarda; sisteme özgü olan ekserji yok oluĢu değeri sisteme dıĢarıdan iĢ veriliyor ve
sistem yüzeyinden dıĢarıya ısı kaybı gerçekleĢiyorsa gerekli düzenlemeler yapılarak aĢağıdaki
denklem ile bulunur [14]:

  T0  + W
E x yok = E x g – E x ç – Q
ky 1 



(6)

Tky 

AkıĢ ekserjileri sistemlerin gerçek verimlerinin belirlenmesinde önemli rol oynarlar. Sistemlerin
ekserjilerine dayalı ikinci yasa verimi; sistemden elde edilen gayenin (ürünün), sisteme verilen bedelle
(yakıtla) oranlanmasıyla elde edilir [14]:

E x

   gaye
Ex bedel

(7)

3.3 Tesisteki Ekipmanların Ekserji Verimi Ġfadelerinin OluĢturulması
EĢanjör ve ekonomizerde ekserji verimi ifadesi; Denklem (7) kullanılarak ekipmana giren ve
ekipmandan çıkan soğuk akıĢların ekserji farklarının, sisteme giren ve sistemi terk eden sıcak
akıĢların ekserji farklarına bölünmesiyle tanımlanabilmektedir [14]:

Ex

 E xg 

sk
e  
Exg  Exç sc
ç

(8)

Pompaların ekserji verimleri; Denklem (7)’in düzenlenmesiyle aĢağıdaki biçimde oluĢturulabilir [15]:

p 

W  E x yok
W

(9)

p

Bu denklemde

W  m (hç  hg ) Ģeklinde hesaplanırken W p pompa gücünü ifade eder.

Tesiste deodorizasyon kolonunun birinci kamarasındaki yağı ısıtmak ve kolondaki sürükleyici buhar
talebini karĢılamak için yüksek basınçlı buhar jeneratörü kurulu bulunmaktadır. Buhar jeneratörü için
Denklem (8) uyarlanarak oluĢturulan ekserji verimi ifadesi aĢağıda olup formülde; Denklem (4) ve
Denklem (5) kullanılarak düzenlenen yakıt, su ve üretilen buhar fiziksel ve kimyasal akıĢ ekserjileri yer
almaktadır [14].



E x su, fiz  E x su,kim  E xbuhar, fiz  E xbuhar,kim 
E x ykt , fiz  E x ykt ,kim

(10)
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4. BULGULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE TARTIġMA
Rafinasyon tesisinin çalıĢma prensibi ġekil 1 ve ġekil 2’de gösterilmektedir. Tesisteki ekipmanların
ekserji yok oluĢu ve ekserji verimi değerleri T 0=25 °C ve P0=1 atm referans koĢullarına göre
belirlenmiĢ olup ekipmanların yüzey sıcaklıkları T=40 °C olarak kabul edilerek hesaplamalara dahil
edilmiĢtir. Rafinasyon tesisindeki akımların kütlesel debileri, çalıĢma koĢulları ve akıĢların EES
programı vasıtasıyla hesaplanan ekserji değerleri Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2. Tesisin çalıĢma koĢulları ve akıĢ ekserji değerleri
Ekserji
Kütlesel Debi Akımı
Sıcaklık
Basınç
AkıĢ no
(T)
(P)
m
E x
(K)
(bar)
(kg/s)
(kW)
0
298,15
1,00
1,608
0,00
ı
0
298,15
1,00
0,262
0,00
ıı

0

298,15

1,00

0,005

0,00

298,15

1,00

0,143

0,00

0

298,15

1

298,15

2

298,40

3

362,55

1,00
1,00
1,00
3,00
3,00
2,80
2,80

1,486
1,606
0,002
1,606
0,002
1,606
0,002

0,00
0,01
0,00
0,09
0,00
34,50
0,04

4

363.15

0,95

0,002

0,11

5
6
7

362,05
362,75
298,15

8

362,40

9

361,50

10

362,40

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

359,15
359,15
360.15
360,15
361,00
443,15
507,15
507,15
478,15
375,15
375,85
302,65
298.15
508.15
298.15
517.31
593.15

3,00
3,00
1,00
3,00
3,00
3,00
3,00
4,00
4,00
1,00
2,00
3,00
2,00
7,00
0,99
0,99
2,00
3,00
2,00
3,00
2,00
1,00
34,00
1,00
31,00
2,20

1,606
1,606
0,010
1,606
0,010
1,606
0,010
1,606
0,010
0,017
1,598
1,598
1,598
1,598
1,598
0,112
1,486
1,486
1,486
1,486
1,486
0.005
0.143
0.262
0.143
0.262

41.8
33,90
0,07
40.69
0,95
35,89
0,91
34,10
0,07
0,22
30,92
31,70
32,20
32,67
160,00
18,80
197,60
199,20
41,33
51,61
1,04
274,00
32,80
0,00
208,70
32,97

ııı

0

ıv
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Tesisteki ekipmanların ekserji verimi değerleri ġekil 3’te gösterilmektedir. Tesisteki en yüksek ekserji
verimine sahip ekipman % 85,83 verim değeri ile gövde-boru tip ekonomizerdir. Bu ekipmanın iç
kısmındaki borulardan geçen yaklaĢık 206°C sıcaklığındaki rafine yağ, boruların dıĢ kısmında bulunan
yaklaĢık 87,85 °C’deki ağartılmıĢ yağın sıcaklığını yaklaĢık 170 °C’ye ısıtmak için kullanılmaktadır.
Sistemdeki en yüksek ikinci ekserji verimi değeri % 68,13 ile plakalı ısı değiĢtiricisinde hesaplanmıĢtır.
Plakalarda ham yağ ile rafine yağ ters akıĢla karĢılaĢtırılırken yaklaĢık 25 °C’de giren ham yağın
sıcaklığı yaklaĢık 89,4 °C’ye ulaĢmaktadır.
Yüksek basınçlı buhar jeneratörü yakıt olarak kullanmakta olup % 63,76 ile tesisteki en yüksek üçüncü
ekserji verimine sahiptir. 34 bar basıncında anlık buhar üreten jeneratör deodorizasyon kolonunun ilk
kamarasındaki yağın sıcaklığını yaklaĢık 235 °C’ye yükseltmektedir.
Buhar jeneratörünün ardından en yüksek ekserji verimi değerleri pompalarda görülmektedir. Pompa
(IX)’nın ekserji verimi % 31,41 olup bu ekipmanı % 19,27 verim ile pompa (XVI) izlemektedir. Pompa
(I)’in ekserji verimi % 17,74, pompa (XVII)’nin verimi değeri ise % 11,55 olurken bu ekipmanların
ardından % 10,84 verim değeri ile pompa (IV) gelmektedir. Tesisteki pompalar içerisinde en düĢük
verim değerine sahip olan pompa ise % 4,7 verim ile pompa (XII)’dir.
Tesisteki ekipmanların ekserji yok oluĢu akımları ġekil 4’te gösterilmektedir. Bu bağlamda tesisteki en
yüksek ekserji yok oluĢu akımı 134,6 kW ile deodorizasyon ünitesinde görülmektedir.
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ġekil 3. Ekipmanların Ekserji Verimleri
ġekil 4’te de görülebileceği üzere tesisteki ikinci en yüksek ekserji yok oluĢu akımı 53,1 kW ile yüksek
basınçlı buhar jeneratöründe gerçekleĢmektedir. Buhar jeneratöründeki ekserji yok oluĢu akımının
yüksek olmasının sebepleri incelenmelidir.
Buhar jeneratörünün ardından tesisteki en yüksek üçüncü ve dördüncü ekserji yok oluĢu akımlarının
değerleri sırasıyla 18,1 kW ve 14,94 kW olmak üzere gövde-boru tip ekonomizer ve plakalı tip ısı
değiĢtiricisinde görülmektedir. Isı değiĢtiricilerinin ardından tesisteki karıĢtırma tankı ekserji yok oluĢu
akımı 4,13 kW’ dır. Ayrıca filtrelerdeki ekserji yok oluĢu akımı 2,53 kW olarak gerçekleĢmiĢtir. Tesisteki
pompaların ekserji yok oluĢu akımları 3,94 kW ile 2,22 kW arasında değiĢmekte olup sistemde
meydana gelen en az ekserji yok oluĢu akımı 0,32 kW ile flaĢ tankta gözlenmektedir.
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5. SONUÇ
Bu çalıĢmada Ġzmir’de faaliyet gösteren fiziksel bir zeytinyağı rafinasyon tesisinin enerji ve ekserji
analizleri, tesisin çalıĢması sırasında toplanan gerçek veriler üzerinden gerçekleĢtirilmiĢtir. Elde edilen
sonuçlar ve iyileĢtirme önerileri aĢağıdadır:
-Deodorizasyon ünitesindeki yüksek ekserji yok oluĢu akımının sebebi; hem iĢlemin yüksek
sıcaklıklarda gerçekleĢmesinden hem de sürecin kendisinden kaynaklanmaktadır.
-Deodorizasyon ünitesinin ardından tesisteki en yüksek ikinci ekserji yok oluĢu akımı buhar
jeneratöründe görülmektedir. Buhar jeneratörünün yanma ayarları gözden geçirilmeli ve ekipmanın
verimi arttırılmalıdır. Böylelikle buhar jeneratöründe kullanılan yakıt miktarı azaltılabilir.
-Bu ekipmanların içindeki boru ve plakaların temizliği periyodik olarak kontrol edilmeli, yüzeylerde ısı
transferini zayıflatabilecek ya da engelleyebilecek kirliliğin veya tıkanıklığın oluĢması önlenmelidir.
-Tesiste daha verimli pompaların kullanılması önerilebilir.
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ġekil 4. Ekipmanların Ekserji Yok OluĢu Akımları

SEMBOLLER
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Özgül ısı (kJ/kg·K)
Ekserji verimi (%)
Özgül ekserji (kJ/Kg)

H

Ekserji akımı (kW ya da kJ/s)
Entalpi (kJ/kg)
Kütlesel debi (kg/s)

C

m
Q
P
S

Isı akımı (kW)
Basınç (atm ya da bar)
Entropi (kJ/kg K)
Sıcaklık (K ya da °C)
Güç (kW)
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ÖZET
Bu çalıĢmada bir jeotermal kaynaktan elde edilen elektrik enerjisini geliĢmiĢ bir sıvılaĢtırma çevrimi
olan Claude ünitesinde kullanarak hidrojenin sıvılaĢtırılması incelenmiĢtir. Bu sistemde
sıvılaĢtırılabilecek birim hidrojen miktarı ve ekserjetik maliyetinin jeotermal kaynağın sıcaklığına göre
değiĢimi araĢtırılmıĢtır. Bu amaçla bilgisayar ortamında sistem modellenerek termodinamik analizi
yapılmıĢ ve buna bağlı termoekonomik analiz yapılmıĢtır. Bu metotla elde edilen sonuçlar
değerlendirilerek, sistemden elde edilebilen sıvı hidrojenin birim ekserjetik maliyetini termoekonomik
analiz yöntemi olan SPECO metot kullanılarak bulunmuĢtur.
Bu bağlamda gerekli termodinamik ve termoekonomik analizler yapıldığında, jeotermal kaynak
sıcaklığı 200°C ve debisi 100 kg/s olarak kabul edilen sistemden üretilen net iĢ 7572 kW olarak
hesaplanmıĢtır. Bu üretilen elektrik iĢi sıvılaĢtırma ünitesinde kullanılmaktadır. SıvılaĢtırma ünitesinde
birim sıvılaĢtırma miktarı 0.14 kg/s olarak hesaplanmıĢtır. Jeotermal güç çevrimi kısmının enerji ve
ekserji verimleri %10.4 ve %46.6 olarak hesaplanmıĢtır. SıvılaĢtırma çevriminin ekserji verimi %16.5
olarak hesaplamıĢtır. SıvılaĢtırma çevriminin COP değeri ise 0.153 olarak hesaplanmıĢtır. Modellenen
sistemin geneli için ekserji ürün yakıt prensibi uygulanarak ekserji verimi %81.2 olarak hesaplanmıĢtır.
Daha sonra termodinamik analize bağlı ekonomik analizi ifade eden termoekonomik analiz yöntemiyle
jeotermal santralden üretilen elektriğin birim ekserjetik maliyeti 10.8 $/GJ (0.0386 $/kWh) olarak
hesaplanmıĢtır. SıvılaĢtırılan hidrojenin birim ekserjetik maliyeti ise 10.2 $/GJ (1.229 $/kg H 2) olarak
hesaplanmıĢtır.
Anahtar kelimeler: Jeotermal, hidrojen sıvılaĢtırma, enerji, ekserji, termoekonomik.

ABSTRACT
In this study, hydrogen liquefaction by an advanced Claude liquefaction cycle using energy demand
from a geothermal source is investigated. The unit amount of hydrogen liquefaction and unit exergetic
cost of hydrogen are investigated at various geothermal resource temperatures. The system is
modeled in the computer environment and thermodynamic analyses are performed. The unit exergetic
cost of liquefied hydrogen is calculated using SPECO approach.
A geothermal resource at a temperature of 200°C and a flow rate of 100 kg/s is considered. The net
power output under realistic operating conditions is calculated to be 7572 kW. The produced electrical
energy is used in the liquefaction unit. The rate of liquefaction is calculated to be 0.14 kg/s. The
energy and exergy efficiencies of the geothermal power unit are calculated to be 10.4% and 46.6%,
respectively. The exergy efficiency and the COP of the liquefaction unit are calculated to be 16.5%
and 0.153, respectively. The exergy efficiency of the overall system is calculated to be 81.2% by
applying the principles of fuel-product approach. The unit exergetic cost of the generated electricity is
Termodinamik Sempozyumu Bildirisi
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calculated to be 10.8 $/GJ (0.0386 $/kWh). The unit exergetic cost of liquefied hydrogen is calculated
to be 10.2 $/GJ (1.229 $/kg H2).
Key words: geothermal, hydrogen liquefaction, energy, exergy, thermoeconomic.

1. GĠRĠġ
Dünya enerji talebi dünya nüfusunda devam eden artıĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin hayat Ģartlarını
iyileĢtirme taleplerindeki artıĢlar ile artmaya devam etmektedir. Mevcut durumda dünya enerji talebinin
büyük bir kısmı, kolay bulunması ve kullanıma uygun olmaları sebebiyle sıvı fosil yakıtlardan
karĢılanmaktadır. Ayrıca bu fosil yakıtların yanma ürünlerinin çevreye verdiği zararlarda ekonomi
üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bununla birlikte, günümüzde
kullanılmakta olan enerji kaynaklarının hızla tükenmekte olması, alternatif enerji kaynaklarına olan
gereksinimi zorunlu kılmaktadır. Petrol krizinin ve çevre sorunlarının etkisi altında yakın gelecekte,
fosil kaynakların yerini alacak, alternatif kaynaklar bulunması gerekmektedir. Dünyadaki petrol
rezervlerinin aĢırı kullanımı sonucu azalması ve buna bağlı olarak fiyatının artması, ayrıca insan
sağlığına ve çevreye vermiĢ olduğu zararlar, bilim adamlarını doğada bol miktarda bulunan ve çevreci
olan alternatif enerji kaynakları üzerinde araĢtırma yapmaya itmiĢtir. Fosil kaynakların kullanımından
kaynaklanan emisyonların insan sağlığına, ekolojik dengeye ve çevreye verdiği zararın çok büyük
boyutlara ulaĢması ülkeleri bu konuda önlemler almaya itmiĢtir. Bunun için bilim adamlarına çevre
dostu olan alternatif enerji kaynaklarının araĢtırılması için destekler verilmiĢtir.
Hidrojenin birçok yönüyle avantajlı olduğunu bilimsel bir gerçektir. Ġkincil bir enerji kaynağı durumunda
olan hidrojenin değiĢik ve yenilenebilir birincil enerji kaynakları ile elde edilebilir olması, bu yakıt türünü
geleceğin en önemli enerji taĢıyıcısı konumuna getireceği kabul edilmektedir. Hidrojen, suyun ve temiz
güç kaynağının olduğu her yerde potansiyel olarak mevcuttur. Diğer yakıt türlerine kıyasla da daha
verimli yanma özelliğine sahiptir. Teorik olarak hidrojen yandığı zaman sadece su oluĢur.
Hidrojenin kullanımının amacı olan çevre sorunları ve enerji problemlerinin çözümünde, önemli olan
konu hidrojenin üretimi, depolanması ve kullanımında seçilecek olan yöntem ve teknolojilerdir.
Hidrojen bir doğal yakıt olmayıp, birincil enerji kaynaklarından yararlanılarak değiĢik hammaddelerden
üretilebilen bir sentetik yakıttır. Hidrojenin temelde, sudan yenilenebilir enerjilerle üretilmesi ana ilkedir.
Hidrojen üretim yöntemlerinin baĢında suyun direkt elektrolizi gelir. Elektroliz için elektrik gereksinimi
fosil yakıtlardan, hidroelektrik kaynaktan, nükleer güçten, jeotermal, güneĢ ve rüzgâr enerjilerinden
elde edilebilir. Elektrik üretimindeki yöntem önemlidir. Çünkü amaç çevre kirliliğinin azaltılması iken
geleceğin enerjisini, çevreye zararlı bir metotla elektik üretip de elde etmeye çalıĢmak uygun
olmayacaktır. Kömür ve doğalgazdan konvansiyonel metotlarla hidrojen üretiminde ise emisyon
faktörlerinin etkileri az da önemini koruyacaktır. Bu etkilerin en aza indirilebilmesi için hidrojen
üretiminde ve sırlaĢtırılmasında da jeotermal, güneĢ ve rüzgâr enerjileri gibi kaynaklar kullanılabilir.
Bu çalıĢmada, jeotermal kaynaktan elde edilen elektrik geliĢmiĢ bir sıvılaĢtırma çevrimi olan Claude
çevriminde, hidrojenin sıvılaĢtırılması için kullanımının bilgisayar ortamında modellenmesi olan bir
sistem geliĢtirilmiĢtir. Bu geliĢtirilen hidrojen sıvılaĢtırma sisteminin termodinamik ve termoekonomik
olarak analizleri yapılacak ve detaylı bir Ģekilde incelenecektir. Termodinamik sistemlerin tasarımları
için çok farklı mühendislik yöntemleri kullanılabilir. Biz bu çalıĢma kapsamında, mühendislik açısından
bir enerji sisteminin termodinamik olarak tasarımında gerekli olan parametreleri kullanacağız. Bu
çalıĢmamızda sistemi iki ana baĢlık altında inceleceğiz. Ġlk olarak, düĢünülen sistemin termodinamik
olarak enerji ve ekserji analizlerinin yapılması ve etkili parametrelerin araĢtırılmasıdır. Ġkinci olarak,
yapılan termodinamik analiz sonuçlarına bağlı olarak, sistemin ekonomik analizinin ve termodinamik
altyapılı bir ekonomik analizi olan termoekonomik analizinin yapılması yer almaktadır. Bu bağlamda
literatürde çalıĢmamıza yakın yapılmıĢ bazı çalıĢmaların özetleri aĢağıda verilmiĢtir.
Hotza ve Diniz da Costa[1], hidrojen üretimindeki çevreci yöntemler ve yakıt hücrelerinin kullanımı
üzerine geniĢ literatür çalıĢması yapmıĢ ve gelecekte hidrojen ekonomisi için en güvenilir üretim
yöntemlerinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacağını vurgulamıĢlardır. Sigurvinsson vd [2],
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jeotermal enerjinin yüksek sıcaklıkta elektroliz iĢleminde kullanılabilirliğini araĢtırmıĢ ve jeotermal
ısının ısı değiĢtiriciler yardımıyla gerekli ısının bir bölümünü sağladığı bir sistemin termoekonomik
analizini gerçekleĢtirmiĢlerdir. Bu amaçla Ġzlanda‟da bulunan jeotermal kaynakların özellikleri ve
fiyatları kullanılmıĢtır. Sigurvinsson vd[3], jeotermal enerjinin yüksek sıcaklıkta elektroliz iĢleminde
kullanılmasında çıkıĢ sıcaklığının enerji maliyeti üzerindeki etkisini incelemiĢ ve ısı değiĢtiricileriyle ilgili
parametreleri incelemiĢlerdir. Sonuçlar, Ġzlanda‟daki jeotermal kaynaklar için bu yöntemin gelecek vaat
ettiğini göstermiĢtir. Mansilla vd[4], yüksek sıcaklıkta elektroliz iĢleminde yüksek sıcaklıkta reaktör
(nükleer) kullanımı ile jeotermal enerji kullanımını termoekonomik olarak karĢılaĢtırmıĢ ve jeotermal
enerji kullanımının avantajlarını ortaya koymuĢlardır. Isı değiĢtirici optimizasyonu genetik algoritma ile
yapılmıĢtır. Moriarty ve Honnery[5], hidrojen üretiminde güneĢ, rüzgâr, jeotermal, biokütle,
hidroelektrik ve nükleer enerji kaynaklarının kullanımını genel çerçevede değerlendirmiĢ ve rüzgâr
türbinlerinden elde edilecek elektriğin hidrojen üretiminde kullanımının en uygun metot olduğunu
vurgulamıĢlardır.
Jónsson vd[6], hidrojen üretiminde jeotermal enerjinin kullanılabilirliğini araĢtırmıĢ ve yüksek
sıcaklıktaki elektroliz iĢleminin oldukça maliyetli olduğunu ifade etmiĢlerdir. Bu çalıĢmada; 200°C‟lik bir
jeotermal buhar ile yüksek sıcaklık elektrolizi iĢlemiyle hidrojen üretiminde %19 oranında maliyet
azalması sağlanacağı ortaya konulmuĢtur. Arnason vd[7], Ġzlanda‟ da hidrojen üretimi için yeni
konseptler üzerine yaptıkları araĢtırmalarında, elektrolizle hidrojen üretiminin maliyetine etki eden
santralin büyüklüğü, santralin gücü, elektrik fiyatı gibi faktörlerle hesaplamalar yapmıĢlardır.
ÇalıĢmada, jeotermal enerji destekli hidrojen üretilmesi ve hidrojenin sıvılaĢtırılması konuları da
araĢtırılmıĢtır. Jeotermal buhar kullanarak hidrojenin %19 daha az maliyetle üretilebileceği ileri
sürülmüĢtür. Syed vd[8], hidrojenin sıvılaĢtırılması hususunda üç farklı sistemin ekonomik analizini
yapmıĢ olup, hidrojen üretimindeki toplam maliyetin, üretim, sıvılaĢtırma, depolama ve dağıtım
maliyetlerinden ibaret olduğunu vurgulamıĢlardır. Hidrojenin sıvılaĢtırılması konusunda birçok çalıĢma
yapılmıĢtır. SıvılaĢtırma sistemlerinde kullanılan bazı çevrimler için ikinci yasa analizi, performans ve
optimizasyon ile ilgili çalıĢmalar yapmıĢlardır[9,10]. Friedrich ve Hacker[11], yaptıkları çalıĢmada
Avusturya‟ da yenilenebilir enerji kaynaklarından hidrojen üretim potansiyelini araĢtırmıĢlardır.
ÇalıĢmalarında daha çok elektroliz ve biokütle ile hidrojenin üretilmesi ve depolanması üzerinde
durmuĢlardır. Toplam enerji ihtiyacının karĢılanmasında yenilenebilir enerji kaynaklarının yerinin
giderek arttığını ifade etmiĢlerdir.
Arnason ve Sigfusson[7], hidrojenin üretilmesi, depolanması ve kullanılmasında jeotermal enerjinin
uygulanabilirliğini tartıĢmıĢlardır. Jeotermal enerjinin bir güç santralinde elde edilen elektrikle elektroliz
iĢlemine, yüksek sıcaklık elektroliz iĢlemine veya düĢük sıcaklıklı jeotermal enerji kullanılarak
termoelektrik güç (Seebeck etkisi) üretimine destek olacağı vurgulanmıĢtır. Jónsson vd[6], yaptıkları
çalıĢmada hidrojen üretiminde jeotermal enerji kullanımını incelemiĢlerdir. Jeotermal buharın yüksek
sıcaklık elektroliz iĢleminde kullanılmasıyla hidrojen üretiminde %19 oranında maliyet azalması
sağlanacağı ortaya konmuĢtur. Ingason vd[12], Ġzlanda‟ da yenilebilir enerji olarak hidrojen üretiminin
optimizasyonu üzerine bir çalıĢma yapmıĢlardır. Bu çalıĢmada, hidroelektrik ve jeotermal güç
santrallerinden elde edilen elektrik enerjisini kullanarak suyun elektrolizinden hidrojen üretmenin en
ekonomik yolları araĢtırılmıĢtır. Hand vd[13], ele aldıkları modelde besleme suyu sıcaklığını jeotermal
enerji ile arttırarak elektroliz iĢleminin veriminin ve diğer parametrelerin değiĢimini incelemiĢtir.
Elektroliz iĢleminde besleme suyunun çeĢitli sıcaklık değerleri için optimizasyon yapılmıĢ olup %17
oranında verim artıĢı sağlanmıĢtır.
Kanoğlu vd[14], jeotermal enerjinin hidrojen sıvılaĢtırmasında kullanımını araĢtırmıĢ ve bu amaçla üç
model geliĢtirerek bu modelleri termodinamik olarak incelemiĢlerdir. Uygun performans ölçütleri
tanımlanarak jeotermal su sıcaklığının ve hidrojen ön soğutma sıcaklığının performans üzerindeki
etkileri çalıĢılmıĢtır. Jeotermal enerjinin kullanımı ile sıvılaĢtırma için gerekli iĢin önemli ölçüde
azaltılabildiği ortaya konmuĢtur. Kanoğlu vd[15], jeotermal enerji destekli bir yüksek sıcaklık elektrolizi
sisteminin eksergoekonomik analizini yapmıĢtır. Kanoğlu vd[16], jeotermal enerjinin hidrojen üretimi ve
sıvılaĢtırılmasında kullanımı için geliĢtirdikleri yedi modelin birinci yasaya dayalı termodinamik analizini
gerçekleĢtirmiĢtir. Yılmaz vd[17], jeotermal enerjinin hidrojen üretimi ve sıvılaĢtırılmasında kullanımı
için geliĢtirdikleri yedi modelin basit ekonomik analizini yapmıĢlar. Bu farklı modellerden üretilen
hidrojenin birim maliyetlerini, kendi içinde kıyaslamıĢlardır.
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Literatür araĢtırmasından anlaĢılacağı gibi jeotermal enerji kullanılarak hidrojen üretimi ve
sıvılaĢtırılması konusundaki çalıĢmalar oldukça sınırlıdır. Bu çalıĢmada, belli sıcaklık ve kütlesel
debiye sahip bir jeotermal kaynaktan üretilen elektrikle çalıĢan bir sıvılaĢtırma sistemi bilgisayar
ortamında modellenerek, hidrojen sıvılaĢtırma yapılacak. Burada sıvılaĢtırılan hidrojenin birim maliyeti,
termodinamik ve termoekonomik olarak incelenecektir. Öncelikle modellenen jeotermal destekli
hidrojen sıvılaĢtırma sisteminin enerji ve ekserji analizleri yapılacaktır. Bu analiz sonuçlarına bağlı
olarak da termoekonomik analiz yapılacaktır. Bu sistemden üretilebilen birim sıvı hidrojenin miktarı ve
ekserjetik maliyeti incelenecektir. Ayrıca, jeotermal kaynak su sıcaklığının değiĢiminin sıvılaĢtırılan
hidrojenin ekserjetik birim maliyeti üzerindeki etkisi incelenecektir.

2. SĠSTEMĠN BĠLGĠSAYAR ORTAMINDA MODELLENMESĠ VE ÇALIġMA PRENSĠBĠ
Bu sistemde yüksek sıcaklıktaki sıvı yoğunluklu jeotermal akıĢkan yalnızca birleĢik püskürtmeli binary
güç çevriminde elektrik iĢi üretmek için kullanılmaktadır. BirleĢik püskürtmeli binary jeotermal güç
çevriminde üretilen elektrik iĢi, Claude sıvılaĢtırma çevrimine giren gaz hidrojenin depolama için
sıvılaĢtırmasında gerekli iĢi temin etmek için kullanılmaktadır. Böylece sıvılaĢtırma çevriminde
hidrojenin sıvılaĢtırılması için gerekli kompresör iĢi, sıvılaĢtırma çevriminde kroyejenik türbinden elde
edilen iĢ ve jeotermal çevrimden elde edilen elektrik iĢi ile daha da düĢürülebilecektir. Bu modelde
sıvılaĢtırılan birim hidrojen miktarı termodinamik ve termoekonomik olarak incelenmesi düĢünülmüĢtür.
Bu iĢlemler yapılırken sistem ve sistem elemanlarının enerji ve ekserji analizleri yapılacaktır. Bunlara
bağlı olarak termoekonomik analiz yapılarak sonuçlar değerlendirilecektir. Sistem bilgisayarlı
simülasyon programları olan EES programı ile termodinamik olarak analiz edilmiĢtir. Daha sonra aynı
sistem Aspen Plus V8.4 ile ekonomik analizi yapılmıĢtır. Bu değerler termodinamik olarak ve literatür
ile kıyaslanmıĢtır. Sistemin çalıĢma prensibi bir çizim programıyla, karmaĢıklığı sadeleĢtirilerek,
çalıĢma prensibinin anlaĢılabilmesi için ġekil 1‟deki gibi gösterilmiĢtir.
Q R

Wkomp

Welektrik

Wtürbin

ġekil 1. Flash binary jeotermal çevriminden üretilen elektrik Claude sıvılaĢtırma çevriminde hidrojenin
sıvılaĢtırılmasında kullanılarak hidrojen gazı sıvılaĢtırma sistemi.
Yüksek sıcaklıktaki jeotermal akıĢkan, doğrudan birleĢik püskürtmeli binary güç çevriminde elektrik
üretiminde kullanılarak, sıvılaĢtırma çevrimin enerji ihtiyacını karĢılamak için kullanılmaktadır. Burada
200ºC‟de ve 100 kg/s debide olan jeotermal suyla güç çevriminde EES programı simülasyonu ile 7572
kW elektrik iĢi üretilmektedir. Calude sıvılaĢtırma çevriminde ise, 12 durumunda 25ºC ve 100 kPa
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basınçta birim hidrojen sıvılaĢtırılması için gerekli iĢ, idealde 11097 kJ/kg sıvı hidrojen (3.08 kWh/kg
sıvı hidrojen) olarak hesaplanmıĢtır. Bu değer sıvılaĢtırma çevrimi gerekli termodinamik kabuller
yapılarak EES programıyla bilgisayar ortamında gerçek olarak çalıĢtırıldığında, birim hidrojenin
sıvılaĢtırılması için gerekli gerçek iĢ 54,292 kJ/kg sıvı hidrojen (15.08 kWh/kg sıvı hidrojen) olarak
hesaplanmıĢtır.
Modellenen sistemin termodinamik analizi ekipmanların kontrol hacim ve sabit rejim Ģartlarında
çalıĢtığı varsayılarak yapılmıĢtır. Sistemdeki elemanların basınç kayıpları ihmal edilmiĢtir. Türbin ve
pompaların izantropik verimlilikleri, güncel üretici firmalarının internet verileri kullanılarak, %85 kabul
edilmiĢtir. Jeotermal akıĢkan sisteme giriĢte 1 durumunda 200ºC ve 100 kg/s kütle debisine sahip sıvı
yoğunluklu olarak kabul edilmiĢtir. EES programı kullanılarak kısılma vanası için basit bir basınç
optimizasyonu yapılmıĢ ve kısılma basıncı 600 kPa olarak alınmıĢtır. Binary güç çevrimi için birim
enerji miktarı sıcaklık bazında daha yüksek olan izobütan gibi bir ikincil akıĢkan seçilmiĢtir. Ġzobütanın
türbin giriĢ ve çıkıĢ basınçları kızgın buhar bölgesi dikkate alınarak belirlenmiĢtir. Bu bağlamda
izobütan türbin giriĢ çıkıĢ basınları 2100 kPa ve 400 kPa olarak seçilmiĢtir. Ġzobütana ısı geçiĢinin
sağlandığı ısı değiĢtiricinin tasarımı için Pinch noktası sıcaklık farkı 5ºC olarak kabul edilmiĢtir ve
tasarım kabulleri ġekil 2‟de gösterilmiĢtir. Soğutma suyu ve havası için çevre Ģartları kabulleri olan
25°C ve 100 kPa referans alınmıĢtır. Bu bağlamda modelin genel enerji ve ekserji denklemleri aĢağıda
Tablo 1‟de verilmiĢtir. Model EES ve Aspen Plus programında yazılarak analiz sonuçları alınmıĢtır.
ġekil 2‟de jeotermal akıĢkanın enerjisini izobütana aktarmak için kullanılan ısı değiĢtiricinin pinch
noktası analizi yapılmıĢtır. Pinch analizi ısı değiĢtiricilerde iki farklı termodinamik özelliğe sahip
akıĢkanın arasında enerji analizi için kullanılan önemli bir parametredir. Bu sistemde jeotermal sıvı
akıĢkan 6 durumunda 158.8ºC‟dedir. Bu akıĢ ile izobütanın sıcaklığının 148.8ºC‟ye kadar
çıkarılabileceği kabul edilmiĢtir. Ġzobütanın kritik sıcaklığı 134.7ºC‟dir. Yani 148.8ºC‟de izobütan kızgın
buhar halindedir. Fakat izobütan ısı değiĢtiriciye girmeden önce 2 durumunda 31ºC‟de doymuĢ sıvı
halindedir. Yani, jeotermal akıĢkanın sıcaklığı faz değiĢimi olmaksızın 73.46ºC‟ye kadar düĢerken,
izobütanın sıcaklığı doyma sıcaklığı olan 103.1 ºC‟ye kadar artacak, daha sonra gizli ısı bölgesinde
sabit sıcaklıkta entalpi değiĢimi olacaktır. Bu noktadan sonra sıcaklık tekrar 8 durumunda 148.8ºC‟ye
kadar kızgın buhar bölgesinde artacaktır. Burada jeotermal akıĢ ile izobütan akıĢın doyma sıcaklığı
arasındaki fark pinch noktası farkı olan ∆Tpp sıcaklığını vermektedir. Daha önce yapılan
çalıĢmalarımızdan referans alınarak pinch noktası sıcaklık farkı 5ºC alınmıĢtır. Ġzobütan akıĢın
karakteristiğine göre belirlenecek olan jeotermal akıĢın pinch noktası sıcaklığı ise 108.1ºC (Tpp= Tvap
+∆Tpp = 103.1+5=108.1ºC) olmaktadır.

ġekil 2. Binary jeotermal çevriminde ısı değiĢtiricinin pinch noktası analizi.
SıvılaĢtırma çevrimine 12 durumunda 25ºC ve 100 kPa olarak giren hidrojen gazı sistemin ikinci kısmı
olan Claude sıvılaĢtırma çevriminde sıvılaĢtırılmak üzere kompresörde 13 durumuna sıkıĢtırılarak
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birinci ısı değiĢtiriciye gönderilmektedir. Hidrojen ve helyum dıĢındaki tüm gazlar basit Linde
yöntemiyle Joule-Thomson etkisinden faydalanılarak, çevre sıcaklığından ve belli bir yüksek basınçtan
itibaren kısılarak sıvılaĢtırılabilirler. Fakat hidrojenin sıvılaĢtırılabilmesi için sıcaklığının ˗173ºC civarına
düĢürülmesi gerekmektedir. P-h diyagramı üzerindeki eğriler incelenirse, belli bir basınçtan baĢlanarak
gerçekleĢen kısılma iĢlemlerinde kısılma baĢlangıcındaki sıcaklık ne kadar düĢükse kısılma
sonucunda sıcaklıkta meydana gelen azalmanın o kadar büyük olacağı görülür. ÇalıĢmamızda Claude
sıvılaĢtırma çevrimini seçmemizin nedeni, hidrojeni diğer gazlarla ara soğutma banyolarına maruz
bırakmamaktır. Bir sebep de, Linde yönteminde kullanılan basınç düĢürücü valf yerine iĢ üreten bir
türbin kullanılabilse idi geniĢleme sonunda sıcaklıkta meydana gelen azalma çok daha büyük olurdu.
Claude sıvılaĢtırma çevrimi, termodinamik çevrimlerin birleĢmesinden meydana gelmektedir.
EĢentropili ve eĢentalpili çevrimlerin birleĢimidir. Bu çevrimde kompresör, ısı dönüĢtürücü, türbin ve JT vanası vardır.

ġekil 3. Claude sıvılaĢtırma çevriminin sıcaklık entropi (T-s) diyagramı.
Claude sıvılaĢtırma çevriminde türbinde eĢ entropili genleĢme gerçekleĢirken, J-T vanasında ise eĢ
entalpili genleĢme gerçekleĢmektedir. Sisteme 12 durumunda verilen hidrojen gazının bir kısmı
türbinde genleĢtirilmek için kullanılır ve soğutulur. Türbinden e durumunda çıkan soğuk hidrojen gazı,
ısı değiĢtiriciler sayesinde 14 durumundaki hidrojen gazının ön soğutmasında kullanılmaktadır. Ön
soğutma iĢleminden geçen hidrojen gazı, J-T vanasında 17 durumunda daha da soğutulur. GenleĢme
vanasında basınç ve sıcaklıkta değiĢim olurken, çevreden ısı alınma ya da çevreye ısı verme iĢlemi
olmaması ya da akıĢkanın kinetik enerjisinde değiĢim olmamaktadır. 16 durumunda hidrojen gazı bu
süreçte basınç düĢününe maruz kalarak, entalpi değiĢimi olmaksızın 17 durumuna genleĢir.
Bu çevrimde 12 durumunda ilave edilen hidrojen gazı bir önceki çevrimden gelen gazın
sıvılaĢtırılamayan kısmıyla karıĢtırılır ve karıĢım 12 durumundan 13 durumuna sıkıĢtırılır. SıkıĢtırılmıĢ
gazdan ısı bir soğutucu ile atılır. Burada nitrojen ile soğutma yapılmaktadır. ÇalıĢmamızda detaylı
nitrojen iĢi hesabına girilmemiĢtir, yalnızca birim hidrojeni sıvılaĢtırma için gereken nitrojen iĢi referans
olarak alınmıĢtır. Yüksek basınçtaki gaz rejeneratif karĢı akıĢlı ısı değiĢtirici (I)‟de 14 durumuna
sıvılaĢtırılamamıĢ gaz tarafından soğutulur. Sonra diğer iki rejeneratif ısı değiĢtiricilerden (II ve III)
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geçirilerek 16 durumuna kısılma vanasından önce, doymuĢ sıvı-gaz karıĢımı biraz daha soğutulur.
Burada hidrojen doymuĢ sıvı-gaz karıĢımı halindedir. Sıvı hidrojen istenen ürün olarak ayrıĢtırıcının
alt kısmında toplanır, sıvılaĢmayan hidrojen gazı da tekrar çevrim yapmak üzere sisteme gönderilir.
Sonuç olarak sıvılaĢmayan hidrojen gazı, 12 durumunda temiz tamamlama gazıyla karıĢtırılır ve
çevrim yeniden baĢlatılır.

3. SĠTEMĠN TERMODĠNAMĠK ANALĠZĠ
Modellenen sistemin termodinamik analizi, sistem bileĢenlerinin her biri kontrol hacim kabul edilerek
incelenerek yapılmıĢtır. Sistem geneli ve sistem bileĢenleri düzgün hal durumunda ve kontrol hacim
olarak incelenmiĢtir. Kinetik ve potansiyel enerjiler ihmal edilmiĢtir. Ölü hal için çevre sıcaklığı ve
basıncı olarak standart kabuller olan 25ºC ve 100 kPa referans alınmıĢtır. Böylece genel kütle, enerji
ve ekserji denklemlerini aĢağıdaki gibi yazılabilir:

 m   m
Q  W   m h   m h
E x
 W   m ex   m ex  E x
i

e e

heat

(1)

e

(2)

i i

e

e

i

i

(3)

dest

 kütlesel akıĢ debisini, h durum entalpisini, i ve e sisteme giriĢ ve
Bu denklemlerde; Q ısıyı, W iĢi, m

çıkıĢ durumlarını, Exheat ısıl ekserjiyi ve E xdest ise ekserji yıkımını ifade etmektedir.
Özgül akıĢ ekserjisini ve toplam ekserjiyi herhangi bir durum için aĢağıdaki gibi yazabiliriz:

ex  ( h  h0 )  T0 ( s  s0 )
 ( ex )
Ex  m

(4)
(5)

Buradaki, alt indis 0 ölü hali (çevresel Ģartları), T0 ise sistemin çalıĢtığı çevre sıcaklığını ifade
etmektedir.
Kaynak sıcaklığı Ts ve sistemin çalıĢtığı çevre sıcaklığı T0 olan bir jeotermal kaynaktan üretilebilecek
maksimum özgül iĢ Ģöyle hesaplanabilir:

wmax  ( hs  h0 )  T0 ( ss  s0 )
Bu çalıĢmada sistemin güç üretim kısmı olan jeotermal santral için enerji ve ekserji verimliği
denklemleri, jeotermal akıĢkanın kuyu baĢı durumu dikkate alınarak, aĢağıdaki gibi hesaplanabilir,
Wgeo
ηgeo 
(6)
m geo h1  h0 

 geo 

Wgeo

m geo h1  h0 T 0 s1  s0 

(7)

Sistemin sıvılaĢtırma çevriminde türbin aracılığıyla da iĢ üretilmektedir ve bu iĢ kompresör iĢini
sağlamak için kullanılmaktadır. Böylece net iĢ ihtiyacı düĢürülmektedir. Sisteme verilen hidrojen gazı
kompresör ile sıkıĢtırılarak ısı değiĢtiriciye gönderilmektedir. Bu gazın yaklaĢık %60‟ı (x) türbin
kısmında geniĢletilmekte ve diğer kısmı ise ikinci ısı değiĢtiriciye gönderilmektedir. SıvılaĢtırma çevrimi
için, sistem elamanlarında ısı kayıpları ihmal edilerek, bir enerji denge denklemi yazmak istersek
aĢağıdaki gibi yazabiliriz[18]:

 m
 f )h12  m
 f hf  m
 e he  m
 h13  m
 e h14  0
(m

(8)
Termodinamik Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 1732 _______

Türbine gönderilen gaz miktarı oranı:
x

m e
m

(9)

Çevrimde sıvılaĢtırılabilen hidrojen gazı miktarı:

yliq 

m f

h12  h13
h h
 x 14 e
h12  h f
h12  h f



m

Çevrimde türbinden üretilen iĢ:
 e ( h14'  he )
Wturb  m

(10)

(11)

Toplam sıvılaĢtırma iĢi, kompresör iĢinden üretilen türbin iĢi çıkarılarak aĢağıdaki gibi detaylı
yazılabilir:

win  wcomp  wturb  T12( s12  s13 )  ( h12  h13 )  x( h14  he )

(12)

Son olarak birim kütle hidrojeni sıvılaĢtırmak için gerekli iĢ miktarının, ön soğutmada kullanılan nitrojen
iĢi de hesaba katılarak hesaplanması için aĢağıdaki ifade türetilmiĢtir:

wact,liq 

wcomp  wN 2  wturb

(13)

yliq

Burada birim hidrojen sıvılaĢtırılmasında kullanılan özgül nitrojen iĢi tahmini olarak literatürden 7760
kJ/kg olarak alınmıĢtır[10]. ÇalıĢmalarımızdaki sıvılaĢtırma çevrimlerinde birim iĢi için bu değer bütün
sıvılaĢtırma kısımlarında kullanılmıĢtır.
ġekil 1‟e göre sistemin sıvılaĢtırma çevrimi için ideal Ģartlarda gerekli iĢi aĢağıdaki gibi
hesaplayabiliriz:



wrev,liq  h f  h12  T0 s f  s12



(14)

Burada sıvılaĢtırma çevrimin ekserji verimi, ideal iĢin gerçek iĢe oranı olarak da hesaplanabilir.
Literatürde FOM (figure of merit) olarak geçen bu ifade aynı zamanda ekserji verimini de ifade
etmektedir[14]:



wliq,rev

(15)

wliq,act

Bizim çalıĢmamızda temel olarak kullanacağımız yaklaĢım ekserji yakıt-ürün yaklaĢımı ile ekserji
verimi hesaplamaktır. Çünkü bu metot ile hem sistem geneli için hem de sistemin her bir bileĢeni
ekserji verimi ve kayıpları daha sağlıklı yapılabilmektedir. Bu ifadeyi Ģöyle ifade edebiliriz:

 liq

 Ex

 Ex

P

k

(16)

F

k

ġekil 1‟deki durum numaraları da dikkate alınarak bu ifade açıldığında aĢağıdaki denklemi yazabiliriz:
E xH 2 ,liq  E x12
 liq  
(17)
W
 W  W
comp

N2

turb

Termodinamik Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 1733 _______

SıvılaĢtırma çevrimi için etkinlik katsayısı olan COP değeri ise aĢağıdaki gibi ifade edilebilir:

COPliq,act 

Q L ,liq
m 12h12 m f h f

Wliq Wcomp  W N 2  W turb

(18)

Burada Q L ,liq sıvılaĢtırma için hidrojenden atılan ısı miktarını göstermektedir ve Wliq ise sıvılaĢtırma
için harcanan iĢi göstermektedir.
Modellenen sistemin geneli için ekserji yakıt-ürün (F-P) yaklaĢımı ve muadili olan ekserji kaybını ifade
eden ekserji verimi ifadesi Ģöyledir:

 overall

 Ex

 Ex

P

k

k

 Ex
1
 Ex

D

k

F

(19)
F

k

Ayrıca, ekserji verimini sisteme toplam girenlerin ekserji ve sistemden toplam çıkanların ekserjisi
olarak hesaplamak istersek, aĢağıdaki gibi yazabiliriz:

E xliq,H  E x11

2
 overall  
Exgeo,in  Wcomp  W nit  W turb  Wgeo

(20)

Bu denklemde sisteme giren toplam ekserjiyi jeotermal akıĢkanın ekserjisi ve sisteme olan iĢ girdileri
olan kompresör ve türbin iĢleri göstermektedir. Sistemden çıkanların toplam ekserjisini ise, 11
durumunda gaz olarak sisteme giren hidrojenin sıvı halinde çıkıĢında arasındaki ekserji farkı ifade
etmektedir.
Burada sisteme net enerji girdisi jeotermal akıĢkanın ekserjisi ve sıvılaĢtırma için harcanan iĢ
oluĢturmaktadır. Sistemden net üretilen enerji kısmını ise, sıvılaĢtırma çevriminin ısı yükü ifade
etmektedir. Böylece modellenen sistem için genel bir etkinlik katsayısı yazmak istersek aĢağıdaki gibi
yazılabilir:

COP overall 

E geo,in

Q L ,liq
 Wliq  Wgeo

(21)

Bir termodinamik sistemin detaylı ekserji analizi yapılırken her bir bileĢenin ekserji yıkımı oranı da
hesaplanmalıdır. Sürtünme, karıĢım, kimyasal tepkimeler, sonlu bir sıcaklık farklı aracılığı ile ısı geçiĢi,
serbest geniĢleme, sanki-dengeli olmayan sıkıĢtırma veya geniĢleme gibi tersinmezlikler daima entropi
üretir ve entropi üreten herhangi bir Ģey o sistemin ekserjisini yok eder. Yani sistemden ekserji kaybı
olmaktadır. Bu kayıplar sistem bileĢenleri bazında incelenmelidir. Hesaplanan bu ekserji kaybının,
sisteme olan toplam ekserji girdisine oranı ve sistemdeki toplam ekserji kaybı ile aralarındaki iliĢki
hesaplanmalı ve incelenmelidir. Bu durumda, düzenli hal ve akıĢa sahip bir bileĢenin ekserji kaybı
aĢağıdaki gibi hesaplanabilir:
E xdest  T0 Sgen

(22)

Burada, S gen bileĢenin entropi üretimi miktarını ifade eder. Ekserji kaybı denklem 22‟den da
görülebileceği gibi entropi üretimi ile orantılıdır. Sistemdeki yok olan ekserji, kaybedilen iĢ potansiyelini
temsil eder ve buna aynı zamanda tersinmezlik veya kayıp iĢ de diyebiliriz. Herhangi bir sistem
bileĢeninin sisteme sağlanan toplam ekserji girdisine oranı o bileĢenin ekserji yıkım oranını ifade eden
bir parametre olarak karĢımıza çıkar. Bu bileĢenin yıkım oranını aĢağıdaki gibi ifade edebiliriz[19]:
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(23)

fuel

Alternatif olarak, herhangi bir sistem biliĢeninin ekserji yıkım oranı sistemin toplam ekserji yıkım
oranına kıyaslanarak aĢağıdaki gibi hesaplanabilir[19]:

y*dest,k 

E xdest,k
E x

(24)

dest, total

Yukarıda tanımlanan, iki ekserji yıkım oranı parametresi de, sistemin çeĢitli bileĢenlerinin sistem
üzerindeki ve birbirleri arasındaki toplam ekserji kayıplarının kıyaslanmasında ve yorumlanmasında
kullanıĢlı olacaktır.

4. SĠSTEMĠN EKONOMĠK VE TERMOEKONOMĠK ANALĠZĠ
Bir termodinamik sistemin modellenmesinin baĢarılı bir Ģekilde tamamlanabilmesi için projede yer alan
ilk yatırım ve iĢletme maliyetleri, giren yakıtın ve çıkan ürünün maliyetleri, bakım masrafları gibi ana
maliyetler hakkında bir ön tahmin ile, mühendislik ekonomisinden alınan teknikler, çevresel
düzenlemeler, teknolojik ve ekonomik girdiler ile iliĢkili olarak çeĢitli kabul ve düzenlemelerin göz
önüne alınması gereklidir[20]. Termodinamik sistemler için, tasarım özelliğine etki eden en büyük
faktörlerden birisi son ürünün maliyetidir. Bu durumda nihai maliyeti, belli bir ürünü üretmek, taĢımak
ve pazarlamak için ödenen fiyat olarak tanımlayabiliriz. Bir ürünün pazar fiyatı, genel olarak sadece
istenen kâr ve ürünün üretim maliyetlerinden etkilenmez, aynı zamanda sübvansiyon, düzenleme,
rekabet, talep gibi diğer ekonomik faktörlerden de etkilenir.
Termodinamik sistemlerin ekonomik analizinde, sisteme giren yakıt maliyetleri, iĢletme ve bakım
giderleri gibi masrafların giriĢ değerlerini bilmek önemlidir. Bununla birlikte bu maliyet bileĢenlerinin
değerleri ekonomik ömür içerisinde önemli bir Ģekilde değiĢebilir. Bu yüzden bütün maliyet bileĢenleri
için seviyelendirilmiĢ değerler, sistemin değerlendirilmesinde ve maliyet analizinde kullanılmıĢ
olmalıdır. SeviyelendirilmiĢ maliyet aĢağıdaki gibi tanımlanabilir[21]:
n

A  CRF

P

m



m 1



i eff 1  i eff

n

n

P
 1 

1  i eff

n

m

(19)

m 1

ve

Pm  Cm

1

1  ieff m

(20)

Bir termal sistemin “k” bileĢeni için ilk yatırım, iĢletme ve bakım masrafları ile ilgili maliyet oranının
ifadesi ise aĢağıdaki gibidir[20]:

   CC L  OMC L 
Z
k


τ



PEC k
PEC k



(21)

k

Yukarıdaki eĢitliğin sağ tarafındaki ilk terim ilk yatırım maliyetini ( Z CI ), ikinci terim ise iĢletme ve bakım
masraflarını ( Z OM ) ifade etmektedir. Sisteme giren kaynak giderlerinin seviyelendirilmiĢ maliyet oranı
ise aĢağıdaki Ģekilde ifade edilir:
EXC L

C
EX 
τ

(22)
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Konvansiyonel bir ekonomik analizde, fiyat dengesi yazılırken genellikle bütün sistem maliyetleri
aĢağıdaki iliĢkide ifade edildiği Ģekilde formüle edilebilir[20]:
CI
OM
C P,TOT  C F,TOT  Z TOT
 Z TOT

(23)

Sistemin ürünü ile iliĢkili maliyet değeri C P , ürünün üretilmesi sırasında oluĢan maliyetler toplamına
eĢittir. Bu maliyetler, yakıt maliyeti C F , ilk yatırım ile ilgili maliyet Z CI ve iĢletme ve bakım Z OM
masraflarından oluĢmaktadır. Bir yakıt ve ürün ile iliĢkili tek bir akım söz konusu olduğunda, yakıt ve
ürün akıĢı kullanılır. Z CI ve Z OM değerleri sırasıyla yıllık iĢletme ve bakım maliyetleri ile sermaye
yatırımlarının yıllık katkılarına ve sistemin bir yılda çalıĢtığı zaman biriminin değerine bölünmesiyle
elde edilir. Bu iki değiĢkenin toplamı Z ile gösterilir ve aĢağıdaki gibi ifade edilir:

Z  Z CI  Z OM

(24)

Literatürde birçok termoekonomik maliyet hesaplama yaklaĢımı mevcuttur. Biz yaygın olan ve
uygulaması daha pratik ve makul değerlendirilebilecek sonuç verebilen SPECO (özgül ekserji maliyeti
hesaplama metodu) metodu kullanacağız. SPECO uygulamasının temel ilkeleri, madde ve enerji
akımlarının yerine doğrudan ekserji akımlarına uygulanmasıdır[22]. BileĢenlerin yakıt ve ürünlerinin
sistematik bir Ģekilde tanımı için yerel ortalama maliyetlerin ve bu maliyetlerin hesaplamasında
kullanılan yardımcı maliyet denklemlerinin çıkarılabilmesi için yakıt-ürün temeline dayanan
değerlendirmenin elveriĢli olduğu literatürdeki çalıĢmalarla kanıtlamıĢtır. SPECO metodu aĢağıdaki Ģu
adımdan oluĢur: Ekserji akımlarının belirlenmesi termodinamik analiz ile ve her bir sistem bileĢeni için
yakıt ve ürünün belirlenmesi ise SPECO metot ile maliyet denklemleri ve yardımcı eĢitliklerin çıkarımı
ise termoekonomik analiz ile yapılır.
Yakıt ( F ) yaklaĢımı ise, bir ekserji akımı içerisinde herhangi bir sistem bileĢeninden ekserjinin
çıkarılması olarak tanımlanır. Yakıtın belirlenmesinde giriĢ ve çıkıĢ arasındaki ekserji farkı göz önüne
alınır. Ürün ( P ) yaklaĢımı ise, ilgili sistem bileĢeninin içindeki bir ekserji akımına ayrıca ekserji
eklenmesi durumu ile iliĢkilidir. Ürün yaklaĢımı, sistem bileĢeni içinde ürün olarak tanımlanan akımlara
eklenecek her ekserji akımının aynı ortalama maliyette olduğunu kabul eder. Bu kural, ürün akım
sayısının bir eksiği kadar ilave yardımcı denklem çıkarılmasını sağlar.
Sistemlerdeki kütle, ısı ve iĢ akıĢlarının kullanılabilir termodinamik değerlerinin ekserji ile belirlenebilir
olmasından dolayı, termal sistemlerde maliyet ataması yapılırken ekserjinin kullanılması anlamlıdır.
Termoekonomi; kaçınılmaz bir biçimde çevre ile etkileĢimde olan termal bir sistemin, bu etkileĢimlere
maliyetin atanması ile meydana gelen son derece gerçekçi bir değerlendirme yöntemidir[20]. Bu
uygulama „ekserjinin maliyetlendirilmesi‟ olarak adlandırılır. Ekserjinin maliyetlendirilmesinde her bir
ekserji akımı karakteristik bir maliyetle iliĢkilidir. Böylece sisteme giren ve çıkan ekserji ile iliĢkili
maliyet, ekserji ile iliĢkili güç ve ısı akımı aĢağıdaki denklemlerle ifade edilebilir,

 i exi )
C i  ci Exi  ci ( m
 eexe )
C e  ce Exe  ce ( m


C c W

(25)

C q  cq E xq

(28)

w

w

(26)
(27)

Yukarıdaki eĢitliklerde ci, ce, cw, ve cq sırasıyla sistem giriĢ ve çıkıĢında, iĢ ve ısıya bağlı birim madde
akıĢ ekserjisinin ortalama maliyetini temsil eder. Bunların maliyet oranları ise, C i , C e , C w and C q ile
gösterilir. E xi ve E xe giriĢ ve çıkıĢtaki ekserji oranlarını, W gücü, E xq ısı transferi ile iliĢkili ekserji
oranını ifade eder. Buradan hareketle, bir sistem bileĢeni için alınan ısı ve üretilen güce bağlı
ekserjetik maliyet dengesi aĢağıdaki gibi yazılabilir:
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 Z k

(29)

i

Yukarıdaki eĢitlik, bir sistem bileĢeni için sistemden çıkan ekserji akımının toplam maliyetinin, bu
maliyeti hesaplayabilmek için gerekli olan tüm harcamalara eĢit olduğunu basit bir Ģekilde ifade eder:
giren ekserji akımının maliyeti artı ilk yatırım ve diğer maliyetler. Bu maliyet denge eĢitliğinde dikkat
edilmesi gerekli husus, bir bileĢene iĢ girdiğinde (pompa ve kompresördeki gibi) sol taraftaki ikinci
terim bu ifadenin sağ tarafına pozitif iĢaretiyle birlikte yazılmalıdır. Maliyet dengesinde tüm terimler
pozitif olarak yazılır. Herhangi bir k bileĢeni için giren ve çıkan ekserji oranları ekserji iliĢkilerinin
kullanılmasıyla hesaplanır. Z k terimi ilk olarak k bileĢeni ile iliĢkili ilk yatırım ve iĢletme ve bakım
maliyetlerinin hesaplanmasıyla daha sonra sistem çalıĢmasının birim zamandaki (yıl, saat, saniye)
seviyelendirilmiĢ değerlerinin hesaplanmasıyla elde edilebilir.

5. SONUÇLAR VE YORUMLAR
AĢağıda verilen Tablo 1‟de modellenen sistemin durumlar bazında basınç, sıcaklılık ve akıĢkanların
termodinamik özellikleri verilmiĢtir. Ayrıca jeotermal suyun, izobütan ve havanın ekserji değerleri
verilmiĢtir. Verilen termodinamik değerler ġekil 1‟deki sistemin durum numaralarına göredir. Sistemin
ölü hal özellikleri 25°C ve 100 kPa kabul edilerek ekserji oranları hesaplanmıĢtır ve Tablo 1‟de ona
göre verilmiĢtir. AkıĢkanın, jeotermalin ve hidrojenin termodinamik özellikleri bilgisayar simülasyon
programı olan EES aracılığıyla hesaplanmıĢtır. Ayrıca hesaplamalarda EES ve Aspen Plus
programında yapılan simülasyonlara göre sonuçlar değerlendirilmiĢtir.
Tablo 1. ġekil 1‟de verilen sistemin termodinamik verileri.

Durum
0
0'
0''
0'''
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14'
15
16
17
18

AkıĢkan
Jeotermal
Ġzobütan
Hava
Hidrojen
Jeotermal
Jeotermal
Jeotermal
Jeotermal
Jeotermal
Jeotermal
Jeotermal
Ġzobütan
Ġzobütan
Ġzobütan
Ġzobütan
Hidrojen
Hidrojen
Hidrojen
Hidrojen
Hidrojen
Hidrojen
Hidrojen
Hidrojen

Basınç
P
(kPa)

Sıcaklık
T
(°C)

100
100
100
100
1555
600
600
10
10
600
600
2100
400
400
2100
100
5000
5000
5000
5000
5000
100
100

25
25
25
25
200
159
159
45
45
159
76
149
100
30
31
25
25
-113
-113
-210
-226
-253
-208

Kütle
debisi

m
(kg/s)
100
60.8
2793
1
100
100
8.72
8.72
8.72
91.28
91.28
60.8
60.8
60.8
60.8
1
1
1
0.6
0.4
0.4
0.4
0.236

Entalpi
h
(kJ/kg)
104.8
599
298.6
3929
852.3
852.3
2756
2233
191.8
670.40
318.6
802.7
732.5
270.8
274.5
3929
3951
2015
2015
732.4
450.7
450.7
926

Entropi
s (kJ/kg•K)
0.3672
2.515
5.699
53.37
2.331
2.352
6.759
7.049
0.649
1.931
1.029
2.689
2.722
1.245
1.246
53.37
37.24
28.55
28.55
16.07
10.85
22.17
34.61

Özgül
ekserji

ex
(kJ/kg)
0
0
0
0
162.3
155.9
746.4
137
2.851
99.5
16.51
151.5
71.27
50.03
53.15
0
4844
5497
5491
7934
9209
5833
2602

Ekserji

E x
(kW)
0
0
0
0
16227
15591
6509
1194
24.86
9082
1507
9209
4332
3041
3231
0
4844
2199
3294.6
3174
3683
2333
614
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19
20
e
g
f
geo,rein

Hidrojen
Hidrojen
Hidrojen
Hidrojen
Hidrojen
Jeotermal

100
100
100
100
100
36

-201
-143
-210
-253
-253
74

0.836
0.836
0.6
0.236
0.164
100

999.7
1613
904.5
448.4
0.001913
307.6

35.69
25.76
34.27
22.06
0.00009282
0.9971

2355
5925
2681
5833
11974
14.92

1968
4954
1608
1376
1963.7
1492

Bu çalıĢmada modellenen sistem, yüksek sıcaklıktaki jeotermal akıĢkan doğrudan birleĢik püskürtmeli
binary güç çevriminde elektrik üretiminde kullanılarak sıvılaĢtırma çevrimin enerji ihtiyacını karıĢılmak
üzere kullanılmaktadır. Burada 200ºC‟de ve 100 kg/s debide olan jeotermal suyla güç çevriminde EES
programı ile yapılan simülasyonda 7572 kW iĢ üretilmektedir. Sistemin Claude sıvılaĢtırma çevriminde
ise, 12 durumunda 25 ºC ve 100 kPa basınçta birim hidrojen sıvılaĢtırılması için gerekli iĢ, idealde
11097 kJ/kg sıvı hidrojen (3.08 kWh/kg sıvı hidrojen) olarak hesaplanmıĢtır. Bu değer sıvılaĢtırma
çevrimi için gerekli termodinamik kabuller yapılarak EES programıyla bilgisayar ortamında gerçek
olarak çalıĢtırıldığında, birim hidrojenin sıvılaĢtırılması için gerekli iĢ 54,292 kJ/kg sıvı hidrojen (15.08
kWh/kg sıvı hidrojen) olarak hesaplanmıĢtır. Bu da Ģu demek oluyor, bu modellemede birim zamanda
0.14 kg/s sıvılaĢtırılıyor. BaĢka bir ifade ile 1 kg jeotermal su ile 0.0014 kg hidrojen sıvılaĢtırılabiliyor.
Sitem bileĢenlerinin enerji ve ekserji değerleri, ekserji verimi ve kayıpları Tablo 2‟de verilmiĢtir.
Jeotermal güç çevrimi kısmının enerji ve ekserji verimleri %10.4 ve %46.6 olarak hesaplanmıĢtır.
SıvılaĢtırma çevriminin ekserji verimi, aynı zamanda “figüre of merit (FOM)” diye adlandırılan ifade ile
%20.4 olarak hesaplamıĢtır. Bu ifade birim hidrojenin sıvılaĢtırılması için gerekli ideal ve gerçek iĢ
oranını göstermektedir. Fakat biz tablolar kısmında, sisteme giren yakıt ekserjisi ve sistemden çıkan
ürün ekserjisi olarak ifade edeceğiz. Çünkü sistemlerin termoekonomik analiz ve optimizasyonunda bu
yaklaĢım önem arz etmektedir. Ayrıca Tablo 2‟de sistem geneli ve sistem bileĢenlerinin enerji ve
ekserji oranları yakıt ürün yaklaĢımı dikkate alınarak hesaplanmıĢtır. Sistem geneli ve her bir sistem
bileĢeni için ekserji kayıpları hesaplanmıĢtır. Her bir sistem elemanın da ekserji verimi hesaplanmıĢtır.
Tablo 2. Jeotermal enerji destekli hidrojen sıvılaĢtırma sisteminin alt bileĢenlerinin enerji ve ekserji
özellikleri.
BileĢenler
Buhar
türbini
Ġzobütan
türbini
Pompa
Isı değiĢtirici
Hava
soğutmalı
kondenser
Su soğutmalı
kondenser
AyrıĢtırıcı
Kısılma
vanası
Kompresör
Is değiĢtirici I
Isı
değiĢtirici II
Isı
değiĢtirici III
Türbin
J-T vanası
Reseptör
Sistem geneli

Q (kW)

W (kW)

E x F (kW)

E x P (kW)

E x D (kW)

y (%)

y (%)

ε (%)

-

4562

5314

4562

752

13

1.25

85.85

-

4270

4877

3238

607

10.5

1.01

87.57

32112.3

223.5
-

223.5
7575

190.2
5978

33.36
1597

0.6
28

0.06
2.66

85.07
78.91

28066.8

-

1291

433.8

857.2

15

1.43

33.59

17799.3

-

1170

300.8

868.3

15

1.45

25.72

85230

-

15591

15591

0

0

0

100

85230

-

16227

15591

636

11

1.06

96.08

1192

5672
-

5672
4561

4844
2718

827.5
1842

-

-

85.41
60

532.4

-

2824

1050

1774

-

-

37.18

93.4

-

632

434.5

197.5

-

-

68.75

165026

666.5

1690
3683
2333
73663.4

666.5
2333
2333
60264

1023
1350
0
13399.4

-

-

40
63.34
100
81.8

15394

*
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AĢağıda ġekil 4‟te sistemin geneli için ekserji akıĢ diyagramı ekserji yakıt-ürün yaklaĢımına göre
verilmiĢtir. Modellenen sistemin geneli için düĢünüldüğünde ekserji akıĢ Ģeması görülmektedir.

ġekil 4. Modellenen jeotermal hidrojen sıvılaĢtırma sisteminin geneli için ekserji akıĢ diyagramı.
Tablo 3‟te sistem bileĢenlerinin zamana bağlı maliyet değerleri türetilmiĢtir. Burada maliyetlerin
levelize edilmesi gerekmektedir. Toplam maliyetin gerekli geri ödeme miktarı ve iĢletme bakım
maliyetlerinin levelize edilmiĢ değerler ile zamana bağlı maliyet akıĢları hesaplanmıĢtır.
Tablo 3. Sistem bileĢenlerinin ilk yatırım (PEC) ve iĢletme ve bakım maliyetleriyle (OMC) iliĢkili maliyet
oranları (Maliyet değerleri 2014 yılı Ocak Amerikan Doları ($) ortalama değeri esas alınarak
çıkarılmıĢtır, Aspen PlusV8.4 Programı güncel ekonomik veri tabanları kullanılmıĢtır).
Model bileĢenleri
FlaĢ vanası
Seperatör
Buhar türbini
Su soğutmalı kondenser
Binary ısı değiĢtirici
Ġzobütan türbini
Hava soğutmalı kondenser
Pompa
Kompresör
Isı değiĢtirici I
Isı değiĢtirici II
Isı değiĢtirici III
Türbin
J-T vanası
AyrıĢtırıcı
Diğer sistem bileĢenleri
Toplam ilk yatırım
Maliyetleri (PEC)
ĠĢletme ve bakım
Maliyetleri (OMC)

3

PEC (×10 $)
20.500
65.200
942.600
242.900
348.600
973.400
229.900
153.400
7,620.000
69.300
21.600
11.800
122.800
20.500
22.700
500.000
11,355.500

CI

Zk ($/h)
0.5289
1.682
24.32
6.266
8.993
25.11
5.931
3.957
196.6
1.788
0.5572
0.3044
3.168
0.5289
0.5856
12.9

OM

Zk ($/h)
0.1564
0.4973
7.19
1.853
2.659
7.425
1.754
1.17
58.12
0.5286
0.1648
0.09
0.9366
0.1564
0.1731
3.814

T

Zk ($/h)
0.685
2.179
31.51
8.119
11.65
32.54
7.685
5.128
254.7
2.316
0.722
0.394
4.105
0.685
0.758
16.71

2,766.390
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SPECO yöntemi temel alınarak, modellenen sistem için F ve P prensibi yardımıyla sistem bileĢenleri
için yeterli sayıda yardımcı eĢitlik geliĢtirilmiĢ ve bu eĢitlikler ile ekserjiye bağlı maliyet denge denklemi
olarak Tablo 4‟te verilmiĢtir. Teknik kabuller yapılarak yardımcı eĢitlikler yazılmıĢ ve buna göre
bilgisayar ortamında Aspen Plus programında kodlanarak çözümlenmiĢtir.
Tablo 4. Jeotermal enerjiyle elde edilen enerji ile hidrojen gazının sıvılaĢtırma çevriminde
sıvılaĢtırılması olan sistemin alt bileĢenlerinin ekserjiye bağlı maliyet denklemleri ve yardımcı eĢitlikler.

Model bileĢenleri

Ekserjiye bağlı maliyet denge
denklemleri

Yardımcı
eĢitlikler

 Z


C
1
EV  C 2

(biliniyor,
c1
jeotermal)
c 2 (değiĢken)

Kısılma vanası

Seperatör

 Z



C
2
SEP  C3  C 6

Buhar türbini

 Z



C
3
ST  C WS T  C 4

c3  c6
c ST (değiĢken)
c 4  c 63
c5  c 4

C 4  C 5   Z WCC  C b  C a

Su
soğutmalı
kondenser

ca  0

c b (değiĢken)
 Z


 C
C
8
IT
WIT  C 9

Ġzobütan türbini

Binary ısı değiĢtirici

Hava
soğutmalı
kondenser

Pompa
Kompresör

C 6  C 7   Z HE  C 8  C 11 






 C
 Z



C
9
10
ACC  C d  C c



c IT (değiĢken)
c 9  c8
c 7  c6
c 8 (değiĢken)
c10  c 9
cc  0

c d (değiĢken)
 Z

  W  C
C
10
P
P
11
 Z



C
12
COMP  WCOMP  C13

Isı değiĢtirici 1

C 12  C 20   Z HE1  C 13  C 14 

Isı değiĢtirici 2

C 20  C 19   Z HE2  C 14  C 15 

Isı değiĢtirici 3

C 18  C gas  Z HE3  C 15  C 16 

AyrıĢtırıcı

 Z



C
17
REC  C gas  C liquid

J-T vanası

 Z


C
16
EV 3  C17

c 5 (biliniyor)
c 6 (değiĢken)

c12 (biliniyor)
c13 (değiĢken)
c 20  c12

c14 (değiĢken)
c19  c20
c15 (değiĢken)
c18  c gas

c16 (değiĢken)
c liquid  c gas
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c e  c14'

 Z



C
14'
TURB  CWTURB  C e

Türbin

cTURB
(değiĢken)

Toplam maliyetin gerekli geri ödeme miktarı ve iĢletme bakım maliyetlerinin levelize değerleri ile
zamana bağlı maliyet akıĢları hesaplanmıĢ ve Tablo 5‟te gösterilmiĢtir.
Tablo 5. Jeotermal enerjiden hidrojen üretimi sisteminin durum numaralarına göre ekserji akıĢı,
maliyet akıĢı ve birim ekserji maliyet akıĢları gösterilmiĢtir.

Durum

E x (kW)

c ($/GJ)

C ($/h) Genel maliyet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14‟
15
16
17
18
19
20
geo,rein
e
g
f

16227
15591
6509
1194
24.86
9082
1507
9209
4332
3041
3231
0
4844
2199
3295
3174
3683
2333
614
1968
4954
1492
1608
1376
1964

0.5779
0.6137
0.6525
0.6525
0.6525
0.6525
0.6525
15.6
15.6
15.6
41.94
26.89
6.048
6.048
6.048
7.043
7.043
11.2
4.848
3.099
3.099
0.669
6.048
4.848
10.22

33.76
34.44
15.29
2.805
0.058
21.33
3.540
517.3
243.3
170.8
487.8
0
105.5
47.88
71.73
80.47
93.38
94.06
10.72
21.96
55.27
3.598
35.01
24.02
72.22

223.2

11.02

8.85

4270

19.94

306.5

4562

2.68

44.01

5672

10.38

211.9

WTURB

666.6

17.02

40.85

Sıvı
hidrojen

-

-

-

W P
W

IT

W ST
W

COMP

1.229 $/kg

Jeotermal santralden hidrojen sıvılaĢtırma çevriminde kullanılmak üzere üretilen elektriğin birim
ekserjetik enerji maliyeti 10,8 $/GJ (0,0386 $/kWh) olarak hesaplanmıĢtır. SıvılaĢtırma iĢinin ucuz olan
enerji kaynağı kullanılarak yapılmasıyla, sıvılaĢtırma çevrimine 12 durumunda atmosfer Ģartlarında ve
26,9 $/GJ (3.232 $/kg H2) ekserjetik enerji maliyetiyle giren hidrojen gazı çevrimi sıvı olarak 10.2 $/GJ
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(1.229 $/kg H2) ekserjetik enerji maliyeti ile terk etmektedir. Yani modellenen sistemde, ana
sıvılaĢtırma çevrimine nazaran sıvılaĢtırılan hidrojenin ekserjetik maliyeti %38,2 olarak azalmaktadır.
SıvılaĢtırma çevrimine 25ºC‟de 26.9 $/GJ ekserjetik enerji maliyeti ilen giren hidrojen gazının, çevrimi 252.9ºC‟de ve 10.2 $/GJ ekserjetik enerji maliyeti ile sıvı olarak terk ederek, %62 oranında ekserjetik
maliyetinde düĢüĢ olmaktadır.

7. SONUÇ
Jeotermal enerji bugün birçok ülkede yaygın olarak kul anılmaktadır. Türkiye de özellikle Ege
Bölgesinde zengin jeotermal kaynaklara sahip olduğu bilinmektedir. Bu kaynakların yüksek sıcaklıkta
olanları elektrik üretiminde ve bölge ısıtmasını içine alan kojenerasyon uygulamalarında orta ve düĢük
sıcaklıktaki kaynaklar ise ısıtma, soğutma, endüstriyel uygulamalar ve seracılık gibi uygulamalarda
yaygın kullanım alanı bulabilirler. Ekonomik olarak yenilebilir enerji kaynaklarının ısıtma ve soğutmada
kullanılması elektrik üretiminde daha karlı olmaktadır.
Yapılan çalıĢmada, jeotermal destekli Claude sıvılaĢtırma sisteminin bilgisayar ortamında EES
programıyla termodinamik (enerji ve ekserji) ve termoekonomik analizleri yapılmıĢtır. Analiz sonuçları
grafikler ve çizelgeler halinde verilmiĢtir. Jeotermal su için 200ºC ve 100 kg/s olarak dikkate alınarak
sıvılaĢtırma yükü ve COP hesaplamaları yapılmıĢtır. Hidrojen üretimi ve sıvılaĢtırılması prosesleri
elektriğin birim maliyeti ile doğrudan iliĢkilidir. Jeotermal kaynak sıcaklığı da üretilen iĢ veya elektriğin
maliyetini de doğrudan etkilemektedir. Artan jeotermal kaynak sıcaklığı ile hidrojen üretimi ve
sıvılaĢtırılması maliyeti de düĢüĢ göstermesi beklenebilir.
Bütün sonuçlar beraber değerlendirildiğinde jeotermal enerjinin hidrojen sıvılaĢtırılması sistemlerinde
kullanımı için farklı yaklaĢımlar geliĢtirilebileceği ve bunların termodinamik açıdan baĢarıyla
uygulanabileceği görülmektedir. Jeotermal enerjiden üretilen elektriğin birim maliyeti, diğer enerji
kaynaklarına oranla daha düĢüktür. Bu maliyet entegre sistemler söz konusu olduğunda daha da
düĢmektedir. Elde edilen veriler ile ve literatüre bakıldığında, farklı metotlarla hidrojen sıvılaĢtırma
maliyeti karĢılaĢtırıldığında jeotermal destekli hidrojen sıvılaĢtırılmasının rekabetçi bir yapıda olduğu
anlaĢılmaktadır.

TEġEKKÜR
Bu çalıĢma 113M207 nolu proje kapsamında TÜBĠTAK desteği ile yürütülen bir çalıĢmadır. TÜBĠTAK‟a
desteğinden dolayı teĢekkür ederiz.

SEMBOLLER
c

birim ekserji maliyeti ($/GJ)

C

zamana bağlı ekserji maliyet oranı ($/h)

Cm

yıllık ödeme miktarı ($/y)

E x
E x

ekserji oranı (kW)
dest

ekserji yıkım oranı (kW)

E x heat ısı transfer olan ekserji oranı (kW)
h

ieff

entalpi (kJ/kg)
ıskonto oranı (%)
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kütlesel debi (kg/s)
paranın Ģimdiki değeri ($)
ısı transfer aranı (kW)
entropi (kJ/kg K)
sıcaklık (K)
çevre sıcaklığı (K)
özgül iĢ (kJ/kg)

W
güç (kW)
ydest,k bir bileĢenindeki ekserji yıkımının toplam sisteme ekserji girdisine oranı
*
ydest,
k bir bileĢendeki ekserji yıkımının toplam sistemdeki ekserji yıkımına oranı
ilk yatırım maliyeti ve iĢletme bakım giderleri maliyetleri toplamının zamana bağlı
Z

değiĢken ifadesi ($/h)

Z CL
Z OM
CRF
PEC
CC
OMC
EXC

ilk yatırım maliyetinin oranı ($/h)
iĢletme ve bakım maliyetinin oranı ($/h)
kapital geri kazanım faktörü
bileĢenlerin alım maliyeti
taksitli alıĢlarda ödenen faiz miktarı
iĢletme bakım maliyeti
harcama oranı



etkinlik katsayısı
enerji verimi
ekserji verimi
sistemin yıllık çalıĢma periodu (saat)

eff
L
k

efektif
levelizasyon (seviyelendirme)
herhangi bir sistem bileĢeni

COP


ɛ
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ORGANĠK RANKINE ÇEVRĠMĠ (ORC) ĠLE BĠRLĠKTE
ÇALIġAN BUHAR SIKIġTIRMALI BĠR SOĞUTMA
ÇEVRĠMĠNĠN EKSERJĠ ANALĠZĠ
BarıĢ KAVASOĞULLARI
Ertuğrul CĠHAN

ÖZET
Bilindiği gibi, çeĢitli kaynaklarından elde edilen ısı enerjisinin elektrik enerjisine dönüĢtürülmesi
amacıyla tasarlanan sistemlere “Organik Rankine Çevrimi (ORC)” adı verilmektedir. Organik Rankine
çevrimlerinde iĢ yapan akıĢkan olarak su yerine organik bileĢikler kullanılmaktadır. Bu çalıĢmada, ısı
kaynağı olarak atık sıcak su kullanılan bir Organik Rankine Çevrimi ile birlikte çalıĢan klasik soğutma
çevriminin enerji ve ekserji analizi yapılmıĢtır. Sistemde R123, R600, R245fa, R141b ve R600a olmak
üzere beĢ farklı akıĢkan kullanılmıĢ ve sistem, ekserji verimi, performans katsayısı ve toplam ekserji
yıkımı parametreleri açısından bu beĢ akıĢkan için ayrı ayrı incelenmiĢtir. Yapılan analiz sonucunda
önerilen bu sistemde kullanılabilecek en uygun akıĢkanın R141b olduğu tespit edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Organik Rankine Çevrimi, Atık ısı, Soğutma çevrimi, Enerji, Ekserji.

ABSTRACT
As it is known, systems, which are designed to obtain electrical energy from various heat energy
sources are called “Organic Rankine Cycle (ORC)”. In Organic Rankine Cycles, organic compounds
are used instead of water as working fluid. In this study, energy and exergy analysis of a basic
refrigeration cycle is made, which works with an Organic Rankine Cycle. There are five different
working fluids are used in the system which are R123, R600, R245fa, R141b and R600a and the
system is analysed seperately for these five working fluids in the angle of exergy efficiencies,
coefficient of performances and total exergy destructions. As a result of the analysis, it is specified that
the most appropriate working fluid for this system is R141b.
Key words: Organic Rankine Cycle, Waste heat, Refrigeration cycle, Energy, Exergy.

1. GĠRĠġ
ÇeĢitli ısı kaynaklarından (jeotermal, güneĢ, atık ısı v.b) elektrik enerjisinin elde edilmesinde kullanılan
organik Rankine çevrimlerinin, orta ve büyük ölçekli güç santrallerinde kullanılan ve iĢ yapan akıĢkan
olarak su kullanılan Rankine çevrimlerine göre bazı avantajları bulunmaktadır. Organik Rankine
çevrimlerinde kritik sıcaklığı ve basıncı düĢük, moleküler kütlesi yüksek ve korozyon tehlikesi daha az
olan hidrokarbon bileĢikleri iĢ yapan akıĢkan olarak kullanılmaktadır. BileĢiğin yüksek moleküler
kütlesinin olması akıĢkanın ORC sistemlerindeki türbinin kanatçıklarına düĢük hızla çarpması ve bu
sebeple türbinin dolayısıyla sistemin ömrünün uzun olmasını sağlamaktadır. Ayrıca ORC
sistemlerinde akıĢkan daha düĢük sıcaklık ve basınçta çalıĢtığı için sistemdeki ekipmanların mekanik
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ve termal gerilimi daha azdır. Bu ve buna benzer avantajlar düĢük sıcaklık ve basınçtaki kaynaklardan
güç üretimi için ORC sistemlerini daha cazip hale getirmektedir.
DüĢük ölçekli atık ısı ile çalıĢan Organik Rankine Çevrimi için sistemin performans analizi örnek bir
çalıĢmada yapılmıĢtır [1]. ÇalıĢmada, sistem 18 farklı akıĢkan için türbin boyut faktörü, elde edilen net
güç, ekserji verimi ve buharlaĢtırıcı ve yoğuĢturucu için ısı değiĢtirici gereksinimleri açısından
incelenmiĢtir. Bir diğer çalıĢmada, düĢük ölçekli atık ısıyla çalıĢan Organik Rankine Çevrimi sisteminin
on tane farklı akıĢkan için enerji ve ekserji analizi teorik olarak yapılmıĢtır [2]. ÇalıĢmada, türbin
giriĢindeki sıcaklık ve basıncın bu on farklı akıĢkan için sistem performansına etkisi araĢtırılmıĢtır.
BaĢka bir çalıĢmada, düĢük ölçekli jeotermal ısı enerjisi ile çalıĢan ORC sisteminin R245fa ve R134a
akıĢkanları kullanılarak teorik analizi yapılmıĢ ve bu iki akıĢkan için kaynak sıcaklığının sistem
performansına etkisi araĢtırılmıĢtır [3]. Diğer bir çalıĢmada, gene düĢük ölçekli atık ısı ile çalıĢan
organik Rankine çevriminin kuru olan n-Pentan (R601), R601a, Bütan, R245ca ve R245fa akıĢkanları
ile izentropik olan R142b, Ġzobütan, R600a, R141b, ve R123 akıĢkanları kullanılarak sistemin ekserji
analizi teorik olarak yapılmıĢtır [4]. ÇalıĢmada, kullanılan akıĢkanların ve bu akıĢkanlar için
buharlaĢma sıcaklığının sistemin termal ve ekserji verimlerine etkisi incelenmiĢtir.
Basit bir organik Rankine çevrimi aĢağıdaki Ģekilde gösterilmiĢtir:

ġekil 1. Organik Rankine Çevrimi Ģematik gösterimi
Sistem, çeĢitli kaynaklardan elde edilen ısı enerjisinin kazana aktarılarak akıĢkanın buharlaĢtırılması,
sıcaklığı ve basıncı yüksek akıĢkan buharının türbini tahrik ederek elektrik elde edilmesi Ģeklinde
çalıĢmaktadır. Türbinde geniĢleyen akıĢkan yoğuĢturucuda sıvı hale dönüĢtürülmekte ve pompa
yardımıyla basıncı yükseltilip tekrar kazana gönderilerek çevrim tamamlanmaktadır.
Bu çalıĢmada, atık ısı ile çalıĢan Organik Rankine çevrimi kullanılarak türbinde elde edilen elektrik
enerjisi, soğutma çevrimindeki kompresöre aktarılarak soğutma iĢleminin yapılması amaçlanmıĢtır.
Sistemde, R123, R600, R245fa, R141b ve R600a olmak üzere beĢ farklı akıĢkan kullanılarak sistemin
enerji ve ekserji analizi bu beĢ akıĢkan için teorik olarak yapılmıĢtır.
Aynı sistemin termodinamiğin birinci ve ikinci kanunları açısından analizi R600, R600a, R245fa ve
R601 akıĢkanları için bir baĢka çalıĢmada teorik olarak yapılmıĢtır [5]. BaĢka bir benzer çalıĢmada,
aynı akıĢkanlar için sistemdeki güç ve soğutma çevrimlerinin performans katsayıları ile tüm sistemin
performans katsayısı ayrı ayrı teorik olarak incelenmiĢtir [6].
Yabancı kaynaklı diğer bir çalıĢmada atık ısı ile çalıĢan organik Rankine çevrimi ile soğutma çevrimi
ejektör kullanılarak birleĢtirilmiĢ ve sistemin R123 akıĢkanı için ekserji analizi yapılmıĢtır [7]. Sözü
geçen çalıĢmada buharlaĢtırıcı ve yoğuĢturucu sıcaklıklarının yanı sıra türbin giriĢ ve çıkıĢ
basınçlarının sistemin ekserji verimine, gerçekleĢtirilen soğutma miktarına ve türbinden elde edilecek
net iĢe etkisi tartıĢılmıĢtır.
Yapılan araĢtırmalarda organik Rankine çevrimi sistemlerinde kuru veya izentropik tip akıĢkanların
kullanılmasının daha uygun olduğu belirlenmiĢtir [8] [9] [10]. Bunun en önemli sebeplerinden biri
türbinde geniĢleyerek basıncı ve sıcaklığı azalan akıĢkanın türbin çıkıĢına doğru yoğuĢma tehlikesinin
bulunmasıdır. Türbinde genleĢme prosesi esnasında akıĢkanın kuru bölgede olmasının türbin
kanatlarına zarar verme riskini ortadan kaldırdığı yapılan çalıĢmalarla gösterilmiĢtir [11]. Bu
nedenlerden dolayı, organik Rankine çevrimi ile çalıĢan bu sistemde de molekül ağırlığı yüksek, kritik
sıcaklığı ve basıncı düĢük kuru olan R600 akıĢkanı ile izentropik olan R123, R245fa, R600a ve R141b
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akıĢkanları tercih edilmiĢtir. Bazı organik akıĢkanların termodinamik özellikleri aĢağıdaki tabloda
belirtilmiĢtir:
Tablo 1. Bazı akıĢkanların termodinamik özellikleri
Organik
AkıĢkan

AkıĢkan Tipi

Molekül
Ağırlığı [g/mol]

R717
R718
R22
R32
R600a
R142b
R600
R245fa
R123
R601
R21
R141b
R290
R218

Islak
Islak
Islak
Islak
Ġzentropik
Ġzentropik
Kuru
Ġzentropik
Ġzentropik
Kuru
Ġzentropik
Ġzentropik
Ġzentropik
Ġzentropik

17,03
18,0
86,47
52,02
58,12
100,5
58,12
134,05
152,93
72,15
102,92
116,95
44,1
188,02

Kritik
Sıcaklık
[K]
405,4
647,1
369,3
351,2
407,8
410,2
425,1
427,2
456,8
469,7
451,4
477,5
369,8
345,0

Kritik Basınç
[MPa]
11,3
22,0
4,99
5,78
3,63
4,06
3,8
3,64
3,66
3,37
5,18
4,21
4,25
2,64

Yukarıdaki tablodan da anlaĢılabileceği gibi sistemde kullanılan akıĢkanların suya (R718) göre
molekül ağırlıkları oldukça yüksek, kritik sıcaklık ve basınçları ise düĢüktür.

2. SĠSTEM MODELĠNĠN OLUġTURULMASI
Sistem daha önce de belirtildiği gibi organik Rankine çevrimi ile buhar sıkıĢtırmalı soğutma çevriminin
birleĢiminden oluĢmaktadır. Sistem Ģematik olarak aĢağıdaki Ģekil-2‟de gösterilmiĢtir. Sistemdeki
prosesler ise aĢağıdaki gibi sıralanabilir:
1-2: AkıĢkanın kompresörde sıkıĢtırılması
3-4: AkıĢkanın sabit entalpide genleĢme valfinde basıncının düĢürülmesi
4-1: BuharlaĢtırıcıda soğutulan ortamdan ısı çekilerek akıĢkanın buharlaĢtırılması
3-5: AkıĢkanın pompada basıncının yükseltilmesi
5-6: Isı kaynağından elde edilen enerjinin kazanda akıĢkana verilmesi
6-7: AkıĢkanın türbinde geniĢletilerek iĢ elde edilmesi
2-7-8: Kompresör ve türbinden çıkan akıĢkanların karıĢım odasında adyabatik olarak karıĢması
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ġekil 2. Organik Rankine çevrimi ile birlikte çalıĢan buhar sıkıĢtırmalı soğutma çevriminin
Ģematik gösterimi
Sistemde kullanılan R123 akıĢkanı için sistemin sıcaklık-entropi (T-s) ve basınç-entalpi (p-h)
diyagramları sırasıyla Ģekil 3 ve 4‟de gösterilmiĢtir.

ġekil 3. Sistemin R123 akıĢkanı için T-s diyagramı
Sistemin T-s ve P-h diyargramlarında kazan sıcaklığı 100 °C, yoğuĢturucu sıcaklığı 45 °C ve
buharlaĢtırıcı sıcaklığı 0 °C olarak alınmıĢtır. Diyagramlarda “0” olarak gösterilen durum akıĢkanın ölü
durum sıcaklığı ve basıncındaki (293 K, 101,3 kPa) entalpisi ve entropisidir.

ġekil 4. R123 akıĢkanı için sistemin P-h diyagramı
Termodinamik Sempozyumu Bildirisi
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3. ENERJĠ VE EKSERJĠ HESAPLAMALARI
ġekil 2‟den de anlaĢılabileceği gibi sistem güç ve soğutma çevrimlerinin birleĢmesinden oluĢmaktadır.
Bu sebeple sistemdeki güç ve soğutma çevrimlerinin ve aynı zamanda tüm sistemin enerji ve ekserji
hesapları ayrı ayrı yapılmıĢtır. Hesaplamalar EES paket programı yardımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir [12].
3.1. Termal Verim ve Performans Katsayısı Hesaplamaları
Güç çevrimi termal verimi (1) nolu eĢitlik ile tarif edilecektir:
(1)

Burada
türbinden elde edilen net iĢi (kW),
pompaya sağlanan net gücü (kW) ifade etmektedir.
EĢitlik (1)‟ de geçen

,

ve

akıĢkana kazanda verilen ısıyı (kW) ve

sırasıyla eĢitlik (2), (3) ve (4) ile hesaplanacaktır.
(kW)

türbinin izentropik verimini,

Burada

ise

türbinin mekanik verimini ve

(2)

ise türbinin

izentropik güç miktarını (kW) ifade etmektedir.
(kW)

(3)

Burada,
güç çevriminde dolaĢan akıĢkanın kütlesel debisini (kg/s), h 6 kazandan çıkan akıĢkanın
entalpisini (kJ/kg) ve h5 pompadan çıkan akıĢkanın entalpisini (kJ/kg) temsil etmektedir.
(kW)

(4)

EĢitlikte h3 ve ηp sırasıyla yoğuĢturucuyu terk eden akıĢkanın entalpisini (kJ/kg) ve pompanın
izentropik verimini göstermektedir.
Soğutma çevriminin performans katsayısı (COPC), eĢitlik (5) ile ifade edilecektir:
(5)

EĢitlikteki

B

ve

K

sırasıyla akıĢkanın buharlaĢtırıcıda soğutulan ortamdan çektiği ısıyı (kW) ve

kompresöre verilen net gücü (kW) ifade etmektedir.
edilecektir.

B

ve

K

sırasıyla eĢitlik (6) ve (7) ile tarif

(kW)

(6)

Burada;
1, h1 ve h4 sırasıyla soğutma çevriminde dolaĢan akıĢkanın kütlesel debisini (kg/s),
buharlaĢtırıcıdan çıkan akıĢkanın entalpisini (kJ/kg) ve genleĢme valfini terk eden akıĢkanın entalpisini
göstermektedir.
(kW)

(7)
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EĢitlikteki K,izen kompresörün izentropik güç miktarını (kW), ηK,mek kompresörün mekanik verimini ve
ηK,izen ise kompresörün izentropik verimini ifade etmektedir.
Sistemde yoğuĢturucudan dıĢarı atılan ısı eĢitlik (8) ile hesaplanacaktır:
(kW)

(8)

EĢitlikteki h8 karıĢım odasından çıkan akıĢkanın entalpisidir (kJ/kg).
Türbinden elde edilen net iĢ, kompresöre verilen net güce eĢit olacağından eĢitlik (9) elde edilir:
(9)
EĢitlikte geçen ηS, türbin ve kompresörden oluĢan sistemin birleĢik verimi olup eĢitlik (10) ile
hesaplanacaktır:
(10)
Tüm sistemin termal verimi (ηsistem) aĢağıdaki eĢitlik ile hesaplanabilir:
(11)

3.2. Ekserji Hesaplamaları
Sistemde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı durumların özgül ekserji akımları (e i) eĢitlik (12) ile tarif
edilmiĢtir:
(kJ/kg)

(12)

Burada T0 ekserji hesaplamaları için ölü durum sıcaklık değerini (K), h 0 akıĢkanın ölü durum sıcaklık
ve basınçtaki entalpisini (kJ/kg) ve s0 ise ölü durum sıcaklık ve basınç değerinde akıĢkanın entropisini
(kJ/kg.K) göstermektedir.
Sistemde aynı durumların ekserji akımları ( i) ise eĢitlik (13) ile hesaplanacaktır:
(kW)
EĢitlikte
i, ekserji akımı hesaplanacak olan durum güç çevriminde ise
çevriminde ise 1 değerine eĢit olacaktır.

2

(13)

değerine, soğutma

Güç çevriminde kazanda yok edilen ekserji (Ikazan) eĢitlik (14) ile hesaplanacaktır:
(kW)

(14)

Burada
değeri akıĢkanın kazan çıkıĢındaki entropisini (kJ/kg.K), s 5 değeri akıĢkanın pompa
çıkıĢındaki entropisini (kJ/kg.K), qK değeri akıĢkana kazanda verilen özgül ısıyı (kJ/kg) ve T K değeri ise
kazan sıcaklığını (K) göstermektedir. EĢitlikteki qK değeri, kazanda akıĢkana verilen ısının ( K) güç
çevriminde dolaĢan akıĢkanın kütlesel debisine ( 2) oranına eĢittir.
Kazanın ekserji verimi (

) ise eĢitlik (15) ile tarif edilmiĢtir:
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(15)

Güç çevriminde türbinde yok edilen ekserji (Iturbin) ve türbinin ekserji verimi (

), sırasıyla eĢitlik

(16) ve eĢitlik(17) ile hesaplanacaktır:
(kW)

(16)
(17)

Pompada yok edilen ekserji (

) ve pompanın ekserji verimi (

) sırasıyla eĢitlik (18) ve eĢitlik

(19) ile tarif edilmiĢtir:
(kW)

(18)
(19)

Kompresörde yok edilen ekserji (Ikomp) ve kompresörün ekserji verimi (ηe,komp) ise sırasıyla eĢitlik (20)
ve eĢitlik (21) ile bulunacaktır:
(kW)

(20)
(21)

GenleĢme valfinde yok edilen ekserji (

KarıĢım odasında yok edilen ekserji (

BuharlaĢtırıcıda yok edilen ekserji (

) eĢitlik (22) ile tarif edilmiĢtir:
(kW)

(22)

(kW)

(23)

) ise eĢitlik (23) ile ifade edilmiĢtir:

) ve buharlaĢtırıcının ekserji verimi (

) sırasıyla eĢitlik (24)

ve (25) ile hesaplanacaktır:
(kW)

(24)

(25)

EĢitlik (24) „te s4 genleĢme valfinden çıkan akıĢkanın entropisini (kJ/kg.K), s1 buharlaĢtırıcıdan çıkan
akıĢkanın entropisini (kJ/kg.K), qB buharlaĢtırıcıda ortamdan çekilen özgül ısıyı (kJ/kg) ve T B
buharlaĢtırıcı sıcaklığını (K) temsil etmektedir. qB, buharlaĢtırıcıda ortamdan çekilen ısının soğutma
çevriminde dolaĢan akıĢkanın kütlesel debisine ( ) oranına eĢittir.
EĢitlik (26) ve (27)‟de ise yoğuĢturucuda yok edilen ekserji (
) ve yoğuĢturucunun ekserji verimi
(

) tarif edilmiĢtir:
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(kW)

(26)

(27)

EĢitlik (26)‟da s3 ve s8 sırasıyla yoğuĢturucudan çıkan ve giren akıĢkanın entropisini (kJ/kg.K)
göstermektedir. qY yoğuĢturucudan atılan özgül ısı (kJ/kg) olup yoğuĢturucudan ortama atılan ısının
toplam kütlesel debiye (
) oranıyla bulunacaktır. TY ise yoğuĢturucu sıcaklığıdır (K).
Tüm sistemin ekserji verimi (
) eĢitlik (28) ile tarif edilmiĢtir [7] [13].
(28)

EĢitlik (34)‟teki

ve

sırasıyla sistemde buharlaĢtırıcıdaki ekserji farkını ve akıĢkanı

kazanda buharlaĢtırmak için harcanan ekserjiyi ve iĢi temsil etmektedir.
eĢitlik (29) ve (30) ile hesaplanacaktır.

ve

sırasıyla

(kW)

(29)

(kW)

(30)

Sistemdeki ekipmanların mekanik ve izentropik verimleri bazı çalıĢmalarda deneysel olarak
hesaplanmıĢ ve aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir [14] [15] [16].
Tablo 2. Sistemdeki ekipmanların izentropik ve mekanik verimleri
ηK,mek
0,8

ηK,izen
0,7

ηT,mek
0,85

ηT,izen
0,75

ηp
0,8

4. HESAPLAMA SONUÇLARI
Hesaplamalarda kazan, buharlaĢtırıcı ve yoğuĢturucu sıcaklıklarının enerji ve ekserji performanslarına
etkisi ayrı ayrı incelenmiĢtir. Sistemde kullanılan R123 akıĢkanı için kazan sıcaklığının 100 °C,
buharlaĢtırıcı sıcaklığının 0 °C ve yoğuĢturucu sıcaklığının 45 °C olması durumunda tablo (3) ve (4)
teki değerler elde edilmiĢtir. Sistemdeki ekipmanlarda yok edilen ekserjinin yüzde dağılımı ise Ģekil
(5)‟te pasta grafikle gösterilmiĢtir.
Tablo 3. R123 akıĢkanı için sistem senaryosu (T K = 100 °C, TB = 0 °C ve TY = 45 °C)
Durum
No.

Sıcaklık
(T) [C]

Basınç (P)
Entalpi
Entropi (s) Ekserji Akısı
[kPa]
(h) [kJ/kg] [kJ/kg.K]
(E) [kJ/s]

0

20

101,3

221

1,074

----

1

0

32,71

382,6

1,668

12,54

2

58,68

181,9

420,5

1,703

15,17

3

45

181,9

247,2

1,159

3,608

4

0

32,71

247,2

1,173

2,756

5

45,35

786,8

247,7

1,16

4,907
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6

100

786,8

442,5

1,694

118,3

7

62,74

181,9

423,6

1,712

46,15

8

61,72

181,9

422,9

1,71

61,3

Tablo 4. R123 akıĢkanı için sistemdeki ekipmanların ekserji performansları
(TK = 100 °C, TB = 0 °C ve TY = 45 °C)
Ekipman

Yok Edilen
Ekserji (kW)

Güç GiriĢ/ÇıkıĢ
(kW)

Ekserji Verimi
(%)

BuharlaĢtırıcı
YoğuĢturucu
GenleĢme Valfi
Kazan
Kompresör
Pompa
KarıĢım Odası
Türbin
Tüm Sistem

0,1322
56,48
0,8515
10,48
50,05
2,891
0,012
24,69
145,6

135,4
696,5
---577,4
47,42
1,592
---47,42
----

98,7
2,1
0
90,8
58,4
81,7
0
65,8
8,5

ġekil 5. Sistemdeki ekipmanlarda yok edilen ekserjinin yüzde dağılımı
ġekil (5)‟ten ve tablo (4)‟ten de anlaĢılabileceği gibi sistemde en fazla yoğuĢturucuda ekserji yıkımı
gerçekleĢmiĢtir. KarıĢım odasında güç ve soğutma çevrimlerinden gelen akıĢkanların adyabatik olarak
karıĢtığı kabul edildiğinden ekserji yıkımı sıfıra çok yakın bir değer almıĢtır.
4.1. Kazan Sıcaklığının (TK) Ekserji ve Enerji Performansına Etkisi
Kazan sıcaklığının sistem performansına etkisinin incelenebilmesi için buharlaĢtırıcı ve yoğuĢturucu
sıcaklıkları sırasıyla 0 °C „de ve 45 °C de sabit tutulmuĢtur. Kazan sıcaklığı ise 90 °C‟den 120 °C‟e
arttırılarak sistemin enerji ve ekserji performansının değiĢimi incelenmiĢtir.
ġekil (6)‟da güç çevrimi termal veriminin kazan sıcaklığı ile değiĢimi görülmektedir. ġekilden de
görülebileceği gibi güç çevrimi termal verimi, seçilen tüm akıĢkanlar için, kazan sıcaklığı arttıkça
artmaktadır. Elde edilen değerler tüm akıĢkanlar için genel de birbirine yakın olup R141b akıĢkanı
biraz daha ön plana çıkmaktadır.
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ġekil 6. Güç çevrimi termal veriminin kazan sıcaklığı ile değiĢimi
(TB = 0 °C ve TY = 45 °C)
Bir diğer Ģekilde ise tüm sistemin termal veriminin kazan sıcaklığı ile değiĢimi gösterilmiĢtir. ġekil
(7)‟den de anlaĢılabileceği gibi sistemin termal verimi kazan sıcaklığı arttıkça artmaktadır. Burada da
gene R141b akıĢkanı ön plana çıkmıĢ ve en düĢük verim değerleri R600a akıĢkanı için elde edilmiĢtir.

ġekil 7. Tüm sistemin termal veriminin kazan sıcaklığıyla değiĢimi
(TB = 0 °C ve TY = 45 °C)
ġekil (8)‟de sistemde yok edilen toplam ekserjinin kazan sıcaklığı ile değiĢimi grafikle gösterilmiĢtir.
Toplam yok edilen ekserji seçilen akıĢkanlar için kazan sıcaklığı arttıkça azalmaktadır. R141b, R245fa
ve R123 akıĢkanlarında önemli bir değiĢiklik olmamakla beraber sistemde en çok ekserji kaybı R600
ve R600a akıĢkanlarının kullanılması durumunda gerçekleĢecektir. Ekserji kaybının en az olduğu
akıĢkan ise R123 akıĢkanıdır.
ġekil (9)‟da ise tüm sistemin ekserji veriminin yine kazan sıcaklığı ile değiĢimi görülmektedir. ġekilden
de anlaĢılabileceği gibi kazan sıcaklığı arttıkça seçilen tüm akıĢkanlar için ekserji verimi artmaktadır.
Yine en yüksek verim R141b akıĢkanı ile elde edilirken, en düĢük verim ise R600a akıĢkanı ile elde
edilmiĢtir.
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ġekil 8. Sistemdeki toplam yok edilen ekserjinin kazan sıcaklığı ile değiĢimi
(TB = 0 °C ve TY = 45 °C)

ġekil 9. Tüm sistemin ekserji veriminin kazan sıcaklığı ile değiĢimi
(TB = 0 °C ve TY = 45 °C)
4.2. BuharlaĢtırıcı Sıcaklığının (TB) Ekserji ve Enerji Performansına Etkisi
BuharlaĢtırıcı sıcaklığının sistemin ekserji ve enerji performansına etkisinin incelenebilmesi için kazan
ve yoğuĢturucu sıcaklıkları sırasıyla 100 °C ve 45 °C‟de sabit tutulmuĢtur. BuharlaĢtırıcı sıcaklığı ise -5
°C‟den 5 °C‟e kadar arttırılıp sistem performansına etkisi araĢtırılmıĢtır.
Soğutma çevrimi performans katsayısı değerleri, Ģekil (10)‟da de görülebildiği gibi, seçilen tüm
akıĢkanlar için belirtilen sıcaklık aralığında buharlaĢtırıcı sıcaklığı arttıkça artmaktadır. R141b akıĢkanı
için yine en yüksek değerler elde edilirken R600a akıĢkanı soğutma çevrimi performans katsayısı için
en kötü akıĢkan olarak belirlenmiĢtir.
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ġekil 10. Soğutma çevrimi performans katsayısının buharlaĢtırıcı sıcaklığıyla değiĢimi
(TK = 100 °C ve TY = 45 °C)

ġekil 11. Tüm sistemin termal veriminin buharlaĢtırıcı sıcaklığı ile değiĢimi
(TK = 100 °C ve TY = 45 °C)
ġekil (11)‟de tüm sistemin termal veriminin buharlaĢtırıcı sıcaklığı ile değiĢimi gösterilmiĢtir. Grafikten
de anlaĢılabileceği gibi sistemin termal verimi buharlaĢtırıcı sıcaklığı arttıkça artmaktadır. R141b
akıĢkanı seçilen akıĢkanlar için gene ön plana çıkarken R600a bu parametre için de diğer akıĢkanların
gerisinde kalmıĢtır.
ġekil (12)‟de ise sistemdeki toplam ekserji yıkımının buharlaĢtırıcı sıcaklığı ile değiĢimi görülmektedir.
Toplam ekserji yıkımı buharlaĢtırıcı sıcaklığı arttıkça azalmaktadır. Sistemde en yüksek ekserji yıkımı
R600a akıĢkanı kullanılması durumunda gerçekleĢmektedir. Grafikten de görülebileceği gibi en düĢük
ekserji yıkımı ise R123 akıĢkanı için elde edilmektedir.
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ġekil 12. Sistemde yok edilen toplam ekserjinin buharlaĢtırıcı sıcaklığı ile değiĢimi
(TK = 100 °C ve TY = 45 °C)

ġekil 13. Tüm sistemin ekserji veriminin buharlaĢtırıcı sıcaklığı ile değiĢimi
(TK = 100 °C ve TY = 45 °C)
Tüm sistemin ekserji veriminin buharlaĢtırıcı sıcaklığı ile değiĢimi ise Ģekil (13)‟teki grafikle
gösterilmiĢtir. Tüm akıĢkanlar için verim değeri sıcaklık arttıkça azalmaktadır. En yüksek verim
değerleri gene R141b akıĢkanı için elde edilmiĢ, R600a akıĢkanı bu parametre için de en kötü akıĢkan
olarak belirlenmiĢtir.
4.3. YoğuĢturucu Sıcaklığının (T Y) Ekserji Ve Enerji Performansına Etkisi
Son olarak sistemin ekserji ve enerji performansının yoğuĢturucu sıcaklığı ile değiĢimi incelenmiĢtir.
YoğuĢturucu sıcaklığının etkisinin araĢtırılabilmesi için bu kez kazan ve buharlaĢtırıcı sıcaklıkları
sırasıyla 100 °C ve 0 °C‟de sabit tutulmuĢtur. YoğuĢturucu sıcaklığı ise 40 °C‟den baĢlanarak 50 °C‟e
kadar arttırılmıĢtır.
Ġlk olarak, sistemdeki soğutma çevriminin performans katsayısının yoğuĢturucu sıcaklığı ile değiĢimi
Ģekil (14)‟teki grafikle gösterilmiĢtir. ġekilden de anlaĢılabileceği gibi yoğuĢturucu sıcaklığı arttıkça
sistemde seçilen tüm akıĢkanlar için beklenildiği gibi performans katsayısı değeri düĢmektedir. R141b
akıĢkanı gene ön plana çıkmıĢ ve en düĢük performans katsayısı değerleri R600a akıĢkanı için elde
edilmiĢtir.
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Bir sonraki Ģekilde ise güç çevrimi termal veriminin yoğuĢturucu sıcaklığı ile değiĢimi görülmektedir.
ġekil (15)‟te de görülebileceği gibi yoğuĢturucu sıcaklığı arttıkça güç çevriminin termal verimi
düĢmektedir. AkıĢkanlar arasında çok fazla fark olmamakla beraber en iyi akıĢkanın R141b olduğu
grafikten anlaĢılabilmektedir.

ġekil 14. Soğutma çevrimi performans katsayısının yoğuĢturucu sıcaklığı ile değiĢimi
(TK = 100 °C ve TB = 0 °C)

ġekil 15. Güç çevrimi termal veriminin yoğuĢturucu sıcaklığı ile değiĢimi
(TK = 100 °C ve TB = 0 °C)
ġekil (16)‟da sistemin termal veriminin yoğuĢturucu sıcaklığı ile değiĢimi gösterilmiĢtir. Sistemin termal
verimi yoğuĢturucu sıcaklığı arttıkça azalmaktadır. R141b akıĢkanın gene ön planda olmasıyla
beraber yine en düĢük verim değerleri R600a akıĢkanı için tespit edilmiĢtir.
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ġekil 16. Sistemin termal veriminin yoğuĢturucu sıcaklığı ile değiĢimi
(TK = 100 °C ve TB = 0 °C)
ġekil (17)‟ de ise yoğuĢturucu sıcaklığının artmasıyla sistemde kaybedilen toplam ekserjinin arttığı
görülmektedir. Sistemde en fazla ekserji kaybı R600a ve R600 akıĢkanlarının kullanılması durumunda
gerçekleĢecektir. Ekserji kaybının en az olduğu akıĢkan ise R123 akıĢkanıdır.

ġekil 17. Sistemdeki toplam ekserji kaybının yoğuĢturucu sıcaklığı ile değiĢimi
(TK = 100 °C ve TB = 0 °C)
Son olarak tüm sistemin ekserji veriminin yoğuĢturucu sıcaklığı ile değiĢimi Ģekil (18)‟deki grafikle
gösterilmiĢtir. R141b akıĢkanı R123 akıĢkanı ile çok yakın değerler almakla beraber en yüksek verim
R141b akıĢkanı ile elde edilmiĢtir. R600a akıĢkanı burada da en kötü akıĢkan olarak tespit edilmiĢtir.
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ġekil 18. Sistemin ekserji veriminin yoğuĢturucu sıcaklığı ile değiĢimi
(TK = 100 °C ve TB = 0 °C)

SONUÇ VE TARTIġMA
ÇalıĢmada, düĢük ölçekli atık kaynaklı organik Rankine çevrimi ile birlikte çalıĢan buhar sıkıĢtırmalı bir
soğutma çevriminin kazan, buharlaĢtırıcı ve yoğuĢturucu sıcaklıklarının belirli aralıklardaki değiĢimine
göre enerji ve ekserji analizi teorik olarak yapılmıĢtır. Sistemdeki güç çevriminin ve tüm sistemin termal
ve ekserji verimleri, soğutma çevriminin ekserji verimi ve performans katsayısı ayrıca sistemdeki
toplam ekserji yıkımı ayrı ayrı incelenmiĢtir. Kazan, buharlaĢtırıcı ve yoğuĢturucu sıcaklıklarının
değiĢtirilmesiyle elde edilen sonuçlara yukarıda verilen grafiklerin yardımıyla bakıldığında sistemde
istenen tüm sonuçları (en yüksek enerji ve ekserji verimleri, en düĢük ekserji yıkımı) sağlayan
herhangi bir akıĢkan göze çarpmamaktadır. Sonuçlardan da anlaĢılabileceği gibi sistemin enerji ve
ekserji verimlerinde R141b akıĢkanının diğer akıĢkanlara belirgin bir üstünlüğü bulunmaktadır. Bu
parametreler için R141b akıĢkanını R123 ve R245fa akıĢkanları takip etmektedir. Fakat sistemdeki
ekserji yıkımları göz önüne alındığında kazan, buharlaĢtırıcı ve yoğuĢturucu sıcaklıkları
değiĢtirildiğinde en düĢük değer alan R123 akıĢkanı dikkat çekmektedir. Bu parametre için R123
akıĢkanıyla aralarında çok büyük fark bulunmamakla birlikte R245fa ve R141b akıĢkanları takip
etmektedir. Soğutma sistemlerinde son yıllarda sıklıkla tercih edilen R600a ve R600 akıĢkanları ise
sistemde gösterdikleri performans bakımından bu üç akıĢkanın hayli gerisinde kalmıĢlardır.
Sonuçlara göre seçilen beĢ akıĢkanının içinde sistemde kullanılabilecek en iyi akıĢkan R141b
akıĢkanıdır. Fakat akıĢkan seçiminde akıĢkanın performansı kadar son yıllarda çevresel etkileri de göz
önüne alınmaktadır. Sistemde kullanılan akıĢkanların çevresel ve güvenlik verileri tablo (5)‟te
gösterilmiĢtir [17].
Tablodaki verilere bakıldığında sistemde diğer akıĢkanlara göre çok iyi performans gösteren R141b
akıĢkanı, çevre ve güvenlik parametreleri açısından sakıncalı bir akıĢkan olarak görülmektedir. Aynı
akıĢkan için GWP değeri 725 (Karbondioksitin 725 katı), ozon delicilik potansiyeli 0,12 ve OEL değeri
ise 500 (PPMv) olarak belirlenmiĢtir. Sistemdeki performansı iyi baĢka bir akıĢkan olan R123‟ün ise
OEL değerinin düĢük olmasından dolayı (birim hacimdeki havada en fazla %0,005 olmalıdır) sistemde
kullanılması sakıncalıdır. ORC sistemlerinde sıklıkla kullanılan R245fa akıĢkanının diğer akıĢkanlara
göre oldukça yüksek GWP değeri sebebiyle sistemde kullanılması çevresel açıdan tehlikelidir.
Son yıllarda soğutma sistemlerinde sıklıkla kullanılan R600 ve R600a akıĢkanları sistemde iyi bir
performans göstermeseler bile çevresel ve güvenlik tedbirleri düĢünüldüğünde bu beĢ akıĢkan içinden
sistemde kullanılabilecek en iyi akıĢkan oldukları görülebilmektedir.
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AkıĢkan seçiminde, nihai kararı vermeden, enerji ve ekserji analizlerinin yanında ömür boyu maliyet
(life cycle cost) analizinin de yapılması gerekmektedir. Ömür boyu maliyet (ÖBM) analizinde, ilk
yatırım maliyeti, montaj ve devreye alma giderleri, iĢletme maliyeti, bakım ve servis ücretleri gibi diğer
finansal durumların göz önüne alınması ile en uygun sonuca ulaĢmak mümkündür.
Tablo 5. Sistemde kullanılan akıĢkanların çevresel ve güvenlik verileri
AkıĢkan
R123
R600
R245fa
R141b
R600a

OEL
LFL (%)
(PPMv)
50
800
1,5
300
500
5,8
800
1,7

Atmosferik
Ömür (yıl)
1,3
0,018
7,6
9,3
0,01

ODP

GWP

0,02
0
0
0,12
0

77
< 20
1030
725
< 20

Tabloda;
GWP (Global Warming Potential): Küresel ısınma potansiyelini,
ODP (Ozone Depletion Potential): Ozon tabakası delme potansiyelini,
LFL (Lower flammability limit): Alt yanma limitini (havadaki % hacim),
OEL (Occupational Exposure Limit): En yüksek maruz kalınabilme limitini (PPMv) ifade etmektedir.
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ÖZET
Bu çalıĢmada, içerisinde su bulunan dikdörtgensel ve bir soğu depolama tankına yerleĢtirilen
silindirlerinin farklı geometrilerinin buz oluĢumuna etkilerinin karĢılaĢtırılması amaçlanmıĢtır Bu amaçla
FLUENT paket programı kullanılarak; akıĢ alanının zamana bağlı sayısal çözümü yapılmıĢtır.
Dikdörtgensel tank iki boyutlu olarak modellenmiĢ ve analizler, akıĢ alanı simetrik olduğundan, tankın
yarısı için yapılmıĢtır. Tank içerisindeki su sıcaklığı 0 °C, 4 °C ve 12 °C olarak alınıp, silindir yüzey
sıcaklığı -10 °C kabul edilerek, farklı geometrilerdeki silindir modelleri için, Ab/As oranı (Buz alanı / kesit
alanı), sıcaklık dağılımı, hız vektörleri ve sıvı oranları hesaplanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Soğu depolama, Faz değiĢimi, Doğal konveksiyon, KatılaĢma.

ABSTRACT
In the present study, It is aimed to compare the effects of different geometries located in a rectangular
ice storage tank, on ice formation. For this aim FLUENT packed program was used to solve the flow
domain numerically depending on time. Rectangular tank was modelled in two dimensional and
calculations werre carrier out on half of tank due to symetry. Water temperatures were assumed in the
tank as 0 °C, 4 °C and 12 °C, cylinder surface temperatures were also taken as -10 °C. Ratio of Ai/Ac
(Formed ice area/Cross sectional area), temperature distribution, velocity vectors and liquid fraction
were determined for different refrigerant geometries as circle, octagon, square, triangle 1 and triangle
2.
Key Words: Cold storage, Phase change, Natural convection, Solidification

1. GİRİŞ
Buz depolamalı sistemler, bina iklimlendirilmesinde elektrik enerjisinin ucuz olduğu gece saatlerinde
buz depolayarak, gündüz saatlerinde oluĢan pik ısı yüklerinin karĢılanmasını sağlarlar [1]. Hem statik
hem de dinamik olarak iki farklı Ģekilde tasarlanabilen bu sistemler küçük hacimde yüksek depolama
kapasiteleri sunduğundan, soğu depolamalı sistemler içerisindeki en önemli sistemlerden birisidir.
Bu sistemlerde suyun faz değiĢimi ve silindir üzerinde buz oluĢum karakteristiklerini incelemek için
çeĢitli deneysel ve sayısal çalıĢmalar yapılmıĢtır. Suyun donma özellikleri, aĢırı soğuma,
çekirdekleĢme ve dendritik buz oluĢumu, 0 °C de konsantrik buz halkalarının geliĢimi araĢtırılmıĢtır [2].
Ayrıca soğutma iĢleminin ilk evrelerinde su içerisinde oluĢan doğal konveksiyon hareketleri ile 4 °C‟
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deki maksimum yoğunluktaki suyun taĢınım hareketleri sonucu oluĢturduğu ısıl katmanlaĢma ve buz
oluĢum karakteristikleri de yapılan deneysel çalıĢmalarda incelenmiĢtir [3]. Ġçinde farklı sıcaklıklarda
su bulunan dikdörtgensel bir tankta, düĢey olarak yerleĢtirilmiĢ dört, altı ve sekiz yatay silindirin
katılaĢmaya olan etkilerini numerik olarak hesaplamıĢtır [4]. Ġç yüzeyi sabit sıcaklıkta olan radyal
kanatlı bir boru etrafında farklı kanat parametreleri ve farklı yüzey sıcaklıklarında depolanan enerji ve
katılaĢma miktarı sayısal olarak incelenmiĢ, ayrıca deneysel olarak da bir gizli ısı depolama tankında
farklı silindir malzemeleri ve çapları için elektronik buz kalınlık ölçüm metodu ile doğal katılaĢma ve
erime miktarları farklı sıcaklıklarda ölçülmüĢtür [5,6]. Farklı soğutucu akıĢkan sıcaklıklarının buz
oluĢumuna etkileri deneysel olarak incelenmiĢtir. Dikdörtgen bir deney tankı içerisinde yatay bir boru
etrafında buz oluĢumu araĢtırılmıĢ, farklı noktalarda sıcaklıkların ölçülmesiyle suyun aĢırı soğuma
sıcaklığı ve zamanı tespit edilmiĢ, deney süresince boru etrafındaki buz kalınlığı farklı eksenel
pozisyonlarda ölçülüp boru etrafındaki buz oluĢumunu tespit edebilmek için bir matematik model
oluĢturmuĢtur [7].
Sunulan bu çalıĢmada dörtgensel bir buz depolama tankında farklı geometrik kesitlerdeki soğutucu
silindirlerin sıvı-katı faz değiĢimi sırasındaki ısı transferi ile meydana gelen buz oluĢumuna etkileri
zamana bağlı olarak incelenmiĢ ve faz değiĢim malzemesini doğal konveksiyon hareketleri
yorumlanmıĢtır. Ġçerisinde faz değiĢim malzemesi olarak su kullanılmıĢtır. Literatürde daha önce
çalıĢılmamıĢ Ģekilde, soğutucu akıĢkanın geçtiği silindirler daire, altıgen, kare, üçgen 1 ve üçgen 2
olmak üzere beĢ farklı kesitte ikili düzenlemede incelenmiĢ, Farklı su sıcaklıklarında tank içerisindeki
doğal konveksiyon hareketleri gözlenmiĢtir. Doğal konveksiyona bağlı olarak katılaĢmaya dayalı tüm
sayısal çözümler FLUENT paket programı ile elde edilmiĢtir. Tüm düzenlemeler için tank içerisindeki
faz değiĢim malzemesine ait sıcaklık dağılımları, sıvı oranları, hız vektörleri dört farklı zamanda anlık
olarak gösterilmiĢ ve Ab/As katılaĢma oranlarının değiĢimi zamana bağlı olarak elde edilmiĢtir.

2. MODEL VE SAYISAL YÖNTEM
ÇalıĢmada kullanılan farklı modeller (daire, altıgen, üçgen 1, üçgen 2 ve kare) ġekil 1 ve ġekil 2‟de
gösterilmiĢtir. Tank yüksekliği 11d, tank geniĢliği 4d (d=0.0254m) olarak belirlenmiĢtir. Bu değerler
literatürdeki değerlere benzerlik teĢkil etmesi amacıyla seçilmiĢtir. Tank içerisindeki tüm soğutucu
modelleri tankın tabanından 2d kadar yükseğe yerleĢtirilmiĢ olup, iki soğutucu silindirli modellerde
silindirler arası düĢey mesafe 4d olarak belirlenmiĢtir. Analizlerde depo içerisindeki baĢlangıç su
sıcaklığı 0 °C, 4 °C ve 12 °C, silindir yüzey sıcaklığı sabit ve -10 °C olarak alınmıĢtır. AkıĢ alanı
simetrik olduğundan modelleme iĢlemi tankın yarısı için yapılmıĢtır. Bu iĢlem, çözüm zamanın
kısalmasını ve iyi uyumlulukta çözümler elde edilmesini kolaylaĢtırmaktadır. Ağ yapısı oluĢturulurken
değiĢimin hızlı olması beklenilen ve asıl inceleme alanı olan soğutucu silindir yakınındaki bölgelerde
daha sık bir ağ yapısı oluĢturularak çözümün hassasiyeti artırılmıĢtır. Kullanılan ağ yapısı oluĢturulan
modellerden biri için ġekil 1‟de gösterilmiĢtir. Bu çalıĢmada, çözümlemelerin kolaylaĢtırılması amacıyla
aĢağıdaki kabuller yapılmıĢtır:
i) AkıĢ iki boyutlu, laminer ve sıkıĢtırılamazdır.
ii) Tank içerisinde faz değiĢim malzemesi (FDM) olarak kullanılan su, Newtonsal bir akıĢkandır.
iii) Isı iletim katsayısı k ve özgül ısı c, katı ve sıvılar için ayrı ayrı sabit değerler olarak alınmıĢtır
(ks≠kk, cs≠ck)
iv) Tank cidarları yalıtılmıĢtır.
v) t=0 anında su (FDM) durağandır.
vi) Silindir yüzeylerinde kaymama (u=0, v=0) prensibine dayalı duvar sınır koĢulu geçerlidir.
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Şekil 1. Ġki silindirli farklı soğutucu geometrileri için oluĢturulan modeller ve örnek ağ yapısı

2. SAYISAL SONUÇLAR
Kullanılan sayısal yöntem ile elde edilen sonuçların doğruluğunu belirleyebilmek için, daha önce
yapılmıĢ deneysel bir çalıĢmadan elde edilen sonuçlarla karĢılaĢtırma yapılmıĢtır [8]. Zamana bağlı
yapılan sayısal çözümlemeler sonucunda, buz alanının (A b) silindir yüzey alanına (As) oranı Ab/As elde
edilerek, referans çalıĢma ile karĢılaĢtırılmıĢtır. ġekil 2‟de görüldüğü gibi, deneysel sonuçlarla sayısal
çözümler karĢılaĢtırıldığında, buz oluĢumunun ilk zamanlarında katılaĢma oranlarının tamamen aynı,
ilerleyen katılaĢma zamanları için ise oldukça yakın ve paralel olduğu görülmektedir. Mesh
bağımsızlığı için yapılan çalıĢmada ise 20208, 39962 ve 59750 ağ elemanı kullanılarak sonuçlar
değerlendirilmiĢ ve ġekil 4‟de gösterilmiĢtir. Üç farklı ağ elemanı sayısı kıyaslandığında 20000 –
59750 arasında ağ elemanı sayısından bağımsız olduğu gözlenmektedir (ġekil 3).
6

Ab / As

4

2
Sasaguchi vd. (1997)

Sayısal ÇalıĢma

0
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2000

4000

6000

8000
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Şekil 2. Sayısal ve deneysel yöntemle elde edilen katılaĢma oranlarının karĢılaĢtırılması
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Şekil 3. Farklı sayıdaki ağ elemanlarının katılaĢma oranlarına etkisinin karĢılaĢtırılması
Tank içerisinde baĢlangıç su sıcaklığının T su= 4 °C olması durumunda daire ve altıgen kesitli
soğutucular için sıcaklık dağılımları, sıvı oranları ve hız vektörleri ġekil 4‟te gösterilmiĢtir. t= 900 s
sonuna kadar tank içerisindeki su soğumaya baĢlamıĢ, tankın tabanında ise baĢlangıçtaki 4 °C
sıcaklığındaki su sabit olarak kalmıĢtır. Bu sıcaklıkta suyun maksimum yoğunluk değerine sahip
olmasından dolayı silindirlerin yüzeyinden soğuyan su, yoğunluğunun azalması ile yukarı yönlü akıĢ
hareketine baĢlamıĢtır. C1 silindirinden sıcaklığı azalarak yükselen su, üstteki silindire ulaĢarak daha
fazla soğumakta, bir yandan da üstteki silindir etrafındaki buz tabakasına temas ederek silindirin
altında girdap hareketleri oluĢturmaktadır. Aynı zamanda C2 silindirinde de soğuyan su, tankın üst
bölgesine doğru hareketlenmekte ve tankın üst bölgesini daha hızlı bir Ģekilde soğutmaktadır.
Silindirler arasında kalan bölgedeki su sıcaklığı yaklaĢık 3 °C iken, tank cidarlarına doğru suyun daha
soğuk olduğu ve ısıl katmanlaĢmanın bu bölgede baĢladığı görülmektedir. t= 3600 s ve t= 7200 s‟de
artık tank içerisindeki su durağanlaĢmakta ve ısıl katmanlaĢmanın tamamlanmasıyla tankın alt
bölgelerinde iletim ile su sıcaklığı azalmaktadır. Sıvı oranları ve hız vektörleri incelendiğinde ilk t=
1800 s‟ye kadar tank içerisinde doğal konveksiyon hareketleri etkin bir rol oynarken ilerleyen
zamanlarda silindirler etrafında ve tank boyunca hareketlerin zayıflayarak sonlandığı görülmektedir. t=
900 s‟den itibaren buz katmanları silindirlerin etrafında oluĢmaya baĢlamakta ve silindirler arasındaki
mesafenin fazla olmasından dolayı zamanla artan buz oluĢumları birbirlerine temas etmemektedir.
Buz oluĢumları silindirler etrafında dairesel bir yapıda iken altıgen kesitli modelde, tek silindirde olduğu
gibi soğutucu geometrisini takip ederek baĢlamıĢ, t= 7200 s sonunda ise daha dairesel bir forma
dönüĢmüĢtür.
ġekil 5‟de üçgen 1, kare ve üçgen 2 modelleri için T su= 4 °C baĢlangıç sıcaklığında sıcaklık
dağılımları, sıvı oranları ve hız vektörleri gösterilmektedir. t= 900 s‟de her üç model için tank
içerisindeki su soğumaya baĢlamıĢ ve silindirler arasında daire ve altıgen modellerinde olduğu gibi
yukarı yönlü bir akıĢ hareketi gözlenmektedir. Üstteki silindire temas eden su, saat yönünün tersine
doğru girdap oluĢturarak tankın iç bölgelerine doğru yönlenmektedir. Sıvı oranlarından da görüldüğü
üzere bu girdap hareketinin sonucu olarak, özellikle kare modelde belirgin bir Ģekilde buz oluĢumunun
yapısında farklılık görülmektedir. t= 1800 s sonunda kare modelin C2 silindirinin alt kısmında buz
oluĢumunun asimetrik bir Ģekilde daha fazla olması da, C1 silindirinden soğuyarak yükselen suyun
burada yukarı yönlü hareketine devam edemeyip katılaĢma sıcaklığına kadar soğuması ve hemen
donmaya baĢlamasının sonucu olarak gerçekleĢmektedir. Silindirlerden tankın üst bölgesine doğru en
yüksek hızlara t= 900 s‟de ulaĢmakta iken, t= 3600 s‟de akıĢ hareketleri sonlanmıĢtır. Üçgen 1
modelinde ilk zamanlarda soğutucu kesitini takip eden buz oluĢumu, tanktaki suyun sabit kalması ve
t= 7200 s sonunda tankın neredeyse tamamının faz değiĢim sıcaklığına kadar soğuması sebebiyle
daha düzgün bir formda devam etmektedir. Üçgen 2 modelinde ise aynı zamanda diğer modeller gibi
dairesel bir Ģekilde buz oluĢmamıĢ, üst kısma doğru sivrilen bir yapıda buz tabakası geliĢmiĢtir.
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Tsu= 12 °C için daire ve altıgen geometrilerindeki soğutucu iki silindirli modellerde sıcaklık dağılımları,
sıvı oranları ve hız vektörleri ġekil 6‟da gösterilmektedir. Burada sıcaklık dağılımlarında büyük farklar
görülmekte ve doğal konveksiyon hareketleri daha etkili bir Ģekilde gerçekleĢmektedir. Her iki
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silindirinde sıcaklığı azalan su, etrafındaki sıcak su ve soğuk silindir yüzeyi arasındaki sıcaklık
farkından dolayı yoğunluk etkisiyle tankın alt bölgelerine doğru hareketlenmektedir. Bu esnada tankın
alt bölgelerinde 4 °C‟de birikmiĢ olan su, soğumaya devam ederken, 4 °C‟den daha az sıcaklığa
ulaĢtığında silindir yüzeyini takip ederek ters akıĢ hareketi yapmakta ve yukarı yönlü bir akıĢ
hareketine baĢlamaktadır. Soğuk su bir yandan katılaĢma sıcaklığına ulaĢıp silindir etrafında buz
tabakası oluĢturmaya baĢlarken, silindir yüzeyinden ayrılan soğuk su tank cidarlarına ulaĢtıktan sonra
saat yönünde girdap oluĢturarak üstteki silindire doğru yaklaĢmaktadır. C 2 silindirinin alt bölgelerinde,
soğutucu silindir yüzeyi ve su arasındaki sıcaklık farkı üst bölgelerine göre daha az olduğundan bu
bölgede buz oluĢumunun daha fazla olduğu görülmektedir. t= 1800 s sonunda her iki silindirin
etrafında da yukarı yönlü akıĢ hareketi görülmekte ve artık üstteki silindirin de etrafında da soğuyan su
tank cidarlarına ulaĢıp saat yönünde girdap oluĢturmaya baĢlamaktadır. Tankın genel sıcaklık
dağılımından da görüldüğü gibi tank tabanında 4 °C sıcaklıkta su bulunuyorken, tankın üst
bölgelerinde ise baĢlangıçtaki gibi 12 °C „de su bulunmaktadır. Silindirlerin bulunduğu bölgede ise su
sıcaklığı yaklaĢık 1 °C ye kadar azalmıĢtır. t= 3600 s sonunda doğal konveksiyon hareketleri daha da
ĢiddetlenmiĢ ve iki silindir arasında kalan bölgede hız vektörleri en büyük değerlerini almaktadır. Daire
kesitinde, soğutucu geometrisini takip ederek yukarı doğru yönlenen akıĢ hareketi, altıgen kesit
geometrisinin sebebiyle tankın üst bölgesine değil tank duvarlarına doğru yönelmiĢtir. Bu esnada
üstteki soğutucu silindir etrafında 1 °C - 2 °C sıcaklığındaki su etrafındaki daha sıcak olan su ile
aralarındaki sıcaklık farkından dolayı oluĢan yoğunluk etkisiyle tankın üst bölgesine doğru
hareketlenmektedir.
t= 7200 s sonunda tankın tamamında su sıcaklığı katılaĢma sıcaklığına kadar azalmıĢ, doğal
konveksiyon hareketleri sonlanmıĢtır. Sıvı oranlarından da görüldüğü gibi (ġekil 6) baĢlangıçta soğuk
suyun alt tarafta toplanması sebebiyle buz oluĢumları silindirlerin alt bölgelerinde daha fazla iken
ilerleyen zamanlarda silindirler arasında kalan alandaki su hareketlerinden dolayı üst silindirde
asimetrik bir buz oluĢumu gözlenmektedir. 7200 s sonunda ise silindir geometrisini takip eden
katılaĢma Ģekilleri, silindirlerin birbirilerine bakan kısımlarında su sıcaklığının faz değiĢim sıcaklığına
daha yakın olmasından dolayı daha fazla buz oluĢumu görülmektedir.
ġekil 7‟de iki silindir düzenlemeleri için üçgen 1, kare ve üçgen 2 modellerinde T su= 12 °C baĢlangıç
sıcaklığındaki sıcaklık dağılımları, sıvı oranları ve hız vektörleri gösterilmektedir. t= 900 s‟de tankın üst
yarısında sıcak su baĢlangıçtaki sıcaklığında kalırken, alt kısmına doğru su sıcaklığı azalmakta ve
tankın alt bölgesinde ise 4 °C - 5 °C sıcaklığındaki su bulunmaktadır. C2 silindiri etrafında üç modelde
de akıĢ hareketi görülmemektedir. Alttaki silindir etrafındaki soğuk su, baĢlangıçta aĢağı yönlü olan
akıĢ hareketi oluĢtururken, su sıcaklığı 4 °C‟ye kadar azaldıktan sonra ters akıĢ hareketi yaparak
silindir yüzeylerinden üstteki soğutucu ve tank duvarlarına doğru yönlenmektedir. Daha sıcak suyla
karĢılaĢan soğuk su, tank cidarlarına çarparak saat yönünde girdap hareketi oluĢturmaktadır. Kare
modelde bu hareketler daha yoğun görünmekte iken üçgen 1 ve üçgen 2 modellerinde daha zayıf
kalmaktadır. t= 1800 s‟de üçgen 1 ve üçgen 2 modellerinde silindirler arasında kalan alanda oluĢan
girdap hareketi zayıflayıp yalnızca yukarı doğru bir akıĢ hareketine dönüĢürken, kare modelde ise su
sıcaklığı azalarak aynı hareket devam etmektedir. Bu zamanda artık üstteki silindirin etrafında
sıcaklığı azalan su, yoğunluğun etkisiyle yukarı yönlü hareketine baĢlamakta ve soğuk su, soğutucu
silindir yüzeyinden ayrılarak tank duvarına doğru ilerlemektedir. Tankın üst kısmında hala sıcak su
bulunduğundan girdap hareketinin t= 3600 saniyeye kadar devam ettiği görülmektedir. Tankın üst
yarısı kare ve üçgen 2 modellerinde tamamen 1 °C sıcaklığa düĢmekte ve sıcaklık farkından oluĢan
doğal konveksiyon hareketleri zayıflamaktadır. t= 7200 s sonunda kare, üçgen 1 ve üçgen 2
modellerinde ısıl katmanlaĢma tamamlanmıĢ olup faz değiĢim sıcaklığındaki su durgun bir Ģekilde
katılaĢmaya devam etmektedir. Sıvı oranları incelendiğinde ilk zamanlardan baĢlayarak silindirler
etrafında buz tabakaları oluĢurken, silindirler arasında kalan bölgedeki akıĢ hareketinin sonucu olarak
asimetrik bir katılaĢma gözlenmektedir. Soğutucu geometrisini takip eden buz kalınlığı zamanla
artmakta, üçgen 1 modelinde t= 7200 s sonucunda dairesel bir form almakta iken üçgen 2 kesitinde
yukarı doğru basık bir Ģekilde oluĢtuğu gözlenmektedir.
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Ġki silindir için farklı soğutucu geometrilerinde katılaĢma oranlarının (Ab/As) zamanla değiĢimi, farklı
baĢlangıç su sıcaklıkları (Tsu= 0 °C, 4 °C ve 12 °C) için ġekil 8‟de gösterilmektedir. T su= 0 °C olduğu
durumda akıĢ hareketi gözlenmemiĢtir ve ilk saniyelerden itibaren buz oluĢumu baĢlayıp zamanla
katılaĢma oranlarının arttığı görülmektedir. Su sıcaklığının hem 0 °C hem de 4 °C olması durumunda,
en yüksek katılaĢma oranı daire kesitli modelde görülmektedir. BaĢlangıçta su sıcaklığı T su= 12 °C‟de
iken, tank içerisindeki suyun katılaĢma sıcaklığına kadar azalması için geçen süre de göz önünde
bulundurulduğunda diğer sıcaklıktaki oranlara göre daha düĢük bir katılaĢma oranı görülmektedir. En
yüksek katılaĢma daire kesitinde gerçekleĢirken altıgen kesitli silindirlerde katılaĢma oranları daire
modeline oldukça yakın olmakla beraber kare ve üçgen 2 modelleri arasındaki fark T su= 0 °C ve Tsu= 4
°C durumlarına göre daha da artmıĢtır.
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Şekil 8. Ġki silindir için farklı soğutucu geometrilerine göre katılaĢma oranlarının zamana bağlı değiĢimi
a) Tsu = 0 °C b) Tsu = 4 °C c) Tsu = 12 °C
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SONUÇ
Bu çalıĢmada, bir soğu depolama yöntemlerinden biri olan buz depolama yönteminde kullanılan bir
soğu depolama tankı içerisinde faz değiĢimi ve doğal konveksiyon hareketleri incelenmiĢtir. Farklı
kesit geometrilerinde soğutucu silindirlerin zamanla etrafında oluĢan buz tabakası incelenmiĢ, tank
boyunca sıcaklık dağılımları, sıvı oranları ve hız vektörleri de 900, 1800, 3600 ve 7200. saniyelerde
görüntülenmiĢtir. Tüm sıcaklıklardaki katılaĢma oranları incelendiğinde, buz oluĢum miktarları azalan
sıralamayla daire, altıgen, üçgen 1, kare ve üçgen 2 modellerinde gerçekleĢmiĢtir. BaĢlangıç su
sıcaklıklarının buz oluĢumunda önemli bir etken olduğu, 0 °C su sıcaklığı için tank içerisinde hiçbir
akıĢ hareketinin oluĢmadığı ve katılaĢmanın, ilk zamanlardan itibaren hemen baĢladığı görülmüĢtür.
Diğer farklı su sıcaklıklarının olması durumunda ise (T su= 4 °C ve Tsu= 12 °C), suyun faz değiĢim
sıcaklığında olması durumuna göre sırasıyla katılaĢma oranlarında %6 ve %18 kadar azalma olduğu
tespit edilmiĢtir.
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MANYETİK ERICSSON SOĞUTMA ÇEVRİMİNİN
PARAMETRİK OLARAK İNCELENMESİ
Yunus Emre ÇETİN
Orhan AYDIN

ÖZET
Manyetik soğutma, buhar sıkıĢtırmalı soğutma sistemlerine göre daha verimli ve çevreci yeni bir
soğutma teknolojisidir. Oda sıcaklığında çalıĢan manyetik soğutma sistemleri henüz ticarileĢmemiĢ
olsa da manyetik soğutma birkaç yıl içerisinde klasik soğutma teknolojilerinin yerini alabilecek bir
potansiyel barındırmaktadır. Manyetik soğutma sistemlerinin tasarımı için seçilecek termodinamik
çevrim, sistemin verimini doğrudan etkileyerek daha kompakt ve ekonomik tasarımların
oluĢturulmasına fayda sağlayacaktır. Bu çalıĢmada, manyetik Ericsson çevrimi, parametrik olarak
incelenmiĢtir. Termodinamik özellik bağıntıları istatistiksel mekanik yardımıyla oluĢturulmuĢtur.
Bağıntılar yüksek sıcaklık veya düĢük manyetik alan değerleri dikkate alınarak sadeleĢtirilmiĢtir.
SadeleĢtirilen bağıntılarla düĢük sıcaklık kaynağından alınan ısı, rejeneratörde biriken ısı, sıcak
kaynağa verilen ısı, çevrim için gereken iĢ ve etkinlik katsayısı değerleri elde edilmiĢtir. Elde edilen
değerlerin farklı kaynak sıcaklıkları, manyetik alan değerleri ve tersinmezlik derecelerindeki durumları
incelenmiĢtir. Kaynaklar arası sıcaklık farkı arttıkça performans katsayısının azaldığı tespit edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Manyetik soğutma, manyetik Ericsson çevrimi, paramanyetik malzemeler,
istatistiksel mekanik.

ABSTRACT
Magnetic refrigeration is more efficient and environmentally friendly refrigeration technology compared
to vapor compression refrigeration systems. Although magnetic refrigeration systems which operate in
room temperature has not been maturely developed, they have a potential to be a substitute for
conventional refrigeration systems in a few years. The thermodynamic cycle which is selected for
designing the magnetic refrigeration system will directly affect efficiency of the system, helping to
create more compact and economic system designs. In this study, parametric investigation is carried
out for magnetic Ericsson cycle. Thermodynamic relations are established by statistical mechanics.
Relations are simplified by regarding to high temperature or low magnetic field conditions. Cooling
load, inherent regenerative loss, power input and coefficient of performance (COP) are obtained with
simplified relations. Influences of heat reservoir temperatures, magnetic intensity and the degree of
irreversibility are analyzed. Results show that coefficient of performance decreases with an increase in
the temperature span.
Key Words: Magnetic refrigeration, magnetic Ericsson cycle, paramagnetic materials, statistical
mechanics.
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1. GİRİŞ
Manyetik soğutma, varlığı 1881 den beri bilinen manyetokalorik etki [1] ile iliĢkilidir. Manyetik
soğutmada soğutma etkisi, konvansiyonel sistemlerde soğutucu gazların sıkıĢtırma/genleĢme
etkisinden ayrı olarak çevreye zarar vermeyen katı soğutucuların manyetizasyon/demanyetizasyon
iĢlemlerine tabi tutulmaları ile elde edilir. Manyetik soğutma çevrimi, kompresör ve kısılma vanalarına
ihtiyaç duymaz. Bu etkiyi gösteren malzemeler, manyetokalorik malzemeler (MKM) olarak
adlandırılırlar. Manyetik soğutma sistemlerinin temel bileĢenlerini; manyetokalorik malzeme (MKM),
mıknatıs ve ısı eĢanjörleri oluĢturmaktadır.
Manyetik soğutma çevrimlerine dayanan daha verimli sistemlerin tasarlanması, bu çevrimlerin iyi
anlaĢılması ve analizini gerektirmektedir. Bu bağlamda çevrim verimine etki edecek parametrelerin
belirlenmesi ve farklı sınır koĢulları için parametrik çalıĢmaların yapılması gerekmektedir.
Manyetik Ericsson soğutma çevrimini istatistiksel mekaniğe bağlı olarak oluĢturulan eĢitlikler
yardımıyla parametrik olarak inceleyen bir takım çalıĢmalar mevcuttur [2-6].
Bu çalıĢmada, yüksek sıcaklık veya düĢük manyetik alan değerlerinde paramanyetik malzemelerle
çalıĢan rejenerasyonlu manyetik Ericsson çevrimi irdelenmiĢtir. ÇalıĢılan manyetik alan değerlerinin,
rejenerasyonun, sıcak ve soğuk kaynak sıcaklıklarının sistem parametrelerine etkileri ortaya
çıkarılmıĢtır.

2. PARAMANYETİK MALZEMELERE AİT TEMEL TERMODİNAMİK ÖZELLİKLER
Paramanyetik malzemelerin termodinamik özellikleri için istatistiksel mekaniğe
paramanyetik bir malzemede üleĢim fonksiyonu [7, 8] Ģu Ģekilde ifade edilmektedir:

göre

basit

(1)

Burada; j açısal momentumun kuantum sayısı, g Lande faktörü, B Bohr manyetonu, k Boltzmann
sabiti, H manyetik alan, T mutlak sıcaklık ve N manyetik moment sayısıdır.
Burada x, Ģu Ģekilde tanımlanmaktadır:
(2)
ÜleĢim fonksiyonu (Z) ve Helmholtz serbest enerjisi (A), kullanılarak entropi, iç enerji, manyetizasyon
ve sabit manyetik alanda ısı kapasitesi değerleri hesaplanabilir [7, 8]. Bu durumda,
(3)
(4)
(5)
(6)
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(7)
Burada

Brillouin fonksiyonudur ve
(8)

Ģeklinde tanımlanır.
Eğer x 1 ise, yani yüksek sıcaklık veya zayıf manyetik alan değerlerinde,

(9)
Ģeklinde yazılabilir ve manyetizasyon denklemi Curie yasasındaki forma sahip olur.
(10)
Burada Curie sabiti;

kullanılarak belirlenir.
Aynı zamanda entropi, iç enerji ve sabit manyetik alanda ısı kapasitesi değerleri Ģu Ģekli alır:
(11)
(12)
(13)

3. MANYETİK ERICSSON ÇEVRİMİ ANALİZİ
Zayıf bir manyetik alan değerinde veya yüksek sıcaklıkta Curie yasasının geçerli olduğu paramanyetik
bir soğutucunun kullanıldığı Ericsson çevrimine ait T-s diyagramı ġekil 1’ de görülmektedir [9]. ġekil 2’
deki T-H diyagramında görüldüğü gibi 1-2 ve 3-4 adımları izotermal olarak, 2-3 ve 4-1 adımları ise
sırasıyla H1 ve H0 sabit manyetik alan değerlerinde gerçekleĢecektir.
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Şekil 1. Rejenerasyonlu manyetik Ericsson çevrimine ait T-s diyagramı

Şekil 2. Rejenerasyonlu manyetik Ericsson çevrimine ait T-H diyagramı
Q1 ve Q2 değerleri sırasıyla TH sıcaklığındaki kaynağa atılan ısıyı ve T L sıcaklığındaki soğutulan
ortamdan çekilen ısı değerini ifade etmektedir. Q23 ve Q41 değerleri ise sabit manyetik alan
değerlerinde soğutucu malzeme ve rejeneratör arasında transfer edilen ısı miktarlarını ifade
etmektedir. Buna göre [9];
(14)

(15)

(16)

(17)
EĢitliklerden de görüleceği üzere soğutucu malzeme ile rejeneratör arasındaki ısı alıĢveriĢi değerleri
birbirine eĢit değildir. Bu durumda rejenerasyonun %100 verimle gerçekleĢmeyeceği söylenebilir.
Sonuç olarak soğutucu paramanyetik malzemelerin kullanıldığı sistemlerde her çevrimde
rejeneratörde bir miktar ısı birikecektir. Biriken bu ısı soğutulan ortama atılmalıdır, aksi takdirde
rejeneratör düzgün olarak iĢlevini yerine getiremeyecektir. Rejeneratörde her çevrim sonunda biriken
ısı QB ile ifade edilmektedir.
(18)
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Rejeneratörde biriken ısının dıĢında sonlu sıcaklık farkında ısı transferinden ötürü rejeneratörün
verimine bağlı olarak farklı rejeneratör kayıpları (Q R) söz konusu olabilir. Bununla beraber iç
tersinmezlikler neticesinde ortaya çıkan ısı ve kaynaklar arasında oluĢacak ısı sızıntısı (Q S) da net
soğutma değerini düĢürecektir. Sıcak ve soğuk kaynakların ısıl kapasiteleri de temel sistem
parametrelerini verimi düĢürecek Ģekilde etkileyebilir.
Bu çalıĢmada farklı manyetik alan değerlerinde rejenerasyonlar süresince rejeneratörde biriken ısı
dıĢında herhangi bir kayıp dikkate alınmamıĢtır. Bu durumda soğuk ortamdan çekilen net ısı miktarı Q L
ve sıcak kaynağa atılan net ısı miktarı QH olarak tanımlanırsa, sisteme ait bazı değerler Ģu Ģekilde
yazılabilir [9]:
(19)
(20)
(21)
(22)

4. MANYETİK ERICSSON ÇEVRİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ
Manyetik Ericsson çevrimi iki izotermal ve iki sabit manyetik alan sürecinden meydana gelmektedir.
Çevrim veriminin Carnot çevrim verimine yaklaĢması ve rejeneratörün düzgün bir Ģekilde iĢlevini
yerine getirebilmesi için sabit manyetik alan değerlerinde görülen rejenerasyon sırasında alınan ve
verilen ısıların eĢit olması gerekir. Fakat farklı manyetik alan değerlerinden ve rejeneratörün
veriminden ötürü mükemmel rejenerasyon söz konusu değildir.
Manyetik Ericsson çevriminde sıcak ve soğuk kaynak değerleri soğutma performansına etki eden iki
önemli parametredir. ġekil 3’te rejenerasyon sonucu biriken ısının farklı sıcak kaynak ve manyetik alan
değiĢimlerine bağlı olarak aldığı değerler görülmektedir. Uygulanan manyetik alan değeri arttıkça
rejeneratörde biriken ısı da artmaktadır.

Şekil 3. Farklı sıcak kaynak ve manyetik alan değerlerinde rejeneratörde biriken ısının değiĢimi
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Sıcak kaynak sıcaklığı arttıkça soğutulan ortamdan çekilen ısı ġekil 4’te görüldüğü üzere
azalmaktadır.

Şekil 4. Farklı sıcak kaynak ve manyetik alan değerlerinde soğutulan ortamdan çekilen net ısının
değiĢimi
ġekil 5’te performans katsayısı ve sıcak kaynak değeri arasındaki iliĢki görülmektedir. Aynı sıcak
kaynak değerinde, sıcak ve soğuk kaynaklar arasındaki fark azaldıkça COP değeri artmaktadır. Bu
nedenle uygun çalıĢma sıcaklıkları, belirlenen performans değerlerine bağlı olarak mümkün olan en
yüksek COP dikkate alınarak seçilmelidir. Kaynak sıcaklıkları performansa doğrudan etki etmektedir.

Şekil 5. Farklı sıcak kaynak ve manyetik alan değerlerinde performans katsayısının değiĢimi
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Manyetik Ericsson soğutma çevriminde rejeneratörde biriken ısı dıĢında herhangi bir tersinmezlik veya
kayıptan söz edilmiyorsa çevrime ait performans katsayısı çalıĢılan manyetik alan değerlerinden
bağımsız olarak sadece çalıĢma sıcaklıklarının bir fonksiyonu olarak karĢımıza çıkar;

SONUÇLAR
Bu çalıĢmada, rejenerasyonlu manyetik Ericsson çevrimi için düĢük manyetik alan veya yüksek
sıcaklık değerlerinde paramanyetik malzemelere ait performans karakteristikleri parametrik olarak
incelenmiĢtir. Yapılan çalıĢmada rejenerasyon, kaynak sıcaklıkları ve çalıĢılan manyetik alan
değerlerinin soğutma yükü (QL) ve performans katsayısı (COP) gibi temel parametrelere etkileri
belirlenmiĢtir. Bu bağlamda, üretilen sonuçların konu ile ilgili yürütülecek sayısal/deneysel çalıĢmalara
bir referans teĢkil edeceği düĢünülmektedir. Elde edilen sonuçlar aĢağıda özet halinde verilmektedir:
1. Rejenerasyonlu manyetik Ericsson çevrimi için rejenerasyon sırasında rejeneratörde biriken
ısı dıĢında herhangi bir tersinmezlik veya kayıp hesaba katılmıyorsa sistem verimi sadece
kaynak sıcaklıklarının bir fonksiyonudur.
2. Manyetik Ericsson çevriminde kaynaklar arası sıcaklık farkı arttıkça performans katsayısı
azalmaktadır. Bu durum rejeneratörde biriken ısıyla beraber soğuk ortamdan çekilen ısı
değerindeki azalma ile bağdaĢtırılabilir.
3. Kaynak sıcaklıkları, manyetik Ericsson çevrim performansını doğrudan etkilemektedir. Bu
nedenle, sistem parametreleri belirlenirken kaynak sıcaklıklarına özellikle dikkat edilmelidir.

SEMBOLLER
BJ(x)
Cx
g
H
J
kB
M
N
P
R
T
TC

Brillouin fonksiyonu
Sabit x değerinde özgül ısı
Lande sabiti
Manyetik alan
Kuantum sayısı
Boltzmann sabiti
Manyetizasyon
3
m ’teki atom sayısı
Basınç
Gaz sabiti
Mutlak sıcaklık
Curie sıcaklığı

Yunan harfleri

μ
μB

Elektron sabiti
Manyetik geçirgenlik
Bohr manyetonu

J/kgK
Amper/m

Amper/m
3
1/m
Pa
J/mol K
K
K

J/molK
2
N/A
J/T
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ŞANLIURFA KIŞ ŞARTLARINDA BİR TOPRAK-HAVA ISI
DEĞİŞTİRİCİSİNİN PERFORMANS ANALİZİ
Hüsamettin BULUT
Refet KARADAĞ
Yunus DEMİRTAŞ
İsmail HİLALİ

ÖZET
Günümüzde enerji maliyetlerinin artmasından ve çevresel kaygılardan dolayı yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı sistemlere ilgi artmaktadır. Ġç hava kalitesinin önem kazanmasının ve enerji
maliyetlerini düĢürme çabalarının sonuçlarından biri olarak havalandırma ve iklimlendirme
sistemlerinde toprak-hava ısı değiĢtiricilerinin yardımıyla toprak enerjisinin bir enerji kaynağı olarak
rahat kullanılabileceği ve ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinde enerji maliyetlerini
azaltılabileceği görülmüĢtür. Bu çalıĢmada, ġanlıurfa kıĢ Ģartlarında, toprağın sahip olduğu enerji
potansiyelinden yararlanarak bir toprak-hava ısı değiĢtiricisi (THID) sisteminin performansı deneysel
olarak incelenmiĢtir. 13 cm çapında ve 20 m uzunlukta galvanizli borulardan meydana gelen toprakhava ısı değiĢtiricisi, serpantin Ģeklinde yerin 2 m altına yerleĢtirilmiĢtir. Hava giriĢ ve çıkıĢ sıcaklığı,
hava hızı ve toprak sıcaklığı ölçümleri gündüz saatlerinde ve kesikli manuel olarak Aralık 2013-ġubat
2014 arasında yapılmıĢtır. Hava hızı ve sıcaklıklar arasındaki iliĢki analiz edilmiĢtir. Toprak ve dıĢ
o
o
hava sıcaklık farkı ölçülen değerlere göre maksimum 12.5 C ve ortalama 5.8 C olarak tespit
o
edilmiĢtir. THID sisteminde çıkıĢ ve giriĢ havası arasındaki sıcaklık farkı maksimum 11.6 C ve
o
ortalama 4.8 C olarak bulunmuĢtur. Yapılan hesaplamalarla THID’nin etkinliği ortalama 0.83 ve COP
değerinin ise ortalamada 1.7-5.9 arasında değiĢtiği tespit edilmiĢtir. THID sisteminin ısıtma
konumunda iyi performans gösterdiği ve ısıtma ve havalandırma uygulamaları açısından enerji
tasarrufu potansiyeline sahip olduğu görülmüĢtür.
Anahtar Kelimeler: Toprak enerjisi, Toprak-hava ısı değiĢtiricisi, Isıtma, ġanlıurfa.

ABSTRACT
Nowadays, there is a growing interest to the systems based on renewable energy sources due to
rising cost of energy and environmental concerns. As one result of efforts of decreasing energy cost
and importance of indoor air quality, it is seen that earth energy can be used easily as energy sources
by using an earth-air heat exchanger (EAXH) in ventilation and air conditioning systems and the
energy costs in heating, cooling and ventilation systems can be reduced with aid of earth-air heat
exchangers. In this study, the performance of an earth-air heat exchanger was investigated by using
earth energy potential under climatic conditions of ġanlıurfa. An EAXH made of galvanized pipe with
13 cm diameter and 20m length was buried at 2 m deep. Measurements of inlet and outlet air
temperatures, air velocity and earth temperature were carried out between December 2014 and
February 2014. The measurements are recorded intermittently during daytime. According to the
o
measurements results, the maximum difference between earth and outdoor air temperature is 12.5 C
o
and the mean is 5.8 C. In EAXH system, the maximum difference between inlet and outlet air
o
o
temperature is 11.6 C and the mean is 4.8 C. It is found out that the average value of EAXH
effectiveness is 0.83 and the mean of COP values lay out in the range from 1.7 to 5.9. According to
the results of this experimental study, it is seen that the earth-air heat exchanger shows good thermal
performance and has energy saving potential for applications of heating and ventilation.
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1. GİRİŞ
Isının terkedildiği veya ısının alındığı depolara ısıl enerji depoları denilmektedir. Atmosfer havası,
denizler, akarsular ve toprak birer ısıl enerji depolarıdır. Bu ısıl enerji depoları ısı kaynağı veya ısı
kuyusu olabilirler [1]. Enerji kaynaklarının azaldığı ve maliyetlerinin yükseldiği gümümüzde farklı
alternatif enerji kaynaklarına yönelmeler olmaktadır. GeçmiĢte konvansiyonel enerji kaynaklarının
yoğun ve kolay ulaĢılabilmesi ve ucuz olmasından dolayı göreceli olarak ekonomik ve teknolojik olarak
dezavantajlı enerji kaynaklarına ilgi yeterince olmamaktaydı. Fakat bu yaklaĢım günümüzde
değiĢmiĢtir. Tüm enerji kaynaklarının kullanımına yönelik çalıĢmalar yapılmaktadır.
Toprak enerjisi eskiden beri bilinen bir ısı kaynağıdır. Günümüzde toprak, daha çok ısı pompaları için
kaynak veya kuyu olmaktadır. Toprak kaynaklı ısı pompalarında akıĢkan boruları dikey veya yatay
olarak toprak altına döĢenmektedir. Ġklimlendirme, sera ve havalandırma sistemleri için toprağın enerji
kaynağı veya kuyu olması ise biraz göz ardı edilmiĢtir. Ancak iç hava kalitesinin önem kazanması ve
enerji maliyetlerinin artması ile hava-toprak ısı değiĢtiricilerine bir yönelmenin olacağı beklenmektedir.
Toprağın yüksek ısıl kapasitesi ve ortam havasına göre sıcaklık dalgalanmalarının düĢük olmasından
dolayı toprak altı ısısı rahatlıkla kullanılabilir. KıĢın toprak yüzeyinden derine inildikçe toprak sıcaklığı
artmakta, yazın ise azalmaktadır. ġekil 1’de yıl boyunca toprak altı sıcaklığının değiĢimi gösterilmiĢtir
[2]. ġekilde görüldüğü gibi derinlik artıkça yıl boyunca sıcaklık değiĢimi azalmaktadır. Yeterli bir
derinlikte, toprak sıcaklığı dıĢ ortam sıcaklığına göre yazın daha düĢük ve kıĢın ise daha yüksektir. Bu
sıcaklık farkı kullanılarak, hava, toprağa gömülmüĢ kanal veya borulardan geçirilerek, yazın soğutulur,
kıĢın ise ısıtılır. Bir THID sistemi borulardan ve hava hareketini sağlayan bir fandan meydana gelir
(ġekil 2). THID sistemi açık ve kapalı devre Ģeklinde çalıĢtırılabilir. DıĢ havayı alıp içeri basan sistem
açık devredir. Ġç havayı alıp ısıttıktan veya soğuttuktan sonra tekrar içeri veren sistem ise kapalı
devredir.

Şekil 1. Toprak sıcaklığının yıl boyunca değiĢimi [2]
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Şekil 2. Tipik bir Toprak-Hava Isı DeğiĢtiricisi (THID) Sistemi
Teorik ve deneysel çalıĢmalara göre, bir THID sisteminin verim ve performansına aĢağıdaki
değiĢkenler etki eder [3,4]:
1- Ġklimsel Ģartlar ve coğrafik konum: THID sistemleri dıĢ ortam iklim Ģartlarından etkilenirler. Çok
sıcak iklimli çöllerde THID sistemi, soğutma için en uygun yerler olmasına rağmen, ısıtmada
ılıman ve sıcak yerlerde çok uygun değildir.
2- Toprak çeĢidi: Yüksek ısıl iletkenliğe, yüksek yoğunluğa ve yüksek ısı kapasitesine sahip
topraklar THID için uygundur. Bu toprak özelliklerinin enerji depolama üzerine katkısı sırasıyla
%79, %48 ve %33’tür.
3- Boru özellikleri: Boru, pratik uygulama durumuna göre seçilmelidir. Örneğin suya doymuĢ
topraklarda beton boru kullanılmamalı ve su izolasyonu yapılmalıdır. Bununla birlikte boru
malzemesinin enerji depolaması üzerine etkisi çok önemli değildir. Boru malzemesi olarak
metal veya PVC kullanılmaktadır. Boru uzunluğu da kapasiteyi belirler. En uygun boru
uzunluğu iklim koĢullarına ve istenen kapasiteye göre belirlenir. Tan ve Love (2013), THID
sistemlerinde daha büyük çaplı boruların kullanımı ve toprak sıcaklığının çekilen ısı üzerine
etkisi ile ilgili literatür taraması yapmıĢlardır. Çok büyük çaplı (900 mm’den büyük) boruların
sistem performansı üzerine etkisinin düĢük olduğunu tespit etmiĢlerdir [5].
4- Gömme derinliği: Gömme derinliği artıkça toprak ve hava arasındaki sıcaklık farkı artacak ve
dolayısıyla enerji alıĢveriĢi de artacaktır. Toprak derinliği artıkça sistem kapasitesi de
artmaktadır. Boruların derinliği bütün sistemin verimini etkilemektedir. Boruların 2 m derinlikte
gömülmesi yıl boyu sıcaklık ve kazma maliyeti açısından uygun olduğu söylenmektedir [6]
.Fakat optimum derinliğin 3 m olduğunu söyleyenler de bulunmaktadır [7]. Gömme derinliğinin
THID sıcaklık kazanımı üzerine etkisi boru uzunluğundan daha fazladır. Bununla birlikte sistem
maliyeti, toprak kaya yatağı derinliği ve su kodu gibi faktörler gömme derinliğini sınırlamaktadır.
Ozgener vd. (2013), derinlik ve zamana bağlı günlük toprak sıcaklığını tahmin eden bir model
geliĢtirmiĢlerdir [8].
5- Hava debisi: Yüksek hava debileri sistem performansını azaltmaktadır. Çünkü bir THID’nin
enerji performansı toprak ve boru içinden geçen hava arasındaki ısı transferine bağlıdır.
Yüksek hava hızı çekilecek ısı açısından istenmez. Yüksek hava hızı, çıkıĢ sıcaklığını düĢürür.
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı Isıtma ve soğutma sistemlerine artan bir ilgi vardır. Toprakhava ısı değiĢtiricileri ile havanın ısıtılması veya soğutulması, havalandırma ısı kayıplarını azaltmada
ve binalarda ısıl konforu artırmada önemli yaklaĢım olarak görülmektedir [4]. Dolayısıyla teorik ve
deneysel olarak çeĢitli uygulamalar için THID sistemleri araĢtırılmıĢtır. Türkiye’de sınırlı sayıda bazı
değerli bilim adamları çoğunlukla sera uygulamaları ile ilgili konu üzerinde çalıĢmalar yapmıĢtır [9-12].
Dünya’da ise daha çok THID sistem uygulamaları sayısal analizleri ile birlikte verilmiĢtir. AĢağıda
uygulama türüne göre yapılan çalıĢmalar özetlenmiĢtir:

Termodinamik Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 1794 _______

THID sistemleri binalarda ısıtma, soğutma ve havalandırma için kullanılabilmektedir. Bununla ilgili
yapılan çalıĢmalar mevcuttur. Turgay (2013), Fransa’nın merkezinde yer alan Beaucouzè
kasabasında bir villanın bahçesinde kurulmuĢ THID sisteminin performans sonuçlarını 2 yıllık ölçüm
değerlerine göre analiz etmiĢtir. Ayrıca THID sistem performansı Climawin adlı bir programı ile analiz
edilerek tasarımlar yapılmıĢtır [13]. Chiesa vd. (2014), Ġtalya’daki Imola Ģehrinde bir okul kompleksi
için tasarlanan ve kurulan bir THID sisteminin 12 aylık ölçüm sonuçlarını rapor etmiĢlerdir. THID
sisteminde toplam boru uzunluğu 2240 m, boru çapı 0.25 m’dir. Bu teknoloji, Ġtalya’da uygulanan en
büyük uygulamalardan biridir. Hem yaz hem kıĢın giriĢ ve çıkıĢ sıcaklığı arasında önemli farklar
bulunmuĢtur. Üç kısımdan oluĢan sistemin yaz ve kıĢ ölçümlerine göre THID etkinlikleri 0.69-0.77,
ısıtma ve soğutma COP’leri 20 ile 105 arasında değiĢmiĢtir. COP’ler literatürde karĢılaĢılan en yüksek
değerler olup THID sistemleri ile toprak enerji potansiyelinin kullanımı açısından dikkat çekicidir [14].
Ozgener ve Ozgener (2013), soğutma durumu için kapalı devre bir THID’in ekserjik performansı
deneysel olarak incelemiĢlerdir. Ölçümler Ege Üniversitesi, GüneĢ Enerjisi Enstiüsü, Bornova
kampüsünde 2009-2011 yılları arasında alınmıĢtır. Ekserji verimi, farklı referans durumları için ayrıca
belirlenmiĢtir [10]. THID olarak kompakt boru sisteminin iç hava Ģartlandırılmasında kullanılması Freire
vd. (2013) tarafından ele alınmıĢtır. Kompakt gömülü boru sistemi, tek tabaka boru konfigrasyonu ile
karĢılaĢtırılmıĢ ve parametrik analiz yapılmıĢtır. Kompakt gömülü boru sistemi Ģematik olarak
gösterilmiĢtir. THID sisteminin ekonomik analizinde fanın enerji tüketimi çok önemli olduğu ifade
edilmiĢtir [15]. THID sistemine evaporatif (nemlendirmeli) soğutucu eklenerek sistem etkinliğinin
arttırılabileceği ve konfor Ģartlarının sağlanabileceği yapılan çalıĢmalardan görülmüĢtür [16] Misra vd.
(2012) tarafından hibrit bir THID’in ısıl performans analizi yapılmıĢtır. THID’den alınan soğuk havanın
kondenser ısınının alınmasında kullanılması bir pencere tip klimanın enerji tüketiminde %18 azaltma
yaptığı belirlenmiĢtir [17]. Sehli vd. (2012), Güney Cezayir Ģartlarında değiĢik derinliklerde ısıtma ve
soğutma amaçlı THID’nin performansını tek boyutlu olarak sayısal olarak analiz etmiĢlerdir. THID
sisteminin iç ortam ısıl konforu tek baĢına saylamayacağını fakat iklimlendirme sistemleri ile birlikte
kullanılması durumunda evlerde enerji talebini Güney Cezayir’de düĢüreceğini tespit etmiĢlerdir [18].
Ascione vd. (2011), THID’lerin Ġtalya Ģartlarındaki yaz ve kıĢ ısıl performansını ve ekonomik analizini
incelemiĢlerdir. Teorik analiz sonuçlarına göre THID’lerin en iyi performansı soğuk iklim koĢullarına
sahip yerlerde gösterdikleri tespit edilmiĢtir. Metalik olmayan boruların daha ekonomik olduklarını ifade
etmiĢlerdir [7]. Darkwa vd. (2011), toprak altına 1.5-3 m eğimli bir derinlikte borular ( 6 adet, 50 m
uzunluk, 0.4 m çapında) döĢeyerek oluĢturulan bir E-tube havalandırma sistemini teorik ve pratik
olarak değerlendirmiĢlerdir. Çin, The University of Nottingham’da kurulan böyle bir THID’in binalarda
enerji tasarrufu potansiyeli oluĢturacağı sonucuna varılmıĢtır. Bu sistemin pik ısıtma ve soğutma
yüküne sırasıyla %62 ve %86 pozitif katkı sağladığı ve COP değerinin 3.2-3.53 olduğu belirlenmiĢtir
[19]. Derinlik, boru uzunluğu, hava hızı ve boru malzemesinin hava toprak ısı değiĢtiricisi üzerine
etkisi, Ġran’ın Kuzey Doğu bölgesinde (Ferdowsi University of Mashhad kampüsünde) Abbaspour-Fard
vd. (2011) tarafından araĢtırılmıĢtır Yukarıda sayılan parametrelerden sadece boru malzemesinin bir
etkisinin olmadığı tespit edilmiĢtir. Sistemin COP değeri soğutma modunda 5.5, ısıtma modunda ise
3.5 olarak bulunmuĢtur [3]. Shukla ve ark. (2006), yeni Delhi’de bir THID’nin aylık soğutma ve ısıtma
potansiyelleri ve çıkıĢ sıcaklıkları deneysel sonuçlara göre analiz edilmiĢtir. 1.5m derinlikteki sistemde
o
o
çkıĢın 8.9 C sıcaklık artıĢı, yazın 5.9 C sıcaklık düĢüĢü gözlemiĢlerdir. Aylık ısıtma ve soğutma
potansiyelleri, Hindistan’ın Jodhpur, Chennai, Mumbai ve Kolkata. ġehirleri için de tahmin etmiĢlerdir
[20]. Sıcak ve kurak iklimlerde THID’nin soğutma potansiyeli ve çıkıĢ sıcaklığını tahmin etmek için
teorik bir model Al-Ajmi vd. (2006) tarafından geliĢtirilmiĢtir. Analiz sonuçları Kuveyt’teki iki yerleĢimde
alınan ölçümlerle karĢılaĢtırılmıĢtır. Analizlerde TRNSYS-IISIBAT kullanılmıĢtır. THID’in pik yükü
o
önemli ölçüde düĢürdüğü ve iç hava sıcaklığını yaz pik saatlerde (Temmuz ortalarında) 2.81 C
indirdiği tespit edilmiĢtir. THID’in tipik bir evin enerji ihtiyacının pik yaz döneminde %30 düĢürme
potansiyeli olduğu tespit edilmiĢtir [21]. Pfafferott (2003), Almanya’da ofis binaları için kurulmuĢ 3
farklı THID’ni enerji verimleri açısından değerlendirmiĢtir. THIDler farklı topraklarda kurulmuĢtur ve
boru çapları 200, 250 ve 350 mm’dir. THID sistemlerinde kontrol stratejisinin çok önemli olduğu ifade
edilmiĢ ve ele alınan sistemlerde kapalı döngülü sıcaklık kontrol stratejisinin enerji kullanımı açısından
daha uygun olduğu fakat açık sistemin daha sağlam çalıĢacağı belirtilmiĢtir [22]. Bojic vd. (1997),
%100 temiz hava kullanan yazın soğutma ve kıĢın ısıtma yapan bir THID sistemin teknik ve ekonomik
değerlendirmesini yapmıĢlardır. Teorik çalıĢmanın sonucunda THID’nin binanın günlük ısıtma ve
soğutma ihtiyacının bir kısmını sağladığı ve yazın kıĢa göre daha enerji verimli ve ekonomik olduğu
bulunmuĢtur [23]. Mihalakakou vd. (1996), farklı toprak örtülerinin THID ısıtma potansiyeli üzerine
etkisini araĢtırmıĢlardır. Dublin havaalanındaki 10 yıllık ölçümler analiz edilerek toprak örtüsünün
kontrol edilerek THID performansının artırılabileceği tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmada ayrıca diğer
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parametrelerin THID performansı üzerine etkisi sayısal olarak incelenmiĢtir [24].
THID sistemi seralar için alternatif ve yenilenebilir bir ısıtma sistemi olarak kabul edilmektedir [25]
THID’lerin seralarda kullanımı ile ilgili birçok çalıĢma yapılmıĢtır. Mongkon vd. (2013) tarafından 0.08
2
m çapında 38.5 m uzunluğunda PVC borular 1m derinlikte gömülmüĢ ve Taylant’ta 30 m ’lik sera
soğutmasında kullanılmıĢ ve yoğuĢma problemine bakılmıĢtır. COP değerleri mevsimler için
hesaplanmıĢ ve yatay döĢenmiĢ bu boru sisteminin soğutma ihtiyacının yazın %74.84’e kadarını
sağladığı tespit edilmiĢtir. Boru içindeki yoğuĢmanın, soğutma sonunda fan ile giderildiği tespit
edilmiĢtir [26]. Kapalı devre modunda bulunan THID’li sera ısıtma sistemlerinin performansını
modellenmesi, analizi ve değerlendirmesi HepbaĢlı (2013) tarafından yapılmıĢtır. ÇalıĢılan THID
o
sisteminin toplam enerji verimi %72.10 ve 0 C referans durum sıcaklığında toplam ekserji verimi
değeri %19.18 olarak hesaplanmıĢtır [9]. Ozgener ve Ozgener (2011), Ġzmir’de sera ısıtılması için
kullanılan bir kapalı döngülü THID’ın en uygun tasarımını belirlemesini ekserjoekonomik analiz ile
yapmıĢlardır. Bir THID için termodinamik ve ekonomik faktörlerin önemli olduğu çıkan sonuçlarla
görülmüĢtür. Ortalama COP değeri ve ekserji verimi sırasıyla 10.51 ve %89.25 hesaplanmıĢtır [11].
Yıldız vd. (2011) bir serada PV entegreli THID sisteminin ekserjik performansını deneysel veriler
üzerinden incelemiĢlerdir [12]. Hindistan Delhi’de bulunan bir seraya entegreli THID sisteminin ısıl
performansı için boru uzunluğu, boru çapı, kütlesel debi, derinlik ve toprak çeĢidi gibi değiĢik
parametreler göz önüne alan bir model Ghosal, ve Tiwari ( 2006) tarafından geliĢtirilmiĢtir. Seradaki
o
o
hava sıcaklığının, THID’siz bir seraya göre, kıĢın 7-8 C daha yüksek, yazın 5-6 C daha az olduğu
bulunmuĢtur. Sera sıcaklığı, boru uzunluğu arttırılması, boru çapı düĢürülmesi, kütlesel debinin
azaltılması ve derinliğin 4m’ye inilmesi ile kıĢın arttığı ve yazın azaldığı tespit edilmiĢtir [27].
Literatür taramasından THID sistemleri üzerine deneysel, teorik ve sayısal olarak çalıĢmalar yapıldığı
görülmüĢtür. THID sistemine etki eden çok parametre olması ve değiĢik Ģartlarda farklı performans
göstermelerinden dolayı her bir durum için ayrı ayrı çalıĢmalar yapılmıĢtır. Ancak Türkiye Ģartlarında
yeterli çalıĢma mevcut değildir. Bu çalıĢmada ġanlıurfa kıĢ Ģartlarında, toprağın sahip olduğu enerji
potansiyelinden yararlanarak bir toprak-hava ısı değiĢtiricisi (THID) sisteminin performansı deneysel
olarak incelenmesi amaçlanmıĢtır.

2. YÖNTEM
Bu çalıĢmada, bir toprak-hava ısı değiĢtiricisi (THID) sisteminin performansı ġanlıurfa kıĢ Ģartlarında
deneysel olarak incelenmiĢtir. 13 cm çapında ve 20 m uzunlukta galvanizli borulardan meydana gelen
bir toprak-hava ısı değiĢtiricisi, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bahçesinde yerin 2 m altına
serpantin Ģeklinde yerleĢtirilmiĢtir (ġekil 3). ġekil 4’te boruların kazı alanına yerleĢtirilmiĢ hali
gösterilmiĢtir. Toprak, yaklaĢık 1 m derinliğe kadar kırmızı kil, kum ve çakıl karıĢımından ve 1m
derinlikten sonra marn ve gevĢek kalkerli malzemeden oluĢmuĢtur [28]. ġekil 5’te THID sisteminin son
hali görülmektedir. Hava giriĢ ve çıkıĢ sıcaklığı, hava çıkıĢ hızı ve 2 m derinlikteki toprak sıcaklığı
ölçümleri gündüz saatlerinde Aralık 2013- ġubat 2014 tarihleri arasında alınmıĢtır. DeğiĢik hava
hızlarında ölçümler gerçekleĢtirilmiĢtir. Sıcaklıklar dijital termistörlerle ve hava hızı ise pervane tipli bir
hızölçerle ölçülmüĢtür. THID’nin performans analizi, 2 m/s, 3.7 m/s ve 4.2 m/s hızlarında incelenmiĢtir.
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Şekil 3. THID sisteminde toprağa yerleĢtirilen boruların boyutları ve Ģematik gösterimi

Şekil 4. THID sisteminde boruların yerleĢtirilmesi

Şekil 5. THID sisteminin bitmiĢ hali
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Isı değiĢtiricisinin etkinliği, , aĢağıdaki denklemden hesaplanmıĢtır [14]:



Tg  Tç

(1)

Tt  Tg

o

o

o

Burada Tg ( C), hava giriĢ sıcaklığı, T ç ( C), hava çıkıĢ sıcaklığı ve T t ( C) ise toprak sıcaklığıdır.
Topraktan çekilen ısı miktarı, Q (W),
.

.

Q  m C hava Tg  Tç

(2)
.

Ģeklinde hesaplanır. Burada m , havanın kütlesel debisi (kg/s), Chava, havanın özgül ısısıdır (J/kg C).
Denklem 1 ve 2’de mutlak iĢareti, yaz ve kıĢın giriĢ havası sıcaklığının toprak sıcaklığından veya çıkıĢ
sıcaklığından daha yüksek veya daha düĢük olduğunda kullanılmıĢtır. THID sistemin COP değeri,
o

.

topraktan çekilen veya toprağa verilen enerji miktarının ( Q ), sistemi çalıĢtırmak için harcanan güce
.

( W , fan gücü) oranıdır [26]:
.

COP 

Q

(3)

.

W

3. .BULGULAR VE TARTIŞMA
Tablo 1’de ölçülen ve hesaplanan değiĢkenlerin istatiksel değerleri verilmiĢtir. Tablodan 2 m
o
derinlikteki toprak sıcaklığının ortalama 16.7 C ve THID sisteminden çıkan havanın sıcaklığının ise
o
o
ortalama 15.6 C olduğu görülmektedir. THID sistemine giren havanın sıcaklığı, maksimum 11.6 C ve
o
ortalama 4.8 C arttığı belirlenmiĢtir. Sistemdeki THID’nin etkinliği ortalama 0.83 hesaplanmıĢtır.
Sistemin maksimum COP değeri ise 14.4 olarak bulunmuĢtur. Hız azaldıkça çekilen ısı miktarı ve COP
değerleri düĢmüĢtür.
Tablo 1. Ölçülen ve hesaplanan değiĢkenlerin istatiksel değerleri
Parametre

Maksimum Minimum Ortalama
o

Hava Sıcaklığı, ( C)
o

Toprak Sıcaklığı, ( C)

15.1

3.3

10.8

17.9

15.1

16.7

o

17.3

12.5

15.6

o

17.3

12.6

15.6

17.3

12.8

15.7

ÇıkıĢ ve GiriĢ Havası Sıcaklığı Farkı, ( C)

11.6

0.7

4.8

Etkinlik, 

1.00

0.69

0.83

Çekilen Isı miktarı, Q, (W) (4.2 m/s)

793

48

326

Çekilen Isı miktarı, Q, (W) (3.7 m/s)

663

78

295

Çekilen Isı miktarı, Q, (W) (2 m/s)

357

23

156

COP (4.2 m/s)

14.4

0.9

5.9

COP (3.7 m/s)

12.1

1.4

5.4

COP (2 m/s)

4.0

0.3

1.7

ÇıkıĢ Havası Sıcaklığı, ( C) (4.2 m/s)
ÇıkıĢ Havası Sıcaklığı, ( C) (3.7 m/s)
o

ÇıkıĢ Havası Sıcaklığı, ( C) (2 m/s)
o
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ġekil 6-9 arası bazı günler için ölçüm değerlerinin değiĢimi verilmiĢtir. ġekillerden, dıĢ hava sıcaklığı
gün içerisinde değiĢmesine rağmen toprak sıcaklığının gün boyunca sabit olduğu görülmektedir.
Ayrıca Ģekillerden, THID’den çıkıĢ havasının toprak sıcaklığına yaklaĢtığı ve gün içinde hava hızı ile
fazla değiĢmediği gözlenmiĢtir.

Şekil 6. 2 Ocak 2014 tarihi için ölçüm değerlerinin gün boyunca değiĢimi

Şekil 7. 15 Ocak 2014 tarihi için ölçüm değerlerinin gün boyunca değiĢimi
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Şekil 8. 4 ġubat 2014 tarihi için ölçüm değerlerinin gün boyunca değiĢimi

Şekil 9. 7 ġubat 2014 tarihi için ölçüm değerlerinin gün boyunca değiĢimi
ÇıkıĢ sıcaklığının dıĢ hava sıcaklığı ile değiĢimi ġekil 10’da verilmiĢtir. ġekilden, dıĢ hava sıcaklığı
artıkça çıkıĢ sıcaklığı da arttığı görülmektedir. ġekil 11’de dıĢ hava sıcaklığının THID etkinliği üzerine
etkisinin çok net olmadığı görülmüĢtür. DıĢ hava sıcaklığı arttıkça topraktan çekilen ısının (ġekil 12) ve
sistem COP katsayısının (ġekil 13) düĢtüğü tespit edilmiĢtir. Bu durum THID sistemlerinin soğuk
bölgeler için daha uygun olduğunu göstermektedir.
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Şekil 10. ÇıkıĢ sıcaklığının dıĢ hava sıcaklığı ile değiĢimi

Şekil 11. THID etkinliğinin dıĢ hava sıcaklığı ile değiĢimi

Şekil 12. Topraktan çekilen ısı miktarının dıĢ hava sıcaklığı ile değiĢimi
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Şekil 13. COP değerinin dıĢ hava sıcaklığı ile değiĢimi
Toprak sıcaklığının çekilen ısı miktarı üzerine etkisi ġekil 14’te gösterilmiĢtir. ġekilde görüldüğü gibi,
o
toprak sıcaklığı değiĢim aralığının 3 C olmasından dolayı çekilen ısı miktarına net bir etkisi olmadığı
belirlenmiĢtir. Benzer Ģekilde THID etkinliğinin çekilen ısı miktarının üzerine bir etkisi gözlenmemiĢtir
(ġekil 15).

Şekil 14. Topraktan çekilen ısı miktarının toprak sıcaklığı ile değiĢimi

Şekil 15. Topraktan çekilen ısı miktarının THID etkinliği ile değiĢimi
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SONUÇ
ġanlıurfa kıĢ Ģartlarında toprağın sahip olduğu enerji potansiyelinden yararlanarak bir toprak-hava ısı
değiĢtiricisi (THID) sisteminin performansı incelenmiĢtir. Aralık, Ocak ve ġubat aylarında alınan
o
ölçümlere göre 2 m derinlikteki toprak sıcaklığının ortalama 16.7 C ve THID sisteminden çıkan
o
o
havanın sıcaklığının ise ortalama 15.6 C olduğu görülmüĢtür. THID sisteminin hava sıcaklığını 4.8 C
artırdığı belirlenmiĢtir. Sistemdeki THID’nin etkinliği ortalama 0.83 hesaplanmıĢtır. Sistemin maksimum
COP değeri ise 14.4 olarak bulunmuĢtur. Hız azaldıkça çıkıĢ sıcaklığının önemli bir Ģekilde
değiĢmediği ancak kütlesel debinin düĢmesi ile çekilen ısı miktarı azalmıĢ ve COP değerleri düĢtüğü
belirlenmiĢtir.
DıĢ hava sıcaklığı artıkça çıkıĢ sıcaklığının da arttığı görülmüĢtür. DıĢ hava sıcaklığının THID etkinliği
üzerine önemli bir etkisinin olmadığı belirlenmiĢtir. DıĢ hava sıcaklığı artıkça topraktan çekilen ısı
miktarının ve sistem COP değerinin düĢtüğü tespit edilmiĢtir. Bu durum THID sistemlerinin kıĢ
konumunda soğuk bölgeler için daha uygun olduğunu göstermektedir. Toprak sıcaklığının, çekilen ısı
miktarı ve THID etkinliği üzerine önemli bir etkisinin olmadığı gözlenmemiĢtir. Sonuç olarak THID
sisteminin ısıtma konumunda iyi performans gösterdiği ve ısıtma ve havalandırma uygulamaları
açısından enerji tasarrufu potansiyeline sahip olduğu görülmüĢtür.
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YUTUCU PLAKA ÜZERİNE KONİK YAYLARIN
YERLEŞTİRİLDİĞİ GÜNEŞ ENERJİLİ HAVA
KOLLEKTÖRÜNÜN ISIL VERİM ANALİZİ VE YAPAY SİNİR
AĞLARI İLE MODELLENMESİ
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Mehmet Bahattin AKGÜL
Mesut ABUŞKA

ÖZET
Bu çalıĢmada, güneĢ enerjili hava kollektörünün (GEHK) düz yutucu plakası üzerine konik yaylar
yerleĢtirilerek performansı deneysel olarak incelenmiĢtir. Bu amaçla konik yay monte edilmiĢ yutucu
plaka imal edilerek test düzeneği kurulmuĢ, performansı deneysel olarak test edilmiĢtir. Deneylerde
havanın kollektöre giriĢ ve çıkıĢ sıcaklıkları, global radyasyon, kollektörden havanın çıkıĢ hızı, yutucu
plaka sıcaklığı, kollektör kasası dıĢ yüzey sıcaklığı ve saydam örtü sıcaklıkları ölçülmüĢtür. Yapılan
ölçümlere dayalı olarak ısıl verimi hesaplanmıĢtır. Elde edilen deneysel verilerle sistemin yapay sinir
ağları (YSA) modülü oluĢturularak ısıl verim ve havanın kollektörden çıkıĢ sıcaklığı, farklı giriĢ
parametreleri için belirlenmiĢtir. Sonuç olarak yapay sinir ağları modelinin, yutucu plaka üzerine konik
yayların yerleĢtirildiği GEHK’nün ısıl verimini ve kollektör çıkıĢ sıcaklığını baĢarıyla tahmin ettiği
belirlenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: GüneĢ enerjili hava kollektörü, konik yay, ısıl verim, yapay sinir ağları.

ABSTRACT
In this study, by placing conical springs on a flat plate of the Solar Air Collector (SAC), its performance
was investigated experimentally. For this purpose, the test apparatus was founded by manufacturing
conical springs-mounted absorber plate and its performance was tested experimentally. In the
experiments, inlet and outlet temperatures of the air, global radiation, the exit velocity of the air from
the collector, the absorber plate temperature, collector box-outside surface temperature and
transparent cover temperature were measured. The thermal efficiency was calculated based on the
measurements. By creating Artificial Neural Networks (ANN) module of the system with obtained
experimental data, thermal efficiency and outlet temperature of the air from the collector were
determined for different input parameters. As a result, it is determined that the ANN model
successfully predicted the thermal efficiency and collector outlet temperature of the SAC which the
conical springs placed on the absorber plate.
Key Words: Solar air collector, conical spring, thermal efficiency, artificial neural networks.
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1. GİRİŞ
Dünya’da güneĢ enerjisinden faydalanma oranı ve talebi her geçen gün artmaktadır. Türkiye’de güneĢ
enerjisinden faydalanma çoğunlukla sıcak su hazırlama Ģeklindedir. GüneĢ enerjisinin diğer bir
faydalanma Ģekli olan hava ısıtma yönteminin kullanımı da önem kazanmaya baĢlamıĢtır. GEHK’leri
genellikle mahal ısıtma ve tarımsal ürünlerin kurutulmasında kullanılmaktadır. Türkiye'nin; Ortalama
yıllık toplam güneĢlenme süresi 2640 saat (günlük toplam 7.2 saat), Ortalama toplam ıĢınım Ģiddeti
1311 kWh/m²-yıl (günlük toplam 3.6 kWh/m²) olduğu tespit edilmiĢtir. Manisa için Eylül ayı 4.63
2
kWh/m global radyasyon ve 9.26 saat güneĢlenme süresi ortalama değerlerine sahiptir [1].
GEHK’leri uzun ömürlü, hafif, korozyon gibi problemleri olmayan düĢük maliyetli basit cihazlardır.
Konvansiyonel bir hava ısıtma kollektörü etrafı iyi yalıtılmıĢ bir kasa, bu kasa içine yerleĢtirilen bir
yutucu plaka ve en üste ise bir saydam örtüden meydana gelir. Hava akımının doğal veya cebri olması
durumuna göre de sistemde bir fan yer alır. GüneĢ enerjili hava kollektörlerinde yutucu plaka ve hava
arasındaki ısı transfer katsayısı düĢüktür. Bu nedenle bu kollektörler istenilen ısıl verim değerlerinde
çalıĢamamaktadır.
Literatürde, yutucu plaka ve hava arasındaki ısı taĢınım katsayısını iyileĢtirmek için birçok düzenleme
önerilmiĢtir. Yutucu plaka formunun değiĢtirilmesi de performans iyileĢtirme metotlarından biridir.
Naphon, çift geçiĢli bir havalı güneĢ kollektöründe absorber plaka üzerine boyuna doğrultuda
kanatçıklar yerleĢtirerek ısıl verimin değiĢimini nümerik olarak incelemiĢtir. ÇalıĢmasının sonuçlarına
göre kanatçık sayısının ve yüksekliğinin artması ile ısıl verimin arttığını belirtmiĢtir [2]. Hachemi,
absorber plaka üzerine offset kanatçıklar yerleĢtirerek ısıl performansı deneysel olarak incelemiĢtir.
Hava akıĢına paralel olarak yerleĢtirilen ofset tipteki kanatçıkların ısıl verimi önemli ölçüde arttırdığını
belirtmiĢtir [3]. Isıl verimi iyileĢtirmenin diğer bir yolu ise kollektör içerisinde gözenekli yapılar
kullanmaktır [4-6]. Aldabbah vd., tek ve çift geçiĢli güneĢ enerjili hava kollektörlerinde akıĢkan yatağı
olarak tel örgü yapısını kullanmıĢlar ve bunun performansını deneysel olarak test etmiĢlerdir. Tel örgü
yapısı ile ısıl verimin konvansiyonel yapıdaki düz absorber plakalı güneĢ kollektörlerine kıyasla önemli
bir ölçüde arttığını gözlemlemiĢlerdir [7]. Hava akıĢına türbülans etkisi verecek engellerin absorber
plaka üzerine yerleĢtirilmesi yoluyla da ısıl verimde önemli artıĢlar sağlanmaktadır [8-10]. Esen,
güneĢ enerjili hava kollektöründe absorber plakanın her iki yüzeyine de farklı Ģekillerdeki engelleri
yerleĢtirerek enerji ve ekserji analizi yapmıĢtır. ÇalıĢmasında engellerin Ģekline göre ısıl performansın
düz absorber plakalı duruma göre geliĢtiğini belirtmiĢtir [11]. Benli, farklı Ģekillerde absorber plaka
yüzeylerine sahip güneĢ kollektörünün ısıl verimlerini deneysel olarak incelemiĢtir. Yutucu plaka
üzerinde bulunan engellerin artmasıyla ısı transferinin arttığını fakat bunun yanında basınç
kayıplarının da önemli ölçüde büyüdüğünü tespit etmiĢtir [12]. Akpınar vd., çalıĢmasında dört farklı
yutucu plaka tipinin ısıl verimini deneysel olarak araĢtırmıĢlardır. Yutucu plaka tipi olarak üçgen,
yaprak, dikdörtgen engelli ve düz tip yutucu plakalarda en yüksek ısıl verim değerinin yaprak tip
yutucu plakalı kolektörde tespit etmiĢlerdir [13]. Benli, iki farklı tip güneĢ enerjili hava kollektörünün ısıl
verimini deneysel olarak incelemiĢtir. ÇalıĢmasında ısıl verimin tespiti için yapay sinir ağlarını
kullanmıĢtır. Yapay sinir ağlarının güneĢ kollektörlerinin ısıl verimini tespit etmede kullanılabileceğini
vurgulamıĢtır [14]. Esen vd., güneĢ enerjili bir hava kollektörünün ısıl verimini deneysel olarak
incelemiĢ ve sistemin yapay sinir ağları modelini oluĢturmuĢtur. ÇalıĢmasında yapay sinir ağlarının ısıl
verimi yüksek bir hassasiyetle tahmin ettiğini belirtmiĢlerdir [15]. AbuĢka vd., çalıĢmalarında deneysel
olarak trapez yutucu plakalı kolektörün ısıl verimini deneysel olarak belirlemiĢler ve YSA ile modelini
kurarak karĢılaĢtırma yapmıĢlardır [16].
Bu çalıĢmada ısıl verim artıĢı sağlayacak yeni bir yutucu plaka tasarımı yapılmıĢtır. Tasarlanan
kollektörün ısıl verimi hem deneysel olarak hem de YSA modeli ile bulunup karĢılaĢtırılmıĢtır.

2. MATERYAL VE METOD
Bu çalıĢmada, yutucu plakaya konik yayların monte edildiği havalı güneĢ kollektörünün deneysel
incelemesi yapılmıĢtır. Bu amaçla düz yutucu plaka üzerine konik Ģeklinde yaylar monte edilmiĢ
kollektörden ibaret deney düzeneği kurulmuĢtur. Kollektör, ana hatları ile kollektör kasası, yutucu
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plaka, saydam örtü ve yardımcı elemanlardan oluĢmaktadır. Ġmalatı yapılan kollektörün teknik
özellikleri Tablo 1.'de verilmiĢtir. Kollektörler izolasyon ve montaj hatalarına karĢı termal kamera
yardımı ile test edilmiĢ ve gerekli iyileĢtirmeler yapılmıĢtır. Kurulan deney düzeneği ġekil 2.'de
gösterilmiĢtir.
Tablo 1. Kollektör teknik özellikleri
Sistem
Elemanları
Kollektör
kasası
Ġzolasyon

Teknik Özellikleri
1000x2000x200 mm ölçülerinde 0.8 mm kalınlığında çelik sacdan mamuldür.
Kollektör taban ve yanlarında 50 mm’lik cam yünü kullanılmıĢtır.

Yutucu Plaka

900x1900x0.5 mm ölçülerinde alüminyum, plakadır.

Saydam Örtü

900x1900x3.2 mm ölçülerinde Durasol P marka prizma desenli düĢük demirli
temperli buzlu cam kullanılmıĢtır. Kullanılan cam <0.002 %Fe2O3, Gün ıĢığı
geçirgenlik Td65: %92 ve GüneĢ enerjisi geçirgenlik T sol: %90.7 değerlerine
sahiptir.

Sızdırmazlık

Kollektör birleĢim yerlerinde epdm fitil ve silikon ile sızdırmazlık sağlanmıĢtır.

Yutucu plaka
boyası

Yutucu plaka Selpa-1A marka selektif solar boya ile boyanmıĢtır. Kullanılan
boyanın emissivitesi 0.20-0.49, absorbsivitesi 0.88-0.94 arasındadır. Kullanılan
boya %100 silikon polimer bağlayıcılı ve xylene solventlidir.

+

Fanlar

3

2x35 W, 225 m /h, AC 220V, d: 60 mm, l: 300 mm çapraz akıĢlı fan

Şekil 2. Deney seti
Yutucu plaka, kollektör performansını etkileyen en önemli bileĢenlerden biridir. Yutucu plaka
üzerindeki ısıl direnci düĢürmek için alüminyum telden imal edilen konik yay Ģekilli engeller
yerleĢtirilmiĢtir. ġekil 3.'de gösterilen bu engeller, 1000 mm uzunluğunda ve 2 mm çapındaki
alüminyum telden torna tezgâhında çekilerek imal edilmiĢtir. Yutucu plaka üzerinde toplam 162 adet
konik yay engel ġekil 4.'de gösterildiği gibi yerleĢtirilmiĢtir. ġekil 5.'de ise kollektör içindeki görünümü
verilmiĢtir.
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Şekil 3. Konik yay

Şekil 4. Konik yay yerleĢtirilmiĢ yutucu plaka

Şekil 5. Konik yay yerleĢtirilmiĢ yutucu plakalı kollektör
Deney düzeneğinin kurulumundan sonra sistem açık hava koĢulları altında çalıĢtırılarak gerekli
ölçümler yapılmıĢtır. Deney setindeki ölçüm noktaları ġekil 6.’da verilmiĢtir. Bu amaçla kollektör
giriĢinden, çıkıĢından, absorber plaka yüzeyinden, cam örtüden ve kollektör kasasının arka
yüzeyinden sıcaklık ölçümü yapılmıĢtır. Kollektör çıkıĢında hava hızı ölçümü yapılmıĢtır. GüneĢ ıĢınım
değeri kollektör üst bölümünden ölçülmüĢtür. Veri kaydetme aralığı beĢ dakika olarak ayarlanmıĢtır.
Termodinamik Sempozyumu Bildirisi
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Şekil 6. Ölçüm noktaları
Deney setinde aĢağıdaki noktalardan:
1.
2.

Global ıĢınım değeri
Kollektör giriĢ havası sıcaklığı

3-4.

Havanın Kollektörden ortalama çıkıĢ hızı

7-8-9.

 (V3  V4 ) / 2
Havanın Kollektörden ortalama çıkıĢ sıcaklığı  (T5  T6 ) / 2 
Yutucu plaka ortalama yüzey sıcaklığı  (T7  T8  T9 ) / 3

10.
11.

Cam örtü yüzey sıcaklığı (Tg)
Kollektör kasası arka yüzey sıcaklığı (T box)

5-6.

değerleri ölçülmüĢtür. Testler 9:00’da baĢlamıĢ ve 17:00'de sonlandırılmıĢtır.
Deneylerde kullanılan test cihazlarının kontrolü uygulamalı olarak kapalı ortamda yapılmıĢtır. Hava
hızı ölçümü için ±0,2 m/s hassasiyetli hotwire tip anemometre kullanılmıĢtır. ÇıkıĢ hava kanalına iki
adet hotwire tip anomemetre yerleĢtirilerek ortalaması hava hızı olarak alınmıĢtır. ÇıkıĢ hava sıcaklığı
ölçümü için çıkıĢ kanalına iki adet T tipi ısıl çift monte edilerek ölçümlerin ortalaması alınmıĢtır.
2
Kullanılan ısıl çiftler ±0.5°C hassasiyetlidir. Global radyasyon miktarı ölçümü için ±10 W/m
hassasiyetli piranometre kullanılmıĢtır. Cam, kollektör kasası yüzey sıcaklığı ve yutucu plaka
sıcaklıkları için ±0,15 °C hassasiyetli PT1000 tip yüzey sıcaklık probu kullanılmıĢtır. Kollektör ısıl
tetkikleri ise ±%2 ölçüm hassasiyetli termal kamera ile yapılmıĢtır. Deneylerde hava sıcaklığı, hava
hızı, yüzey sıcaklığı ve güneĢ ıĢınımı değerleri ölçülmüĢtür. Bu ölçümler yardımıyla kütlesel debi ve
ısıl verim hesaplamaları yapılmıĢtır.
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3. ISIL VERİM ANALİZİ
GüneĢ enerjili hava kolektöründe faydalı enerji, kollektörden geçen akıĢkanın giriĢ ve çıkıĢ sıcaklığına
bağlı olarak,
(3.1)
Ģeklinde hesaplanır. Burada , kollektörden geçen havanın kütlesel debisi (kg/s), cp havanın özgül
ısısıdır (J/kgK), Ti ve To sırasıyla kollektör hava giriĢ ve çıkıĢ sıcaklıklarıdır (°C).
Kollektörden geçen havanın kütlesel debisi ise,
(3.2)
3

Ģeklinde hesaplanır. Burada ρ havanın yoğunluğu (kg/m ), V hava akıĢ hızı (m/s), Ak ise kollektörün
2
çıkıĢ kesit alanı (m )’dir.
Termodinamiğin I. kanunundan faydalanarak kollektörün ısıl verimi
(3.3)
2

Ģeklinde belirlenir. Burada, η ısıl verimi, I kollektör yüzeyine gelen güneĢ ıĢınımı (W/m ), AC ise güneĢ
2
ıĢınımının direkt olarak vurduğu yutucu plaka yüzey alanıdır (m ).

4. GÜNEŞ ENERJİLİ HAVA KOLLEKTÖRÜNÜN YAPAY SİNİR AĞLARİ İLE MODELLENMESİ
Yapay sinir ağları, insan beyninin çalıĢmasını modelleyen bir yapı olarak tanımlanabilir. YSA, yapay
sinir hücrelerinin birbirleri ile farklı Ģekillerde bağlanmasından oluĢur ve katmanlar Ģeklinde düzenlenir
[17]. Yapay sinir ağları, örüntü tanıma, tahmin etme, sınıflandırma vb. geniĢ uygulama alanına sahiptir.
Yapay sinir ağları, insanlara benzer olarak örnekler ile öğrenirler. Bu nedenle veri seti, eğitim ve test
kümesi olarak iki kısma ayrılır [18]. Eğitimin amacı, ağırlıkların değerlerini ayarlayarak ağın
kendisinden istenen tahminlerde hataları en aza indirgemektir. Eğitim kümesi, girdi ve çıktı
bilgilerinden oluĢmaktadır. Test kümesini ise eğitimde kullanılmayan farklı girdi bilgileri
oluĢturmaktadır. Yapay sinir ağları giriĢ katmanı, gizli katmanlar ve çıkıĢ katmanından oluĢmaktadır.
Yapay sinir ağlarının yapısı ġekil 7.’de gösterilmektedir.

Şekil 7. Yapay Sinir Ağları Yapısı
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Sistemde, yapay sinir ağları beĢ giriĢ ve iki çıkıĢ olarak modellenmiĢtir. Havanın kollektöre giriĢ
sıcaklığı (Ti), yutucu plaka yüzey sıcaklıkları (T 1, T2 ve T3), global radyasyon (I) değeri giriĢ bilgisi
olarak alınmıĢtır. ÇıkıĢ bilgisi olarak kollektör havası çıkıĢ sıcaklığı (T o) ve ısıl verim (η) kullanılmıĢtır.
Yapay sinir ağlarının modellenmesinde MATLAB 2013a yazılımı kullanılmıĢtır. Bilgi kümesinde 27
adet giriĢ ve çıkıĢ bilgisi bulunmaktadır. Bu bilgilerden 18’i eğitim iĢleminde kullanılmıĢtır. 9’u ise test
iĢleminde kullanılmıĢtır. Öğrenme algoritması olarak Feed Forward Back Propagation algoritması
kullanılmıĢtır. Farklı algoritmalarda ve katman sayılarında ağ modellenmiĢtir. Farklı modellemeler
sonucunda elde edilen grafikler Tablo 2.’de gösterilmiĢtir.
Tablo 2. Eğitim Parametreleri ve YSA Yapısı
Katman Sayısı
Katmanlardaki Nöron Sayısı
Ağırlık Değerleri
Aktivasyon Fonksiyonu
Öğrenme Fonksiyonu
Öğrenme Oranı
Mean-Squared Error

Yapay Sinir Ağları (YSA)
3
8-8,10-2
Random
Logsig
Backpropagation
0.8
1e-06

YSA ile GEHK’nün modellenmesinden elde edilen sonuçların doğruluk oranlarını root mean square
2
error (RMSE) ve eğitim the coefficient of multiple determinations (R ) yöntemleri kullanılarak
belirlenmiĢtir.
(4.1)
(4.2)

5. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Bu çalıĢmada, düz yutucu plakalı ve yutucu plaka üzerine konik yayların yerleĢtirildiği hava
kollektörlerinin ısıl performansı deneysel olarak incelenerek ısıl verimi ve kollektör çıkıĢ havası
sıcaklığı YSA ile tahmin edilmiĢtir.
ġekil 8.’de düz yutucu plakalı kollektörün çıkıĢ sıcaklık değeri ve tahmin edilen sıcaklık değerleri
gösterilmiĢtir.

Şekil 8. Düz yutucu plakalı kollektör çıkıĢ sıcaklık grafiği
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ġekil 9.’da düz yutucu plakalı kollektörün ısıl verim değeri ve tahmin edilen ısıl verim değerleri
gösterilmiĢtir.

Şekil 9. Düz yutucu plakalı kollektör verim grafiği
ġekil 10.’da konik yay yerleĢtirilmiĢ yutucu plakalı kollektörün çıkıĢ sıcaklık değeri ve tahmin edilen
sıcaklık değerleri gösterilmiĢtir.

Şekil 10. Konik yay yerleĢtirilmiĢ yutucu plakalı kollektör çıkıĢ sıcaklık grafiği
ġekil 11’de konik yay yerleĢtirilmiĢ yutucu plakalı kollektörün ısıl verim değeri ve tahmin edilen ısıl
verim değerleri gösterilmiĢtir.

Şekil 11. Konik yay yerleĢtirilmiĢ yutucu plakalı kollektör verim grafiği

Termodinamik Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 1815 _______

SONUÇ
Bu çalıĢmada üzerine konik yay Ģekilli engeller yerleĢtirilmiĢ yutucu plakalı GEHK’nün performansı
deneysel olarak test edilmiĢtir. Deneylerden toplanan veriler ile kollektörün ısıl verimi elde edilmiĢtir.
Yapay Sinir Ağlarının tahmin yeteneğini geliĢtirmek için farklı parametreler eğitim zamanında
denenmiĢtir. En uygun sonucu veren yapay sinir ağları yapısı eğitim parametresi olarak kabul
edilmiĢtir. ġekil 8. ve ġekil 10.’da örnek sayısına göre ölçülen sıcaklık değeri ve tahmin edilen sıcaklık
değerine ait düz yutuculu plakalı ve konik yay yerleĢtirilmiĢ yutucu plakalı kollektör sıcaklık grafiği
gösterilmiĢtir. ġekil 9. ve ġekil 11.’de örnek sayısına göre hesaplanan verim değeri ve tahmin edilen
verim değerine ait düz yutuculu plakalı ve konik yay yerleĢtirilmiĢ yutucu plakalı kollektör verim grafiği
gösterilmiĢtir.
OluĢturulan yapay sinir ağları modeli ile tahmin edilen çıkıĢ sıcaklığı ile gerçekte ölçülen çıkıĢ sıcaklık
2
eğrileri ve gerçekte ölçülen verim ile tahmin edilen verim eğrileri birbirine benzerlik göstermektedir. R
yöntemine göre 0.97 oranında doğruluk oranına sahiptir. Yutucu plaka üzerine konik yay yerleĢtirilmiĢ
GEHK’nün çıkıĢ havası sıcaklığı ve ısıl verimini YSA’nın %97 oranındaki tahminlemesi ile oldukça
baĢarılı modellediği sonucuna varılmıĢtır.
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BUZDOLABI KABĠN ĠÇĠ SICAKLIK SALINIMLARININ
MODELLENMESĠ
Okan KARABUĞA
Mutlu ĠPEK
Tolga APAYDIN
Lütfullah KUDDUSĠ

ÖZET
Buzdolabı tasarım aĢamasında sıcaklık değiĢimlerinin belirlenmesi için birçok deneysel çalıĢmalar
yapılmıĢtır. Bu çalıĢmada, bir buzdolabı tasarımı yapılırken deneysel aĢamalara geçilmeden buzdolabı
kabin içerisindeki sıcaklıkların zamanla değiĢiminin modelinin elde edilmesi amaçlanmıĢtır. Böylece
prototip üretimlerine baĢlamadan bilgisayar ortamında tüm parametreleri hesaplanmıĢ ve tasarlanmıĢ
olan bir buzdolabının uygun modeli oluĢturularak kabin içi sıcaklık değiĢimleri zamana bağlı olarak
hesaplanabilmiĢtir. Yapılan çalıĢmalarla kapalı hacim için ısınma modeli oluĢturulmuĢtur. Bu model C
program dilinde çalıĢtırılmıĢtır. Model ile deney sonuçları %3 ile %10 arasında bir sapma ile
hesaplanmıĢtır. Böylece bir kapalı hacim olan buzdolapları için kullanılabilecek bir benzetim modeli
elde edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Kabin Ġçi Sıcaklık DeğiĢimi, Zamana Bağlı Isı GeçiĢi, C Programlama Dili,
Matematik Model

ABSTRACT
During the designing of refrigerators, various experimental works are implemented in order to
determine the temperature distribution and temperature variation of refrigerator cabinets. The aim of
this study is to model of time depending temperature variation of a refrigerator cabinet time, to be used
in the experimental works in later stage. Therefore; designing parameters of refrigerators like thermal
conductivity or thickness of insulation material can be estimated with this numerical model. Moreover;
heating model with respect to time has been generated for an insulated cabinet. C programming
language has been used for simulation of numerical heat transfer model. Besides numerical model,
several experiments have been de-one in a refrigerator in order to compare the numerical model with
experimental results. The final numerical model has been obtained with %3-%10 error rate compared
to experimental results. Finally; an acceptable numerical model for determining the temperature
variation in a refrigerator cabinet has been acquired.
Keywords: Temperature Variation in Cabinet, Heat Transfer with respect to Time, C Programming
Language, Mathematical Model

1.GĠRĠġ
Ev tipi buzdolapları soğutma iĢlevini aralıklı olarak sürekli yapan ev aletleridir. Kompresör dur-kalk
prensibi ile çalıĢsa da buzdolabı sürekli enerji tüketen bir ev aleti olarak göz önünde bulundurabiliriz.
Bir buzdolabının ısı kazancı hesaplandığında iletim, taĢınım ve radyasyonla olan ısı transferleri
Termodinamik Sempozyumu Bildirisi
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dikkate alınmalıdır. Ayrıca, yalıtım malzemesi karakteri, kalınlığı, dıĢ ortam sıcaklığı, buzdolabı
kapısının açılıp kapanma miktarı göz önünde bulundurulmalıdır. Ev tipi klasik soğutucuların
soğutulması kompresörlü soğutma çevrimi ile yapılmaktadır. Bu soğutma Ģeklinde dört ana eleman
bulunmaktadır: Kompresör, yoğuĢturucu, kısılma vanası ve buharlaĢtırıcı. Soğutucu akıĢkan olarak ise
çeĢitli soğutkanlar kullanılmaktadır[1]. Ġdeal buhar sıkıĢtırmalı bir soğutma çevrimi Ģeması ġekil 1‟de
gösterilmiĢtir[2].

ġekil 1. Ġdeal Buhar SıkıĢtırmalı Soğutma Çevrimi [2]
Ġdeal buhar sıkıĢtırmalı soğutma cevrimi dört hal değiĢimi içermektedir:
1-2 Kompresörde izantropik sıkıĢtırma
2-3 Kondenserden (yoğusturucu) çevreye sabit basınçta ısı transferi
3-4 Kısılma vanasında geniĢleme ve basınç düĢüĢü
4-1 Evaporatorden (buharlastırıcı) akıĢkana sabit basınçta ısı transferi.
ÇalıĢmada, buzdolabında güç kesildiğinde kabin içi sıcaklığının zamanla nasıl değiĢeceği
modellenmiĢtir. Deneyler yapılarak model sonuçları ile deney sonuçları karĢılaĢtırılmıĢtır.

2. MODEL OLUġTURULMASI
2.1 Yapılan Kabuller
Fansız bir buzdolabında yapılan deneysel çalıĢmada dikey duvarlar arasındaki sıcaklık değiĢimi
incelenmiĢtir. Deneyde kullanılan buzdolabı 0.5x0.5x1 m ebatlarında tezgâh altı bir buzdolabıdır. Orta
o
yükseklikte yapılan sıcaklık ölçümleri dikey duvarlar arasında sıcaklık değiĢiminin 1 C‟nin altında
olduğunu göstermektedir[3]. Böylece kabin içi sıcaklık dağılımının homojen olduğu kabul edilir.
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a) BuharlaĢtırıcı yüzeyi ile kapı arası

b) Yan duvarlar arası[3]
Grafik 1. KarĢılıklı duvarlar arası kabin içi sıcaklık dağılımı
BaĢarılı bir model için ısı iletim katsayısının belirsizliği oldukça az olmalıdır. Ayrıca deneylerde
kullanılan buzdolaplarının üretim yılları poliüretan ısı iletim katsayısı için önemlidir. Poliüretan ısı iletim
katsayısı sıcaklığın bir fonksiyonu olarak belirlenmektedir[4]. Yani sıcaklık değiĢtikçe poliüretan ısı
iletim katsayısı değiĢmektedir. Bu çalıĢmada kullanılacak buzdolabı için deneysel olarak elde edilen
poliüretan ısı iletim katsayısı ise aĢağıdaki gibidir:

k (T )  0,02064  11,28 x10 5 T (Wm 1 K 1 )

(1)

ÇalıĢma kapsamında ısı geçiĢinin zamana bağlı yazılabilmesi için öncelikle kapalı bir hacim için ısı
iletimi, ısı taĢınımı ve ıĢınım ile ısı geçiĢi denklemleri yazılmalıdır.
Fourier kanununa göre herhangi bir yönde (örneğin x yönünde) geçen ısı miktarı, x yönündeki sıcaklık
gradyanı (sıcaklık değiĢim miktarı) dT/dx ve ısı geçiĢ yönüne dik alan A ile orantılıdır[5]. Fourier
kanununun matematiksel ifadesi:

Q x   kA

T ( x )  T ( x  x )
x

(2)
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ġekil 2. Bir boyutlu ısı geçiĢi [6]
Daha genel bir ifade ile

Q x   kA

dT
dx

(3)

Buzdolabı kabini için ısı iletimi ile ısı kazancı hesaplanırken buzdolabı dıĢ kaplama sacı ve iç kaplama
plastiğinin ısı iletimine etkisi ihmal edilmiĢtir. OluĢturulacak model için sadece poliüretandan oluĢan bir
model kullanılmıĢtır.
Isı taĢınımı ile ısı geçiĢi diğer önemli ısı kazancı sağlayan mekanizmadır. Buzdolabı kabini iç
yüzeyinde ve dıĢ duvarlar ile ortam arasındaki ısı taĢınımı hesaplanmalıdır. Newton soğuma yasasına
göre ısı taĢınımı ile ısı geçiĢi Ģöyledir[7]:

ġekil 3. TaĢınım ile ısı geçiĢi[8]

Q  hA(Ts  T )

(4)

TaĢınım katsayıları deneysel olarak elde edilir [6].
IĢınım ile ısı geçiĢi ise, sıcaklığın dördüncü dereceden fonksiyonu olsa da düĢük sıcaklıklarda ihmal
edilebilir seviyededir. Kabin duvarlarındaki poliüretanın boĢluksuz olduğu kabul edilir. Ayrıca ortam
sıcaklığı ile kabin yüzey sıcaklığı eĢittir. IĢınımın etkisi ısı iletimi ve taĢınımına göre oldukça azdır.
Model içi karıĢıklığı azaltmak için ihmal edilmiĢtir.
Model için yapılan kabuller özetle Ģu Ģekildedir,
 Kabin içi sıcaklık dağılımı homojendir,
 Poliüretan ısı iletim katsayısı doğrusal değiĢmektedir,
 Kabin duvarlarında bir boyutlu ısı geçiĢi vardır,
 Buzdolabı dıĢ metal kaplaması (sac metal) ve kabin içi plastik kaplamasının ısıl direnci ihmal
edilmiĢtir.
 Güç kesildiğinde yoğuĢturucudan buharlaĢtırıcıya olan soğutkan göçü ihmal edilmiĢtir,
 IĢınım ile ısı geçiĢi ihmal edilmiĢtir,
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Modelin hazırlanacağı buzdolabı için, kabin içi aksesuarların (plastikler, conta vs.) ısı iletimine
etkisi ihmal edilmiĢtir.
Contadan infiltrasyon kaynaklı hava geçiĢi ihmal edilmiĢtir.

2.2 Sıcaklığın Belirlenmesi
Kabuller ve ısı iletim prensipleri ile kapalı bir hacim için bir için sıcaklık değiĢimi aĢağıdaki denklem ile
hesaplanabilir:

ġekil 4. Kontrol hacminde ısı iletimi[9]

Qiletim,sol  kA

Tm 1  Tm
x

(5)

Tm 1  Tm
x

(6)

Qiletim, sağ  kA

Her bir nokta için kontrol hacmi uygulanarak noktaların sıcaklıkları belirlenebilir. Sınırda ise taĢınım,
iletim ve radyasyon ile ısı geçiĢi vardır, ıĢınımın ihmali ile:

Qtasimim  hA(T  T0 )

(7)

Sonlu farklar metodu ile her noktanın sıcaklık değiĢiminin zamana bağlı yazılmasıyla:

kA

Tmi 1  Tmi
T i  Tmi
T i 1  Tmi
 kA m1
 AxC m
x
x
t

(8)
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ġekil:5 Yüzeyde ısı taĢınımı[9]

ġekil 6. Kabin duvarı
Yani, m. nokta için (i) zamanı ile (i+1) zamanı arasındaki sıcaklık değiĢimi bu noktadaki net ısı
kazancıyla modellenir. (i) ile (i+1) arasında Δt kadar süre vardır.
EĢitlik Δx/k ile çarpılır, k/ρC=α, yerine yazılıp, tekrar düzenlenirse,

Tm1  2Tm  Tm1



t
x 2

x 2 i 1

(Tm  Tmi )
t

(9)

, zaman sabiti olarak denklemde yerine yazılırsa,

Tm1  2Tm  Tm1 
i 1

Böylece Tm

(Tmi 1  Tmi )



(10)

sıcaklığı,

Tmi 1   (Tmi 1  Tmi 1 )  (1  2 )Tmi

(11)

Bir buzdolabı için denklemlerin uyarlanmasıyla, yüzeyde ve kabin içinde taĢınımın da eklenmesiyle
birlikte her nokta için sıcaklıklar zamana bağlı hesaplanır duruma gelmiĢtir.
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2.3 Model
Çözüm algoritması:
1.Adım
Sınır Ģartları ve tüm parametre değerleri girilir.
2.Adım
Tekrar eden bir döngü baĢlar.
3.Adım
Döngü içerisindeki ilk denklemdir. Sınır değerlerini kullanarak hesaplama yapar ve hesaplanan
sıcaklık değeri bir sonraki denklemde kullanılır.
4.Adım
Bir önceki adımdan ve sınır Ģartlarından aldığı değerle 2. noktanın sıcaklığını hesaplar ve bir sonraki
denklemde sonuç kullanılır.
5.Adım
Bir önceki adımdan ve sınır Ģartlarından aldığı değerle 3. noktanın sıcaklığını hesaplar ve bir sonraki
denklemde sonuç kullanılır.
6. adım
Bir önceki adımdan ve sınır Ģartlarından aldığı değerle 4. noktanın sıcaklığını hesaplar ve bir sonraki
denklemde sonuç kullanılır.
7.Adım
Bir önceki adımdan ve sınır Ģartlarından aldığı değerle 5. noktanın sıcaklığını hesaplar ve bir sonraki
denklemde sonuç kullanılır.
8. Adım
Çıkan her bir sonucu (5 noktanın sıcaklık değerini, tekrar sayısı kadar hesaplama ile) istenilen bir
dosyaya (docx, xlsx. txt vs.) yazdırılır.
Deney için kullanılacak buzdolabının özellikleri, çözüm algoritmasına yazılarak sonuçları yapılır. Bu
çalıĢmada hesaplama C programı ile yapılmıĢtır. Toplam süre 600 dakika, 1‟er dakikalık aralıklarla
çözüm elde edilmiĢtir. Böylece kabin içi sıcaklığın 600 dakika sonraki değeri elde edilmiĢtir.
2.4 Modelin Çözümü
Model için kullanılan buzdolabının değerleri tablodaki gibidir. Diğer parametreler ise aĢağıdaki gibidir:
Tablo 1. Buzdolabı boyutları
Buzdolabı Boyutları
Yükseklik [cm]

Uzunluk [cm]

GeniĢlik [cm]

82

54

49

2

DıĢ yüzeyde ısı taĢınım katsayısı(ho): 9,4 W/m K,
2
Kabin içi ısı taĢınım katsayısı (hi): 6 W/m K,
Kabin duvar kalınlığı: 61,2 mm,
Noktalar arası mesafe( x ): 20,4 mm,
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Poliüretan yoğunluğu (  ): 70 kg/m ,
Poliüretan özgül ısısı (C):1045 j/kgK,
Poliüretan ısı iletim katsayısı denklem (1)‟de gösterildiği gibi değiĢkendir,
Toplam süre (t): 600dk,
Hesaplama aralığı ( t ): 1dk.
3

Bu değer ile çözüm yapıldığında ilk on ve son on sıcaklık değerleri aĢağıdaki gibi olmaktadır. Kabin
o
o
sıcaklığı 600 dk içerisinde -24 C‟den 17,5 C‟ye çıkmaktadır. AĢağıdaki Ģekilde gösterilen noktaların
sıcaklık değerleri hesaplanmıĢtır. Model sonuçları Tablo 2‟de gösterilmektedir.
Tablo 2. Hesaplanan sıcaklık değerleri

T1

T2

T3

T4

T5

Zaman (dk)

25

24,4

9,4

-15

-23,4

1

25

23,8

9,1

-17,3

-22,8

2

24,9

23,3

8,6

-18

-22,4

3

24,8

22,8

8,1

-18,1

-22,1

4

24,8

22,3

7,7

-18,1

-21,8

5

24,8

21,8

7,2

-17,9

-21,5

6

24,7

21,4

6,8

-17,8

-21,2

7

24,7

20,9

6,4

-17,6

-21

8

24,6

20,5

6

-17,4

-20,7

9

24,6

20,1

5,7

-17,3

-20,5

10

T1

T2

T3

T4

T5

Zaman (dk)

24,7

22,1

19,6

17,6

17,3

590

24,7

22,1

19,6

17,6

17,3

591

24,7

22,1

19,7

17,6

17,4

592

24,7

22,1

19,7

17,7

17,4

593

24,7

22,1

19,7

17,7

17,4

594

24,7

22,1

19,7

17,7

17,4

595

24,7

22,1

19,7

17,7

17,4

596

24,7

22,1

19,7

17,7

17,5

597

24,7

22,1

19,7

17,8

17,5

598

24,7

22,1

19,8

17,8

17,5

599

24,7

22,1

19,8

17,8

17,5

600
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3.DENEY
3.1 Deneyin YapılıĢı
o

Deneylerde tezgâh altı tipi buzdolabı kullanılmıĢtır. Ortam sıcaklığı 25 C‟ye ĢartlandırılmıĢtır.
Buzdolabı, kabin içi sıcaklığı -24°C‟ye gelene kadar çalıĢtırılmıĢ ve sonrasında güç kesilmiĢtir. 10 saat
(600dk) boyunca kabin içi hava sıcaklığının değiĢimi ölçülmüĢtür.
Buzdolabında çeĢitli noktalardan sıcaklık verilerinin alınması için toplamda 27 adet sıcaklık sensörü(T
tipi termokupl) kullanılmıĢtır. Tüm dıĢ yüzeylere ve yüzeylerden 3cm yüksekliklere sıcaklık sensörleri
yerleĢtirilmiĢtir. Böylece dıĢ yüzey ve ortam havası hakkında hassas bilgiler elde edilmiĢtir.
YoğuĢturucu üzerinde ve kompresör çevresine de sensörler yerleĢtirilmiĢtir. Kabin iç duvarlara ve
raflara sensörler yerleĢtirilmiĢtir. Kompresör kenarlarındaki sensörler ve yoğuĢturucu üzerinden hava
sıcaklığı ölçümü yapan sensörler ise ıĢınımdan etkilenmemesi için korumalı yapılmıĢtır. Buzdolabı
üzerindeki sensörlerin bir kısmının resimleri aĢağıda gösterilmiĢtir.

ġekil 7. Sıcaklık sensörleri

3.2 Deney Sonuçlar
Yapılan deneyin ilk ve son on dakikadaki kabin içi hava sıcaklık aĢağıdaki tablodaki gibidir.
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Tablo 3. Deney sonuçları
Ġlk 10 dk
0
0,59
1,18
1,77
2,35
2,94
3,53
4,12
4,7
5,29
5,88
6,47
7,05
7,64
8,23
8,82
9,41
10

Kabin sıcaklık (T5)
-24,0
-23,9
-23,8
-23,8
-23,7
-23,6
-23,5
-23,4
-23,3
-23,2
-23,1
-23,0
-22,9
-22,8
-22,7
-22,6
-22,5
-22,4

Son 10 dk
590,47
591,06
591,65
592,24
592,82
593,41
594
594,59
595,17
595,76
596,35
596,94
597,52
598,11
598,7
599,29
599,87
600,46

Kabin sıcaklık (T5)
21,2
21,2
21,2
21,2
21,2
21,2
21,2
21,3
21,3
21,3
21,3
21,3
21,3
21,3
21,3
21,3
21,4
21,4

3.3 Model Ġle Deney Sonuçlarının KarĢılaĢtırılması
Model ile hesaplanan sıcaklık değerleri ile deneyde ölçülen sıcaklık değerlerinin ilk ve son on
dakikadaki değerleri yukarıda belirtilmiĢtir. 600 dakikalık sonuçları aĢağıda tek bir grafik üzerinde
gösterilmiĢtir. Sonuçlar kıyaslandığında model ile deney sonuçlarını ilk 70 dakika paralel olduğunu
daha sonra deneysel değerlerin daha hızlı yükseldiği görülmektedir.

Grafik 2. Model ile deney sonuçları

Termodinamik Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 1829 _______

4.SONUÇLAR
Bu çalıĢmada kapalı bir hacim için sıcaklık değiĢimi modeli bazı kabuller çerçevesinde hazırlanmıĢtır.
Bu modelin doğruluğu deneysel çalıĢmalar ile kontrol edilmiĢtir. Modelin düĢük sıcaklıklarda baĢarılı
sonuçlar verdiği görülmüĢtür. Sıcaklıklar arttıkça model ile deney sonuçları arasında sapmalar da
artmıĢtır. Genel olarak %3- %10 arası bir sapma ile model sonuçları ile deney sonuçları örtüĢmektedir.
Böylece analitik çözümleme ile oluĢturulan model sayesinde yalıtımlı kapalı hacimdeki havanın
zamana bağlı sıcaklık değiĢimi çözülebilmiĢtir. Bu model üzerinde çalıĢılarak daha baĢarılı sonuçlar
elde edilebilir. Bir tasarımcı için tasarım aĢamalarında kolaylık sağlayacaktır. Bir tasarımın prototip
aĢamasına geçilmeden bu model ile kontrol edebilir ve elde ettiği sonuçlara göre tasarımını
iyileĢtirebilir.
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ÖZET
Güvenilir soğutma prensiplerinden biri de Joule-Brayton soğutma çevrimidir. Ancak bu çevrimde
soğutma etkinliği klasik buhar sıkıĢtırmalı soğutma çevrimlerinden küçüktür. Ülkemizde hızlı bir
geliĢme gösteren savunma sanayi için Joule-Brayton çevrimi çok uygun olabilir. Çünkü çok güvenilir
bir sistem olduğundan, soğutma etkinliğinin düĢüklüğü önemli bir dezavantaj olarak görülmez.
Bu çalıĢmada iki kademeli sıkıĢtırmalı ve üç ısı eĢanjörlü Joule-Brayton çevrimi hava, argon, helyum,
etan ve propan gibi gazlar için verilen dıĢ ortam ve soğutulacak mahal sıcaklıkları için incelenmiĢtir.
Soğutma etkinliğinin belirli basınç oranlarında (özgül kompresör güçlerinde) optimum değerlere eriĢtiği
bulunmuĢtur. En yüksek soğutma etkinliklerinin gazlara göre çok farklı olmadığı ancak optimum
soğutma etkinliğinin ısı eĢanjörleri ile kompresör ve türbin verimlerine çok duyarlı olduğu hesaplanmıĢ
olup, yüksek eĢanjör ve türbin-kompresör verimlerinde birden yüksek bulunan bu soğutma
etkinliklerinin mobil araçlar ve bilhassa savunma sanayi araçları için yeterli düzeyde olduğu
görülmüĢtür.
Anahtar Kelimeler: Joule-Brayton Çevrimi, iki kademeli sıkıĢtırma, üç ısı eĢanjörü, mobil araç
soğutma.

ABSTRACT
One of the most reliable refrigeration system is Joule-Brayton refrigeration cycle. However
COP(Coefficient of Performance) of this system is lower than conventional refrigeration system’s
COP. Joule-Brayton refrigeration cycle may be suitable for defence industry which is grown last days.
Because of reliability of this system, lower COP should not be seen as disadvantage.
In this study Joule-Brayton refrigeration cycle with two stage compression and three heat exchangers
have been investigated for given outside and indoor temperatures using different gases like air,argon,
helium, ethane and propane.
The results show that there exists a maximum value of COP at specified pressure ratios. There isn’t
any difference between the maximum COP values for different gases, but this maximum value is very
sensitive to the compressor, turbine and heat exchanger efficiencies. It is shown that COP can be
greater then one for high heat exchanger and turbine-compressor efficiencies and therefore those
COP’s are seen as satisfactory for mobile vehicles and especially armoured vehicles.
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1. GĠRĠġ
Ülkemizde savunma sanayi hızlı bir yükseliĢ içindedir. Savunma sanayisinde kullanılan zırhlı araçların
iklimlendirilmesi ve bu iklimlendirmenin güvenli bir Ģekilde yapılması önemlidir. En güvenli soğutma
sistemlerinden biri ters olarak çalıĢtırılan Joule-Brayton çevrimine göre çalıĢtırılan soğutma çevrimidir.
Bu çevrime göre soğutma etkinliği konvansiyonel buhar sıkıĢtırmalı çevrimlere göre daha düĢüktür.
Ancak buhar sıkıĢtırmalı çevrimlerin bilhassa titreĢimin yüksek düzeyde olduğu arazi araçlarında
kullanılması güvenlik açısından pek uygun değildir.
Joule-Brayton soğutma çevriminde kullanılan gazlar ozon tabakasına da zarar vermediklerinden dolayı
da bu sistem çevre uyumlu bir soğutma sistemidir. Konvansiyonel soğutucu akıĢkanların zararının
bilinmesinden sonra ters Joule-Brayton soğutma çevrimine ilgi tekrar artmıĢtır. Bunların tarihi geliĢimi
hakkında Bhatti[1] tarafından ayrıntılı bilgi verilmiĢtir. Almanya’daki hızlı trenler için de bu tür sistemler
1990’arda denenmiĢtir [2]. Son yıllarda bu sistemlerin incelenmesine de önem verilmiĢtir. Tek kademe
sıkıĢtırmalı sistemler Park ve ark.[3], Shongjum ve ark.[4] ve Chan ve ark.[5] tarafından termodinamik
açısından teorik olarak incelenmiĢtir. Spence ve ark.[6,7] tarafından ise iki kademeli sıkıĢtırmalı
sistemler incelenmiĢ ve soğutma etkinliğinin 0,85’e kadar çıktığı belirlenmiĢtir. Yukarıda belirtilen
sistemlerde soğutucu akıĢkan olarak hep hava kullanılmıĢtır. Bu çalıĢmada hava dıĢında bilhassa tek
atomlu gazlar (Hidrojen, Argon, Helyum gibi) da incelenmeye dahil edilmiĢtir. Bunun için de türbin
çıkıĢına ekstra bir üçüncü ısı eĢanjörü ilave edilmiĢtir.

2. ÇOK KADEMELĠ SOĞUTMA SĠSTEMĠ
2.1. Çok Kademeli Soğutma Sistemin Teorik Analizi
Çok kademeli soğutma sisteminde iki adet kompresör bulunmaktadır. Bu durum Ģekil 1’ de Ģematik
olarak verilmiĢtir. ġekil 2’ de ise bu çevrimin T-s diyagramı gösterilmiĢtir. Ġlk kompresör türbin
tarafından hareket ettirilmekte olup, 2. kompresör elektrik enerjisiyle tahrik edilmektedir. 1. ve 2.
kompresörlerden sonra ortam havası ile çevrim havası 1. ve 2. ısı eĢanjörleri HE1 ve HE2 tarafından
soğutulmaktadır. Soğutulacak ortam ile ısı transferi HE3 ısı eĢanjörü ile sağlanmaktadır.

Termodinamik Sempozyumu Bildirisi

____________________ 1835 _______

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

HE2
4
2. Kompresör
c2

5

M

HE1

3

2
1. Kompresör
c1

Türbin
t

6

1

HE3

ġekil 1. Çok kademeli gaz soğutma çevrimin Ģematik gösterimi
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s
ġekil 2. Çok kademeli gaz soğutma çevrimin T-s diyagramı
2.2. Çok Kademeli Çevrim Ġçin EĢitlikler
Çok kademeli çevrimde akuple bulunan türbin ile kompresör 1 arasında her ikisinde de hava debisi
aynı olduğundan ve değerlerinin de sıcaklıkla değiĢmediği kabul edildiğinden
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1. kompresör ve türbin mekanik verimleri kabul edilerek

elde edilir.

ile

yazılabilir. Soğutucu gazlar ideal gaz olarak kabul edilerek

eĢitliği bulunur.
1. kompresör izentropik verimi için aĢağıdaki bağıntı geçerlidir:

Buna göre

h2  h1 

h2 s  h1
c1

T2  T1 

T2 s  T1
c1

(7)

(8)

bağıntısı yazılabilir.
2. kompresör için de benzer eĢitlikler aĢağıdaki gibi yazılır.

c 2 

h4 s  h3
h4  h3

(9)

h4  h3 

h4 s  h3
c 2

(10)

T4  T3 

T4 s  T3
c 2

(11)

Türbin için de

t 

h5  h6
h5  h6 s

h6  h5  t   h5  h6 s 

(12)

(13)
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T6  T5  t  T5  T6 s 

(14)

bağıntıları yazılabilir.
1. ısı eĢanjörü HE1 için etkinlik aĢağıda verilmiĢtir:

HE1  Q / Qmax 

Cc  (T2  T3 )
Cmin,1. T2  Ta 

Burada çevrim soğutucu gazı ısıl kapasitesi

(15)

Cc

Cc  M c  c pc

(16)

olup, 1. eĢanjör soğutucu akıĢkanın ısıl kapasitesi de

Ca1  M a1  c pa1

(17)

Ģeklinde hesaplanır. c pc ve c pa1 çevrim gazı ve eĢanjör HE1’deki soğutmada kullanılan havanın özgül
ısısıdır. M c ve M a1 ’de çevrim gazının ve HE1 soğutma havasının kütle debisidir. Bunlardan küçüğü

Cmin ,1 olarak adlandırılır.

C*1  Cmin,1 / Cc

(18)

tarifi ve

* HE1  HE1  C *1

(19)

ile (15) bağıntısı

* HE1 

T2  T3
T2  Ta

olarak elde edilir.

(20)

HE1 , 1. eĢanjörün etkinliği ve Ta ’da dıĢ hava sıcaklığıdır.

Buradan da

T3  * HE1  Ta  1  * HE1   T2
olarak yazılabilir. Benzer Ģekilde 2. ısı eĢanjör etkinliği

* HE 2 

T4  T5
T4  Ta

(21)

HE 2 ile
(22)

ve
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T5  * HE 2  Ta  1  * HE 2   T4

(23)

bağıntıları elde edilir. Burada

*HE 2  HE 2  C *2

(24)

C*2  Cmin,2 / Cc

(25)

Cmin ,2 ise Cc ile

Ca 2  M a 2  c pa 2

(26)

ısıl kapasitelerden küçük olanıdır. M a 2 ,

Ca 2 HE2’yi soğutan havanın kütle debisi ve bu havanın ısıl

kapasitesidir. Çevrimdeki cihazlarda yazılacak son bağıntı soğutma eĢanjörü HE3 için olup

* HE 3 

T1  T6
Ts  T6

Ģeklindedir. Burada

(27)

Ts soğutulacak ortamın sıcaklığıdır.

C*3  Cmin,3 / Cc

(28)

* HE 3  HE 3 .C*3

(29)

Ġle

T1  * HE 3  Ts  1  * HE 3   T6

(30)

bağıntısı yazılabilir. Burada HE3’ü soğutan havanın kütle debisi M a 3 ile

Ca3  M a3  c pa3
Ģeklinde soğutma akıĢkanı ısıl kapasitesi tarif edilerek,

(31)

Cc ile Ca 3 arasında küçük olan Cmin,3 ’ dür.

Çevrimin hava debisi, gerekli soğutma miktarından hesaplanır.

Mc 

Qs
c pc  T1  T6 

(32)

2. kompresöre verilen güç

Wc 2  M c   h4  h3   M c  c pc T4  T3  / (c 2,m * c 2,e )

(33)

bağıntısından bulunur. Burada c 2, m ve c 2,e 2. kompresörün mekanik ve elektromotor verimleridir.
Ġzentropik durum değiĢimleri için
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T2 s  T1   P2 s / P1 

n

T4 s  T3   P4 s / P3 

n

T5  T6 s   P5 / P6 s 

n
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(34)
(35)
(36)

eĢitlikleri yazılabilir.
Burada n değeri izentropik üst k’den

n

k 1
k

(37)

Ģeklinde elde edilir.
Çevrimdeki basınç kayıplarının mutlak basınçlara göre ihmal edilebilecek düzeyde olduğu
varsayılarak,

P1  P6  P6s
P2  P2 s  P3

(38)

P4  P4 s  P5

(40)

(39)

bağıntıları yazılabilir ve aĢağıda verilen tarifler ile

P*21  P2 / P1

(41)

P*43  P4 / P3

(42)

P*56  P5 / P6  P*21  P*43

(43)

(34), (35) ve (36) eĢitlikleri

T2 s  T1  P*21n

(44)

T4 s  T3  P*43n

(45)

T5  T6,s  P*41n

(46)

Ģekline dönüĢür. Çevrim basınç oranı

P*41  P*43 * P*21

(47)

Ģeklindedir.
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2.3. EĢitliklerin Çözümü ve COP Hesaplama
Yukarıda yapılan hesaplardan eĢt.(5), (8 ), (11), (14), (21), (23), (30), (44), (45), (46) ve (47) ile toplam
11 bağıntı verilmiĢtir. Bu eĢitliklerden 9 sıcaklık ile basınç oranları P*21 ve P*43 hesaplanmıĢtır. P*41
basınç oranı verilen bir büyüklüktür.
Çevrim COP si de eĢt.(33) ve (34)’ ten

COP  Qs / Wc 2 

T1  T6
* c 2,m * c 2,e
T4  T3

(48)

eĢitliğinden hesaplanır.
Özgül soğutma kapasitesi ve özgül 2. kompresör gücü de aĢağıdaki gibi tarif edilmiĢtir.

qs / c pc 

Qs
M c c pc

wc 2 / c pc 

(49)

Wc 2
M c c pc

(50)

qs / c pc ve wc 2 / c pc tarifleri yapılarak bu değerlerin farklı gazlar için maksimum COP değerlerinde
birbirlerine çok yakın olmaları sağlanmıĢtır.

3. HESAPLAR ve SONUÇLARI
3.1. Hesaplarda Kullanılan Verim Değerleri
Hesapların yapılabilmesi için önce kompresör 1 ve 2 ile türbin izentropik ve mekanik verimleri ile
kompresör 2’nin elektro motor verimlerinin belirlenmesi gereklidir. ġu andaki teknolojinin durumu
dikkate alınarak belirlenen verimler tablo 1’de verilmiĢtir.
Tablo 1. Türbin ve kompresör verimleri

0,85

0,85

0,85

0,97

0,97

0,97

0,95

Hesaplarda parametre olarak ayrıca türbin ve kompresör izentropik verimlerinin etkisini göstermek
üzere minimum ve maximum değerler olarak 0,80 ve 0,90 değerleri de dikkate alınacaktır. Sistemdeki
eĢanjör verimleri de parametre olarak kabul edilerek 0,70-0,90 değerleri arasında değiĢtirilecektir. Gaz
olarak hava kullanılması durumunda HE3 kullanılmayacağı için
kabul edilecektir.
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3.2 Hesap Sonuçları
ġekil 3’ te COP değerinin basınç oranı
ile değiĢimi hava, argon, helyum, etan ve propan gazları
için verilmiĢtir. Bu gazların k ve değerleri tablo 2’ de gösterilmiĢtir.

Tablo 2. Farklı soğutucu akıĢkanların

k

ve k değerleri[8]

Hava

Argon

Helyum

Etan

Propan

1005

520,3

5193

1766,2

1679,4

1,41

1,667

1,667

1,186

1,126

ġekil 3. Farklı ısı eĢanjörü verimleri için COP’nin

ile değiĢimi,

COP değerlerinin belirli bir
basınç oranında en yüksek değerlere eriĢtiği görülmektedir. En yüksek
COP değeri COPmax, çeĢitli gazlara göre farklılık göstermemektedir. Ancak COP max‘un oluĢtuğu
değerleri değiĢmektedir.
ġekil 4 ve 5’te de elde edilen soğutma kapasitesi qs/ccp ve özgül 2. kompresör gücü wc2/cpc de
verilmiĢtir. qs/ccp ve wc2/cpc değerleri de gazlara göre değiĢmediğinden, özgül soğutma kapasitesi ve
özgül kompresör iĢi wc2 gazların özgül ısıları qs ile doğru orantılıdırlar. Tablo 3’ te optimum COP
değerinde, COPmax,
, qs/cpc ve wc2/cpc değerleri gösterilmiĢtir. Optimum
değerlerinin gazların
izentropik üstüne bağlı olduğu ve k değeri düĢtükçe arttığı açıkça görülmektedir.
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Tablo

3.

Farklı

akıĢkanlar

için

maksimum

COP,

,

değerleri;

,

Hava

Argon

Helyum

Etan

Propan

0,5692

0,5692

0,5692

0,5692

0,5692

3,000

2,224

2,224

7,676

17,43

30,38

30,39

30,39

30,37

30,4

49,18

49,20

49,20

49,18

49,22

ġekil 4. Farklı çevrim akıĢkanları için

’nin

ile değiĢimi,

Termodinamik Sempozyumu Bildirisi

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

ġekil 5. Farklı çevrim akıĢkanları için

’nin
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ile değiĢimi,

Pratikte soğutucu akıĢkan olarak en çok hava kullanılmaktadır. COP değerlerine ısı eĢanjörlerinin
etkileri ġekil 6’da gösterilmiĢtir. Isı eĢanjörü verimlerinin etkilerinin çok yüksek olduğu anlaĢılmaktadır.

ġekil 6. Farklı ısı eĢanjörü etkinlikleri için COP’nin
ile değiĢimi,
, soğutucu akıĢkan: hava
ġekil 7 ve 8’ de de qs/cpc ve wc2/cpc değerlerinin boyutsuz basınç
ile değiĢimi verilmiĢtir. Isı
eĢanjörü verimlerinin wc2/cpc ye etkilerinin az olduğu ancak esas etkilerinin qs/cpc ‘ ye olduğu açıkça
görülmektedir.
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ġekil 7. Farklı ısı eĢanjörü etkinlikleri için

’nin

ile değiĢimi

, soğutucu akıĢkan: hava

ġekil 8. Farklı ısı eĢanjörü etkinlikleri için

’nin

ile değiĢimi

, soğutucu akıĢkan: hava
COPmax durumu için tüm değerler ısı eĢanjör verimlerine bağımlı olarak tablo 4’ te gösterilmiĢtir. ġekil 9
ve 10’ da yine hava için daha küçük ve daha büyük türbin ve kompresör izentropik verimlerinde COP
değerleri çeĢitli eĢanjör etkinlikleri için gösterilmiĢtir. EĢanjör etkinlikleri ile COP max değerlerinin hızlı bir
Ģekilde arttığı görülmektedir.
COPmax durumunda; COPmax,
, qs/cpc değerleri türbin ve kompresör verimleri 0,8 ve 0,9 için tablo 5
ve 6’ da çeĢitli eĢanjör etkinlikleri için gösterilmiĢtir. COPmax değerleri artarken
değerlerinin
düĢtüğü tespit edilmiĢtir.
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Tablo 4. Farklı ısı eĢanjörü etkinlikleri için maksimum COP değeri;
soğutucu akıĢkan: hava

0,5823

0,6729

0,7523

3,001

2,892

2,803

31,83

35,69

38,80

50,38

48,87

47,53

Tablo 5. Farklı ısı eĢanjörü etkinlikleri için maksimum COP değeri;
soğutucu akıĢkan: hava

0,3746

0,4606

0,5376

3,511

3,311

3,171

30,1

35,26

39,69

74,02

70,55

68,03

Tablo 6. Farklı ısı eĢanjörü etkinlikleri için maksimum COP değeri;
soğutucu akıĢkan: hava

0,9022

0,9992

1,082

2,561

2,496

2,454

31,05

33,69

35,99

31,72

31,07

30,66
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ġekil 9. Farklı ısı eĢanjörü etkinlikleri için COP’nin
ile değiĢimi,
, soğutucu akıĢkan: hava

ġekil 10. Farklı ısı eĢanjörü etkinlikleri için COP’nin
ile değiĢimi,
, soğutucu akıĢkan: hava

4. SONUÇ
Ġki kademeli üç eĢanjörlü ters Joule-Brayton çevrimi ile çalıĢan soğutma çevrimi çeĢitli gazlar için
nümerik olarak incelenmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre gaz farklılıklarının elde edilen en yüksek
COPmax değerlerine etkisi olmadığı, ancak özgül kompresör gücü ve özgül soğutma kapasitesine etki
ettiği anlaĢılmıĢtır. COPmax için en önemli parametrelerin türbin ve kompresörlerin izentropik verimleri
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ile ısı eĢanjörü etkinlikleri olduğu görülmüĢtür. Yeni teknolojik geliĢmeler ıĢığında türbin ve kompresör
izentropik verimlerinin %90 olarak elde edilebileceği düĢünüldüğünde, tablo 6’da verilen
COPmax=1,082, qs/cpc=35,99 ve wc2/cpc=30,66 değerlerinin
=2,454 basınç oranında elde
edilebileceği anlaĢılmaktadır. Böylece ters Joule-Brayton çevrimi savunma sanayiinde çok güvenilir ve
ekonomik olarak değerlendirilebilecek bir soğutma metodu olduğu belirlenmiĢtir.
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ÖZET
Klima cihazları günümüzde yaĢam standartlarının iyileĢtirilmesi için oldukça yaygın olarak
kullanılmaktadır. Fakat bu durum uzun vadede bazı sağlık sorunları yaratabilmektedir. Sosyal
ekonominin hızlı geliĢimi ile yaĢam standartları yükselmiĢ ve konut yaĢamı önem kazanmıĢtır.
Çağımız insanı vaktinin çoğunu kapalı ortamlarda geçirmeye baĢlamıĢtır. Bu kapalı ortamlardaki ısıl
konfor Ģartları insan sağlığı açısından oldukça önemlidir. AraĢtırmalar göstermiĢtir ki; klima cihazı
kullanılan ortamlarda bulunan insanlar uyuĢukluk, kuru cilt ve baĢ ağrısından Ģikâyetçidirler. Bu
sebeple yaĢanılan ortamlarda ki ısıl konfor ve hava kalitesi üzerine birçok araĢtırma yapılmaktadır.
Bu çalıĢmada, FLUENT ticari yazılımı kullanılarak duvar tipi bir oda klimasıyla Ģartlandırılan bir oda
içerisindeki ısıl konfor Ģartlarını etkileyen en önemli parametrelerden biri olan hava hızlarının ve akıĢ
alanlarının iyileĢtirilmesi hedeflenmiĢtir. Literatürde karĢılaĢılan örneklere uygun olarak 3-boyutlu klima
ve oda geometrisi tasarlanmıĢtır. AkıĢ alanı hesaplama ayrıntısına göre elemanlara ayrıklaĢtırılmıĢtır.
AkıĢ türbülanslı (çalkantılı), sürekli ve sıkıĢtırılamaz olarak kabul edilmiĢtir. Klima ağzı geometrisi
ayrıklaĢtırma iĢlemi esnasında çalkantı kaynağı olarak modellenmiĢtir. Sayısal modellemede
hesaplamalar standart k-ε modeli kullanarak yakınsatılmıĢtır. Hesaplamalar sonunda oda içindeki hız
alanları, klima ağzının akıĢ alanına etkileri incelenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Klima, Hesaplamalı AkıĢkanlar Dinamiği (HAD), Türbülans.

ABSTRACT
Nowadays, air conditioners are commonly used for increasing life standards. But in long term this
situation creates some health problems. With rapid development of social economy, a life standard
has been increased and indoor life has great significance. In these days, people tend
to spend even more time indoors. Indoor environmental quality is important for human health.
Researches show that, people that situated in air conditioned environment complaint about
sluggishness, dry skin and headache. For that reason a lot of researches have been done about
thermal comfort and air quality.
In this research, by using Fluent software, improvement is aimed on air flow field which has one of the
most significant effects on thermal comfort requirements in an air-conditioned room. In compliance
with examples in the literature, a 3D geometry has been designed and the
flow equations are discretized with respect to flow field. Flow is considered as turbulent, continuous
and incompressible. The inlet geometry of air conditioner has been modelled as turbulence source
during discretization. During the numerical sımulation, calculations have been converged by using
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standard k-ε turbulence model. As a result of calculations, velocity fields of the airflow and the effect
of air conditioner’s inlet geometry on the flow field have been examined.
Key Words: Air Conditioner, Computational Fluid Dynamics (CFD), Turbulence.

1. GĠRĠġ
Ev tipi klima cihazları ilk olarak 1930’ların baĢında Amerika’da kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Çoğunlukla
merkezi iklimlendirme sistemlerinin bulunmadığı binalarda ekonomik açıdan uygun bir çözüm olması
sebebiyle tercih edilmektedir. Özellikle yeni geliĢmekte olan ülkelerde kullanımı gittikçe artmaktadır.
Günümüz insanının kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirmesiyle birlikte iç ortam Ģartlandırılması
oldukça önemli bir araĢtırma alanı olmaya baĢlamıĢtır. Ġç ortam Ģartlandırılmasında temel unsur konfor
Ģartlarının sağlanmasıdır. Ortamdaki ısıl konforun sağlanması için esas faktörler; standartlarda
belirtilen uygun sıcaklık, bağıl nem, radyan sıcaklık ve hava hızı değerlerinin oluĢturulmasıdır. Ġç ortam
Ģartları insan sağlığı üzerinde psikolojik ve fizyolojik problemlere sebep olabildiğinden dolayı oldukça
önemli bir konudur. Bu sebeple de daha sağlıklı bir iç ortam için, hava akıĢ alanları ve sıcaklık
dağılımlarının iyileĢtirilmesi gerekliliği vardır.
Bu konuda yapılmıĢ literatürde çok çeĢitli çalıĢmalara rastlanmaktadır. AkıĢ alanını analiz etmek için
çoğunlukla sayısal yöntemler kullanılmaktadır [1-2]. Hesaplamalı AkıĢkanlar Dinamiği (HAD), HVAC
çalıĢmalarında oldukça iyi sonuçlar vermektedir [3-4]. Sayısal yöntemlerin bu çalıĢmalarda tercih
edilmesinin sağlamıĢ olduğu avantajlar Fletcher vd. tarafından sıralanmıĢtır [5]. Özellikle tasarım
aĢamasındaki projelerde sayısal analiz yöntemi kullanılarak istenilen konfor Ģartları ve hava
dağılımlarının sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılabilir.
Isıl konfor Ģartlarının sağlanması açısından oda içerisindeki hava hızlarının 0.2m/s seviyelerini
aĢmaması gerekir. Ve yine hava dağılımlarının da mümkün olduğunca homojen olması
beklenmektedir. Ancak split tip klima gibi ev tipi ünitelerde, belirli bir kesit üzerinden hızla üflenen
havanın oda içerisinde homojen dağıtılması oldukça zordur. Bu da konforsuzluğa neden olmaktadır.
Burada iki önemli parametre vardır. Bunlardan biri klima cihazının yerinin doğru seçilmiĢ olması, bir
diğeri ise üfleme ağzı geometrisinin mümkün olduğunca havanın homojen dağılımına imkan verecek
Ģekilde tasarlanmasıdır. Oda içerisindeki akıĢ alanının düzenlenmesi için yapılmıĢ çalıĢmalar klima
üfleme ağzı geometrisinin ve fan seçiminin önemine iĢaret etmektedirler [6-9].
Bu çalıĢmada klima üfleme ağzı geometrisinin oda içerisindeki hava hareketlerine etkileri sayısal
olarak incelenmiĢtir. ÇalıĢmada Ġki farklı klima üfleme ağzı geometrisi kullanılmıĢtır. Birinci geometrik
modeldeki keskin köĢelerden dolayı akıĢ alanında oluĢan olumsuzlukların ortadan kaldırılması için
ikinci geometride klima üfleme ağzında iyileĢtirmeler yapılmıĢtır.

2. MODELLEME VE ÇÖZÜM YÖNTEMĠ
2.1. Geometrinin Modellenmesi
AkıĢ analizi yapılacak olan oda 2x2x2 (m) ebatlarındadır (ġekil 1). Oda içerisine yerleĢtirilen ev tipi
klima cihazı duvarı ortalayacak Ģekilde yerleĢtirilmiĢtir ve geometrisi ise ġekil 2’de görülmektedir.
Klima üfleme ağzına 25º’lik bir açı verilmiĢtir. Bu açı üfleme yönlendiricilerinin (flap) modellenmesi için
kullanılmıĢtır. Ġkinci bir modelde ise klima üfleme ağzındaki keskin köĢelerin ortadan kaldırılması için
eğimler verilmiĢ ve yuvarlatmalar yapılmıĢtır. Katı model SolidWorks programında oluĢturulmuĢtur.
Klima üfleme ağzı boyu 0.8m olup, eni 0.2m’dir.
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(b)

ġekil 1. Geometrik Model (a)Ġlk Geometri, (b)ĠyileĢtirilmiĢ Geometri.

(a)

(b)

ġekil 2. Klima Ağzı Geometrisi (a)Ġlk Geometri, (b)ĠyileĢtirilmiĢ Geometri.
2.2. Ağ Yapısı
Hesaplamalarda kullanılan çözüm alanı “unstructured” elemanlardan oluĢmaktadır. Oda içerisinde
yaklaĢık olarak 1,000,000 “unstructured” eleman kullanılmıĢtır. Klima üfleme ağzının daha doğru
çözümlenebilmesi için daha sık ağ kullanılmıĢtır. Diğer yerlerde daha kaba bir ağ yapısı kullanılmıĢtır.
Sayısal ağ ICEM CFD kullanılarak oluĢturulmuĢtur. Oda ağ yapısı ġekil 3’de gösterilmiĢtir. Her iki
durum için de sayısal ağ yapısı aynıdır.
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ġekil 3. Hesaplamalarda Kullanılan Ağ Yapısı.
2.3. HAD Yöntemi ve Matematiksel Model
Çözümlemeler için FLUENT Hesaplamalı AkıĢkanlar Dinamiği (HAD) yazılımı kullanılmıĢtır. Oda
içerisindeki akıĢ için Reynolds Ortalamalı Navier Stokes (RANS), momentum ve süreklilik denklemleri
çözülmüĢtür. Türbülans modeli olarak Standart k-ε modeli kullanılmıĢtır. Hesaplamalarda yer çekimi
-6
etkisi göz önüne alınmıĢtır. Yakınsama kriteri olarak türbülans ve hız için 10 alınmıĢtır. Diferansiyel
denklemlerin çözülmesinde birinci dereceden ayrıklaĢtırma (first order upwind) kullanılmıĢtır.
AkıĢkan hareketinin Eulerian tanımı için korunum yasasının genel denklemi [10-12];
(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)

 kk   p   divv  2

(2.4)

 kk

(2.5)



vk
xk
v
  p   divv  2 k
xk
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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.
Standard k- ε Türbülans Modeli
Prandtl formülü:

vt  C 

k2

(2.9)



Türbülans kinetik enerjisi:

k

1
 ui2
2 i

(2.10)

Türbülans enerji yayılımı oluĢur ve ε yayılma oranıyla yayılır;

Dk
 D P 
D
Yayılım oranı denklemi:

(2.11)

D
 D  P   
D

(2.12)

2.4. Sınır KoĢulları
Hesaplamalarda odanın bütün yüzeyleri ve klima üfleme ağzı dıĢında kalan yüzeylere “wall” sınır
koĢulu verilmiĢtir. Klima üfleme ağzı ise “velocity inlet” sınır koĢulu verilmiĢ ve hız sabit olarak 0.5m/s
olarak tanımlanmıĢtır. Çözümlemeler zamana bağlıdır.

3. BULGULAR VE TARTIġMA
Sayısal Hesaplamalı AkıĢkanlar Dinamiği analizlerinden elde edilen hız dağılımları X-Y düzlemi için
farklı Z mesafelerinde (ġekil4, Z=0.12m (alt), Z=1m(orta) ve Z=1.6m(üst)) ġekil 5-6-7’de
görülmektedir.
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ġekil 4. Z Ekseninde X-Y Düzlemleri.
ġekil 5’de odanın üst kısmı (Z=1.6m) için alınan X-Y düzlemindeki akıĢ çizgileri ve hız dağılımları
görülmektedir. Klima üfleme yüzeyine denk gelen bu kesitte akım çizgileri incelendiğinde hareketin
düzenli akıĢ Ģartlarını sağladığı görülmektedir. Hız dağılımları modellemede beklendiği gibi düzenli bir
yol izlemektedir. Birinci durumda akıĢ yüksek hızlarla çevrintiler halinde karĢı duvara ulaĢtığından o
bölgede yüksek hızlar hesaplanmıĢtır (bu durum literatürde “Von Kármán vortex sheet” olarak
geçmektedir). Ġkinci durumda üfleme ağzında yapılan düzeltmeler ile yüksek hız alanları kaybolmuĢtur.

(a)

(b)

ġekil 5. X-Y Düzleminde Hız Dağılımları (m/s) ve AkıĢ Çizgileri (Z=1.6m).
(a)Ġlk Geometri, (b)ĠyileĢtirilmiĢ Geometri.
ġekil 6’da odanın orta kısmı (Z=1m) için alınan X-Y düzlemindeki akıĢ çizgileri ve hız dağılımları
görülmektedir. Ġlk durumda, odanın orta kısımlarında görüldüğü üzere çevrintiler oluĢmaktadır. Bu
çevrintiler sebebiyle duvarlara gerekli ısı iletimi sağlanamamaktadır. Hız dağılımlarını incelediğimizde
çevrintilerin olduğu bölgelerde hız artıĢları görülmektedir. Yine akıĢ vektörleri de ters yönde hareket
etmektedir. Çevrinti akıĢ alanında istenmeyen bir durum olduğu için akıĢ alanı düzenlenmesiyle
ortadan kaldırılabilir. Ġkinci durumda ise klima üfleme ağzında yapılan iyileĢtirme ile çevrintiler
kaybolurken, hızlarda artıĢ olduğu görülmektedir. Klima ağzındaki kıvrımların keskin köĢelerinin etkisi
alt tabakalarda hız artıĢı ile görülmektedir.
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(b)

ġekil 6. X-Y Düzleminde Hız Dağılımları (m/s) ve AkıĢ Çizgileri (Z=1m).
(a)Ġlk Geometri, (b)ĠyileĢtirilmiĢ Geometri.
ġekil 7’de ise odanın alt kısmı (Z=0.12m) için alınan X-Y düzlemindeki akıĢ çizgileri ve hız dağılımları
görülmektedir. En alt kesite ait dağılımlarda orta eksende oluĢan çevrintilerin etkisiyle akıĢ tamamen
ters dönmekte ve yön değiĢtirmektedir. Bu Ģekilde akıĢ en alt kısımda tam tersi davranmaktadır. Yani
kaynaktan uzaklaĢtıkça kötü etkiler maksimum değerlerine ulaĢmaktadır. Burada akıĢ çizgilerinin ise
yine uniform dağıldığı görülmektedir.

(a)

(b)

ġekil 7. X-Y Düzleminde Hız Dağılımları (m/s) ve AkıĢ Çizgileri (Z=0.12m).
(a)Ġlk Geometri, (b)ĠyileĢtirilmiĢ Geometri.
ġekil 8’de oda içerisindeki hız vektörleri görülmektedir. Ġlk durumda çevrintide kopukluklar ve küçük
girdaplar görülürken ikinci durumda bu girdaplar kaybolmuĢtur. Yine ilk durumda klima üfleme ağzı
ekseninde hızlardaki yükselme net Ģekilde görülmektedir. ĠyileĢtirme durumunda hız dağılımları çok
daha homojendir.
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(b)
ġekil 8. Oda Ġçerisindeki Hız Vektörleri
(a)Ġlk Geometri, (b)ĠyileĢtirilmiĢ Geometri.

Yüksek hızlardan kaynaklanan basınç yükseltileri de ġekil 9’da gösterilmiĢtir. Klima üfleme ağzının
bulunduğu bölgede basınçlar en yüksek seviyelerdedir.

(a)

(b)

ġekil 9. Oda Ġçerisindeki Basınç Dağılımları (Z=0.12m, Z=1m, Z=1.6m)
(a)Ġlk Geometri, (b)ĠyileĢtirilmiĢ Geometri.

SONUÇ
Ġki farklı üfleme ağzı geometrisi çalıĢılmıĢtır. Bunlardan iyileĢtirilmiĢ ikinci geometri ile sayısal olarak
daha baĢarılı sonuçlar elde edilmiĢtir. Bu sayede klimanın üflediği havanın oda içerisindeki yayılımının
bağlı olduğu parametrelerden birinin üfleme ağzı geometrisi olduğu saptanmıĢtır.
Elde edilen sonuçlardan yola çıkarak, oluĢan çevrintiler ve bu çevrintilerin sebep olduğu yüksek hız ve
basınç alanları ve ters akım çizgilerinin önüne geçmek için klima üfleme ağzında bulunan keskin
köĢeleri en aza indirmek ve klima lokasyonu üzerinde çalıĢmak gerekmektedir. Akım çizgilerinin
düzenlenmesi için bu çalıĢmayla birlikte eĢ zamanlı olarak farklı sınır Ģartları ve farklı türbülans
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modelleriyle de simülasyonlar yapılmaktadır. Bu sayede fanın performans eğrileri çıkarılıp ona göre de
optimum bir tasarım noktası belirlenecektir.
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ADYABATĠK KILCAL BORUDA SOĞUTUCU AKIġKAN
OLARAK ĠZOBÜTAN(R600a) AKIġININ DENEYSEL OLARAK
ĠNCELENMESĠ
Tolga APAYDIN
Hasan HEPERKAN

ÖZET
Ev tipi buzdolaplarının soğutma sistemlerinde geniĢleme elemanı olarak kılcal borular sıklıkla
kullanılmaktadırlar. Kılcal boru içinde gerçekleĢen kısılma sırasında soğutkanın iki fazlı akım geliĢimi
oluĢtuğundan karmaĢık bir akıĢ yapısı mevcuttur. Literatürde R600a soğutkanı kullanılan küçük ölçekli
soğutma sistemlerine yönelik deneysel çalıĢmalar yok denecek kadar azdır. Adyabatik kılcal boruda
doğru bir sayısal model oluĢturabilmek için özellikle kılcal boru çıkıĢına doğru geliĢen iki fazlı akım
tipini tespit etmek önemlidir. Bu çalıĢmada, soğutkanın farklı yoğuĢma basınçları ve aĢırı soğuma
miktarları için dikey kılcal boru içindeki soğutkan akıĢının geliĢimi hızlı kamera ile görüntülenmiĢ ve
değiĢen parametrelerin soğutkan debisine olan etkisi incelenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Adyabatik kılcal boru, kılcal boruda basınç kaybı, R600a, iki fazlı akım, akıĢ
görselleme

ABSTRACT
Capillary tubes are often used as an expansion component in the refrigeration systems of household
refrigerators. The flow inside the capillary tube is complex due to fact that; during the throttling inside
the capillary tube, the refrigerant flow occurs in two phases. In literature there are hardly any
experimental studies on small scale refrigeration systems using isobutane (R600a) as the refrigerant.
Determining the type of two phase flow that develops especially towards the capillary outlet is
significant to derive a correct numerical model for adiabatic capillary tube. In this study, the refrigerant
flows in the vertical capillary tube, under different condensation pressures and different degrees of
subcooling, are recorded via high-speed camera; and the effect of different parameters on refrigerant
mass flow is analyzed.
Key Words: Capillary tube, pressure loss in cappilary, R600a, two phase flow, flow visualization.

1. GĠRĠġ
Kılcal boru, çoğunlukla küçük ölçekli buhar sıkıĢtırmalı soğutma çevrimlerinde kısılma elemanı olarak
kullanılmaktadır. Çapı 0.33-2.0 mm, boyu 2-6 m arasında tanımlanan bu eleman, buharlaĢtırıcı giriĢini
yoğuĢturucu çıkıĢına bağlamaktadır. Kılcal borunun hareketli bir parçası yoktur, basit ve ucuzdur.
Kompresör durma periyotlarında yoğuĢturucu ile buharlaĢtırıcı arasında basınçların dengelenmesine
izin verir, böylece kompresör kalkıĢ torku azalır [1].
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Adyabatik kılcal boru hakkında birçok deneysel ve teorik araĢtırma çalıĢması mevcuttur. Literatürdeki
deneysel çalıĢmaların birçoğunda kılcal borudan dıĢarıya olan ısı transferi ihmal edilmiĢtir. Ġlk
araĢtırmalar daha çok R-12 ve R-22 soğutkanları üzerine olmuĢtur. 1990’dan sonra R-134a, R-600a,
R-290 gibi yeni çevreci soğutkanlar, araĢtırmalarda kullanılmıĢtır.
Literatürde çeĢitli soğutkanlar üzerine adyabatik kılcal boru üzerine yapılan deneysel çalıĢmalar
incelenmiĢtir. Bolstad ve Jordan (1948) [2] yaptıkları çalıĢmada buharlaĢtırıcı basınç değiĢiminin
soğutkan kütle debisi üzerinde önemsiz bir etki olduğunu bulmuĢtur. Ayrıca soğutkan aĢırı soğuma
değeri (subcool) ile soğutkan debisinin lineer olarak değiĢtiğini gözlemlemiĢlerdir. Bundan baĢka kılcal
boruya yağ giriĢinin soğutkan kütle debisi üzerine etkisini çalıĢmıĢlardır. Soğutma sisteminde yağ
ayıracı kullanımının debi miktarını %8’in altına düĢürdüğünü bulmuĢlardır. Yağ karıĢımlı soğutkan
durumunda soğutkanın kaynama sıcaklığı düĢtüğü için debi artmaktadır. Bunun yanı sıra Bolstad ve
Jordan’ın tersine Motta (2002) [3] %5.7 oranda yağ konsantrasyonu için R-404a soğutkanda debinin
%6.3 düĢtüğünü gözlemlemiĢtir.
AraĢtırmacıların bir kısmı soğutkanın kaynamaya baĢladığı yeri gözlemlemek için cam tüpte akıĢı
görüntülemiĢlerdir. Cooper(1957) [4], cam boru kılcal boru içinde akıĢın sis Ģeklinde olduğunu ve
buharlaĢmanın gecikerek gerçekleĢtiğini gözlemlemiĢtir. Buna ek olarak soğutkanın iki fazlı akım
boyunu hesaplamak için bir matematik model geliĢtirmiĢtir. Ayrıca debi ile kılcal boru giriĢindeki aĢırı
soğuma arasında lineer bir iliĢkinin olduğu saptamıĢtır.
ÇeĢitli soğutkanların debi değerlerini tahmin eden korelasyonların önerildiği çalıĢmalar mevcuttur.
Bansal ve Rupasinghe(1996) [5], adyabatik ve diyabatik kılcal borularını boyutlandırmak için ampirik
olarak basit bir korelasyon geliĢtirmiĢlerdir. Bu korelasyon literatürdeki belirli aralıklar için verilen
deneysel çalıĢma sonuçlarına bağlı olarak oluĢturulmuĢtur. Melo(1999) [1], R-12, R-134a ve R-600a
soğutkanlarında kılcal boru çapı, uzunluğu, aĢırı soğutma değeri ve yoğuĢma basıncının kütle
debisine olan etkilerini sunmuĢtur. ÇalıĢma aralıkları için her soğutkanın debi miktarlarını tahmin eden
ayrı korelasyonlar önermiĢtir. Matthias Schenk(2014) [6], R600a soğutkanının 0.65-2.00 kg/h debi
aralıklarındaki kılcal boru içindeki soğutkan akıĢını deneysel olarak incelemiĢtir. Elde edilen deney
sonuçları, literatürde yer alan numerik denklemlerin verdiği sayısal sonuçlar ile karĢılaĢtırılmıĢ ve en iyi
sonucu Hermes’in (2010) geliĢtirdiği yarı cebirsel denklemin verdiği belirtilmiĢtir.
Yapılan inceleme sonucunda adyabatik kılcal boru içinde R600a soğutkan akıĢının deneysel olarak
incelendiği iki adet çalıĢmaya rastlanmıĢtır. Melo’nun çalıĢmasında soğutma sistemi yoğuĢma basıncı
9 ile 11 bar arasında olup bunlar küçük ölçekli soğutma sistemlerine göre büyük değerlerdir. Yeni
yayınlanan Matthias’ın deney düzeneğinde soğutkan aĢırı soğuma miktarının 8-13 °C olduğu durumlar
için testler yapılmıĢtır. Deneylerde kullanılan kılcal boru iç çapı 0.61 ve 0.69 mm’dir.
Bildiride açıklanan çalıĢmada iç çapı 0.86 mm, uzunluğu 3750 mm olan kılcal borunun giriĢ yoğuĢma
basıncının 4.3 ile 5.3 bar, aĢırı soğuma miktarının 2 ile 6 K olduğu aralık için kılcal boru içinde
meydana gelen basınç kaybı ve soğutkan debi miktarı ölçülmüĢtür. Buna ek olarak iki fazlı akımın
oluĢtuğu kılcal boru bölgesi, test düzeneğinde dikey cam boru olarak konumlandırılmıĢtır. Bu durumda
dikey kılcal boru içinde iki fazlı akımın geliĢimi hızlı kamera ile görüntülenmiĢtir.

2. ADYABATĠK DÜZ KAPĠLERĠ BORULAR
ġekil 1’de görüldüğü üzere adyabatik kılcal boru içinde, soğutkan yüksek basınçtan düĢük basınca
adyabatik olarak geniĢlemektedir. Soğutkan, sıvı fazda kılcal borudan girer ve sıcaklık sabit kalarak
kılcal boru içerisinde akarken, basınç lineer olarak sürtünme etkisi ile düĢer. Basınç, doyma basıncının
altına düĢerken, sıvının bir kısmı buhar içinde flaĢ olur ve buharlaĢmasının baĢlangıcı ile birlikte kılcal
boruda iki fazlı akım geliĢir. Bu durum buharın kalitesi ve akıĢkan hızının etkisi ile ivmelenen bir basınç
düĢüĢü baĢlamasına neden olur. Artan basınç düĢüĢü soğutkan sıcaklığını hızlı bir Ģekilde düĢürür.
ġekil 1’de 3-4 prosesleri arasında yüksek basınçtaki sıvının adyabatik geniĢlemesi görülmektedir. Bu
proseste soğutkan içinde flaĢ oluĢuncaya kadar entalpi sabit kalmaktadır. FlaĢın sonucunda toplam
enerjinin bir kısmı kinetik enerjiye çevrilmekte ve entalpi kılcal boru son kısmında düĢmektedir.
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ġekil 1. Adyabatik kılcal boru bulunan buhar sıkıĢtırmalı sistem (ġematik görünüm/P-h Diyagramı)

3. DENEYSEL ÇALIġMALAR
3.1. Deney Düzeneği

ġekil 2. Deney Düzeneği
Kurulan deney düzeneğinin Ģematik görünümü ġekil 2’de verilmiĢtir. Deney düzeneği buhar
sıkıĢtırmalı soğutma çevrimini esas alarak kurulmuĢtur. Kompresörün bastığı soğutkan yağ
karıĢımında bulunan yağın çok büyük bir kısmını ayıran ve soğutma sistemine sirküle olmasını
önleyen yağ ayırıcı, kompresör çıkıĢına yerleĢtirilmiĢ olup ayırıcı altında biriken yağ, manuel vana ile
ara ara kompresör emiĢ hattına yönlendirilmektedir.
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Soğutma sistemi yoğuĢma basıncı ve aĢırı soğuma miktarını ayarlamak için 2 adet, buharlaĢtırıcı
tarafı sıcaklık değiĢimini dengede tutabilmek için 1 adet su banyosu kullanılmıĢtır. AĢırı soğuma
miktarının kontrol edildiği 2. su banyosunda bulunan ek kondenser çıkıĢına sistemdeki kütle debisini
ölçmesi için bir adet hassas debi ölçer yerleĢtirilmiĢtir. Kılcal boru ve kompresör giriĢ sıcaklığını ayrı
ayrı kontrol edebilmek için debi ölçer çıkıĢına ve kompresör giriĢine birer adet ısıtıcı yerleĢtirilmiĢtir.
Elde edilmek istenen kılcal boru giriĢ sıcaklığı ve kompresör giriĢ sıcaklığına göre ısıtıcı dijital
termostat ile kontrol edilmektedir. Soğutma sistemi içerisindeki istenmeyen nemleri ve partikülleri
tutması için kılcal boru giriĢi öncesine bir adet kurutucu konulmuĢtur. Soğutma sistemi içindeki önemli
yerlerdeki soğutkan akıĢını kontrol etmek için gerekli yerlere gözetleme camları bağlanmıĢtır.

ġekil 3. Cam boru içindeki soğutkanın görüntülenmesi
Kurutucu çıkıĢı ile buharlaĢtırıcı arasına 0.86 mm iç çapında 3750 mm boyunda kılcal boru
yerleĢtirilmiĢtir. Kılcal boru iki kısımdan oluĢmaktadır. Soğutkanın sıvı fazının bulunduğu kılcal boru
giriĢ kısmı bakır kılcal borudur. Ġki fazlı akıĢın baĢladığı ve devam ettiği kısım ise cam kılcal borudan
oluĢmaktadır. Cam kılcal boru dıĢında kalan kılcal boru kısmı, çevre ile olan ısı transferini önlemek için
içi oyuk sünger malzeme ile yalıtılmıĢtır. ÇalıĢmada farklı koĢullar altında dikey konumda bulunan cam
kılcal boru içindeki iki fazlı soğutkan akıĢının baĢlangıcı hızlı kamera ile görüntülenmiĢtir. ġekil 3’te
cam boru içindeki soğutkanın görüntülendiği deney tesisatı görülmektedir. 64x200 çözünürlükte 28169
FPS (Frame Per Second)’de çekimler yapılmıĢtır. Daha iyi bir görüntüleme yapabilmek için cam kılcal
boru arkasında noktasal yüksek güçte soğuk ıĢık kaynağı kullanılmıĢtır.
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Soğutma sistemi üzerinde kompresör giriĢ/çıkıĢ ve kılcal boru giriĢ/çıkıĢ olmak üzere toplam 4 adet
%0.10 doğrulukla ölçüm yapabilen basınç transdüserleri yerleĢtirilmiĢtir. Buna ek olarak soğutma
sistemi üzerinde her komponent giriĢ çıkıĢına ±0.2°C hassasiyette okuyan T tipi termokupllar hassas
bir Ģekilde bağlanmıĢtır. Ölçüm öncesinde tüm termokupl ve transdüserlerin kalibrasyonları yapılmıĢtır.
Kullanılan debi ölçer, üretici firmadan kalibrasyon sertifikasıyla temin edilmiĢtir.
Kurulan deney düzeneği üzerinde ölçülen büyüklüklerin bilgisayar ekranında görüntülenmesi için data
toplama sistemi kurulmuĢtur. Böylece eĢ zamanlı olarak ölçülen değerlerin değiĢimi bilgisayar
ekranında zamana bağlı olarak izlenebilmiĢtir ve datalar analiz edilebilmiĢtir.
3.2. Deney Sonuçları
Soğutkanın farklı yoğuĢma basınçları ve farklı aĢırı soğuma miktarlarının, soğutkan debisine olan
etkisi analiz edilmiĢtir. ġekil 4, 5 ve 6’da sırasıyla 4.3, 4.7 ve 5.3 bar soğutkan yoğuĢma basınçları
durumunda 2 ile 6 K arasındaki aĢırı soğuma miktarının soğutkan debisine olan etkisi görülmektedir.
Bunlara göre aĢırı soğuma miktarı artıĢı ile soğutkan debi miktarı lineere yakın bir Ģekilde artmıĢtır.
Örneğin 4.3 bar yoğuĢma basıncında aĢırı soğuma miktarının 2 K’den 6 K’e yükselmesi durumunda
soğutkan debi miktarı yaklaĢık yüzde 23 artmıĢtır.

ġekil 4. 4,3 bar yoğuĢma basıncında aĢırı soğuma miktarının soğutkan debisine etkisi

ġekil 5. 4,7 bar yoğuĢma basıncında aĢırı soğuma miktarının soğutkan debisine etkisi
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ġekil 6. 5,3 bar yoğuĢma basıncında aĢırı soğuma miktarının soğutkan debisine etkisi

ġekil 7. Soğutkanın sabit aĢırı soğuma sıcaklığında yoğuĢma basıncının soğutkan debisine etkisi

ġekil 8. Soğutkanın sabit aĢırı soğuma sıcaklığında yoğuĢma basıncının soğutkan basınç kaybına
etkisi
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ġekil 7’de soğutkanınn 6 K aĢırı soğuma durumunda farklı yoğuĢma basınçlarındaki soğutkan debi
değiĢimi görülmektedir. Buna göre yoğuĢma basıncı arttıkça çevrim içindeki soğutkan debisi artmıĢtır.
Örneğin yoğuĢma basıncının 4.3 bar’dan 5.3 bar’a yükselmesi durumunda sirküle olan debi miktarı
yaklaĢık %23 kadar artmıĢtır.

ġekil 9. Dikey cam boru içindeki soğutkanın iki fazlı görüntüsü
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ġekil 8’de soğutkanınn 6 K aĢırı soğuma durumunda yoğuĢma basıncının değiĢiminin kılcal boru giriĢ
ve çıkıĢ arasında gerçekleĢen soğutkan basınç kaybına etkisi sunulmuĢtur. Bu durumda yoğuĢma
basıncının etkisi ile soğutkan debisindeki artıĢ, kılcal boru içindeki soğutkan basınç kaybı artıĢını
tetiklemiĢtir.
Soğutma sisteminin düĢük yoğuĢma basıncında (4.3 bar, 6 K subcool) dikey cam kılcal boru giriĢçıkıĢı arasında soğutkanın iki fazlı akıĢ durumu incelenmiĢtir. Hızlı kamera ile çekilen videolardan elde
edilen bazı anlık görüntüler ġekil 9’da paylaĢılmıĢtır. Videolarda kılcal boru içindeki basınç düĢüĢünün
etkisi ile öncelikle kabarcıklı akıĢ baĢlamaktadır, ardından kabarcıklar sayı ve hacim olarak büyüyüp
dalgalı akıĢ görülmüĢtür. Ardından kurĢun tipi büyük kabarcıklar birleĢerek halkasal akıĢ tipine
dönüĢmüĢtür. Görüntülerde halkasal akıĢa doğru geçerken, gaz fazındaki soğutkan hızının giderek
arttığı görülmektedir.

SONUÇLAR
Sonuç olarak belirli sınır Ģartları içerisinde küçük ölçekli buhar sıkıĢtırmalı soğutma çevrimlerinde
kısılma elemanı olarak kullanılan adyabatik tipte dikey kılcal boru içinde iki fazlı R600a soğutkan
akıĢının geliĢimi görüntülenmiĢ ve 0.86 mm iç çapa sahip kılcal boruda R600a soğutkanı için
literatürdeki aralıklardan farklı bir çalıĢma aralığında kılcal boru giriĢindeki basınç ve sıcaklık
değiĢimlerinin soğutkan debisine olan etkisi deneysel olarak incelenmiĢtir. Kılcal boru giriĢinde basınç
artıĢı, soğutkanın daha hızlı bir Ģekilde yoğuĢturucudan buharlaĢtırıcıya geçiĢini hızlandırmıĢ ve
dolayısıyla kılcal borudaki basınç kaybını artırmıĢtır. Kılcal boru giriĢi soğutkan sıcaklığı ile yoğuĢma
sıcaklığı arasındaki fark büyüdükçe, kılcal boru içindeki soğutkan sıvı boyu uzamakta ve iki fazlı akım
boyu kısalmaktadır. Bu durumda boru boyunca akıĢa karĢı koyan direnç azalmakta ve kılcal borudan
geçen debi artmaktadır.
Dikey kılcal cam boru kısmında iki fazlı akımın geliĢimi hızlı kamera ile görüntülenmiĢtir. Cam kılcal
boru giriĢ kısmında meydana gelen kabarcıklı akıĢ, basınç düĢüĢünün etkisi ile kuruluk derecesi
artmakta ve kabarcık çapları büyüyerek akıĢın da etkisi ile mermi tipi ardından halkasal akıĢ tipine
dönüĢmektedir.
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MĠNĠBORUDA ISI GEÇĠġĠNĠN DENEYSEL ĠNCELENMESĠ
Zeynep KÜÇÜKAKÇA
Nezaket PARLAK

ÖZET
Bu çalıĢmada mini ölçekte tek fazlı akıĢın ısı geçiĢi özellikleri deneysel olarak incelenmiĢtir. Deneyler
geçiĢ bölgesini kapsayacak Ģekilde Reynolds sayısının 40 ile 5000 olduğu aralıkta 762 µm çapında
paslanmaz çelikten yapılmıĢ uzunlukları 10, 20 ve 30 cm olan üç farklı boruda su akıĢı
gerçekleĢtirilerek yapılmıĢtır. Isı geçiĢi miniboruyu çevreleyen sıcaklık banyosuyla gerçekleĢtirilmiĢtir.
Logaritmik ortalama sıcaklık farkı (LMTD) metodunun uygulanabilirliği araĢtırılmıĢ, ısı transferi
katsayısı deneysel olarak hesaplanmıĢtır. Elde edilen deney sonuçları literatürdeki mevcut bağıntılarla
karĢılaĢtırılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Miniboru, Laminer ve türbülanslı akıĢ, Isı transferi, LMTD metodu

ABSTRACT
In this study, the single phase heat transfer characteristics in mini-scale were experimentally
investigated. The experiments were conducted to cover transition zone for the Reynolds numbers
ranging from 40 to 5000 by stainless steel minitubes which have diameters of 762µm and lenght of 10,
20 and 30 cm. Heat transfer is supplied by a water jacket surrounding the minitubes and heat transfer
coefficients are obtained by LMTD method. The experimental results were compared with the existing
correlations in the literature.
Key words: Microtube, Laminar and turbulent flow, Heat transfer, LMTD method

1. GĠRĠġ
GeliĢen teknolojiyle cihazlar minyatürleĢtirilmiĢ ve küçük hacim alanlarında yüksek güç ve ısı transferi
gereksinimleri artmıĢtır. (Celata vd. 2006; Celata vd. 2008) Minikanallar düĢük hidrolik parametreleri
sayesinde yüksek ısı transfer katsayıları sağlamasının yanında küçük boyutlar ve ağırlıklar, çalıĢma
akıĢkanı miktarının az olması, taĢınabilir olmaları gibi büyük avantajlar sağlamaktadır. Özellikle
haberleĢme, bilgisayar, elektronik, havacılık ve uzay çalıĢmaları, biyoteknoloji ve endüstri alanlarında
yaygın olarak kullanılmaktadır. Temel teorilerin hidrolik çapın küçüldüğü durumlarda hala geçerliliğini
koruyup korumadığı günümüzün önemli araĢtırma konularından birini oluĢturmaktadır. Bu yüzden son
yıllarda, mikro ve minikanallarda çok sayıda deneysel ve sayısal çalıĢma yapılmıĢtır. Deneysel olarak
dairesel (Adams vd.1998; Yu vd. 1995; Celata vd. 2002; Tso ve Mahulikar,1998; Lelea vd. 2004;
Celata vd. 2006; Li vd. 2007; Zhigang vd. 2009), dikdörtgen (Peng vd. 1994; Wang ve Peng, 1996;
Peng ve Peterson, 1996; Hars vd. 1999; Gato vd. 2002; Fermanda vd. 2008; Lee vd. 2005),
trapez(Su vd..,2000; Su ve Cenge, 2003) ve üçgen(Tinsel vd. 2004) bunlara ek olarak birçok yazar
mikro ve mini kanalarda çalıĢmalar yapmıĢtır. Mikron mertebelerine inildiğinde “ölçek etkisi” veya
“mikro etkiler” olarak adlandırılan etkilerin ortaya çıktığı yapılan çalıĢmalar neticesinde belirlenmiĢtir.
Mori‟ni (2004) mikro kanallarda tek fazlı ısı geçiĢi için yapılmıĢ mevcut deneysel çalıĢmaların
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mikrokanallardaki ısı transferi için kullanılabilirliğini araĢtırmıĢtır. Mikrokanallar hesaplamalarındaki
farklılıkların sıkıĢtırılabilme, viskoz dağılım, elektro-ozmotik, kanal yüzey durumu ve deneysel
belirsizlikler gibi etkilerin neden olduğu analiz etmiĢtir. Celata vd. (2006) tarafından farklı kanallar için
ısı giriĢi, akıĢkan tipi, kenar oranı, kanal çapı ve eğim parametreleri ele alınarak deneysel bir çalıĢma
yapılmıĢtır. ÇalıĢmalar üç ayrı enstitüde yapılmıĢ ve elde edilen sonuçlar klasik bağıntılarla
karĢılaĢtırılmıĢtır. AkıĢkan olarak demineralize su ve soğutucu akıĢkan R134a kullanılmıĢtır.
Deneylerde kullanılan boruların çapları 0.259 – 1.699 mm arasında değiĢmektedir ve tamamı
pürüzsüzdür. Sonuçlar Poiseuille ve Blasius denklemlerinin akıĢkan, kesit alanı ve eğim gözetmeksizin
geçerli olduğunu göstermiĢtir. Adams vd. (1997) yaptıkları çalıĢmada akıĢkan olarak su kullanmıĢ ve
0.76 – 1.09 mm çapındaki mikro kanallarda tek fazlı türbülanslı akıĢtaki zorlanmıĢ taĢınımı
incelemiĢlerdir. 2600 – 23000 Reynolds ve 0.102 – 1.09 mm çap aralığında yapılan eski sonuçlar bu
çalıĢmayla karĢılaĢtırılmıĢ ve Nu sayısı için deneysel ve öngörülen değerlerin ± % 18.6 farkla uyduğu
belirlenmiĢtir. Yukarıda yalnızca bir kısmından bahsedebildiğimiz birçok bilim insanı mikro ve
minikanalar üzerinde çalıĢmalar yapmıĢtır. Bu deneysel çalıĢmaların bir özeti Tablo 1 „de verilmiĢtir.
Bu tablo aynı zamanda çalıĢmamızda bulduğumuz Nu sayıları ile teoride geleneksel kanallar için
önerilen Nu sayıları arasında karĢılaĢtırma yapmamızı sağlar. Tablo 1‟de görüldüğü üzere mikro ve
minikanallarda tek fazlı ısı transferi için yayınlaĢmıĢ sonuçlar arasında tutarsızlıklar olduğu gibi kabul
edilip benimsenecek tek bir model yoktur. Bu nedenle mikro ve mini akıĢ ve ısı geçiĢini
değerlendirebilmek için deneysel olarak desteklenmiĢ doğru sayısal ve analitik modellere ihtiyaç
vardır. Bunlara ek olarak farklı deneysel durum koĢullarını ve sınırları ortaya çıkarmak için LMTD
metodu yaygın olarak kullanılmalıdır. Bu çalıĢmada bir sıcaklık banyosu içine yerleĢtirilmiĢ olan
miniborudaki akıĢ için ısı transfer katsayısı deneysel olarak hesaplanmıĢtır. Isı transferi deneyleri aynı
çapta farklı uzunluklardaki miniborular üzerinde LMTD metodununun uygunluğunu araĢtırmak üzere
yapılmıĢtır.

2. DENEY DÜZENEĞĠ
ġekil1.a‟ da detaylı olarak verilen deney tesisatı; mikropompa, filtre, su haznesi, ısı değiĢtiricisi, sabit
sıcaklık banyosu, bilgisayar, veri toplama cihazı ve mini boru test düzeneğinden meydana gelmiĢtir.
Deneylerde akıĢkan olarak saf su kullanılmıĢtır ve mini borudaki akıĢ 0.1 ml/d-200 ml/d hacimsel debi
aralığında Gilson marka WSC model tek pistonlu mikro pompa ile sağlanmıĢtır. Deneyler 5 ml/d-100
ml/d arasında 20 farklı hacimsel debi için yapılmıĢtır. Deneylerde akıĢkan kütlesel debisi pompanın
gösterdiği hacimsel debi ile saptandığı gibi test süresince mini boru çıkıĢına konulan bir kapta
toplanan su hassasiyeti %0.1 olan AND GX-600 marka hassas terazi ile ölçülerek de belirlenmiĢtir.
Pompanın hacimsel debisi akıĢkanın ortalama sıcaklığına göre belirlenen yoğunluk değeri ile kütlesel
debiye dönüĢtürülmüĢ, terazi ile belirlenen kütlesel debi ile de karĢılaĢtırılmıĢ, birbiri ile uyum sağladığı
gözlenmiĢtir. Deneysel hataları en aza indirmek amacı ile deneyler 3 defa tekrarlanmıĢtır. Suyun
hesaplamalarda kullanılan fiziksel özellikleri oluĢturulan excel çalıĢma alanında, akıĢkanın ortalama
sıcaklığına göre hesaplanarak elde edilmiĢtir. Aynı koĢullardaki 20 farklı hacimsel debideki
0
0
deneylerde, mini boru giriĢ sıcaklığı 24 C‟de, banyo sıcaklığı ise 99 C‟ de deney süresince sabit
tutulmuĢtur.
ġekil 1.b‟ de miniborunun bağlantı Ģekli görülmektedir. Bu bağlantı boruları paslanmaz çelikten özel
olarak ürettirilmiĢtir. Miniboru düĢük termal iletkenliği olan polimer bir malzemeden yapılmıĢ olan
sıcaklık banyosu içine yerleĢtirilmiĢtir. Test bölümü dıĢından 2-3 mm hava boĢluğu bırakılarak cam
yünü ile izole edilmiĢtir. Banyo sıvısının sıcaklığı programlanabilir sabit sıcaklık banyosu(Cole-Palmer
12108-25) kullanılarak ayarlanmıĢtır. Miniborunun bağlantı borularına yerleĢtirilen basınç
detektörleriyle miniborunun giriĢ basıncı ve toplam basınç farkı ölçülmüĢtür. (Keller PA-33X 0–200 bar
and 0–16 bar) Elektronik dedektörlerin kalibrasyonu test öncesi ve sonrasında kontrol edilmiĢtir. AkıĢ
sıcaklığı miniboru test bölümünün giriĢ ve çıkıĢında K tipi termokupul yerleĢtirilerek ölçülmüĢtür. Tüm
testler sıcaklık odasında hassas olarak kontrol edilerek yapılmıĢtır. Ölçülen değerler veri toplama
cihazı (Iotech Personal-Daq3000) ile bilgisayara aktarılmıĢtır. Muhtemel deneysel hataları önlemek
için her deney aynı koĢullarda 3 defa tekrarlanmıĢtır. Temel problem miniborunun ortalama iç çapını
belirlemektir. Ortalama iç çap miniborunun kütlesi ölçülerek belirlenebilir. Kullanılan miniboru
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malzemesinin yoğunluğu biliniyorsa hacmi bulunarak miniboru ortalama iç çapı hesaplanabilir. Bu
dolaylı yöntemin yerine biz çalıĢmamızda taramalı elektron mikroskobu kullanarak (SEM, Vega
Tescan) ile ölçekli miniboru en-kesit resimleri alınarak çizim program yardımıyla ortalama çap
hesaplanmıĢtır.

ġekil 1. Deney tesisatı

3. ISI GEÇĠġĠ
Enerji korunumuna göre; bir boru içerisinde sürekli koĢullarda zorlanmıĢ tek fazlı akıĢta sistem
sınırlarından giren ısı enerjisinin sistemin toplam enerjisindeki değiĢime eĢit olması gerekmektedir.
Buna göre;
(1)
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yazılabilir. Burada A ısı geçiĢinin olduğu yüzey alanını (A=пDL) ve U toplam ısı geçiĢ katsayısını ifade
etmektedir. Toplam ısıl direnç olarak bilinen 1/UA terimi; her iki duvar (sıcak ve soğuk) tarafındaki ısıl
dirençler ile boru direncinin toplamına eĢittir ve aĢağıdaki gibi yazılabilir.
(2)
Burada Tç, Tg sırasıyla akıĢkanın çıkıĢ ve giriĢ sıcaklıklarıdır.
ortalama sıcaklık farkı olarak bilinir ve

ise iki akıĢkan arasındaki logaritmik
(3)

Ģeklinde ifade edilir. Logaritmik ortalama sıcaklık farkı; her kesitte sıcaklık farkının değiĢken olması
nedeniyle akıĢkanların ısı değiĢtiricisine giriĢ ve çıkıĢ sıcaklıkları cinsinden ifade edilebilen ortalama
bir sıcaklık farkı tanımıdır. Geleneksel ısı değiĢtiricisi problemlerinde soğuk ve sıcak akıĢkan
arasındaki sıcaklık farkının tam bir gösterimi olarak bilinmektedir (Cengel, 2003, Halıcı, 2006). Mini ve
mikro boyutlara inildiğinde de logaritmik ortalama sıcaklık farkının kullanılıp kullanılmamasına iliĢkin
herhangi bir çalıĢma bulunmamaktadır. Bu çalıĢmada logaritmik ortalama sıcaklık farkının sabit duvar
sıcaklığında uygulanabilirliği deneysel olarak araĢtırılmıĢtır. ġekil 2.a‟ da verilen boru içerisindeki
akıĢta ısı geçiĢi probleminin gerçek çözümünde iç ve dıĢ akıĢkan sıcaklıkları ile duvar sıcaklıklarının
bilinmesine ihtiyaç vardır. Deneysel yöntemimizde ġekil 2.b‟ de gösterildiği gibi, aynı iç çapa sahip
farklı uzunluklarda üç adet mini boru kullanılmıĢtır. Burada amaç, uzun borudaki sıcaklık dağılımını
deneysel olarak belirlemektir. Deneyler aynı Ģartlarda (aynı kütlesel debilerde, aynı giriĢ ve yüzey
sıcaklıklarında) gerçekleĢtirilmiĢtir. Borularda çıkan akıĢkan sıcaklıkları ölçülmüĢ ve kısa borulardaki
akıĢkanın çıkıĢ sıcaklıkları, uzun borunun aynı mesafedeki yerel iç sıcaklığı olarak kabul edilmiĢtir.
Logaritmik ortalama sıcaklık farkı kullanılarak giren akıĢkanın boru boyunca sıcaklık değiĢimi
hesaplanmıĢtır. Böylelikle ölçülen sıcaklık değerleri ile hesaplanan değerler birbirleri ile
karĢılaĢtırmıĢtır.

ġekil 2.a Miniboru kesitindeki sıcaklıklar, ġekil 2.b Uzun boru boyunca sıcaklık dağılımı için aynı çaplı
farklı uzunluklu üç adet miniboru
Ayrıca boru içerisindeki deneysel ısı taĢınım katsayılarını belirlemek iç duvar sıcaklıkları (Tduvar,iç)
aĢağıdaki gibi ısı iletim denklemi ile tespit edilebilir;

=

(4)

Burada Lx mini boru giriĢinden yerel sıcaklığının ölçüldüğü noktadaki uzunluk ile Q x ısı geçiĢini temsil
etmektedir. Sonuç olarak, deneysel ısı taĢınım katsayısı aĢağıdaki gibi yazılabilir;
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(5)

Burada Tiç, bu yöntemle belirlenen yerel iç sıcaklıkları ifade etmektedir. Sonuç olarak Nusselt sayısı
(6)

Ģeklinde elde edilir. Burada k f ortalama akıĢ sıcaklığı için hesaplanan suyun ısı iletimidir.
3.1 Makrokanallar için Nu Bağıntıları
Teoride termal olarak tam geliĢmiĢ laminar akıĢtaki ısı transferi için Nu sayısı sadece kanalın kısmi
kesitine bağlıdır. Shah ve London (1978 ) tam geliĢmiĢ laminer dairesel boru akıĢı için sabit sıcaklık ve
sabit ısı akısı sınır koĢullarında Nu sayısını 3.66 ve 4.36 arasında olduğunu belirtmiĢlerdir. Diğer bir
bağıntı Sieder-Tate (1978) tarafından dairesel borularda geliĢen laminer akıĢ için (Re < 2300) olduğu
aralıkta ortalama Nu sayısını aĢağıdaki denklemle tanımlanmıĢtır.
(7)
Buradaki , yüzey sıcaklığındaki akıĢkan viskozitesi olup diğerleri ortalama sıcaklıktaki değerlerdir.
6
Diğer bağıntı Gnielinski (1976) tarafından laminerden türbülansa geçiĢ bölgesi için 3000 < Re < 5 .10
aĢağıdaki gibi belirtilmiĢtir;
(8)

Burada,

(9)
olmaktadır.
3.2 Mini Ve Mikrokanallar Ġçin Nu Bağıntıları
Yapılan literatür çalıĢması sonucunda mini ve mikrokanallar için mevcut Nu bağıntılarından bazıları
Tablo 1‟ de verilmiĢtir. Tabloda yer alan bazı denklemlerden elde edilen veriler bu çalıĢmada deneysel
olarak elde edilmiĢ Nu sayıları ile karĢılaĢtırılmıĢtır.
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Tablo 1. Mini ve mikrokanallarda yapılan çalıĢmalar sonucu bulunan bağıntıların özeti
Referans
Wang ve
Peng,
(1994)
Peng ve
Peterson
(1996)

Tso
ve
Mahulikar
(1998)
Adams
vd.(1998)

Wu
ve
Cheng
(2003)

Fernando
vd.
(2008)

ÇalıĢma
Sıvısı
Su,
Metanol

Re

Su

Re<4000

Su

Re<700

Bakır,
dairesel
D=76, 102,1090

Su

2600<Re<
23000

Silikon, trapez
Wb=158-1473
Wt=62-1375
H=56-110

Su

Re<100

Parametreler W, H,
Dh (µm)
Paslanmaz
çelik,
dikdörtgen
H=700
W=200-800
Paslanmaz
çelik,
dikdörtgen
Dh =133-367
Z=0.333-0.5
W=100-400
H=200-300

Alüminyum,dikdörtgen,
Dh=1.44

Bağıntı

Re>1600

100<Re<
1500

Su

170<Re<
6000

4. SONUÇLAR
Bu çalıĢmada boru dıĢındaki sıcaklık sabit kabul edilip, Denklem (4) yardımıyla iç duvar sıcaklığı
hesaplanmıĢtır. Kısa borulardan çıkıĢta ölçülen akıĢkan sıcaklıklarını teorik değerler ile karĢılaĢtırmak
için sabit yüzey sıcaklığı koĢulları için geliĢtirilen aĢağıdaki denklem 10 kullanılmıĢtır.

(10)

Denklem 10‟da görüldüğü gibi teorik çıkıĢ sıcaklıklarını belirleyebilmek için taĢınım katsayısına ihtiyaç
vardır. Teorik taĢınım katsayısı Nu=3.66 alınarak hesaplanmıĢ, buradan da teorik çıkıĢ sıcaklıkları
belirlenmiĢtir. Bu iĢlem her bir kütlesel debi için yapılmıĢ ve teorik değerler ile deneysel değerler
grafiklerde karĢılaĢtırılmıĢtır. ġekil 3.a‟da 15ml/d hacimsel debi, Ģekil 3.b‟de 35ml/d hacimsel debi,
Ģekil 3.c‟de ise 75ml/d hacimsel debi için yapılan deneylerde ölçülen verilerin, teorik olanlar ile
karĢılaĢtırılması görülmektedir. Grafiklerde düz çizgi ile gösterilen Nu=3,66‟ ya göre hesaplanan mini
boru boyunca olan teorik sıcaklık artıĢını ifade etmektedir. Yine düz kesikli çizgi ile ifade edilen veriler
deneysel taĢınım katsayısı ile hesaplanmıĢ boru boyunca olan sıcaklık verileridir.
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ġekil 3.a. 15ml/d hacimsel debide teorik ve deneysel çıkıĢ sıcaklıklarının miniboru uzunluğuna göre
değiĢimi
ġekil 3.a‟da 10 cm, 20 cm ve 30 cm borudan çıkan akıĢkanın ölçülen sıcaklık değerleri noktalar
halinde verilmiĢtir. Ölçülen değerlere bakıldığında olması gereken teorik verilerden daha düĢük olduğu
gözlenmiĢtir. Bu durum boru boyunca olan ısı kayıplarının düĢük debide etkisinin yüksek olduğu
Ģeklinde yorumlanmıĢtır. Ayrıca çıkıĢ sıcaklıklarının 10, 20 ve 30 cm‟deki borularda boru uzunluğu
arttıkça akıĢkanın sabit sıcaklık banyosunda kalma süresi arttığı için çıkıĢ sıcaklıklarında artıĢ olduğu
görülmüĢtür. Ayrıca ölçülen sıcaklıklar ile kesikli çizgi karĢılaĢtırıldığında ölçülen sıcaklıkların
logaritmik davranıĢ sergilediği de gözlenmiĢtir.
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ġekil 3.b. 35ml/d hacimsel debide teorik ve deneysel çıkıĢ sıcaklıklarının mini boru uzunluğuna göre
değiĢimi
ġekil 3.b‟de ölçülen sıcaklık değerleri teorik olanlardan daha büyük olduğu gözlenmiĢtir. Burada artan
kütle debisi ile ısı taĢınımının arttığı, yine ölçülen sıcaklıkların logaritmik davranıĢ sergiledikleri
gözlenmiĢtir.
75 ml/d hacimsel debi için yapılan deneylerde edilen sonuçlar ġekil 3.c‟ de görülmektedir. Yine ölçülen
sıcaklık değerlerinin beklenenlerden daha yüksek olduğu gözlenmiĢtir. Ayrıca kütlesel debinin artması
ile logaritmik eğrinin giderek düzleĢtiği görülmektedir. Aynı Ģekilde ölçülen sıcaklıklar da farklı bir
davranıĢ göstermemiĢtir.

Termodinamik Sempozyumu Bildirisi

____________________ 1883 _______

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

120
110
100

Sıcaklık,T [˙C]

90
T duvar

80

Tçıkış [L=10]

70

Tçıkış [L=20]

60

Tçıkış [L=30]

50

T
T (Nu=3.66)

40
30
20
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

Uzunluk, L [m]

ġekil 3.c. 75ml/dk hacimsel debide Teorik ve deneysel çıkıĢ sıcaklıklarının mini boru uzunluğuna göre
değiĢimi
Yapılan deneyler genel itibari ile ölçülen değerlerin teori ile hesaplananlardan daha yüksek olduğunu
göstermiĢtir. Buna rağmen ölçümler mini boru akıĢında sabit yüzey sıcaklığı koĢullarında logaritmik
davranıĢın geçerli olduğunu kanıtlamıĢtır. ġekil 4.‟te uzun boru için yapılan deneyler sonucunda elde
edilen ısı taĢınım katsayılarının hacimsel debi ile değiĢimi verilmiĢtir. Isı taĢınım katsayılarının
hacimsel debi artıĢıyla arttığı görülmüĢtür.
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ġekil 4. Isı taĢınım katsayısının hacimsel debi ile değiĢimi
ġekil 5.‟te Reynolds sayısının 100 ila 4500 olduğu aralıkta paslanmaz çelik mini boruda sabit yüzey
sıcaklığı koĢullarında yapılan ısı geçiĢi deneylerinde elde edilen Nu sayıları verilmiĢtir. Ayrıca grafikte
bu veriler literatürde mevcut olan mini ve mikrokanal ısı geçiĢi bağıntılarıyla elde edilenler ile
karĢılaĢtırılmıĢtır.
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ġekil 5. Deneysel Nu sayılarının mevcut bağıntılarla karĢılaĢtırılması
Re sayısının 70 ila 2300 olduğu laminer akıĢ bölgesinde elde edilen deneysel Nu sayılarının SiederTate bağıntısı ile elde edilenlerle uyumlu olduğu gözlenmiĢtir. Türbülans bölgesinde ise Wang-Peng
[1994] ile elde edilenlerden daha düĢük, Adams [1998] ve Gnielinski [1976] bağıntılarından elde
edilenlere oranla daha yüksek olduğu görülmüĢtür. Fernando vd. [2008] tarafından rapor edilen bağıntı
ile hesaplananların birkaç nokta için uyum göstermiĢ olsa bile kullanılamayacağı sonucuna varılmıĢtır.

SONUÇ
Bu çalıĢmada iç çapı 762 µm olan paslanmaz çelikten yapılmıĢ, uzunlukları, 10, 20 ve 30 cm olan üç
adet mini boruda sabit yüzey sıcaklığı koĢullarında ısı geçiĢi deneyleri yapılmıĢtır. Yapılan sıcaklık
ölçümleri ile mini boru akıĢında sabit yüzey sıcaklığı koĢullarında logaritmik davranıĢın geçerli
olduğunu kanıtlamıĢtır. Deneysel olarak Nusselt sayıları hesaplanmıĢ, Nusselt sayılarının artan
Reynolds sayısıyla artıĢ gösterdiği gözlenmiĢtir. Elde edilen veriler laminer akıĢ bölgesinde
literatürdeki bağıntılarla uyum sağlarken türbülans bölgesinde literatürdeki bağıntılarla uyum
sağlamadığı görülmüĢtür.
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ÖZET
Çakıl taĢı yatağı, akıĢkan olarak havayı kullanan güneĢ enerjili ısıtıcılar için yaygın olarak tercih edilen
bir ısıl enerji depolama sistemidir. Çakıl taĢı yatağı enerji depolama sisteminin tasarımında en çok
dikkat edilmesi gereken husus minimum basınç düĢümü ve pompa gücü ile yüksek ısı transfer hızını
elde etmektir. ĠĢletme koĢulları altında, ısı transfer hızı ve basınç düĢümü sistem parametrelerini
önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Bu çalıĢmada java programında dilinde geliĢtirdiğimiz modelleme
yazılımı ile çakıl taĢı yatağı enerji depolama sisteminde güneĢ kolektöründen gelen havanın sıcaklığı
ve çakıl taĢı yatağı içindeki ortalama sıcaklık değiĢimleri incelenmiĢ ve buna bağlı olarak yatak
içerisinde depolanan termal enerji miktarı ve kullanılabilir enerji miktarı değiĢimleri hesaplanarak yatak
içerisinde gerçekleĢen basınç düĢümü belirlenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: GüneĢ enerjisi depolama sistemleri, termal enerji depolama sistemi, çakıl taĢı
yatağı, termal enerji, sıcaklık dağılımı, ısı transfer hızı, basınç düĢümü.

ABSTRACT
Packed bed or rock bed is very commonly known thermal energy storage system component for solar
air heaters. The major concern for design packed bed energy storage system is to superior the heat
transfer with minimum pressure drop or pumping power. Under the given operating conditions, system
parameters could effect heat transfer and pressure drop in the bed considerably. In this paper, a
simulation model was improved for evaluating based on temperature distribution(air temperature &
mean bed temperature), thermal energy stored and available energy stored in the bed and
determining pressure drop in bed using java programming language.
Key Words: Solar energy thermal systems, thermal energy storage system, packed bed, rock bed,
thermal energy, temperature distribution, heat transfer speed, pressure drop.

1. GĠRĠġ
GüneĢ enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları arasında oldukça büyük bir öneme sahiptir. Ġnsanlar bu
enerji kaynağını ısıtma, soğutma, elektrik üretimi vb. birçok amaç için kullanabilmektedir. Çakıl taĢı
enerji depolama sistemi çeĢitli mühendislik uygulamalarında tercih edilmektedir. Özellikle, sıcak
havanın termal enerji olarak depolanması gereken güneĢ enerjili ısıtma sistemlerinde yaygın olarak
kullanılmaktadır. Termal enerji depolama sistemi olarak tercih edilen bu sistem güneĢ ıĢınımının
olmadığı veya zayıf olduğu durumlarda ek enerji kaynağı olarak oldukça önemli bir rol üstlenmektedir.
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Çakıl taĢı enerji depolama sisteminin Ģematik resmi Ģekil 1'de gösterilmektedir. Böyle bir sistemin
oluĢturulabilmesi için çakıl taĢlarının toplanıp depo edilebileceği ve çakıl taĢı yatağı olarak
adlandıracağımız bir depo temin edilerek hava giriĢ- çıkıĢ bağlantılarının oluĢturulması gerekmektedir.
Bu deponun iç kısmı Ģekilde de görüldüğü üzere çakıl taĢları ve bu taĢların hava ile daha kolay ve hızlı
bir Ģekilde ısı transferini sağlayacak olan delikli ızgaradan meydana gelmektedir. Kolektörlerden gelen
sıcak hava yatağın tüm yüzeylerine yayılarak sahip olduğu termal enerjiyi doldurma süresi boyunca
çakıl taĢlarına transfer etmektedir.

1. Ġzolasyonlu Çakıl TaĢı Yatağı
2. Çakıl TaĢı
3. Delikli Izgara
4. Fan

5. GüneĢ Toplayıcı
6. Delikli Izgara
7. Fan
8. Filtre

ġekil 1. Çakıl taĢı enerji depolama sisteminin Ģematik gösterimi
ÇeĢitli mühendislik uygulamaları için, çakıl taĢı ile hava arasında gerçekleĢen ısı transferine yönelik
pek çok teorik ve deneysel çalıĢma yapılmıĢtır. Schmidt ve Willmot[1] gerçekleĢtirmiĢ oldukları
çalıĢmada çakıl taĢı enerji depolama sisteminde önemli bir dezavantaj olan basınç düĢümünün yüksek
olması durumunda çakıl taĢı yatağına sıcak havayı ileten fan sisteminin daha fazla enerji tüketimine
neden olacağından bahsetmiĢlerdir.
Çakıl taĢı enerji depolama sisteminin dizaynı ile ilgili daha önce gerçekleĢtirilmiĢ olan çalıĢmalarda bu
sistemin termal enerji depolama sistemi olarak etkili bir Ģekilde kullanılması için çakıl taĢı yatağı
içindeki basınç düĢümünün azaltılmasına yönelik geliĢtirilen metotları ön plana çıkarmaktadır. Sagara
ve Nakahara[2] yapmıĢ olduğu çalıĢmada çakıl taĢı yatağı içindeki basınç düĢümünü azaltmak için
kullanılan çakıl taĢı boyutlarının daha geniĢ olması gerektiğini vurgulamıĢlardır. Singh[3], iĢletme
koĢulları altında çakıl taĢı yatağı içindeki boĢluk oranı ve kullanılan çakıl taĢlarının boyutlarının
geniĢliğinin etkilerini analiz etmek için deneysel çalıĢmalar yapmıĢtır. Çakıl taĢı enerji depolama
sisteminin performans etkilerini önceden belirleyebilmek için Nusselt sayısı ve sürtünme faktörüne
bağlı olarak çeĢitli korelasyonlar geliĢtirilmiĢtir. Singh ve Saini [4] çakıl taĢı enerji depolama sisteminin
performansını belirleyen simülasyon çalıĢmasında sistem parametrelerinin çakıl taĢı yatağı içerisindeki
ısı transferi ve akıĢkanın akıĢ karakteristiği üzerinde önemli bir role sahip olduğunu ortaya
koymuĢlardır.
Bu çalıĢmada, Singh[3] tarafından verilen Nusselt Sayısı ve sürtünme faktörü korelasyonları
kullanılarak java programında dilinde geliĢtirdiğimiz modelleme yazılımı ile çakıl taĢı yatağı enerji
depolama sisteminde güneĢ kolektöründen gelen havanın sıcaklığı ve çakıl taĢı yatağı içindeki
ortalama sıcaklık değiĢimleri incelenmiĢ ve buna bağlı olarak yatak içerisinde depolanan termal enerji
miktarı ve kullanılabilir enerji miktarı değiĢimleri hesaplanarak yatak içerisinde gerçekleĢen basınç
düĢümü belirlenmiĢtir.
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2.ÇAKIL TAġI GÜNEġ ENERJĠSĠ DEPOLAMA SĠSTEMĠNĠN ISIL ANALĠZĠ VE MODELLENMESĠ
Çakıl taĢı güneĢ enerjisi depolama sisteminin kapalı bir çevrim halindeki Ģematik gösterimi Ģekil 1'de
verilmiĢtir.
Bu çalıĢmada, Ģematik resimde de görüldüğü üzere enerji deposunun Ģarj süresi boyunca, kolektör
çıkıĢındaki hava bir fan yardımıyla çakıl taĢı enerji deposuna iletilecek ve bu durumda kolektör
çıkıĢındaki hava sıcaklığı ile çakıl taĢı yatağı giriĢindeki hava sıcaklığı yaklaĢık olarak eĢ sıcaklık
değerlerine sahip olacaktır. Çakıl taĢı yatağının çıkıĢı da kolektöre bağlı olacağından havanın çakıl
taĢı yatağından çıkıĢ sıcaklığı ile kolektöre giriĢ sıcaklığı da birbirine eĢit olacaktır. Ayrıca, çakıl
taĢlarını muhafaza edeceğimiz çakıl taĢı yatağı izolasyonlu bir yapıya sahip olduğundan bulunduğu
çevre ortama ısı geçiĢi ve dolayısıyla herhangi bir ısı kaybı söz konusu olmamaktadır. Bu çalıĢmada,
kullandığımız çakıl taĢı enerji depolama sistemi ile ilgili parametre ve değerler tablo 1'de verilmektedir.
Çakıl taĢı yatağı için, güneĢli bir günde ortalama 8 saatlik bir Ģarj süresi göz önünde bulundurularak
hem çakıl taĢı yatağı hem de havalı kolektör sistemi için java programlama dilinde bir simülasyon
çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir
Tablo 1. Çakıl TaĢı Enerji Depolama Sistemi ile ĠĢletme Parametre ve Değerleri:
S.No:
1
2
3
4
5

Parametre:
Çakıl TaĢı Yatağı Hacmi(Vb)
Çakıl TaĢı Yatağı Uzunluğu(L)
Çakıl TaĢı Yatağı BaĢlangıç Sıcaklığı (Tbi)
Çakıl TaĢı Çapı(De)
Yuvarlatma Oranı (  )

Değeri:
3
2m
2m
0
25 C
80 mm
0.55-1.00

6
7

Kayma Oranı(  )
Çakıl TaĢı Yoğunluğu(  )

0.31-0.63
3
1920 kg/m

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Hava Yoğunluğu(  hava)
Çakıl TaĢı Özgül Isı Değeri(Cps)
Havanın Özgül Isı Değeri(Cp)
Havanın Dinamik Viskozitesi(  )
Çevre Sıcaklığı (Tamb)
Hava GiriĢ Sıcaklığı(Tai)
Kolektör Alanı(Ac)
Kolektör Ġçindeki Hava Sıcaklığı(Ti)
Zaman Aralığı ( t )

3

1.20 kg/m
835 J/kgK
1008 J/kgK
-5
18.5x10 kg/s*m
0
25 C
0
55 C
2
6.9 m
0
25 C
15 Dakika

2.1. Çakıl TaĢı Yatağının Boyutlandırılması:
Genellikle istenilen sıcaklıkta depolanan enerji miktarına karĢılık gelen çakıl taĢı yatağı boyutlarının
belirlenmesi gerekmektedir. Doldurma aĢamasında, hava akıĢı tarafından taĢınan absorbe edilmiĢ
enerji miktarının çakıl taĢı yatağı boyutu ile uyumlu olması gerekmekte ve çakıl taĢı yatağı içindeki
ortalama sıcaklık değeri doldurma süresi sonunda hemen hemen iç hava sıcaklığına eĢit olmalıdır. Bu
yüzden, çakıl taĢı yatağı boyutlarını belirlemek için, aĢağıdaki enerji dengesini yazmak mümkündür:

m * Cpa * Tai  Tbi * tch   * Cps * (1   ) *Vb * Tbm  Tbi 

(1)

Bu çalıĢmada, çakıl taĢı yatağı içindeki hava sıcaklığı (T ai) ve yatak içindeki ortalama sıcaklık (T bi)
0
0
sırasıyla 55 C ve 25 C olarak alınmıĢtır. tch ise çakıl taĢı yatağının saniye zaman birimi cinsinden
doldurma (Ģarj) süresidir. Çakıl taĢı yatağı boyutlandırılması esnasında, doldurma süresi boyunca,
havanın yataktan çıkıĢ sıcaklığının yatak içindeki ortalama sıcaklığa(T bi) ve yatak içindeki hava
sıcaklığının (Tai) ise kolektörden çıkan havanın sıcaklığına(T 0) eĢit olduğu kabul edilmiĢtir.
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2.2. Havalı GüneĢ Kolektörünün Modellenmesi:
Kolektör tarafından iletilen enerji miktarı kolektör alanına, gelen ıĢınım değerine, hava akıĢ oranına ve
çevre koĢullarına bağlıdır. Bu çalıĢmada havalı güneĢ kolektör modeli çakıl taĢı enerji modeline
adapte edilmiĢtir. Kolektör çıkıĢ sıcaklığı değiĢimi, sabit gelen ıĢınım değeri ve sabit çevre sıcaklığı
Ģartları altında kolektör iç sıcaklığı değiĢimi ile belirlenebilir. Yine de, kolektör çıkıĢ sıcaklığı hava akıĢ
oranı değiĢimi tarafından sabit Ģekilde korunabilir. Hava akıĢ oranı, Duffie ve Beckman [5] tarafından
verilen kolektörde yararlı enerji kazanımı bağıntısı ile aĢağıdaki gibi hesaplanabilir:

Qu  AcI * FR * ( )  FR *U l * (Ti  Tamb )

(2)

Yararlı enerji kazanımı(Qu) aynı zamanda aĢağıdaki bağıntı ile de hesaplanabilmektedir:

Qu  (m * Cp) a * (T0  Ti )

(3)

EĢitlik 2 ve 3 birleĢtirilerek hava akıĢ oranı aĢağıdaki gibi hesaplanabilir:

ma 

Ac * I * FR * ( )  FR *U l * (Ti  Tamb )
Cpa * (T0  Ti )

(4)

Burada Ti kolektör içindeki hava sıcaklığı olup çakıl taĢı yatağının ortalama sıcaklığı(T bi) ile eĢ değerde
olduğu kabul edilebilir. Benzer Ģekilde, T 0, kolektördeki havanın çıkıĢ sıcaklığı olup bu değer de
yaklaĢık olarak çakıl taĢı yatağı içindeki havanın sıcaklığına (T ai) eĢit olarak alınabilir.
2.3. Çakıl TaĢı Yatağı Modeli:
GüneĢ enerjisi destekli kapalı bir çevrime sahip çakıl taĢı enerji depolama sisteminde, kolektörden
ayrılan sıcak hava çakıl taĢı yatağına girmektedir. Bu yüzden, kolektör çıkıĢındaki hava sıcaklığı ile
çakıl taĢı yatağına giriĢ sıcaklığı aynı olacaktır. Doldurma süresince, çakıl taĢı yatağı içindeki sıcaklık
yavaĢ yavaĢ artmaya baĢlayacağından kolektör çıkıĢındaki hava sıcaklığı değiĢebilmektedir. Abbud ve
arkadaĢları [6] yapmıĢ olduğu çalıĢmada, çakıl taĢı yatağı içinde kolektörden gelen sıcak havanın
değiĢen hava akıĢ oranına göre sabit bir sıcaklıkta kalmasını sağlamak için çakıl taĢı yatağının iç
kısmını katmanlara bölmeyi önermiĢtir. Bu çalıĢmada, çakıl taĢı yatağı içindeki hava sıcaklığını sabit
tutmak için doldurma süresi boyunca, hava akıĢ oranının değiĢimine izin verilmiĢtir.
Bir çakıl taĢı yatağında termal performansı önceden belirleyebilmek için, literatürde birçok
matematiksel model geliĢtirilmiĢtir. Yine de, çoğu araĢtırmacı Mumma ve Marvin [7] tarafından
geliĢtirilen modeli kullanmıĢlardır. Bu çalıĢmada, Ģekil 3a ve Ģekil 3b'de gösterilen, Mumma ve Marvin
tarafından geliĢtirilen model kullanılarak 2 metre uzunluğundaki çakıl taĢı yatağı 10 cm aralıklarla
toplam 20 eĢit parçaya bölünmüĢ ve yatak içindeki hava sıcaklığının ve ortalama yatak sıcaklığının
değiĢimleri incelenmiĢtir.

Termodinamik Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 1895 _______

ġekil 3a. Çakıl taĢı yatağında N tane elementin Ģematik gösterimi

ġekil 3b. Çakıl taĢı yatağında "m." elementin Ģematik gösterimi
Çakıl taĢı yatağı içindeki hava sıcaklığının dağılımını aĢağıdaki bağıntıyı kullanarak elde edebiliriz:

Ta ,m1  Tb,m  (Ta ,m  Tb,m ) * exp( 1 )

(5)

Burada,

1 

hv AL
NTU

N ( mCp) a
N

(6)

N

L
X

(7)

t zaman aralığında çakıl taĢı yatağı içindeki ortalama sıcaklık değiĢimi aĢağıdaki bağıntı yardımıyla
hesaplanabilir:
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 2(Ta ,m  Ta ,m1 ) 
Tb,m ( t t )  Tb,m ( t )  
 t
  3(Tb,m  Tamb )

(8)

Bu bağıntıda,

2 

( mCp) a N
 s AL(1   )Cps

3 

(UA) m
2 'dir.
( mCp) a

(9.a)

(9.b)

Nusselt Sayısı ile ilgili korelasyon Singh tarafından ifade edilmiĢ olup hacimsel ısı transferi katsayısını
değerlendirmek için kullanılmıĢtır.



Nu  0.437(Re) 0.75 ( )3.35 ( ) 1.62 exp( 29.03(log  ) 2



(10)

Bu bağıntıda:

hv De 2
Nu 
K
Re 

(11.a)

GDe

a

'dir.

(11.b)

Çakıl taĢı yatağında depolanan termal enerji miktarını aĢağıdaki genel eĢitliği kullanarak
hesaplayabiliriz:
L

Qt   ( Cp) s (1  ) A(Tmm  Tim )dx
0

(12)

Denklem 12'nin çözümünü sonlu farklar metodunu kullanarak aĢağıdaki Ģekilde ifade edebiliriz:

L N

Qt  ( Cp) s (1   ) A   Tnm  NTbi 
N  n1


(13)

Çakıl taĢı yatağı içindeki kullanılabilir enerji miktarının dönüĢümünü ise denklem 14'te verilen genel
ifade ile elde edebiliriz:


 T 
Qa   ( Cp) s (1   )A(Tmm  Tmi )  Tmi ln  mm dx
 Tmi 
0

L

(14)
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Denklem 15'in çözümünü sonlu farklar yöntemini kullanarak çözdüğümüzde;

 N


T

NT

T


bi
bi 
  mm

L  n1

Qa  Cp s 1   A
N   T1mT2 mT3m. .....TNm 

ln 
TbiN
 


(15)

Çakıl taĢı enerji depolama sistemi ile ilgili en önemli kavramlardan bir olan basınç düĢümünü
aĢağıdaki bağıntı ile hesaplamak mümkündür:

P 

fG 2
 a De

(16)

Sürtünme faktörünü (f) Singh [3] tarafından verilen eĢitlik ile belirleyebiliriz:



f  4.466(Re) 0.2 ( )0.696 ( ) 2.945 exp(11.85(log  ) 2 )



(17)

Burada,

G   aV  m

(18)

A

Basınç düĢümünü karĢılamak için kullanılacak olan fan ünitesinin enerji tüketimini hesaplamak için ise
denklem (19) kullanılabilmektedir.

W fan 

ma Ptch

(19)

a

Kolektörün ısıl verimi ise aĢağıdaki bağıntı yardımıyla hesaplanabilmektedir:

th 

Qu
100
Ac I

(20)

Bu çalıĢmada, daha önce de tablo 1'de belirtildiği üzere, çakıl taĢları arasındaki boĢluk oranı ve
yuvarlaklık oranları olarak aĢağıda yer alan ve Singh [4] tarafından deneysel olarak elde edilen veriler
kullanılmıĢtır.
Yuvarlaklık Oranı(  ): 0.55, 0.63, 0.72, 0.80 ve 1.0
BoĢluk Oranı(  ): 0.31, 0.40, 0.45, 0.54 ve 0.63
Yuvarlaklık oranı ve boĢluk oranı değerleri geliĢtirmiĢ olduğumuz simülasyon programında geliĢi güzel
bir Ģekilde kullanılmıĢtır. Fakat bu değerler birbirine karĢılık gelecek Ģekilde de kullanılabilmektedir.
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3. BĠLGĠSAYAR PROGRAMININ GELĠġTĠRĠLMESĠ:
Çakıl taĢı enerji depolama sisteminde her bir elementteki sıcaklık dağılımı, termal enerji değiĢimi,
kullanılabilir enerjinin değiĢimi, kolektöre gelen enerji miktarı, kolektörün ısıl verimi, çakıl taĢı
yatağında meydana gelen basınç düĢümü ve bu basınç düĢümünü karĢılayan fan tarafından tüketilen
enerji miktarının hesaplanması sağlamak amacıyla java programlama dili kullanılarak bir model
geliĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmada ihtiyaç duyulan veriler 15 dakikada bir ölçüm yapılacak Ģekilde göz önüne
alınarak oluĢturulmuĢ (Yapılan simülasyon programında veri alma süresi değiĢtirilebilmektedir.) ve
sistemin tamamen Ģarj edildiği süreye kadar tekrarlanmıĢtır.
Bir örnek problem üzerinden model hesaplarını incelediğimizde; Ġzmir ili verilerine göre çakıl taĢı enerji
0
depolama sistemine kolektörden gelen havanın sıcaklığının 55 C ve çakıl taĢı yatağının ortalama
0
sıcaklığının 25 C olduğunu ve çakıl taĢları arasındaki boĢluk oranlarını sırasıyla 0.31, 0.40, 0.45, 0.54
ve 0.63, yuvarlaklık oranlarını ise sırasıyla 0.55, 0.63, 0.72, 0.80 ve 1.0 aldığımızda elde ettiğimiz
veriler bir yaz günü için (08.00-16.00 saatleri arasında) aĢağıda grafikler halinde gösterilmiĢtir:
Çakıl taĢı yatağı içindeki ortalama sıcaklık dağılımının doldurma süresine göre değiĢimi Ģekil 4'te
verilmiĢtir.

ġekil 4. Doldurma süresi boyunca çakıl taĢı yatağı içindeki ortalama
sıcaklık dağılımındaki değiĢim
Çakıl taĢı yatağı içindeki hava sıcaklığının doldurma süresine göre değiĢimi Ģekil 5'te gösterilmiĢtir:
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Tai(0C)

Hava Sıcaklığı Dağılımı

tch (Saat)
0

1

1,15

ġekil 5. Doldurma süresi boyunca çakıl taĢı yatağı içindeki hava sıcaklığı dağılımındaki değiĢim

Doldurma süresi boyunca çakıl taĢı yatağı içinde oluĢan termal enerji miktarındaki değiĢim Ģekil 6'da
verilmiĢtir:

Qt(MJ)

Termal Enerji DeğiĢimi

tch(Saat)
Termal Enerji DeğiĢimi(EPS=0.31,SP=0.55)
Termal Enerji DeğiĢimi (EPS=0.40,SP=0.55)
Termal Enerji DeğiĢimi (EPS=0.45,SP=0.55)

ġekil 6. Doldurma süresi boyunca çakıl taĢı yatağındaki termal enerji miktarı değiĢimi
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Toplam termal enerji miktarının boĢluk oranına göre değiĢimini veren grafik Ģekil 7'de gösterilmiĢtir:

Qt (MJ)

Termal Enerjinin BoĢluk Oranına Göre DeğiĢimi

BoĢluk Oranı
0,31

0,4

0,45

0,54

0,63

ġekil 7. BoĢluk oranına göre çakıl taĢı yatağındaki toplam termal enerji miktarında ki değiĢim
Çakıl taĢı yatağı içindeki kullanılabilir enerjinin değiĢen boĢluk yuvarlaklık oranları göz önüne alınarak
doldurma süresi boyunca göstermiĢ olduğu değiĢim Ģekil 8'de verilmiĢtir:

Qa(MJ)

Kullanılabilir Enerjinin Doldurma Süresine Göre DeğiĢimi

tch(Saat)
Kullanılabilir Enerji DeğiĢimi (EPS=0.31,SP=0.55)
Kullanılabilir Enerji DeğiĢimi(EPS=0.40,SP=0.55)
Kullanılabilir Enerji DeğiĢimi (EPS=0.45,SP=0.55)
ġekil 8. Doldurma süresi boyunca farklı boĢluk ve yuvarlaklık oranlarına göre çakıl taĢı yatağı içindeki
kullanılabilir enerji miktarı değiĢimi
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Çakıl taĢı yatağı içinde var olan toplam kullanılabilir enerji miktarının boĢluk oranına göre değiĢimini
veren grafik Ģekil 9'da gösterilmiĢtir.

Qa (MJ)

Kullanılabilir Enerjinin BoĢluk Oranına Göre DeğiĢimi

BoĢluk Oranı
0,31

0,4

0,45

0,54

0,63

ġekil 9. BoĢluk oranına göre çakıl taĢı yatağı içindeki toplam kullanılabilir enerji miktarındaki değiĢim
Çakıl taĢı yatağı içindeki ortalama sıcaklık dağılımının boĢluk oranına ve yuvarlaklık oranına göre
değiĢimini veren grafikler sırasıyla Ģekil 10a ve Ģekil 10b'de gösterilmiĢtir:

ġekil 10a. BoĢluk oranına göre çakıl taĢı yatağındaki ortalama sıcaklık değerindeki değiĢim
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ġekil 10b. Yuvarlaklık oranına göre çakıl taĢı yatağındaki ortalama sıcaklık değerindeki değiĢim
Çakıl taĢı yatağı içerisinde meydana gelen basınç düĢümünün doldurma süresine göre değiĢimi Ģekil
11'de yer alan grafikte verilmiĢtir:

dP(Pa)

Basınç DüĢümünün Doldurma Süresine Göre DeğiĢimi

0

1

1,15

2,3

2,45

3

5,3

6

6,3

tch (1,3
saat)

1,45

2

2,15

3,3

4

4,3

5

7

7,3

8

ġekil 11. Basınç düĢümünün baĢlangıçtan itibaren doldurma süresine kadar olan değiĢimi
Çakıl taĢı yatağı içerisinde meydana gelen basınç düĢümünü karĢılayacak olan fanın tükettiği enerji
miktarının doldurma süresine göre değiĢimi ise Ģekil 12'de gösterilmiĢtir:
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Wfan (MJ)

Fan Tarafından Tüketilen Enerji Miktarının Doldurma
Süresine Göre DeğiĢimi

0

1

1,15

1,3

1,45

2

2,15

2,3

2,45

3

3,3

4

4,3

5

5,3

6

6,3

7

7,3

8

tch (saat)

ġekil 12. Fan tarafından tüketilen enerji miktarının baĢlangıçtan itibaren doldurma süresine kadar olan
değiĢimi
Çakıl taĢı yatağı içerisindeki hava akıĢ miktarının doldurma süresine göre değiĢimi Ģekil 13'de yer alan
grafikte verilmektedir:

Hava Akış Miktarı (kg/s)

Hava AkıĢ Miktarının Doldurma Süresine Göre DeğiĢimi

0

1

1,15

2,3

2,45

3

5,3

6

6,3

1,3
1,45
tch
(Saat) 4
3,3
7

7,3

2

2,15

4,3

5

8

ġekil 13. Hava akıĢ miktarının baĢlangıçtan itibaren doldurma süresine kadar olan değiĢimi
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SONUÇ
Bu çalıĢmada, çakıl taĢı enerji depolama sistemi ile ilgili java programlama dili kullanılarak bir
simülasyon modeli geliĢtirilmiĢ olup bu modelde kolektörden çıkıp çakıl taĢı enerji depolama sistemine
giren havanın sıcaklığındaki değiĢim ile çakıl taĢı yatağının ortalama sıcaklığındaki değiĢim
incelenmiĢtir. Bunun dıĢında, bu sıcaklık değiĢimlerine bağlı olarak çakıl taĢlarının depoladığı enerji
miktarı ile çakıl taĢı yatağında kullanılabilir enerji miktarındaki değiĢimi ve yatak içerisinde meydana
gelen basınç düĢümü incelenmiĢ olup zamana, çakıl taĢları arasındaki boĢluk oranına ve yuvarlaklık
oranına bağlı olarak yukarıdaki bölümde yer alan grafiklerde sonuçlar ayrıntılı bir Ģekilde gösterilmiĢtir.
Isı taĢıcıyı akıĢkan olarak hava kullanılmıĢtır. Sistemimizde yer alan hava akıĢ kanalları yardımıyla
hava hızı ve basınç düĢümü ayarlanacaktır. Bu çalıĢmada, yüksek debiler söz konusu olmadığı için
havanın yoğunluğunun düĢük olmasından dolayı oluĢabilecek iĢletme masrafları bu sayede minimum
seviyeye inecektir. GerçekleĢtirmiĢ olduğumuz bu çalıĢma sonucunda, çakıl taĢlarını kullanarak
depoladığımız bu enerjinin yaklaĢık olarak kaç MJ olacağı, yatak içerisinde sıcaklığın nasıl değiĢeceği,
bu enerji miktarının ne kadar sürede kullanılabileceği, yatak içerisinde basınç düĢümünün yaklaĢık ne
kadar olacağı ve bu basınç düĢümünü karĢılayacak olan fan gücünün yaklaĢık olması ne kadar olması
gerektiği kolay ve hızlı bir Ģekilde ortaya çıkmaktadır. Bu sayede, bu tarz termal enerji depolama
sistemlerinin optimum çalıĢma Ģartları ve tasarım kriterleri kolaylıkla belirlenebilmektedir. Bu çalıĢma
Ģu an için simülasyon çalıĢması olarak verilmiĢtir. Önümüzdeki yaz ayları içerisinde deneysel olarak
elde edeceğimiz veriler göz önüne alınarak sistemimizin optimum çalıĢma kriterleri daha belirgin ve
güvenilir hale getirilecektir.
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OTTO–STIRLING KOMBİNE ÇEVRİMİNİN TERMODİNAMİK
ANALİZİ
Tolga ALTINOLUK
Özay AKDEMİR

ÖZET
Bu çalıĢmada, Otto çevrimi ile Stirling çevriminin kombinasyonu ile elde edilecek hibrid çevrimin
termodinamik modeli oluĢturularak analizi gerçekleĢtirilmiĢtir. Otto çevrimi ile çalıĢmakta olan motorun
sıcak egzoz gazlarının, Stirling çevriminde kullanılması ile atmosfere atılacak olan ısıl enerji miktarı
azaltılarak üretilecek yararlı iĢ miktarlarının artırılması sağlanabilmektedir. Bu Ģekilde, kaybedilecek
olan ısıl enerji geri kazanılabilmektedir. Bu yolla geri kazanılan ısıl enerji öncelikle Stirling motoru ile
mekanik enerjiye dönüĢtürülmekte ve sonrasında bu mekanik enerji elektrik üretiminde
kullanılabilmektedir. ÇalıĢma kapsamında Otto ve Stirling çevrimleri için termodinamik modeller
verilerek kombine çevrim için kullanılacak termodinamik bağıntıları oluĢturulmuĢtur. Otto–Stirling
kombine çevriminin net iĢ miktarlarına ve ısıl verimine etki edebilecek parametreler tespit edilerek
etkileri incelenmiĢtir. ÇalıĢmanın sonucunda, Otto ve Stirling çevrimlerinin bir arada kullanılması ile
güç çıktılarında kayda değer artıĢlar sağlanabileceği görülmüĢtür.
Anahtar Kelimeler: Kombine çevrim, Otto Çevrimi, Stirling Çevrimi.

ABSTRACT
In this study, thermodynamic model and its advantages of a hybrid cycle which is combined by Otto
and Stirling Cycles, was analyed. By using hot exhaust gases of an Otto engine in a Strirling engine,
wasted thermal energy can be reduced and work output can be increased. Wasted thermal energy
may be recovered by this way. This thermal energy recovered; primarily be transformed to mechanic
energy by use of Stirling engine, then can be use production of electrical energy. For both cycles have
been proposed thermodynamic equations. By using these equations, thermodynamic model for
Combined cycle is presented. Parametric values, whose affect power output and efficiency of the
combined cycle, have been detected and their effect is investigated. As a result of this study,
significant increase of work output has been discovered for combined cycles which Otto and Stirling
cycles deal together.
Key Words: Combined Cycles, Otto Cycle, Stirling Cycle.

1. GİRİŞ
Elektrik ve termal güç üretimi, günümüz dünyasında kritik öneme sahip problemlerdir. Her iki enerjiye
de birçok sektör önemli ölçüde ihtiyaç duymaktadır. Bu konunun en önemli noktalarından biri fosil yakıt
kullanımıdır. Yenilenebilir enerji teknolojisindeki kayda değer avantajlara rağmen, endüstri fosil
yakıtları birincil enerji kaynağı olarak kullanmaya devam etmektedir. Bu sonlu kaynaklara giderek
artan talep, gergin uluslararası iliĢkilere ve ekonomik belirsizliklere neden olmaktadır ve belirli
optimizasyonların yapılmasının önemini vurgulamaktadır. Bu optimizasyonların en öne çıkanı güç
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santrallerinin verimlilikleri üzerindedir. Bu çalıĢma, Otto çevrimli motor bazlı santrallerin verimini
arttırmada bir metod sunmaktadır.
Kombine çevrim ile Otto motorunun egzoz salınımı ile kaybettiği ısı enerjisinin Stirling çevrimli bir
motor tarafından geri kazanılmasını içermektedir. Kaybedilecek olan termal enerji böylelikle geri
kazanılarak elektrik enerjisi üretiminde kullanılabilmektedir. Bu Ģekilde enerji verimli bir Ģekilde
motorun egzoz gazlarından temin edilir ve Stirling çevrimli motor tarafından mekanik enerjiye
dönüĢtürülür. Bu çalıĢmada incelenmiĢ olan yapıdaki gibi kombine edilmiĢ motorlar uygulanabilir
olduğu gibi, kayda değer güç kazanımlarıda mümkündür.
Önceden yapılmıĢ ve literatüre kazandırılmıĢ çalıĢmalar göstermiĢtir ki, bu konseptteki gibi
düzenlenmiĢ motor tasarımlarının otomotiv uygulamalarından ziyade sabit güç üretim sistemlerinde
kullanılması daha uygundur [1].
Kombine çevrimli santrallerin ilk örnekleri 1949 yılında ABD’de kurulmuĢtur [2]. Tipik kombine çevrimli
santraller Brayton çevrimli gaz türbinleri ile Rankine çevrimli buhar türbinlerinin çiftlenmesi ile elde
edilmektedir. Küçük ölçekte güç üretimlerinde (4 MW ve daha küçük) ise Otto ve Diesel gibi
çevrimlerin de çeĢitli kombinasyonlar ile değerlendirildikleri durumlar bulunmaktadır.
Otto çevrimi ile çalıĢan motorlar, bir takım enerji kayıplarına maruz kalmaktadır. BaĢka bir ifadeyle,
sistemi çalıĢtırmak üzere motora sağlanan enerji ile çıkıĢta elde edilen mekanik enerji arasında bir fark
bulunmaktadır. Bu fark, çevrim esnasında kaçınılmaz olarak gerçekleĢen kayıplardır ve Ģu Ģekilde
sıralanabilir [3]:
•
Sürtünme kaybı (giren enerjinin %4’ü)
•
Kısılma, ısı geçirgenliği kayıpları ve yanma hızının sonsuz büyük olmamasından doğan
kayıplar (giren enerjinin %5’i)
•
Eksik geniĢleme kaybı (giren enerjinin %13’ü)
•
BaĢlangıç durumuna tersinir olarak dönememekten doğan kayıplar (giren enerjinin %22’si)
•
Yanma olayının tersinir olmamasından doğan kayıplar (giren enerjinin %25’i)
Ġlk iki kayıp, motor konstrüksiyonundan kaynaklanan kayıplar iken, diğer kayıplar Otto çevrimine bağlı
ve çevrimin sonucu olan kayıplardır. Yorumlamak gerekirse, Otto çevrimi prensibi ile çalıĢan
motorların ısıl kayıplarının çok büyük bölümü çevrime ait olan kayıplardır. Motoru konstrüktif olarak
ideal inĢa etmek kayıpların yalnızca %9’unu tolare edebilmektedir.
Bu çalıĢmada incelenen egzoz kayıpları, baĢlangıç durumuna tersinir olarak dönememekten doğan
kayıplara girmektedir ve giren enerjinin %22’si gibi önemli bir kısmı bu Ģekilde atılmaktadır. Egzoz
gazını tersinir olarak ortam basıncı ve sıcaklığına getirerek bu kayıptan kurtulmak mümkündür. Fakat
pratikte çevrimi bu Ģekilde gerçekleĢtirmek mümkün değildir. Fakat, egzoz gazının yüksek
sıcaklığından baĢka bir makinada faydalanmak yoluyla bu enerjinin bir kısmı tekrar
kazanılabilmektedir. ÇalıĢma kapsamında bu durum detaylı olarak incelenmiĢtir.
McGovern ve Cullen tarafından yapılan teorik ve deneysel çalıĢmalar, Otto/Stirling kombine çevriminin
uygun ve verimli bir çözüm olduğunu göstermektedir [4-9]. Johansson ve Lennart, içten yanmalı
motorların egzoz gazlarının geri kazanımı ile ilgili araĢtırmalar yapmıĢtır ve içten yanmalı motorların
atık ısılarının geri kazanımı amacıyla Stirling motorunun kullanılması bu çalıĢmada uygun bulunmuĢtur
[14]. Mori tarafından yapılan çalıĢma, içten yanmalı motor ile Stirling motorunun kombinasyonunun
ticari bir Ģirket kapsamında araĢtırıldığı bir çalıĢmadır [15]. Otto/Stirling kombine çevriminin ekomomik
analizi Cullen tarafından araĢtırılmıĢtır [9].
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2. OTTO–STIRLING KOMBİNE ÇEVRİMİNİN TERMODİNAMİK ANALİZİ
Otto–Stirling kombine çevriminin termodinamik analizi üç kısımda değerlendirilmektedir. Otto ve
Stirling çevrimlerinin termodinamik bağıntıları ve iliĢkileri ayrı ayrı verilerek kombine çevrim
kullanılması durumundaki bağıntılar türetilmiĢtir.
2.1. Otto Çevriminin Termodinamik Analizi
ġekil 1’de P-v diyagramı verilen Otto çevriminin soğuk hava standardı kabulleri kapsamında türetilen
bağıntılar aĢağıda verilmektedir.

Şekil 1. Otto çevriminin P-v diyagramı.
1-2 ve 2-3 iĢlemleri izantropik iĢlemler olduğundan sıcaklıklar ve hacimler arasında aĢağıdaki iliĢkiler
bulunmaktadır.

(1)

SıkıĢtırma oranı aĢağıdaki bağıntıyla belirlenmektedir. SıkıĢtırma oranı ve sıcaklık arasındaki iliĢkiler
denklem (1) kullanılarak türetilebilmektedir.

(2)

Otto çevrimlerinde ısı transferleri sabit hacimlerde gerçekleĢmektedir. Isı transfer miktarları denklem
(3) kullanılarak belirlenmektedir.

(3)

Otto çevrimden elde edilen net iĢ miktarları aĢağıdaki bağıntılardan bulunmaktadır.

Termodinamik Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 1912 _______

(4)

Otto çevriminin ısıl verimi denklem (5) kullanılarak bulunmaktadır.

veya

(5)

Otto çevrimlerinde kullanılan ortalama efektif basınç değeri;
(6)

eĢitliğinden hesaplanmaktadır.
2.2. Stirling Çevriminin Termodinamik Analizi
Stirling çevriminin P-v diyagramı ġekil 2’de verilmektedir.

Şekil 2. Stirling çevriminin P-v diyagramı.
Stirling çevrimlerinde ısı girdileri sabit sıcaklıkta gerçekleĢmektedir. Sabit sıcaklıktaki iĢlemler için
entropi değiĢim miktarı aĢağıdaki bağıntılar kullanılarak belirlenmektedir.

olduğundan,

ifadesi 0 olmaktadır ve eĢitlik

(7)

ve
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ifadesi 0 olmaktadır ve eĢitlik

Ģekline dönüĢmektedir.
Stirling çevriminin sıkıĢtırma oranı aĢağıdaki bağıntıyla belirlenmektedir.
(8)

Stirling çevrimine ısı transferleri sabit sıcaklıklarda gerçekleĢmektedir. Isı taransfer miktarları denklem
(9) kullanılarak belirlenmektedir.

(9)

Stirling çevriminden elde edilen net iĢi miktarları aĢağıdaki bağıntılardan bulunmaktadır.

(10)

Stirling çevriminin ısıl verimi denklem (11) kullanılarak bulunmaktadır.

veya

(11)

2.3. Otto-Stirling Kombine Çevriminin Termodinamik Analizi
Otto çevriminin sıcak egzoz gazlarından elde edilen ısı yardımıyla Stirling çevrimi tahriklenmektedir.
Ġncelenen kombine çevrimde, Stirling çevriminin çalıĢma akıĢkanının ısıl kaynak yönündeki sıcaklığı
aĢağıdaki bağıntı kullanılarak belirlenmektedir.
(12)
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Burada T4 Otto çevriminin egzoz gaz sıcaklığını T 5 ise egzoz gazının Stirling çevrimini besledikten
sonraki sıcaklığı ifade etmektedir. Stirling çevriminde ısının atıldığı ısı kuyusunun sıcaklığı Otto
çevriminin giriĢ koĢullarındaki sıcaklığa eĢit alınmaktadır.
TL=T1,otto

(13)

Otto-Stirling kombine çevriminden elde edilen toplam net iĢ miktarları aĢağıdaki bağıntılar kullanılarak
belirlenmektedir.

(14)

Otto-Stirling kombine çevriminin ısıl verim denklem (15) kullanılarak bulunmaktadır.
(15)

3. TERMODİNAMİK ANALİZİ SONUÇLARI
Bu çalıĢmada, Otto-Stirling kombine çevrimlerinin termodinamik analizi gerçekleĢtirilerek, Otto
çevriminde izantropik geniĢleme sonucundaki farklı egzoz gaz sıcaklıklarının, otto ve stirling
çevrimlerinin farklı sıkıĢtırma oranlarının elde edilen net iĢ miktarlarına etkileri incelenmiĢtir. Otto ve
Otto-Stirling kombine çevrimlerinin verimleri belirlenerek elde edilebilecek verim ve iĢ miktarlarındaki
artıĢlar değersel olarak irdelenmiĢtir.
Otto-Stirling kombine çevriminin termodinamik analizinde Tablo 1’de verilen parametrelerin farklı
durumları incelenmiĢtir.
Tablo 1. Ġncelenen Parametreler.
İncelenen Parametreler

İncelene Parametreler Değer Aralıkları

Otto Çevrimin sıkıĢtırma oranı

rotto = 7; 8; 9; 10

Stirling çevrimin sıkıĢtırma oranı

rstirling = 1.2; 1.8; 2.4; 3

Otto çevriminde izantropik geniĢleme
sonucundaki eksoz gaz sıcaklıkları

T4 = 700 K; 750 K; 800 K; 850 K; 900 K; 950 K; 1000 K;
1050 K; 1100 K; 1150 K; 1200 K

Şekil 3. Otto çevriminin farklı sıkıĢtırma oranlarındaki verim ve ortalama efektif basınç (OEP)
değiĢimleri (T4 = 1000 K ve T5 = 500 K).
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Otto çevriminin T4 = 1000 K ve T5 = 500 K değerlerinin sabit kalması durumunda farklı sıkıĢtırma
oranlarındaki verim ve ortalama efektif basınç (OEP) değiĢimleri ġekil 3’de verilmektedir. ġekilde
görüldüğü gibi, basınç oranının artmasıyla Otto çevriminin verimi ve OEP değerleri artıĢ
göstermektedir.
Otto-Stirling kombine çevriminde T4 = 1000 K ve T5 = 500 K değerlerinin sabit kalması durumunda
farklı Otto ve Stirling sıkıĢtırma oranlarında kombine çevrimden elde edilecek net iĢ miktarları ġekil
4’de verilmektedir. Net iĢ miktarlarındaki artıĢ oranları Ģekilde net olarak görülmektedir. Stirling ve Otto
sıkıĢtırma oranlarının artması ile net iĢ miktarları artıĢ göstermektedir. ġekil 5’de farklı sıkıĢtırma
oranlarında kombine çevrimin ısıl verimi verilmektedir. Stirling ve Otto sıkıĢtırma oranlarının artması ile
ısıl verim değerleri artıĢ göstermektedir.

Şekil 4. Otto-Stirling kombine çevriminin farklı sıkıĢtırma oranlarında elde edilebilecek net iĢ miktarları
(T4 = 1000 K ve T5 = 500 K).

Şekil 5. Otto-Stirling kombine çevriminin farklı sıkıĢtırma oranlarındaki ısıl verimleri
(T4 = 1000 K ve T5 = 500 K).
Otto-Stirling kombine çevriminde rotto=8 değerinden sabit kalması durumunda farklı stirling sıkıĢtırma
oranlarında kombine çevrimden elde edilecek net iĢ miktarlarının, farklı egzoz gaz (Otto çevrimindeki
T4) sıcaklıklarındaki değiĢimi ġekil 6’da verilmektedir. Stirling sıkıĢtırma oranlarının ve T 4
sıcaklıklarının artması ile net iĢ miktarları artıĢ göstermektedir. Aynı durumlar için kombine çevrimin ısıl
verim değiĢimleri ġekil 7’de gösterilmektedir.
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Şekil 6. Otto-Stirling kombine çevriminin farklı Stirling sıkıĢtırma oranlarında elde edilebilecek net iĢ
miktarlarının T4 sıcaklığına göre değiĢimi (rotto=8).

Şekil 7. Otto-Stirling kombine çevriminin farklı Stirling sıkıĢtırma oranlarındaki ısıl verimlerinin T4
sıcaklığına göre değiĢimi (rotto=8).

Şekil 8. Otto-Stirling kombine çevriminin farklı Otto sıkıĢtırma oranlarında elde edilebilecek net iĢ
miktarlarının T4 sıcaklığına göre değiĢimi (rstirling=1.2).
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Otto-Stirling kombine çevriminde rstirling=1.2 değerinden sabit kalması durumunda farklı otto sıkıĢtırma
oranlarında kombine çevrimden elde edilecek net iĢ miktarlarının, farklı egzoz gaz sıcaklıklarındaki
değiĢimleri ġekil 8’de verilmektedir. Otto sıkıĢtırma oranlarının ve T 4 sıcaklıklarının artması ile net iĢ
miktarları artıĢ göstermektedir. Otto ve kombine çevrimlerdeki net iĢ miktarlarındaki artıĢ kesikli ve düz
çizgiler arasındaki fark olarak Ģekilde gösterilmiĢtir. Aynı çalıĢma koĢulları için kombine çevrimin ısıl
verim değiĢimleri ġekil 9’da gösterilmektedir. Verim artıĢının görülebilmesi için Otto çevriminin verim
değerleri aynı çalıĢma koĢulları için Ģekilde verilmiĢtir.

Şekil 9. Otto-Stirling kombine çevriminin farklı Otto sıkıĢtırma oranlarındaki ısıl verimlerinin T4
sıcaklığına göre değiĢimi (rstirling=1.2).

SONUÇ
Bu çalıĢmada Otto, Stirling ve Otto-Stirling kombine çevriminin soğuk hava standartları kabulüne göre
termodinamik analizi gerçekleĢtirilmiĢtir. Otto-Stirling kombine çevrimi ile sağlanabilecek net iĢ
miktarları ve ısıl verim değerlerinin Otto ve Stirling sıkıĢtırma oranlarına, Otto çevriminin farklı egzoz
gaz sıcaklıklarına göre değiĢimleri parametrik olarak incelenmiĢtir. Sonuçlar grafik olarak verilmiĢ ve
değerlendirilmiĢtir.
Otto çevrimlerinde çevreye atılan egzoz gazının sıcaklık değerlerinin yüksek olması bu enerjinin
Stirling motorlarında kullanılarak net iĢ üretiminin artırılabileceğini göstermektedir. Otto ve Stirling
çevrimlerinin kombine kullanılması ile önemli miktarda kayıp iĢi geri kazanılarak enerjinin daha verimli
ve etkin kullanımının sağlanması ile enerji tasarrufu mümkün olacaktır.
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ANALĠZĠ VE YANMA HAVASI SICAKLIK DEĞĠġĠMLERĠNĠN
EKSERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠNE ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Zafer UTLU
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ÖZET
Merkezi ısıtma sistemlerinin termodinamik analizi ve yanma havası sıcaklık değiĢimlerinin ekserji
verimliliğine etkisinin incelenmesi” isimli bu çalıĢmada temel amacı enerji ve ekserji verimi yüksek
ısıtma sistemleri kurulması ve yakıt tüketiminin minimum düzeylere indirilmesidir.
ÇalıĢma içeriğinde; termodinamiğin 1. ve 2. kanunları ile enerji, ekserji ve entropi kavramlarına
dayanılarak, Isıtma kazanı, klima santrali, fancoil ve eĢanjör gibi merkezi ısıtma bileĢenlerinin enerji ve
ekserji hesaplamaları yapılmıĢtır. Merkezi ısıtma sistemi bileĢenleri incelenerek enerji ve ekserji
analizleri yapılmıĢ ve her birinin enerji ve ekserji verimleri hesaplanmıĢtır. Yanma havası miktarının
ekserji verimliliği ve yakıt tüketimine olan etkileri incelenmiĢ ve bu etkiler sayısal verilerle ifade
edilmiĢtir. Sistem üzerinde teorik iyileĢtirmeler tanımlanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: enerji verimliliği, enerji analizi, ekserji analizi, merkezi ısıtma sistemleri, yanma
havası, yakıt tüketiminin azaltılması,

ABSTRACT
The main aim of this study, called “Thermodynamic analyse of central heating systems and
examination of various parameters effect on exergy and fuel consumption”. Fiirst and second rules of
thermodynamic, as well as energy, exergy entropy terms are described in the content of the thesis.
Detail informations about energy and exergy calculations pof central heating components, like heating
boiler, air conditioning plant, fancoil and heat exchanger are presented. Energy and exergy units
analysed by examinating the components of central heating systems and each energy, exergy
efficiency calculated. The effects of exterior temperature, amount of combustion air, combustion air
temperature, hot water flowrate and return water temperature difference on exergy efficiency and fuel
consumption analysed and these effects expressed by digital data. System enhanced theoretically.
Keywords; energy efficiency, energy analyses, exergy analyses, central heating systems, reduction
of fuel consumption

1. GĠRĠġ
Dünyada ve ülkemizde enerji tüketiminin yaklaĢık %35’i binalarda kullanılmaktadır. Binalarda
kullanılan enerjinin ise yaklaĢık %80’i ısıtma, soğutma, iklimlendirme ve sıcak su temini için
harcanmaktadır.
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2

Avrupa’da konutlardaki ortalama enerji tüketimi 100 kWh/m dir. Türkiye de ise konutlarda ortalama
2
enerji tüketimi 200 kWh/m düzeylerindedir. Pasif ev bina tasarım kriterlerinde ise ortalama enerji
2
tüketimi 15 kWh/m nin altında tüketilmektedir [1]. Değerler incelendiği zaman ülkemizdeki konutlarda
enerji tüketimi, Avrupa’daki konutların tükettiği enerji miktarının iki katına ulaĢtığı görülmektedir. Bu
kısa ve çarpıcı bilgi bile konutlardaki enerji tüketim durumumuzu ve bu konularda yapılacak
çalıĢmalarda büyük bir enerji tasarruf potansiyeline sahip olduğumuzu göstermektedir.
Bu durumda bile, ülkemizdeki binalarda kurulan HVAC (Heating Ventilation and Air Conditioning)
sistemlerinde yeterli analizler yapılmamaktadır. HVAC sistemlerini kurarken proje aĢamasından
baĢlayıp, inĢa ve iĢletme sürecini de göz önüne alan ömür boyu maliyet, enerji ve ekserji analizleri
yapılarak minimum enerji tüketimli sistemlerin kurulmasının önü açılmalıdır. Ayrıca, enerji, ekserji,
termoekonomik ve egzergoekonomik analizler yapılarak kurulan, optimum yüksek enerji verimli HVAC
sistemlerinin, ülkemizdeki binalarda enerji kullanımını %30-40 oranında azaltabileceği
öngörülmektedir. Bu tasarruf potansiyeli, enerji ithalatında %72 dıĢa bağımlı olan ülkemizde, bu
konuda daha çok ve fazla sayıda çalıĢma ve analizler yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır[2].
Merkezi Isıtma Sistemlerinin Termodinamik Analizi ve ÇeĢitli Parametrelerin Ekserji ve Yakıt
Tüketimine Etkisinin Ġncelenmesi isimli çalıĢmada; Isıtma kazanı, klima santrali, fancoil ve eĢanjör gibi
merkezi ısıtma bileĢenlerinin enerji ve ekserji hesaplamalarıyla ilgili detaylı bilgiler sunulmuĢtur.
Merkezi ısıtma sistemi bileĢenleri incelenerek enerji ve ekserji analizleri yapılmıĢ ve her birinin enerji
ve ekserji verimleri hesaplanmıĢtır.

2. SĠSTEMĠN TANITILMASI
2

Model bina, Ġstanbul Bakırköyde mevcut bir kamu binasıdır. Bina 4 katlı olup 17.000 m kapalı alana
sahiptir. Binanın toplam ısı yükü 1750 kW’ dır. Isıtma sistemi merkezi sistem doğalgazla çalıĢan 2 adet
ısıtma kazanı ile yapılmaktadır. Isı dağıtıcı olarak 8 adet klima santrali ve 160 adet fancoil ünitesi
bulunmaktadır.Yaz soğutması hava soğutmalı chıller ünitesi ile yapılmaktadır. Fancoil hattı 2 borulu,
klima santrali hatları ise 4 borulu sistem olarak tasarlanmıĢtır.

ġekil 1. Isı merkezi kat planı
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K1: Isıtma Kazanı 1.000.000 kcal/h ; K2: Isıtma Kazanı 800.000kcal/h ; Br1: Brülör 232-1163 kW
Br2: Brülör 377-1512 kW ; P1: Klima santrali soğutma pompası; P2: Fancoil soğutma pompası
P3: Chıller soğutma pompası: P4: Kazan pompası; P5: Boyler pompası; P6: Klima santrali ısıtma
pompası; P7: Fancoil ısıtma pompası; P8: Sıcak su sirkülasyon pompası; KGD1, KGD2: Kapalı
genleĢme deposu ; KGD3, KGD4: Kapalı genleĢme deposu,BT1: Büzülme tankı; BT2: Büzülme tankı;
At: Akümülasyon tankı; PHE: Plakalı eĢanjör, P9: Plakalı eĢanjör sirkülasyon pompası

3. SĠSTEM ANALĠZĠ
3.1. Enerji Tüketimi
Model bina için Ġstanbul ili 2013 yılı Aralık-Ocak-ġubat aylarına ait olan 3 aylık dönemde kullanılan
toplam enerji miktarı 827.921 kWh ve ödenen toplam enerji tüketim bedeli 117.129 TL dir. Model
2
2
binanın 3 aylık enerji kullanımı m baĢına 48,7 kWh/m değerindedir. 3 aylık enerji ölçümlerini dikkate
2
alırsak yıllık tüketim 194,8 kWh/m değerinde olmaktadır.
Isıtma için kullanılan toplam enerji miktarı 699.448 kWh ve ödenen bedel 70.961 TL (Doğalgaz birim
fiyatı 0,10145 TL/kWh. ĠGDAġ 01.03.2013 tarihi itibariyle doğalgaz perakende satıĢ tarifesi KDV dahil
birim fiyatıdır.) ve aynı dönem için elektrik enerjisi toplam tüketimi 128.473 kWh ve ödenen bedel
46.168 TL dir.(Elektrik birim fiyatı 0.360 TL/kWh. Ġstanbul BEDAġ 01.03.2013 tarihi itibariyle elektrik
perakende satıĢ tarifesi KDV dahil birim fiyatıdır.)[3].
3 ay içerisinde tüketilen enerjinin %84’ü ısınma amaçlı doğalgaz tüketimi,kalan %16’lık kısmı ise
elektrik enerjisi tüketimi Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. ġekil 2’ de model binanın Enerji Tüketimi (kWh)
gösterilmiĢtir.

ENERJĠ TÜKETĠMĠ (kWh)
128463,0
16%
ELEKTRİK

699448,0

84%
DOĞALGA
Z

ġekil 2. Enerji Tüketimi (kWh)
Enerjiye ödenen bedel gözönüne alındığında yaklaĢık olarak %61 doğalgaz ve %39 ise elektrik
tüketimi Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. ġekil 3’ de model binanın Enerji Tüketimi (TL) gösterilmiĢtir.
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46.168

ENERJĠ TÜKETĠMĠ (TL)
39%
ELEKTRİK

70.961
61%
DOĞALGAZ

ġekil 3. Enerji Tüketimi (TL)
3.2. Sistem BileĢenleri
Bir sıcak su sistemi genel olarak sıcak su kazanı, su taĢıyıcı borular, ısıtıcı elemanlar, sirkülasyon
pompası, genleĢme kabı, otomatik kontrol cihazları ve çeĢitli donatım ve ara parçalarından oluĢur.
Isıtıcı akıĢkan olarak sıcaklığı 110°C değerinin altında bulunan sıcak su kullanılır. Sıcak su kazanında
üretilen sıcak su borularla ısıtılacak hacimlere yerleĢtirilmiĢ radyatör, fancoil, klima santrali ve sıcak
hava apareyi gibi ısıtıcı elemanlara taĢınır. Burada soğuyarak ısısını oda hacmine bırakan sıcak su,
kazana geri döner. Suyun dolaĢımı eski sistemlerde doğal olarak (gravite ile), yeni sistemlerde ise
daha ekonomik ve konforlu olduğu için sirkülasyon pompaları ile sağlanır. Sistemde mevcut suyun
ısınması sırasında artan hacim, genleĢme kabı adı verilen bir depoda toplanır. Modern sistemlerde ise
dıĢ hava sıcaklığına göre çalıĢan elektronik panelli sistemler kullanılır. Su sıcaklığı 90/70°C yerine
70/55°C seçilerek, düĢük sıcaklık ısıtması konforu sağlanabilir.
3.3. Model Bina Ekipman Listesi
Model binanın ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleriyle ilgili cihaz ve ekipmanlar Tablo 1’de
miktarları ve teknik özellikleriyle birlikte listelenmiĢtir.
Tablo 1. Model bina ekipman listesi
Ekipman

Teknik özellikler

Miktar (adet)

Isıtma Kazanı

1

1.000.000 kcal/h, Konstrüksiyon basıncı 3 bar

Isıtma Kazanı

1

800.000 kcal/h, Konstrüksiyon basıncı 3 bar

Isıtma GenleĢme Tankı

2

1500 LT

Kazan Bacası

2

Ø450 Paslanmaz Çelik

Brülör

1

1163 kW

Brülör

1

1512 kW

Isıtma Boyleri

1

500 LT

Isıtma EĢanjörü

1

25.000 kcal/h,Plakalı EĢanjör,Test Basıncı 8 bar

Klima Santrali hattı ısıtma pompası

2

12,7 m /h - Motor 2,2 kW - 1450 d/d - 11 mss

Fancoil hattı ısıtma pompası

2

10 m /h - Motor 0,75 kW - 1450 d/d - 9 mss

3

3

3

Boyler ısıtma pompası

2

5 m /h - Motor 0,37 kW - 1450 d/d - 7 mss

Radyatör ısıtma pompası

1

3,9 m /h-Motor 2,2 Kw-1450 d/d-7mss

Kazan Sirkülasyon Pompası

1

33,4 m /h - Mot1,1 kW - 1450 d/d - 5 mss

EĢanjör Sirkülasyon Pompası

1

2,3 m /h-Motor 0,4 kW-1450 d/d-5mss

Klima Santrali

1

%20 - 26.500m /h - IK123kW -SK65kW - Motor 11kW

Klima Santrali

1

%100 - 17.700m /h - IK184kW -SK122kW - Motor 11kW

3

3

3

3

3
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Klima Santrali

1

%100 - 6.100m /h - IK66kW -SK40kW - Motor 3kW

Klima Santrali

1

%100 - 13.300m /h - IK138kW -SK95kW - Motor 7,5kW

Klima Santrali

2

%100 - 7.500m /h - IK74kW -SK50kW - Motor 4kW

Klima Santrali

1

%100 - 3.500m /h - IK30kW -SK30kW - Motor 2,2kW

Klima Santrali
Vantilatör

1
2

%100 - 4.500m /h - IK39kW -SK30kW - Motor 2,2kW
3
7500m /h - Motor 2,2kW

Aspiratör

1

14.310m /h - Motor 5,5kW

3

3
3
3

3

3

Aspiratör

1

4.140m /h - Motor 1,5kW

Aspiratör

1

11.970m /h - Motor 5,5kW

Aspiratör

1

3.150m /h - Mot1,5kW

Aspiratör

1

4.050m /h - Mot1,5kW

Aspiratör

1

14.000m /h - Motor 3kW

Fancoil
Fancoil
Fancoil

40
50
70

Isıtma kapasitesi 1,9 kW
Isıtma kapasitesi 2,6 kW
Isıtma kapasitesi 3,2 kW

3

3
3

3

4. SĠSTEMĠN BĠLEġENLERĠNĠN TERMODĠNAMĠK ANALĠZĠ
4.1. Fancoil Enerji ve Ekserji Analizi
Fancoil, su devresinden elde ettiği ısı kazancını, hava yolu ile mahalin ısıtılıp soğutulmasında
kullanmaktadır. Fancoil enerji ve ekserji analizi ile verimlerinin hesaplanması aĢağıdaki formüllerle
açıklanmaktadır.
(TO= 0 ˚C ve 80-70 ˚C ÇalıĢma aralığında)
Isıtma Kapasitesi=1,9 kW, h80=334,91 kJ/kg; s80=1,0753 kJ/kgK; h70=292,98 kJ/kg;s70=0,9549 kJ/kgK
[4].
T0=0˚C TĠ=20˚C Tr=25˚C
4.1.1. Fancoil Enerji Analizi
Fancoil Kütle Dengesi

m  m
giriş

[1]

çıkış

Fancoil Enerji Dengesi
Giren Enerji = Çıkan Enerji

(Üretilen(Faydalı) Enerji + Kayıp Enerji )

Ė fcu. su. giriş  Ė fcu. su.çıkış  Q fcu  Ė fcu

[2]

Ė fcu. su. giriş  Ė fcu. su.çıkış  Q fcu  Ė fcu

[3]

Ė fcu. su  Q fcu  Ė fcu

[4]

Fancoil Su Devresinden Elde Edilen Enerji Kazancının Hesaplanması (ΔĖ fcu.su)

Ė fcu. su  m fcu. su ·csu ·T fcu. su. giriş  T fcu. su.çıkış 

[5]

ΔĖfcu.su=0,0375·4186,8·(80-70)=1570 W
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Fancoil Ġçerisinde Meydana Gelen Enerji Kaybının Hesaplanması (Ė fcu)

Ė fcu. su  Q fcu  Ė fcu

[6]

Ė fcu  Ė fcu. su  Q fcu

[7]

Ėfcu=1570-1430=140 W
Fancoil Enerji Veriminin Hesaplanması (ηenerji)

Q fcu

enerji 

enerji 

[8]

Ė fcu. su

1430
 0,91
1575

4.1.2. Fancoil Ekserji Analizi
Fancoil Ekserji Dengesi

Ėx fcu. su. giriş  Ėx fcu. su.çıkış  Ėx fcu  Ėx yıkım

[9]

Ėx fcu . su  Ėx fcu  Ėx yıkım

[10]

Ė fcu. su  H  m fcu. su ·csu ·T fcu. su. giriş  T fcu. su.çıkış 

m fcu. su 

[11]

1570
 0,0375 kg / s
4186,8  (80  70)

Fancoil Su Devresinden Elde Edilen Ekserji Kazancının Hesaplanması (ΔĖx fcu.su)

Ėx fcu. su  m fcu. su · hsu. giriş  hsu.çıkış   To · ssu. giriş  ssu.çıkış 

[12]

ΔĖxfcu.su=0,0375 ·[(334,91-292,98)-273·(1,0753-0,9549)] = 339,77 W
Fancoilden Mahale Verilen Ekserji Miktarının Hesaplanması (Ėx fcu)

 T 
Ėx fcu  H · 1  0 
 Tr 

[13]

Ėxfcu= 1570 ·(1-273/298)=131,71 W
Fancoil Ekserji Yıkımının Hesaplanması (Ėxyıkım)

Ėx yıkım  Ėx fcu . su  Ėx fcu

[14]

Ėxyıkım=339,77-131,71=208,06 W
Fancoil Ekserji Veriminin Hesaplanması (ηekserji)

ekserji 

ekserji 

Ėx fcu
Ėx fcu .su

[15]

131, 71
 0,388
339, 77
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Bina içerisinde mevcut olan farklı kapasitelerdeki fancoillerin analizi yapılmıĢ ve aĢağıdaki tabloda
gösterilmiĢtir.
Tablo 2. Fancoil üniteleri ekserji ve enerji verimleri
Fancoil
Ünite
Tip1
Tip2
Tip3

ΔĖfcu.su=
ØH (W)
1570
2225
3000

Qfcu
(W)
1430
1992
2711

ṁfcu.su
(kg/s)
0,0375
0,05314
0,07165

ΔĖxfcu.su
(W)
339,77
481,52
649,24

Ėxfcu
(W)
131,71
186,66
251,68

Ėxfcu.yıkım
(W)
208,06
294,86
397,56

Ψekserji
0,388
0,388
0,388

ηenerji
0,91
0,90
0,90

4.2. EĢanjör Enerji Ve Ekserji Analizi
EĢanjör, sıcak su devresinden elde ettiği ısı kazancını, soğuk suya aktararak kullanım sıcak su talebini
karĢılamaktadır. EĢanjör enerji ve ekserji analizi ile verimlerinin hesaplanması aĢağıdaki formüllerle
açıklanmaktadır.
(TO= 0 ˚C ve 90-70˚C / 10-60˚C ÇalıĢma Aralığında)
Isıtma kazanından eĢanjöre giren su sıcaklığı 90°C,dönen suyun sıcaklığı 70°C dir. EĢanjöre 10°C’de
giren soğuk su, 60°C kullanım sıcak suyu olarak binaya gönderilmektedir.
h90=376,92 kJ/kg
h10=42,01 kJ/kg

s90=1,1925 kJ/kgK
s10=0,1510 kJ/kgK

h70=292,98 kJ/kg
h60=251,13 kJ/kg

s70=0,9549 kJ/kgK
s60=0,8312 kJ/kgK [4].

4.2.1. EĢanjör Enerji Analizi
EĢanjör Enerji Dengesi
Giren Enerji = Çıkan Enerji

(Üretilen(Faydalı) Enerji+Kayıp Enerji)

Ė1  Ė3  Ė2 +Ė4 + Ėkayıp

[16]

Ė1  Ė2  Ė4  Ė3 + Ėkayıp

[17]

Esıcaksu  Esoguksu  Ėkayıp

[18]

EĢanjör Sıcak Su Devresinden Elde Edilen Enerji Kazancının Hesaplanması (ΔĖsıcaksu)

Ėsıcaksu  msıcaksu ·csu ·T1  T2 

[19]

ΔĖsıcaksu=0,35·4186,8·(90-70)=29307,6 W
EĢanjör Soğuk Su Devresine Aktarılan Enerji Miktarının Hesaplanması (ΔĖsoğuksu)

Ėsoguksu  msoguksu ·csu ·T4  T3 

[20]

ΔĖsoğuksu=0,125·4186,8·(60-10)=26167,5 W
EĢanjör Kayıp Enerji Miktarının Hesaplanması (Ėkayıp)

Ėkayıp  Esıcaksu  Esoguksu

[21]

Ėkayıp=29307,6-26167,5=3140,10 W
EĢanjör Enerji Veriminin Hesaplanması (ηenerji)

enerji 

Esoguksu
Esıcaksu

[22]
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26167,5
 0,893
29307,6

4.2.2. EĢanjör Ekserji Analizi
EĢanjör Ekserji Dengesi
Giren Ekserji = Çıkan Ekserji + Kayıp Ekserji

Ėx1  Ėx3  Ėx2  Ėx4  Ėxkayıp

[23]

Ėx1  Ėx2  Ėx4  Ėx3  Ėxkayıp

[24]

Exsıcaksu  Exsoguksu  Ėxkayıp

[25]

EĢanjör Sıcak Su Devresinden Elde Edilen Ekserji Kazancının Hesaplanması (ΔĖx sıcaksu)

Ėxsıcaksu  msıcaksu  [ h1  h2  T0  (s1  s2 )]

[26]

ΔĖxsıcaksu=0,35·[(376,92-292,98)-273·(1,1925-0,9549)]
ΔĖxsıcaksu=6,67632 kW=6676,32 W
EĢanjör Soğuk Su Devresine Aktarılan Ekserji Miktarının Hesaplanması (ΔĖx soğuksu)

Ėxsoguksu  msoguksu  [ h4  h3  T0  (s4  s3 )]

[27]

ΔĖxsoğuksu=0,125·[(251,13-42,01)-273·(0,8312-0,1510)]
ΔĖxsoğuksu=2,928174 kW=2928,175 W
EĢanjör Kayıp Ekserji Miktarının Hesaplanması (Ėxkayıp)

Ėxkayıp  Exsıcaksu  Exsoguksu

[28]

Ėxkayıp=6676,32-2928,175=3748,145 W
EĢanjör Ekserji Veriminin Hesaplanması (ηekserji)

ekserji 

ekserji

Exsoguksu

Ėxsıcaksu
2928,175

 0, 438
6676,32

[29]

4.3. Klima Santrali Enerji ve Ekserji Analizi
Klima santrali, fancoilde olduğu gibi su devresinden elde ettiği ısı kazancını, hava yolu ile mahalin
ısıtılıp soğutulmasında kullanmaktadır. Klima santrali enerji ve ekserji analizi ile verimlerinin
hesaplanması aĢağıdaki formüllerle açıklanmaktadır
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(TO= 0 ˚C ve 90-70 ˚C ÇalıĢma aralığında )
h90=376,92 kJ/kg
s90=1,1925 kJ/kgK ; h70=292,98 kJ/kg
T0=0˚C ; TĠ=20˚C; TR=25˚C; Tks.su.giriĢ=90˚C; Tks.su.çıkıĢ=70˚C

s70=0,9549 kJ/kgK

4.3.1. Klima Santrali Enerji Analizi
Klima Santrali Kütle Dengesi

m  m

[30]

çıkış

giriş

Klima Santrali Enerji Dengesi
Giren Enerji=Çıkan Enerji

(+Üretilen(Faydalı) Enerji+Kayıp Enerji)

Ėks. su. giriş  Ėks. su.çıkış  Qks  Ėks

[31]

Ėks. su. giriş  Ėks. su.çıkış  Qks  Ėks

[32]

Ėks. su  Qks  Ėks

[33]

Klima Santrali Su Devresinden Elde Edilen Enerji Kazancının Hesaplanması (ΔĖks.su)

Ėks. su  mks. su ·csu ·Tks. su. giriş  Tks. su.çıkış 

ΔĖks.su=3,284·4186,8·(90-70)=275000 W
Klima santralinden mahale olan ısı transfer miktarının hesaplanması (
Enerji dengesi

ks)

Qks  ma  (h2  h1 )

[34]

Klima santrali hava giriĢ noktasındaki nemli havanın kısmi basıncı;

Pv1  1  Pg1

[35]

Pv1=0,30*(0,8721 kPa)=0,262 kPa
Klima santrali hava giriĢ noktasındaki kuru havanın kısmi basıncı;

Pa1  P1  Pv1

[36]

Pa1 = 100 - 0,262 = 99,738 kPa
Kuru hava yoğunluğu;

v1 

Ra  T1
Pa1

[37]

(0, 287 kPa  m3 / kg  K  278K
v1 
 0, 79995 m3 / kgkuruhava
99, 738 kPa
Kuru hava debisi;

ma 

V1
v1

ma 

[38]

V1
9750 m3 / h

 12188, 22 kg / h
v1
0, 79995 m3 / kg
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GiriĢ noktasındaki havanın nem miktarı;

0,622  Pv1
P1  Pv1
0, 622  (0, 262 kPa)
1 
 0, 00163
99, 738 kPa

1 

[39]

h1 klima santrali hava giriĢ noktasındaki entalpi değeri (kJ/kg)

h1  C p  T1  1  hg1

[40]

h1  (1,0059 kJ / kg C )  (5C )  (0,00163)  (2510,6 kJ / kg )  9,12 kJ / kg
h2 klima santrali hava çıkıĢ noktasındaki entalpi değeri (kJ/kg);

h2  C p  T2  2  hg 2

[41]

h2  (1,005 kJ / kg C )  (25 C )  (0,00163)  (2547, 2 kJ / kg )  29, 28 kJ / kg
Klima Santralinden Mahale Olan Isı Transfer Miktarı;

Qks  ma  (h2  h1 )

[42]

Qks  (12188, 22 kg / h)  (29, 28 kJ / kg  9,12 kJ / kg )  245711W
Klima Santrali Ġçerisinde Meydana Gelen Enerji Kaybının Hesaplanması (Ė ks)

Ėks. su  Qks  Ėks

[43]

Ėks  Ėks.su  Qks

[44]

Ėks=275000-245711=29289 W
Klima Santrali Enerji Veriminin Hesaplanması (ηenerji)

enerji 

Qks
Ėks. su

enerji 

245711
 0, 89
275000

[45]

4.3.2. Klima Santrali Ekserji Analizi
Klima Santrali Ekserji Dengesi

Ėxks. su. giriş  Ėxks. su.çıkış  Ėxks  Ėx yıkım

[46]

Ėxks. su. giriş  Ėxks. su.çıkış  Ėxks  Ėx yıkım

[47]

Ėxks. su  Ėxks  Ėx yıkım

[48]

Ėks. su  mks. su ·csu ·Tks. su. giriş  Tks. su.çıkış 

mks. su 

[49]

275000
 3,28 kg / s
4186,8  (90  70)

Klima Santrali Su Devresinden Elde Edilen Ekserji Kazancının Hesaplanması (ΔĖx ks.su)

Ėxks. su  mks. su · hsu. giriş  hsu.çıkış   To · ssu. giriş  ssu.çıkış 

[50]
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ΔĖxks.su=3,28 ·[(376,92-292,98)-273·(1,1925-0,9549)] = 62645,46 W
Klima Santralinden Mahale Verilen Ekserji Miktarının Hesaplanması (Ėxks)

 T 
Ėxks  H · 1  0 
 Tr 
273 

Ėxks  275000· 1 
  23070,47 W
298 


[51]

Klima Santrali Ekserji Yıkımının Hesaplanması (Ėxyıkım)

Ėx yıkım  Ėxks. su  Ėxks

[52]

Ėxyıkım=62645,46-23070,47=39574,99 W
Klima Santrali Ekserji Veriminin Hesaplanması (ηekserji)

ekserji 

Ėxks
Ėxks.su

ekserji 

23070, 47
 0,368
62645, 46

[53]

Bina içerisinde mevcut olan farklı kapasitelerdeki klima santrallerinin analizi yapılmıĢ ve aĢağıdaki
tabloda gösterilmiĢtir.
Tablo 3. Klima santralleri ekserji ve enerji verimleri
Klima
Santrali
KS01
KS02
KS03
KS04
KS05
KS06
KS07
KS08

ΔĖks.su= ØH
(W)
275000
250000
87500
187500
105000
105000
49500
63500

Qks
(W)
245711
223030
76863
167588
94504
94504
44102
56703

ṁks.su
(kg/s)
3,28
2,99
1,04
2,24
1,25
1,25
0,59
0,76

ΔĖxks.su
(W)
62645,46
56950,42
19932,65
42712,81
23919,17
23919,17
11276,18
14465,41

Ėxks (W)
23070,47
20973,15
7340,60
15729,87
8808,72
8808,72
4152,68
5327,18

Ėxks.yıkım
(W)
39574,99
35977,26
12592,04
26982,95
15110,45
15110,45
7123,50
9138,22

ηekserji
0,368
0,368
0,368
0,368
0,368
0,368
0,368
0,368

ηenerji
0,89
0,89
0,88
0,89
0,90
0,90
0,89
0,89

4.4. Isıtma Kazanı Enerji Ve Ekserji Analizi
ġekil 4 de ısıtma kazanı Ģematik olarak gösterilmektedir. Brülör kısmında yanma sonucu reaksiyona
giren yakıt hava karıĢımı ile elde edilen ısı enerjisi bina içerisine sıcak su olarak gönderilmektedir.
Mahallerdeki ısı transferi sonucu enerjisi azalan su tekrar ısıtma kazanına dönmektedir. Yanma
sonucunda oluĢan ürünler, baca gazı olarak atmosfere salınmaktadır.
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ġekil 4. Isıtma Kazanı Ģematik Ģekli
Ġncelenen ısıtma kazanında yakıt olarak doğalgaz kullanılmaktadır. Doğalgaz büyük oranda Metan
(CH4),daha düĢük oranlarda Etan (C2H6), Propan (C3H8), Bütan (C4H10), Azot (N2), Karbondioksit
(CO2), Hidrojensülfür (H2S) ve Helyum (He) gibi çeĢitli hidrokarbonlar içermektedir. Bu bileĢenlerin
oranı gazın kaynağına göre farklılıklar göstermektedir [5].
Isıtma Kazanı enerji analizi için öncelikle binanın ve sistemin ısı kaybı hesapları yapılmalıdır. Yapılan
ısı kaybı hesabına göre ısıtma kazanı kapasitesi tayin edilerek uygun ısıtma kazanı seçimi
yapılmalıdır. Bu çalıĢmada dıĢ hava sıcaklığı (T 0=0 ⁰C) için binanın ısı kaybı Q ısıtma = 1750 kW olarak
hesap edilmiĢtir.
Enerji analizi gerçekleĢtirebilmek için gerekli olan kütle dengesi ve enerji akıĢı yukarıdaki kontrol
hacminde gösterilmektedir. Termodinamik analizlere göre, kontrol hacmi için kütle ve enerji dengesi Ģu
Ģekilde ifade edilmektedir [4].
(TO= 0 ˚C ve 90-70 ˚C çalıĢma aralığında)
h90=376,92 kJ/kg
s90=1,1925 kJ/kgK
h70=292,98 kJ/kg
T0=0˚C ; TĠ=20˚C; TR=25˚C; Tkazan.su.giriĢ=70˚C; Tkazan.su.çıkıĢ=90˚C

s70=0,9549 kJ/kgK [4].

4.4.1. Isıtma Kazanı Enerji Analizi
Doğalgazın tamamının metandan oluĢtuğu kabul edilerek, doğalgaz yanma denklemi Ģu Ģekilde
yazılabilir;
CH4 + 2(O2+3.76N2) → CO2 + 2H2O + 7.52N2
Tablo 4. Yanma reaksiyonuna giren ve çıkan bileĢiklerin entalpi değerleri [4].

h f0
Reaksiyona
giren
bileĢikler
Reaksiyondan
çıkan
bileĢikler

BileĢik
CH4
O2
N2
CO2
H2O
N2

(kJ/ kmol)
-74850
0
0
-393520
-241820
0

h0

h (273 K )
(kJ/ kmol)

h (450 K )
(kJ/ kmol)

(kJ/ kmol)

0
7946
7937
-

15483
15080
13105

0
8682
8669
9364
9904
8669
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q yanma 



nr  (h f0  h  ho ) reaksiyon _

reaksiyon

____________________ 1933 _______

nü  (h f0  h  ho )üretilen

[54]

üretilen

nr : Reaksiyona giren kimyasal bileĢiğin mol sayısı
nü : Reaksiyondan çıkan kimyasal bileĢiğin mol sayısı

q yanma =[1(-74850)+2(0+7946-8682)+7,52(0+7937-8669)]-[1(-393520+15483-9364)+2(241820+15080-9904)+7,52(0+13105-8669)]

q yanma = 745503,64 kJ/kmol CH4
MCH4 = 16,043 kg/kmol (1 kmol metanın kütlesi)

q yanma 

q yanma

q yanma 

M yakıt

745503,64
16,043

q yanma = 46469,09 kJ/kg

[55]

Q yanma :Yanma sırasında açığa çıkan ısı enerjisi değeri(kW); Qısıtma:1750 kW(T0=0 °C için binanın ısı
kaybı)
η = 0.90 (Isıtma kazanı üretici firma katalog bilgilerine göre, kazanın yanma verimi)

Qyanma 

Qısıtma





Qy a n m a 1 9 4 4, 4 4
1750

=1944,44 kW m y a kıt 
=0,04184 kg/s=150,64
q yanma 4 6 4 6, 0 9
0,90

kg/h
4.4.2. Isıtma Kazanı Ekserji Analizi

Ėx yakıt  Ėx su.çıkış  Ėx su.giriş  Ėx kaz.yüzey  Ėx baca  Ėx yıkım

[56]

Ėx yakıt  Ėx su  Ėx kaz.yüzey  Ėx baca  Ėx yıkım

[57]

Ėx yakıt  Ėx su  İ tersinmezlik

[58]

Ėx su  Ėx su.çıkış – Ėx su.giriş

[59]

Isıtma Kazanında oluĢan toplam Tersinmezlik;

İ tersinmezlik  Ėx kaz.yüzey  Ėx baca  Ėx yıkım

[60]

İ tersinmezlik  Ėxyakıt  Ėx su

[61]

4.4.3. Isıtma Kazanı Su Devresinden Elde Edilen Ekserji Kazancının Hesaplanması (ΔĖxsu)

Ėx su  Ėx su.çıkış – Ėx su.giriş

[62]

Ėx su  msu·  h su.çıkış – h su.giriş  – T0· (ssu.çıkış – ssu.giriş ) 

[63]

ΔĖxsu : Su devresinden elde edilen ekserji kazancı (kW)
h90 =376,92 kj/kg

msu 

h70 =292,98 kj/kg

s90 =1,1925 kj/kgK

s70 =0,9549 kj/kgK

Qısıtma
1750

(h90  h70 ) (376,92  292,98)

[64]

ṁsu=20,848 kg/s=75053,61 kg/h T0 : 273 K
ΔĖxsu =(20,848) ·[(376,92-292,98)-273 ·(1,1925-0,9549)] ΔĖxsu = 397,684 kW
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4.4.4 Isıtma Kazanında Meydana Gelen Tersinmezliğin Hesaplanması (Ġtersinmezlik);

İ tersinmezlik  Ėxyakıt  Ėx su

Ġtersinmezlik = 2481,80-397,684

[65]

Ġtersinmezlik = 2084,11 kW

4.4.5 Isıtma Kazanı Ekserji Veriminin Hesaplanması (ηekserji)

Exsu
Ex yakıt

ekserji 

ekserji 

Exsu 397, 684

Ex yakıt 2481,80

ηekserji = 0,16

4.5.Isıtma Kazanı To=-6,-3, 0, 3, 6, 9, 12, 15˚C ve 90-70˚C ÇalıĢma Aralığındaki Termodinamik
Verilerin Analizi
Isıtma kazanı için, TO=0˚C ve 90-70˚C aralığındaki hesaplamalar yukarıda detaylı Ģekilde
gösterilmiĢtir. TO=-6,-3,3,6,9,12,15˚C ve 90-70˚C aralığındaki hesaplamalarda benzer Ģekilde
yapılarak Tablo 5 de gösterilmiĢtir.
Tablo 5. TO= -6,-3, 0, 3, 6, 9, 12,15˚C ve 90-70 ˚C çalıĢma koĢullarındaki termodinamik analizler
Qısıtma
(kW)
2095
1923
1750
1578
1405
1233
1060
888

Qyanma
(kW)
2327,78
2136,11
1944,44
1752,78
1561,11
1369,44
1177,78
986,11

qyanma
(kj/kmol)
46364,65
46416,87
46469,09
46520,72
46572,94
46624,69
46676,91
46728,53

T0
(°C)
-6
-3
0
3
6
9
12
15

Ėxyakıt

(kW)
2977,55
2729,40
2481,80
2234,76
1988,24
1742,26
1496,80
1251,89

∆Exsu (kW)
427,405
412,545
397,684
382,823
367,963
353,102
338,242
323,381

ṁyakıt
(kg/h)
180,74
165,67
150,64
135,64
120,67
105,74
90,84
75,97

Ėxters.

(kW)
2550,14
2316,86
2084,11
1851,94
1620,27
1389,16
1158,56
928,51

ηekserji
%
0,144
0,151
0,160
0,171
0,185
0,203
0,226
0,258

5. SONUÇ
“Merkezi ısıtma sistemlerinin termodinamik analizi ve yanma havası sıcaklık değiĢimlerinin ekserji
verimliliğine etkisinin incelenmesi” isimli çalıĢmanın içeriğinde; Isıtma kazanı, klima santrali, fancoil ve
eĢanjör gibi merkezi ısıtma bileĢenlerinin enerji ve ekserji hesaplamalarıyla ilgili detaylı bilgiler
sunulmuĢtur. Ġstanbul Bakırköy’de bulunan bir kamu binasının Merkezi ısıtma sistemi bileĢenleri
incelenerek enerji ve ekserji analizleri yapılmıĢ ve her birinin enerji ve ekserji verimleri hesaplanmıĢtır.
DıĢ hava sıcaklığı, yanma havası sıcaklığı ve gidiĢ-dönüĢ suyu sıcaklık farkının ekserji verimliliği ve
yakıt tüketimine olan etkileri incelenmiĢ ve bu etkiler sayısal verilerle ifade edilmiĢ ve sistem üzerinde
teorik iyileĢtirmeler yapılmıĢtır.
Fancoil ünitesi tip1 için enerji verimi 0,91 ekserji verimi 0,388; Klima santrali 01 için enerji verimi 0,89
ekserji verimi 0,368; Isıtma kazanı enerji verimi 0,90 ekserji verimi 0,16; EĢanjör ünitesi enerji verimi
0,893 ekserji verimi 0,438 olarak hesaplanmıĢtır. ÇeĢitli değiĢkenler incelenerek; dıĢ hava sıcaklığı
arttıkça tersinmezlik miktarının azaldığı, ekserji veriminin arttığı ve tüketilen yakıt miktarının azaldığı
görülmüĢtür.
-6˚C dıĢ hava koĢullarındaki ekserji verimi 0,144 yakıt tüketimi 180,74 kg/h; -3˚C dıĢ hava
koĢullarındaki ekserji verimi 0,151 yakıt tüketimi 165,67 kg/h kg/h ve 0˚C dıĢ hava koĢullarındaki
ekserji veriminin 0,160 yakıt tüketiminin 150,64 kg/h olduğu ve dıĢ hava sıcaklığı arttıkça ekserji
veriminin arttığı görülmüĢtür.
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Model binanın yakıt tüketim miktarı; ısıtma kazanı 0˚C ve 90-70 ˚C aralığında çalıĢtığı kabul edilerek
bir aylık ısıtma sezonu için hesaplanarak Toplam Tüketilen Yakıt Miktarı 1710818,48 kWh olarak
bulunmuĢtur. Bir sezon için tüketilen toplam yakıt bedeli 171.595,09 TL olarak hesaplanmıĢtır.
3

TO= 0˚C ve 90-70 ˚C çalıĢma aralığında 1 m doğalgaz %100 taze hava ile yanma gerçekleĢtirdiğinde
ekserji verimi 0.160 olarak gerçekleĢmektedir.%90 taze hava ile yanma gerçekleĢtiğinde ekserji verimi
0.144 ve %80 taze hava ile yanma gerçekleĢtiğinde ekserji verimi 0.128 olmaktadır. Yanma havası
miktarı azaldıkça ekserji verimi de azalmaktadır.
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BİR SICAK SU DEPOLAMA TANKININ ŞARJ VE DEŞARJ
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ÖZET
Isıl tabakalaĢmalı sıcak su depolama tankları (akümülatör), ısıtma ve evsel güneĢ enerji sistemlerinde
yaygın olarak kullanılmaktadır. Isıl tabakalaĢma, mevcut enerji kaynağı düzensiz olduğunda sistemin
verimini artırmak amacıyla kullanılan etkili bir yöntemdir. Isıl tabakalaĢma, depoya giriĢ ve çıkıĢtan
kaynaklanan karıĢma, çevreye ısı kaybı ve deponun geometrisi gibi faktörlerden etkilenir. Isıl
tabakalaĢmalı depolama tanklarının tasarımında deneysel ve sayısal (Hesaplamalı AkıĢkanlar
Dinamiği, HAD) yöntemlere baĢvurulmaktadır. Akümülatörden Ģarj ve deĢarj iĢlemlerinde sıcaklık
tabakalaĢmasının uzun kullanım sürelerinde en az etkilenmesi ve kullanım suyunun çok az
değiĢiklerle sağlanılıyor olması amaçlanır. Bu nedenle sayısal modellemelerde bu etkilerin
araĢtırılması önem arz eder. Bu çalıĢmada, 250 L hacme sahip, helisel serpantinli, dikey bir
akümülatörün içindeki ısıl tabakalaĢma, HAD ile incelenmiĢtir. HAD simülasyonlarında, 5 saatlik Ģarj
ve deĢarj durumu ele alınmıĢtır. Farklı serpantin giriĢ sıcaklığı ve debilerinde, sıcaklık dağılımları
hesaplanmıĢtır. Bulgular, literatürde yer alan deneysel verilerle karĢılaĢtırılarak yöntemin doğrulaması
gerçekleĢtirilmiĢtir. Buna göre referans alınan Zachar vd. (2003) tarafından verilen sonuçlara kıyasla,
yüzde bağıl hata, % 2'nin altında bulunmuĢtur.
Anahtar kelimeler: Isıl tabakalaĢma, sıcak su depolama tankı, doğal taĢınım, Enerji depolama,
hesaplamalı akıĢkanlar dinamiği.

ABSTRACT
Hot water storage tanks (accumulators ) with thermal stratification, is widely used in heating and
domestic solar energy systems. Thermal stratification is an effective method which is used to increase
the efficiency of the system when the existing energy sources is uneven. Thermal stratification is
influenced by factors such as, mixing in the tank resulting from the inlet and outlet, the geometry of the
tank and heat loss from storage to the environment. Thermal stratification in the design of the storage
tank can be obtained utilizing experimental and numerical (Computational Fluid Dynamics, CFD)
methods. In the charging and discharging processes, the aim is to have the thermal stratification so
that minimum changes occur in the temperature of the discharge water. Therefore, it‟s important to
investigate these effects by numerical modeling. In this study, the thermal stratification inside a 250 L
vertical hot water storage tank with an immersed heat exchanger is investigated using CFD. In CFD
simulations, 5-hour charge and discharge modes are taken into consideration. Temperature fields are
obtained for different inlet temperatures and flow rates. The results are validated by comparing with
the experimental data in the literature.
Key Words: Thermal stratification, hot water storage tanks, natural convection, energy storage,
computational fluid dynamics
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1. GİRİŞ
Enerji depolamanın anlamı, bir enerji formunun, daha sonra faydalı bir iĢlemde kullanılmak üzere
saklanmasıdır. Enerji ve enerjinin depolanması, mühendisliğin en önemli konularından biridir. Enerji
üretimi veya tüketimi, enerjinin temin edildiği kaynağa bağlı olarak süreksiz olabilir. Enerjinin
depolanmasında, hem enerji giriĢi hem de yük değiĢken ise, bu durumda tercih edilebilecek iki
seçenek vardır; Birincisi enerji ihtiyacını enerji giriĢine uydurmak, ikincisi ise enerjiyi daha sonra
kullanmak üzere depolamaktır. Isı kaynağı miktarı ve enerji ihtiyacı arasında oluĢabilecek farklılık ısıl
enerji depolama yöntemi ile çözülebilir. Ġhtiyaç duyulan ısı miktarı ile yenilenebilir enerji kaynağından
elde edilebilecek ısı miktarı arasındaki farkın derecesi uygulanacak depolama yöntemini ve
depolanacak ısı miktarını belirler.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının depolanması ile ilgili temel sorunlarından biri‟de, enerjinin nasıl
depolanacağıdır. Günümüzde bu sorun etkin ve ucuz ısı depolama (akümülatör) sistemlerinin
geliĢtirilmesi ile çözüme kavuĢturulmaya çalıĢılmaktadır. Isıl enerji depolama sistemleri (akümülatörler)
üzerine birçok bilimsel çalıĢma yapılmıĢ ve yapılmaya devam edilmektedir. Bu sistemlerin temel
özellikleri; yüksek depolama kapasitesi, yüksek Ģarj-deĢarj verimi, kayıp kapasitesi az olması, uzun
ömürlü olması, ucuz, enerji yoğun olması, depolama ünitesinde ısıl tabakalaĢma, ısı ilavesi veya
tahliyesi için güç gereksinimi, çalıĢma sıcaklık aralığı olarak sayılabilir.
Abdoly ve Rapp [1] tarafından yapılan çalıĢmada, tabakalaĢmıĢ depo içinde sıcaklık düĢüĢü, iletim
modeline göre teorik olarak hesaplanmıĢtır. Bu durum karıĢım, girdap akımları ve düĢüĢe yol açan
diğer mekanizmaları ihmal ettiği için bir tabakalaĢmıĢ ısıl hatlı depolama tankının performansı için bir
üst limit oluĢturmaktadır. Hesaplama her boyut, sıcaklık ve yalıtım seçimi için yapılabilmektedir. Elde
edilen sonuçlara göre; yalıtımdan havaya taĢınımla olan ısı transferi ısıl hat boyunca iletimle olan ısı
transferinden daha büyük ısı kaybına yol açmaktadır. Bu çalıĢmada statik ve dinamik modların da
deneyleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Statik mod deneylerinde sabit bir ısıl hat elde edilmiĢ ve ısıl hattın
üstünde ve altında belli aralıklarla sıcaklık ölçümleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Isıl hattın oluĢması sırasında
bir miktar karıĢma meydana çıkmıĢ, bu da hesaplamalarda yer almayan bir geniĢlemeye yol açmıĢtır.
Bunun dıĢında, ısıl hattın yayılmasının iletim modeli ile hesap edilmiĢ olandan çok az miktarda farklı
olduğu gözlemlenmiĢtir. Ayrıca, daha ince duvarlara sahip bir tankın kullanılmıĢ olması durumunda,
deneyler ve teorik hesaplamalar arasında uyum olacağı belirtilmiĢtir. Dinamik deneyler hem aĢağı hem
de yukarı yönde hareket eden bir ısıl hat ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Sonuçlar baĢlangıçtaki ısıl hattın 0,2
ft/dak‟nın altındaki doğrusal hızlarda mükemmel bir Ģekilde korunduğunu göstermiĢtir.
Mo ve Miyatake [2], sıcak su depolama tanklarında oluĢan türbülanslı akıĢlı ısıl tabakalaĢma üzerine
sayısal çalıĢma yapmıĢlardır. ÇalıĢma, sıcak akıĢkan ile soğuk akıĢkanın yer değiĢtirmesi ile oluĢan
türbülanslı akıĢ alanının tankdaki ısıl tabakalaĢmaya etkisini içermektedir. Türbülanslı akıĢ alanını
“Quick” metodu ile çözmek için iki boyutlu enerji eĢitlikleri kullanılmıĢtır. Enerji eĢitliliğin çözümünde
kullanılan “Quickest‟‟ ve „‟Upwind‟‟ metotlarının zamana bağlı akıĢ ve sıcaklık alanlarının üzerindeki
etkileri tartıĢılmıĢtır. Deneysel sonuçlar ile birlikte sunulan sayısal yaklaĢım sonuçlarının
karĢılaĢtırılması ısıl depolama tanklarındaki ısıl tabakalaĢma karakteristiklerinin tayinini sağlamıĢtır.
Haller vd. [3], tarafından yapılan bir çalıĢmada ısı enerji deposunun tabakalaĢma verim hesabı için
termodinamiğin ikinci yasasına dayanan yeni bir yöntem geliĢtirilmiĢtir. Isı kaybı etkisi, deneysel ve
teorik olarak ortaya konmuĢtur. Buna göre, teorik olarak, tabakalaĢma verimin entropiye veya
ekserjiye bağlı olarak hesaplanması, bir fark oluĢturmamaktadır. Pratikte ekserji dengesi, hesap
belirsizliklerinden daha az etkilenir. Ayrıca entropi dengesi kullanımı da tavsiye edilmemektedir. Bu
çalıĢmada Ģarj-deĢarj ve bekleme iĢlemlerini içeren deney sonuçlarından elde edilmiĢ olan
tabakalaĢma verimlerinin karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır. Bu da direk olarak Ģarj ve deĢarj edilen bir
depolama tankının karıĢma davranıĢları hakkında anlamlı fikirler vermektedir. Yeni yöntem, ısı enerji
depolarının ve depo bileĢenlerinin tabakalaĢma verimlerinin karĢılaĢtırılması konusunda büyük bir
potansiyele sahiptir.
Geczy ve Farkas [4], tarafından yapılan bir çalıĢmada, güneĢ enerjisi sistemlerinde kullanılan bir ısıl
enerji deposundaki, tabaka sıcaklıklarının modellenmesi için Yapay Sinir Ağları‟na dayanan (YSA) bir
model tanıtılmıĢtır. Bu modelleme yerel sıcak su sisteminin ölçülmüĢ değerlerine dayanarak
yapılmıĢtır. Sekiz eĢit parçaya bölünmüĢ tankın içindeki dikey yöndeki sıcaklık dağılımı; depolama
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tankı sıcaklığının beĢ dakikalık ortalaması, çevre sıcaklığı, güneĢ ıĢınımı, toplayıcının devre debisi,
tabakaların sıcaklığı ve yük sıcaklığı verileri kullanılarak hesaplanmıĢtır. Tanıtılan YSA modeli,
yükleme süreleri ve yükler arasındaki dönemlerini açıklayan iki bölümden oluĢmaktadır. Tanımlanan
model çalıĢma süresi boyunca kabul edilebilir sonuçlar vermiĢtir. Ortalama sapma değeri çalıĢma
boyunca 0,22 ᵒC, doğrulama boyunca da 0,24 ᵒC olarak bulunmuĢtur.
Darci vd. [5], tarafından yapılan çalıĢmada, yatay bir silindirik depolama tankı içindeki üç boyutlu
sıcaklık ve hız alanlarının sayısal analizi yapılmıĢtır. ÇalıĢmada laminer doğal taĢınım olayı ve
sıcaklığın dikey tabakalaĢması dikkate alınmıĢtır. GeliĢtirilen üç boyutlu zamana bağlı sayısal kodla
sonlu hacimler yöntemi, enerji ve momentum denklemleri ile çözülmüĢtür. Tankın içindeki deĢarj
iĢlemleri boyunca, tabakalaĢmalı sıcaklık profillerinin deneysel olarak elde edilen sonuçları ile uyumlu
olduğu görülmüĢtür. ÇeĢitli simülasyonlara dayanarak, tankın içindeki ısıl tabakalaĢmanın derecesini
belirlemek için ısıl ve geometrik parametrelere dayanan bir korelasyon önerilmiĢtir. Bu korelasyona
dayanılarak zamanla oluĢan sıvı sıcaklık profillerini tahmin etmek için bir ifade önerilmiĢtir. Bu bilgiler,
akıĢkanın ısıl tabakalaĢma derecesi ile global veriminin arttığı sistemler ve güneĢ enerjili termosifon
sistemleri gibi pek çok uygulamada oldukça önemlidir. BaĢka bir uygulamada tank direkt olarak güneĢ
kolektörüne bağlanmıĢtır. Bunun amacı, giriĢ jetinin önünde engelleme levhası olması ve olmaması
durumundaki giriĢ jet pozisyonunun ısıl tabakalaĢmanın korunumuna etkisinin araĢtırılmasıdır.
Sonuçlar, bölme plakasının giriĢ jetine yakın hız ve sıcaklık alanlarını değiĢtirerek daha iyi bir ısıl
tabakalaĢmaya izin verdiğini göstermiĢtir. Ayrıca uygun giriĢ jet pozisyonunun seçimi daha etkili bir ısıl
tabakalaĢma oluĢumunu sağlamıĢtır. Depolama tankının bu tür iç dinamikleri ve bazı diğer yönleri
ortaya konmuĢ ve tartıĢılmıĢtır. ÇalıĢılan durumlarda, üst tarafın yanındaki giriĢ jeti daha büyük bir ısıl
tabakalaĢma yol açmıĢtır. Bununla birlikte, jet giriĢ sıcaklığı uzun bir süre boyunca sabit kalır ve
sıcaklığı bu nedenle aynı yükseklik için tanktaki suyun sıcaklığına yaklaĢırsa, elde edilen sıcaklık
profillerinin giriĢinin çapın 2/3‟ü yüksekliğine yerleĢtirilmesi durumundakiyle benzer hale geldiği
görülmüĢtür.
Pektemir vd. [6], tarafından sunulan sayısal çalıĢmada, mantolu sıcak su tankı içerisine farklı
geometrik Ģartlarda yerleĢtirilen iki engelin, tank içerisindeki sıcaklık tabakalaĢmasını nasıl etkilediği
nümerik olarak incelenmiĢtir. Engel olarak sabit boyutlarda düz silindirik ve ortası delik silindirik engel
tipleri seçilmiĢtir. Bunların tanka ve birbirlerine göre mesafeleri değiĢtirilerek yirmi farklı geometrik form
için çözümlemeler yapılmıĢtır. Yaptığı nümerik çalıĢmada, en iyi sıcaklık tabakalaĢmasının sağlandığı
geometrik Ģartlar belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Yapılan analizlerde iki engel yerleĢtirilerek, en iyi
tabakalaĢmanın, birinci engelin tank tabanına yakın olduğu ve birinci engel ile ikinci engel arasındaki
mesafenin 100 mm civarında olduğu geometrik Ģartlarda gerçekleĢtiği sonucuna elde edilmiĢtir.
Devore vd [7], tarafından sunulan araĢtırmada, bir dikey silindirik sıcak su deposu tasarlanmıĢ ve
içinde dikey serpantin, bölme ve termal diyot yerleĢtirilmiĢtir. Termal diyotlar, pasif cihazlardır ve
kaldırma kuvveti (Buoyancy) ve doğal taĢınım nedeniyle yukarı doğru yükselen sıcak suyun yoğunluk
farkı nedeniyle karıĢtırmasını engellemek için kullanılmaktadır. Sayısal çalıĢmalarda engelleyici
levhanın pozisyonu ve diyot sayısı değiĢtirilerek simülasyonlar yürütülmüĢtür. Sayısal ve deneysel
sonuçlardan, optimum bir tasarım elde edilerek, iki bölme levhası ve dört diyot belirli mesafelerde
depo içerisine yerleĢtirilmiĢtir. Buna ek olarak termal diyotların uzunluğu ve çapının sıcaklık dağılımını
büyük ölçüde etkilediği ortaya çıkmıĢtır. Termal diyotlar ve bölümleri doğal taĢınım akımlarını
kolaylaĢtırmak ve etkisinden yararlanarak tabakalaĢmayı uzun süre korumak için kullanılmıĢtır. Deney
ve sayısal sonuçlar bölme levhaların ve diyotların tasarlanan depo içerisine konulmasının sıcaklık
tabakalaĢmasını ve su ısıtma sistemlerindeki verimi arttırdığını kanıtlanmıĢtır.
Taheri [8], yaptığı sayısal çalıĢmada, absorbsiyonlu ısı pompası sisteminde bulunan ısıl depolama
tankında meydana gelen Ģarj iĢlemini incelemiĢtir. HAD simülasyonu ile depo boyutları, sıcak su giriĢ
debi ve sıcaklığının ısıl tabakalaĢma üzerindeki etkisini araĢtırmıĢtır. Elde edilen HAD modeli
simülasyon sonuçlarından biri referans alınarak daha önce baĢka birinin yaptığı deneysel sonuçlar ile
karĢılaĢtırmıĢtır. Yapılan sayısal çalıĢmalarda depo içerisine üstü üste koni Ģeklinde olan bir
tabakalaĢma malzemesi konulmuĢ ve analizler gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan analizlerde depo
içerisindeki malzemenin ve sıcak akıĢkanın giriĢ koĢullarının soğuk akıĢkanda meydana gelen
karıĢma olaylarının üzerindeki etkisi incelenmiĢtir. Bu karıĢma olayları en aza indirilerek ısıl
tabakalaĢma ve ısı pompası sisteminin verimi arttırılmaya çalıĢılmaktadır.
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Bu çalıĢmada, güneĢ enerjisi ve ısı pompası sistemlerinde kullanılan 250 litrelik ticari bir ısı depolama
tankı (ġekil 1) sayısal olarak incelenmiĢtir. ÇalıĢmanın amacı, akümülatör içerisindeki su sıcaklığının
istenilen seviyeye ulaĢabilmesi için gereken Ģarj iĢlemine dair, farklı giriĢ sıcaklıkları ve sıcak su
debilerinin ısıl tabakalaĢmaya olan etkisinin incelenmesidir. Ayrıca kullanım esnasında soğuk su
debisinin ısıl tabakalaĢmaya etkisi de sayısal olarak incelenmiĢtir

Şekil1. Sıcak su tankının kesit görünüĢü ve fiziksel büyüklükleri

2. ISIL TABAKLAŞMA
Isıl tabakalaĢmanın oluĢma nedeni, akıĢkan içinde var olan sıcaklık farklarından dolayı ortaya çıkan
doğal taĢınım mekanizmasıdır. AkıĢkan içindeki sıcaklık dağılımı, yoğunluğun konuma göre
değiĢkenlik göstermesine sebep olur. Yoğunluk farklarına bağlı olarak meydana gelen kaldırma
kuvveti etkisi ile sıcak ve daha az yoğun akıĢkan yükselerek depoda bir sıcaklık gradyanı oluĢturur.
Böylece, tankın alt kısmı daha düĢük sıcaklıkta olacak Ģekilde bir ısıl tabakalaĢma ortaya çıkar. Aynı
miktarda ısı depolanmasına rağmen farklı derecelerde tabakalaĢma oluĢumu ġekil.2‟de
gösterilmiĢtir.[9]

sıcak bölge
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sıcak bölge

ısıl hat

z

(b)

z

ısıl hat

soğuk bölge

(c)

üniform
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soğuk bölge

T

T

T

Şekil 2. Aynı miktarda ısı depolanmasına rağmen, farklı sıcaklıklarda tabakalaĢma oluĢumu: (a)
yüksek tabakalaĢma (b) orta ölçekli tabakalaĢma (c) hiç bir tabakalaĢmanın olmadığı tam karıĢım
durumu. [9]
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3.MATEMATİKSEL MODEL
Kütlenin korunumu (süreklilik), momentum ve enerji denklemleri mevcut problemin temel
denklemleridir. SıkıĢtırılamaz, zamanla değiĢen ve Bousinnesq yaklaĢımı ile doğal taĢınımın
modellendiği bir problem için bu denklemler

(1)
(2)
(3)
Burada
viskoz gerilme tensörü, β ısıl genleĢme katsayısı, Cp
akıĢkanın sabit basınçta özgül ısısı, k ısı iletim katsayısı, T sıcaklık, ρ akıĢkan yoğunluğudur. Mevcut
çalıĢmada, bu denklemlerin sonlu hacimler yöntemine dayalı sayısal çözümleri elde edilmektedir. Bu
hedef doğrultusunda bir ticari yazılım olan ANSYS Fluent 14.5.7 ile HAD simülasyonları
gerçekleĢtirilmektedir.

4. HAD SİMÜLASYONLARI
ÇalıĢmada çözülecek problemin ağ oluĢturulmuĢ geometrisi ġekil 3‟te görülmektedir. AkıĢ ve ısı
transferine iliĢkin parametrelerde büyük değiĢimlerin gerçekleĢtiği serpantin boru içinde, dıĢında ve
etrafında sık ağ, deponun geri kalan kısımlarında ise daha seyrek ağ tercih edilmiĢtir. Problem,
Kartezyen koordinat sisteminde incelenmiĢtir.
(a)

(b)

Şekil 3. Sıcak su depolama tankında sayısal çözüm ağ yapısı a) yüzey ağı b) iç bölge ağı
ÇalıĢmada elde edilen sonuçların ağ sayısından bağımsızlığını göstermek için farklı ağ sayılarındaki
sonuçlar karĢılaĢtırılmıĢtır. Probleme ait bütün parametreler sabit tutularak değiĢik ağ sayılarında
çözümler gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan analizlerde 93531, 263369, 281252 ve 750563 sayılarında hücre
sayısı değiĢtirilerek analizler tamamlanmıĢtır. ġekil 4, beĢ saatlik Ģarj süresi boyunca depolama
tankının merkezinde ve 1400 mm yükseklikteki bir noktada kaydedilen sıcaklığı göstermektedir
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Şekil 4. Farklı ağ sayılarında, tank ekseni üzerinde 1400 mm yükseklite ki noktada sıcaklığın zamanla
değiĢimi
Burada gerçek değer olarak en yüksek ağ sayısından bulunan sonuç referans olarak alınıp, diğer
ağların bağıl hatası hesaplanmıĢtır. Buna göre ortalama bağıl hata, 263369 hücre sayısı için %1,038,
281252 hücre sayısı için ise %0,000273‟tür. Hatanın küçük olduğu görülerek çalıĢmanın devamında
bu mertebede 348600 bir ağ boyutu tercih edilmiĢtir.
Yapılan çözümlerde çeperlere kaymama koĢulu ve adyabatiklik tanımlanmıĢtır. Serpantin boruların
cidarlarından ısı transferi olduğu için cidarlara “cidar iletim” sınır Ģartı atanmıĢ ve serpantinlere et
kalınlığı 1 mm tanımlanmıĢtır. ġarj iĢleminde serpantin boruya ve deĢarj iĢleminde depoya giriĢ Ģartı
“giriĢ hızı”, çıkıĢ Ģartı ise “çıkıĢ basınçı” olarak programa girilmiĢtir. Depolama tankında olan suyun
sıcaklığı Ģarj iĢlemleri baĢlamadan önce (t=0) su sıcaklığı 19ᵒC ve tankın içerisindeki akıĢkanın hızı
sıfırdır. Sistemin çalıĢma basıncı ise atmosfer basıncı olan 101,325 kPa alınmıĢtır. Yapılan Ģarj
analizlerde sıcak suyun serpantine giriĢ sıcaklıkları 70ᵒC, 60ᵒC ve 50ᵒC alınmıĢtır. Ayrıca giriĢ debileri
ise 2,8 L/dak, 2,5 L/dak ve 3,6 L/dak olarak alınmıĢtır. DeĢarj analizlerde ise, depo soğuk su giriĢinde
musluk suyunun sıcaklığı 19ᵒC ve giriĢ debileri ise 5 L/dak ve10 L/dak olarak alınmıĢtır. Depoda olan
3
suyun yoğunluğu, doğal taĢınımlı modelleme için Boussinesq seçilip ρ=998,275 kg/m , özgül ısısı
Cp=4182,75 J/kg K, ısı iletim katsayısı k=0,595 W/m K, dinamik viskozitesi µ=0,01036kg/m s ve ısıl
genleĢme katsayısı β=0,18075x10-3 1/K olarak alınmıĢtır. Depolama tankı içerisinden bulunan
bakırdan yapılmıĢ olan serpantin borunun yoğunluğu ρ=8978 kg/m3, özgül ısısı Cp=381 J/kg K ve ısı
iletim katsayısı k=387,6 W/m K olarak programa girilmiĢtir. Kullanılan paket programda türbülanslı
akıĢları modellemek için k-ε realizable modeli seçilmiĢtir.
Yapılan bu sayısal çalıĢmanın doğruluğunun belirlenebilmesi için Zachar v.d.‟nin [10] yaptığı çalıĢma
referans olarak alınmıĢtır. Zachar v.d.‟nin sıcaklık tabakalaĢmasını elde etmek için seçtikleri fiziksel
model üzerinde bu çalıĢmada kullanılan matematiksel model uygulanmıĢtır. Çözümleme yapılan
modelde Zachar v.d.‟nin uygulamıĢ olduğu aynı Ģartlar uygulanarak tank içerisinde eksenel
noktalardaki sıcaklık dağılımları elde edilmiĢtir. Bu çalıĢmanda kullanılan matematik modelin sonuçları
ile Zachar v.d.‟nin bulduğu sonuçlar arasındaki karĢılaĢtırmaya ġekil 5‟te yer verilmiĢtir. Bu Ģekilden de
görüldüğü üzere bulunan sonuç ile kaynaktan alınan sonuçlar iyi bir uyum içindedir. Böylelikle elde
edilen sayısal sonuçların doğruluğu Zachar v.d.‟nin yaptığı çalıĢmanın sonuçları ile karĢılaĢtırılarak
ispatlanmıĢtır [10].
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Şekil 5. Sıcak su deposu içinde 25 dakikada boyutsuz sıcaklık dağılımı (T baĢ=41ᵒC TgiriĢ=20ᵒC
- =1,6 L/dak)

5. SAYISAL ÇÖZÜM
5.1 Şarj İşlemi Sabit Debide
Zamana bağlı olarak yapılan sayısal çalıĢmada, 300 dakikalık Ģarj iĢleminde serpantine giren suyun
giriĢ debisi 2,8 L/dak, sıcaklığı ise 70 ᵒC‟dir ve elde edilen veriler ġekil 6‟de görülmektedir. Bu Ģekilden
anlaĢılacağı üzere deponun baĢlangıçta içindeki su sıcaklığı 19 ᵒC‟dedir. ġarj iĢlemi baĢladığı anda su
ısınmaya baĢlamakta ve 60 dakika sonra ortalama sıcaklık 18,06 ᵒC artarak 37,06 ᵒC‟ye ulaĢmıĢtır.
120 dakika sonra ise ortalama sıcaklık 11,05 ᵒC daha artarak 48,11ᵒC‟ye ulaĢmıĢtır. 180 dakika sonra
ise deponun ortalama sıcaklığı 6,53 ᵒC artarak 54,64 ᵒC olmuĢtur. 240‟ıncı dakikaya gelindiğinde
depodaki ortalama sıcaklık 4,38 ᵒC daha artarak 59,02 ᵒC olmuĢtur. 300 dakikalık Ģarj iĢleminin en
sonunda ise deponun ortalama sıcaklığı 2,61ᵒC daha artarak 61,63 ᵒC‟ye varmıĢtır. ġekil 6‟ten da
görüldüğü üzere deponun içerisindeki sıcaklık ortalamasının artıĢı zaman geçtikçe azalmaktadır.
Bunun sebebi ise serpantin borusu içindeki suyun sıcaklığı ile deponun içerisindeki suyun sıcaklık
farkının azalmasıdır. Ayrıca serpantin borusunun deponun 330 mm yüksekliğinden sonra hemen
hemen üniform bir sıcaklık dağılımı görülmektedir. Bu Ģekilde deponun içerisindeki suyun yaklaĢık
%80‟ inin sıcaklık dağılımı homojendir.
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Şekil 6. Deponun eksenindeki zamana bağlı sıcaklık değiĢimi (TgiriĢ=70 ᵒC ,

=2,8 L/dak)

Termodinamik Sempozyumu Bildirisi

____________________ 1946 _______

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

ġekil 7‟de görülen sıcak su depolama tanklarının içindeki sıcak dağılımı z-r düzleminde çizilmiĢtir.
ġekilde 60, 120, 180, 240 ve 300‟ üncü dakikadaki depo içerisindeki sıcaklık dağılımı görülmektedir.
Ġlk 60 dakikalık Ģarj iĢleminin süresi sonunda depo içerisindeki suyun sıcaklık dağılımının karmaĢık
olduğu görülmektedir. Bu Ģekilden de görüldüğü üzere doğal taĢınım ile serpantin boruları etrafında
ısınan su kütleleri deponun üst kısmına ulaĢamadan soğuk su kütleleri ile çarpıĢabiliyor. Deponun üst
kısmına ulaĢabilen sıcak su kütleleri ise orada oluĢan girdap nedeniyle farklı yönlere dağılarak soğuk
su kütleleri ile karĢılaĢıyor. Depo içerisinde oluĢan bu olaylar nedeniyle ilk 60 dakikalık Ģarj süresinin
sonunda homojen bir sıcaklık tabakalaĢması elde edilememektedir. Fakat süre uzadıkça depo
içerisindeki su ile serpantin borularındaki su arasında sıcaklık farkı azalmaktadır. Böylece depo
içerisindeki su hemen hemen her noktada aynı sıcaklığa gelmekte ve sıcaklığa bağlı olarak su kütleleri
arasındaki yoğunluk farkı azalmaktadır. Bu durumda depo içerisindeki su kütlelerinin doğal taĢınımla
olan hareketlerinde yavaĢlamalarına sebebiyet vermektedir. Bu Ģekilde ancak uzun Ģarj iĢlemleri
sonunda depo içerisinde homojen sıcaklık dağılımı elde edilebilmektedir. ġekil 6 ile ġekil 7 arasındaki
Ģekillerde 330 mm den aĢağı olan bölgede ısıl tabakalaĢmanın baĢladığı görülmektedir. Doğal taĢınım
olayında ısınan su kütleleri, yer çekimi ivmesinin aksine yukarıya doğru hareket ettiği için deponun alt
kısmındaki hız vektörleri sıfıra yakın olmaktadır. Bu nedenle serpantin boruları ile deponun tabanı
arasındaki kalan kısımda olan su kütlesi çok az bir miktarda ısınmaktadır.
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e

Şekil 7. GiriĢ kesitine dik orta eksen düzlemindeki sıcaklık dağılımı (TgiriĢ=70 ᵒC ,
a-60 dakika, b-120 dakika, c-180 dakika, d-240 dakika e-300 dakika

=2,8 L/dak)

ġekil 8 ile Ģekil 9 Ģarj iĢleminde serpantine giren suyun giriĢ debisi 2;8 L/dak, sıcaklığı ise 60 ᵒC‟ ve
50ᵒCdir olup sıcaklık dağılımları verilmiĢtir.
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Şekil 8. Deponun eksenindeki zamana bağlı sıcaklık dağlımı (TgiriĢ=60 ᵒC ,

=2,8 L/dak)

Şekil 9. Deponun eksenindeki zamana bağlı sıcaklık dağlımı (TgiriĢ=50 ᵒC ,

=2,8 L/dak)

ġekil 10‟den de görüldüğü üzere 60 dakikalık Ģarj iĢleminde farklı giriĢ sıcaklıklarının etkisine bakılırsa,
Ģarj süresi sabit olduğunda giriĢ sıcaklığının artması sıcak su deposunda bulunan suyun daha fazla
ısınmasına neden olmaktadır. Su giriĢ sıcaklığın artmasıyla sıcaklık akümülatör içinde arttığı, fakat bu
artıĢın lineer olmadığı belirtilmiĢtir.
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Depo yüksekliği [ cm]
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Şekil 10. Farklı giriĢ sıcaklıklarındaki 60 dakikalık Ģarj iĢlemi için deponun eksenindeki sıcaklık
dağlımı ( =2,8 L/dak)

5.2 Şarj İşlemi Sabit Sıcaklıkta

Depo yüksekliği [ cm]

Zamana bağlı olarak yapılan sayısal çalıĢmada, 300 dakikalık Ģarj iĢleminde serpantine giren suyun
giriĢ debisi 2,5 L/dak ve sıcaklığı 70 ᵒC olarak alınmıĢtır. Fluent paket programı ile yapılan çözüm ve
elde edilen veriler ġekil 11‟de görülmektedir. Bu Ģekilden anlaĢılacağı üzere deponun baĢlangıçta
içindeki su sıcaklığı 19 ᵒC‟dedir. ġarj iĢlemi baĢladığı anda su ısınmaya baĢlamakta ve 60 dakika
sonra ortalama sıcaklık 17,65 ᵒC artarak 36,65 ᵒC‟ye ulaĢmıĢtır. 120 dakika sonra ise ortalama
sıcaklık 11,09 ᵒC daha artarak 47,75 ᵒC‟ye ulaĢmıĢtır. 180 dakika sonra ise deponun ortalama
sıcaklığı 6,81 ᵒC artarak 54,57 ᵒC olmuĢtur. 240‟ıncı dakikaya gelindiğinde depodaki ortalama sıcaklık
4,27 ᵒC daha artarak 58,85 ᵒC olmuĢtur. 300 dakikalık Ģarj iĢleminin en sonunda ise deponun ortalama
sıcaklığı 2,72 ᵒC daha artarak 61,57 ᵒC‟ye varmıĢtır. ġekil 11‟den da görüldüğü üzere deponun
içerisindeki sıcaklık ortalamasının artıĢı zaman geçtikçe azalmaktadır. DeğiĢen debinin sıcak su
deposu içerisindeki ortalama sıcaklık farkına olan etkisini görebilmek için sabit sıcaklıkta ve değiĢik
debilerde analizler yapılmıĢtır. GiriĢ debisi değerleri 2,8 L/dak ile 2,5 L/dak olarak seçilmiĢ ve 300
dakikalık Ģarj iĢlemleri için analizler gerçekleĢtirilmiĢtir. Çıkan sonuçlara bakıldığında ise iki farklı
çalıĢma sonunda depolarda bulunan ortalama su sıcaklıkları arasındaki farkın 0,06 ᵒC olduğu
görülmüĢtür.
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Şekil 11. Deponun eksenindeki zamana bağlı sıcaklık dağlımı (TgiriĢ=70 ᵒC ,

=2,5 l/dak)

ġekil 12 „de Ģarj iĢleminde serpantine giren suyun giriĢ debisi 3,6 L/dak ve sıcaklığı 70 ᵒC olarak
alınmıĢtır.GiriĢ debisi değerleri 2,8 L/dak ile 3,6 L/dak ve 300 dakikalık Ģarj iĢlemleri için yapılan
analizlerden çıkan sonuçlara bakıldığında iki farklı çalıĢma sonunda depolarda bulunan ortalama su
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Depo yüksekliği [ cm]

sıcaklıkları arasındaki farkın 1,82 ᵒC olduğu görülmüĢtür. 3,6 L/dak ve 2,5 L/dak debileri ile yapılan
analizler sonucunda ise su depoları arasındaki ortalama sıcaklık farkı ise 1,88 ᵒC‟ dir.
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Şekil 12. Deponun eksenindeki zamana bağlı sıcaklık dağlımı (TgiriĢ=70 ᵒC , =3,6 L/dak)
5.3 Deşarj İşlemi
Zamana bağlı olarak yapılan sayısal çalıĢmada, deĢarj iĢleminde depoya giren suyun giriĢ debisi 5
L/dak ve sıcaklığı ise 19 ᵒC olarak alınmıĢtır. Fluent paket programı ile yapılan çözüm ve elde edilen
veriler ġekil 13‟de görülmektedir. ġekil 14 „te sıcaklık dağlımı farklı zamanlarda, görüldüğü gibi burada
ısıl tabkalaĢma kullanım esnasında bariyer gibi davranıĢta ve sıcak su bölgesin kurarak ve karıĢım
yapmadan soğuk su bölgesiyle.
ġekil 1‟5te deĢarj iĢleminde depoya giren suyun giriĢ debisi 10 L/dak ve sıcaklığı ise 19 ᵒC olarak
alınmıĢtır ve sıcaklık dağılım kullanım esansında görülmektedir.
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Şekil 13. Kullanım suyu çıkıĢ sıcaklığının zamanla değiĢimi (TgiriĢ=19 ᵒC , =5 L/dak)
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h

Şekil 14. Kullanım esnasında depo içinde farklı anlardaki sıcaklık dağılımları. (TgiriĢ=19 ᵒC , =5 L/dak)
a-0 dak, b-2,5dak, c-5dak, d-10dak,e-20dak, f-30dak g-40dak, h-50dak
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Şekil 15. Deponun kullanım çıkıĢında zamana bağlı sıcaklık dağlımı (TgiriĢ=19 ᵒC , =10 L/dak)

SONUÇ
Bu çalıĢmada, bir sıcak su tankında ısıl tabakalaĢmanın sayısal yöntemle simülasyonu
gerçekleĢtirilmiĢtir. Öncelikle yöntem, Zachar vd. [10] tarafından daha önce incelenmiĢ bir problem ele
alınarak doğrulanmıĢtır. Daha sonra bu yöntem, 200 litrelik ticari bir sıcak su deposunun simülasyonu
için kullanılmıĢtır. ġarj iĢlemlerinde sıcak suyun farklı giriĢ sıcaklık ve debileri ile deĢarj iĢleminde ise
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soğuk suyun iki farklı debisi için analizler tamamlanmıĢtır. ġarj iĢlemlerine iliĢkin yapılan
simülasyonlardan elde edilen sonuçlardan, giriĢ debisi ile depo ortalama sıcaklığı arasında doğrusal
olmayan bir iliĢki görülmektedir. Buna ek olarak, giriĢ sıcaklığı ile depo ortalama sıcaklığı arasında da
doğrusal bir iliĢki olduğu görülmüĢtür. Ayrıca, Ģarj iĢlemi sırasında, tabakalaĢmanın deponun alt
kısımlarında oluĢtuğu görülmüĢtür. DeĢarj iĢleminde ise, kullanım debisinin artması, sıcaklık
tabakalaĢmasının bozulmasına sebep olmaktadır.
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FARKLI ÖZELLĠKTEKĠ ĠÇ ORTAMLARDA PARTĠKÜL
MADDE (PM) VE KARBON DĠOKSĠT (CO2) SEVĠYELERĠNĠN
MEKÂNSAL VE MEVSĠMSEL DEĞĠġĠMĠ
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ÖZET
Ġnsanlar hayatlarının büyük bir kısmını kapalı ortamlarda geçirmektedir. Bu süreçte çeĢitli hava
kirleticilere maruz kalmaktadırlar. Önemli hava kirleticilerden olan partikül madde (PM) ve Karbon
dioksitin (CO2); gerek insan veya diğer canlı aktiviteleri ve yapı malzemeleri aracılığıyla, gerekse
havalandırma yoluyla dıĢ ortam havasından iç ortam havasına geçiĢi söz konusudur. Havada bulunan
her iki kirletici türünün de olumsuz sağlık etkilerine ve konfor düĢüklüğüne yol açtığı bilinmektedir. Bu
çalıĢmada, Çanakkale ilinin farklı özellikteki (kentsel, kırsal ve endüstriyel) 3 ilçesinde bulunan ölçüm
noktalarında havadan kaynaklı PM ve CO2 seviyelerinin mekânsal ve mevsimsel değiĢiminin
araĢtırılması amaçlanmaktadır. Hava ortamındaki PM, 6 kanallı lazer-ıĢık prensibine dayanan partikül
sayım cihazı ile anlık olarak ve CO2 seviyesi ise kızılötesi (IR) kaynağına dayanan yine anlık ölçüm
cihazı ile ölçülmüĢtür. ÇalıĢmanın sonuçlarına göre; PM ve CO2 seviyelerinin mekânsal değiĢim
gösterdiği bulunmuĢtur. Ġç ortam havasında ölçülen ortalama en yüksek PM ve CO 2 seviyeleri
endüstriyel bölgede gözlenirken; en düĢük ortalama PM ve CO 2 seviyeleri ise kentsel bölgede
gözlenmiĢtir. Mevsimsel olarak ise en yüksek ortalama PM ve CO 2 seviyeleri kıĢ aylarında
bulunmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Ġç ortam hava kalitesi, Karbon dioksit, partikül madde, mekânsal değiĢim,
mevsimsel değiĢim, Çanakkale.

ABSTRACT
People spend most of their times indoors and have exposed to various air pollutants. Particulate
matters (PM) and Carbon dioxide (CO2), one of the major air pollutants, are either being generated
indoors by human/animal activities and building products or infiltrating into indoor air from outdoor by
ventilation. It is known that both air pollutants result in adverse health effects and discomfort problems.
This study was conducted to find the spatial and seasonal variations of CO 2 and PM in 3 towns of
Canakkale with different characteristics (i.e. urban, rural, and industrial). Amount of PM in the air was
measured by a real-time, 6-staged particle counter, based on laser-light source; CO2 level was
measured by a real time instrument, based on infrared (IR) source. Overall results of the study
showed that levels of PM and CO2 showed spatial variations. The highest indoor PM and CO 2 levels
were occurred in rural sampling site, while the lowest indoor PM and CO 2 levels were occurred in the
urban sampling site. The highest levels of indoor PM and CO2, on average, were observed in the
winter.
Key Words: Indoor air quality, Carbon dioxide, particulate matter, spatial variation, seasonal variation,
Çanakkale.
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1. GĠRĠġ
Ġnsanlar hayatlarının büyük bir kısmını kapalı ortamlarda geçirmektedir. Bu süreçte çeĢitli hava
kirleticilere maruz kalmaktadırlar. Önemli hava kirleticilerden olan partikül madde (PM) ve Karbon
dioksitin (CO2); gerek insan veya diğer canlı aktiviteleri ve yapı malzemeleri aracılığıyla, gerekse
havalandırma yoluyla dıĢ ortam havasından iç ortam havasına geçiĢi söz konusudur. Havada bulunan
her iki kirletici türünün de olumsuz sağlık etkilerine yol açtığı bilinmektedir.
Volkanlar, denizler gibi doğal nedenlerden ya da antropojenik olaylar neticesinde oluĢan ve gaz
içindeki ince ya da katı sıvı maddelerin oluĢturduğu karıĢım Partikül Madde (PM) olarak
tanımlanmaktadır ve aerosol olarak da isimlendirilebilmektedir [1]. Aerodinamik çapı 10 μm’den küçük
olan partiküller PM10 ya da kaba partiküller, aerodinamik çapı 2.5μm’den küçük partiküller ise PM 2.5 ya
da Ġnce Partiküller olarak isimlendirilmektedir. Havadaki partiküllerin büyük bir kısmı insan aktiviteleri
sonucunda oluĢmaktadır. PM’in içeriğinde ise amonyum, sodyum, nitrat, iz metaller, klor, karbonlu
maddeler, toprak elementleri ve su vardır [1].
Ġç ortamda bulunan partiküller, iç ortamdaki kaynaklardan ve dıĢ ortamdan içeriye havalandırma
yoluyla gelmektedir. Ortamdaki partiküllerin nedenini belirleyen faktörler; hava-değiĢim oranı, dıĢ
ortam PM seviyesi, iç ortam aktiviteleri, ortama atılan partiküllerin aerodinamik çapları olarak
sıralanabilir [2-4]. Kapalı mekanlardaki partikül maddelerin kaynakları olarak sigara tüketimi, yemek
yapma, hane içerisinde hareket gibi nedenlerle içeride PM oluĢmakta ve dıĢ ortamdan havalandırma
sırasında taĢınımı gibi hareket faktörleriyle de doğrudan etkileĢimlidir.
Ġnce partiküllerin birikim hızları diğer partiküllere göre daha düĢüktür. Ayrıca Bozkurt (2009) yaptığı bir
çalıĢmada PM2.5 ve PM10 değerlerindeki artıĢın insan hareketleri sonucunda arttığını ve rüzgâr
yönünde kirleticilerin taĢınmasına yardımcı olarak konsantrasyonlarını etkilediğini belirtmiĢtir [5].
Trafiğe yakın evlerde iç ortam PM2.5 konsantrasyonlarına ev içi aktivitelerin, dıĢ ortamdaki trafikten
daha fazla katkısı olduğu; trafik katkısını belirleyen faktörün evin yola olan mesafesinin değil,
havalandırma tipinin olduğu belirlenmiĢtir [6].
Havadaki oranı diğer gazlara göre oldukça düĢük olan CO 2, atmosferde oran açısından %0-0.03
civarında bulunmasına rağmen; seviyesinde artıĢ trendi olması sebebiyle hayatın devamı için önemli
bir gazdır. Doğal soluma ve yanma sonucu ortaya çıkan, yanıcı olmayan, renksiz ve kokusuzdur.
Evsel ısınmalarda bacalardan çıkan dumanlar, ulaĢımda egzoz gazları, fabrika ve güç santrallerindeki
atık gazların bileĢiminde genellikle CO2 bulunmaktadır. Atmosfere salınan CO2’nin yaklaĢık %85’i fosil
yakıtların tüketiminden, geri kalanı ise canlıların solunumu ve mikrobiyal canlıların organik madde
ayrıĢtırmasından ileri gelmektedir [7]. Hızla artan fosil yakıt tüketiminedeniyle 1900’lü yılların
baĢlarında 290 ppm olan CO2 konsantrasyonunun, 2006 yılında 381 ppm düzeyinde olduğu
saptanmıĢtır. Atmosferdeki CO2 konsantrasyonu her yıl ortalama 2.3 ppm civarında artmaktadır.
Bunun %30’u okyanus veya bitkilerce tutulmasına rağmen, geri kalan 1.5 ppm’lik miktar atmosferdeki
CO2 oranına eklenmektedir [8].
CO2, zehirsiz olmasına karĢın boğucu bir gazdır; ortamdaki kullanılabilir oksijen konsantrasyonunu
azaltıp, oksijensizlikten boğulmaya neden olur. Ayrıca artan solup alıp verme, insanlarda yorucu iĢleri
yapma yetisini düĢürme, kandaki pH ve pCO2 oranlarını değiĢtirme, böbreklerde kireçlenme ve
alveollerin kapasitesini düĢürme gibi etkileri vardır [9]. Ortamdaki CO2 seviyesi 3.500 ppm değerini
geçtiğinde, merkezi sinir alıcıları etkilenir ve nefes almada eksikliğe neden olur [10]. CO 2 seviyeleri
genellikle; dıĢ ortamda 350-400 ppm arasında değiĢirken; iĢ yerlerinde ülkeler arası kabul görmüĢ
aĢılmaması gereken maksimum değer 5.000 ppm olarak belirlenmiĢtir. Kapalı ortam CO 2 değerleri
1.000 ppm’in üstüne çıktığında ise genel olarak mekândaki insanlarda huzursuzluk olduğu
gözlenmiĢtir [11]. ABD’de yapılan bir çalıĢmada, öğrencilerin okullarına yaptıkları devamsızlık ile iç ve
dıĢ ortam CO2 miktarının arasındaki iliĢki araĢtırılmıĢtır. Okullarda ölçülen CO 2 miktarındaki 1.000
ppm’lik artıĢ ile yılda ortalama olarak %10-20 oranında okul devamsızlıklarının artması arasında iliĢki
olduğu bulunmuĢtur [12].
Bu çalıĢmada, Çanakkale ilinin farklı özellikteki (kentsel, kırsal ve endüstriyel) 3 ilçesinde bulunan
evlerde havadan kaynaklı PM ve CO2 seviyelerinin mekânsal ve mevsimsel değiĢiminin araĢtırılması
amaçlanmaktadır.
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2. MATERYAL VE METOT
Bu çalıĢma, ġekil 1’de gösterildiği üzere Çanakkale ilinin farklı özellikteki 3 ilçesinde bulunan (Merkez:
kentsel, Lapseki: kırsal, Çan: endüstriyel) toplam 121 ölçüm noktasında gerçekleĢtirilmiĢtir. Ölçümler
için genel olarak oturma odaları seçilmiĢtir. 2013 yaz dönemi itibariyle baĢlayan iç ortam PM ve CO 2
ölçümleri, 1 yıl boyunca her ay aynı ölçüm noktasında bir defa örnek almak suretiyle devam etmiĢtir ve
ölçüm noktalarında PM ve CO2 miktarı tayin edilmiĢtir [13].
Havadaki CO2, anlık ölçüm yapan bir cihaz ile (Graywolf Inc., ABD) infrared (IR) kaynağına dayanarak
saptanmıĢtır. PM konsantrasyonlarının ölçümü farklı çap aralarındaki ölçüm yapabilen, 6 kanallı ve
lazer-diyod teknolojisini kullanan, anlık ölçüm yapan bir cihazla yapılmıĢtır (Lighthouse Inc., ABD).
Ölçüm yapılan çap aralıkları; 0.3 μm, 0.5 μm, 1.0 μm, 3.0 μm, 5.0 μm ve 10 μm Ģeklindedir. Kapalı
ortam havasında genellikle 1.0 μm ve altındaki partikül çaplı maddelerin daha çok bulunması
nedeniyle bu cihaz seçilmiĢtir. Ölçümlere yerden ortalama 1-1.5 metre yükseklikten alınmıĢtır.

ġekil 1. Ölçüm noktaları (Çanakkale-Merkez, Lapseki ve Çan)

3. BULGULAR VE TARTIġMA
ÇalıĢmanın yapıldığı ilçelerdeki ölçüm noktalarına ait bilgiler Tablo 1’de verilmektedir. Merkez’de yer
alan ölçüm noktalarının yarısından fazlasında; Lapseki’de yarısında ve Çan’da yarısından azında 1 ila
3 kiĢi yaĢamaktadır. Evde geçirilen süre açısından ise Lapseki ve Çan ilçelerindeki ölçüm noktaları
benzer özellik göstermiĢtir. Buna göre; Merkez’de yer alan ölçüm noktalarında yaĢayan kiĢilerin
yarısından daha azı günlük ortalama olarak 16 saatten az süre ile bu ölçüm noktalarında vakitlerini
geçirirken; Lapseki ve Çan’da yer alan ölçüm noktalarında oturan kiĢilerin 3’te 2’si vakitlerini bu
ortamlarda geçirmektedir. Ortalama iç mekan havalandırma süreleri açısından da Lapseki ve Çan’da
yer alan ölçüm noktalarında benzerlik göstermiĢtir. Buna göre; Lapseki ve Çan’da yer alan ölçüm
noktalarında yaĢayanların %10’undan fazlası, evlerini yıllık ortalama değer olarak 2 saatten daha uzun
süre ile havalandırırken; Merkez’de yer alan ölçüm noktalarının yaklaĢık %70’inde ortalama olarak 2
saatten daha uzun süre ile havalandırma yapılmaktadır.
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Tablo 1. Ölçüm yapılan noktalara ait bilgiler.
Özellik
KiĢi sayısı
<3
≥3
Evde geçirilen ortalama süre (saat/gün)
0-16
>16
Ortalama havalandırma süresi (saat/gün)
<2
≥2

Merkez

Ölçüm noktası
Lapseki

Çan

43.5
56.5

50.0
50.0

53.9
46.1

43.4
56.6

66.7
33.3

66.6
33.4

30.4
69.6

11.1
88.9

5.1
94.9

3.1. PM Seviyesinin DeğiĢimi
ġekil 2’de Merkez, Lapseki ve Çan ilçelerinde yapılmıĢ iç ortam hava kalitesi ölçümlerinin aylık
ortalamalarının değiĢimleri yer almaktadır. 65.670 tanecik/L ve 498.322 tanecik/L arasında değiĢen
toplam PM ortalamalarının ortalaması ise 231.750 tanecik/L’dir. Ġlçelerin ortalamaları dikkate
alındığında; en yüksek iç ortam toplam PM seviyelerinin Çan ilçesinde daha sonra Lapseki ve en
düĢük toplam PM ortalamalara sahip ilçenin ise Merkez ilçenin olduğu görülmüĢtür.
Ölçülen en yüksek iç ortam toplam PM seviyesi Lapseki’de Ocak ayında 1.269.494 tanecik/L olarak
ölçülmüĢtür. Merkez iç ortam toplam PM seviyesi ortalaması 179.815 tanecik/L, Lapseki iç ortam
toplam PM seviyesi ortalaması 247.090 tanecik/L ve Çan iç ortam toplam PM seviyesi ortalaması
268.345 tanecik/L’dir. Ölçüm yapılan 3 ilçenin iç ortam toplam PM ortalaması 231.750 tanecik/L’dir.

ġekil 2. Merkez, Lapseki ve Çan ilçelerinde ölçülen ortalama iç ortam PM seviyelerinin aylara göre
değiĢimi (tanecik/L)
Ġç ortam hava kalitesi ölçümleri neticesinde PMÇan>PMLapseki>PMMerkez sonucu ortaya çıkmıĢtır. Ölçüm
noktalarında yaĢayan insanlara yapılan anket sonuçlarına göre eğitim oranı en yüksek ilçe Merkez,
daha sonra Lapseki ve en düĢük eğitim seviyesi Çan ilçesindedir. Çan ilçesinde ölçüm yapılan ölçüm
noktalarının %72’sine yakını odun ve/veya kömür ve %26’sı doğalgaz ile ısınırken; Lapseki’de %94’ü
odun ve/veya kömür kullanmaktadır. Merkez’de ise %72’i doğalgaz ile ve %28’i odun ve/veya kömür
yakarak ısınmaktadır. Her ne kadar ölçüm noktalarında yaĢayanlar arasında sigara içen kiĢilerin
bulunmasına rağmen, bu noktalarda yaĢayan kiĢiler evlerinde sigara içmediklerini belirtmiĢtir. Çan
bölgesinde yapılan baĢka bir çalıĢmada gerek PM, gerekse Kükürt dioksit ve Azot oksitler açısından
çevre havasındaki kirletici konsnatrasyonlarının çok yüksek olduğu bulunmuĢtur [14]. Çan’da
havalandırma sürelerinin yıllık ortalama değer açısından 2 saatin üzerinde olduğu düĢünülecek olursa;
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havalandırma yoluyla kirletici potansiyeli yüksek dıĢ hava kompozisyonunun iç ortamlarda ölçülen PM
seviyelerine katkısının olabileceği sonucu ortaya çıkmaktadır.
Samsun’da yapılan bir çalıĢmada bazı okul ve kahvehanelerde PM seviyeleri kıĢ ve bahar
mevsimlerinde ölçülmüĢtür. Seçilen ölçüm noktaları trafik ve yerleĢim yerlerine yakınlıklarına göre özel
3
olarak seçilmiĢtir. En yüksek PM10 değeri 196 µg/m ile Ocak ayında derslikte gözlenmiĢtir [11].
Ġstanbul’da ortaokullarda yapılan bir çalıĢmada ölçüle PM seviyelerinin geniĢ bir aralıkta değiĢtiği ve
ölçüm yapılan okullardaki PM seviyelerine trafiğin katkısının olduğu belirtilmektedir [15]. Bir camide
yapılan PM ölçüm çalıĢmasına göre; PM seviyesinin cami içerisindeki kiĢi sayısı ile pozitif yönde iliĢkili
olduğu belirtilmektedir [16].
3.2. CO2 Seviyesinin DeğiĢimi
ġekil 3’de Merkez, Lapseki ve Çan ilçelerinin iç ortam aylık ortalama CO 2 seviyelerinin aylara göre
değiĢimleri yer almaktadır. 565 ppm ile 1.055 ppm arasında değiĢen CO 2 ortalamalarının ortalamaları
798 ppm’dir. CO2konsantrasyonları incelendiğinde, en yüksek iç ortam CO 2 ortalamasına sahip ilçenin
Çan, daha sonra Lapseki ve en düĢük CO2 ortalamasının ise Merkez’de olduğu görülmektedir. Ġç
ortam CO2 seviyeleri incelendiğinde CO2Çan> CO2Lapseki> CO2Merkez sıralaması görülmüĢtür. PM için
yapılan değerlendirme, CO2 için de geçerlidir. Ayrıca dıĢ ortam CO2 seviyeleri ortalamalarında da aynı
sıralama görülmüĢtür.
En yüksek iç ortam CO2 seviyesi Merkez’de Aralık ayında 2.700 ppm olarak ölçülmüĢtür. Merkez iç
ortam ortalama CO2 seviyesi 768 ppm, Lapseki iç ortam CO 2 seviyesi 796 ppm ve Çan iç ortam CO2
seviyesi 830 ppm’dir. Tüm iç ortam ölçümlerinin CO2 ortalaması ise 792 ppm’dir.

ġekil 3. Merkez, Lapseki ve Çan ilçelerinde ölçülen ortalama iç ortam CO 2 seviyelerinin aylara göre
değiĢimi (ppm)
CO2 seviyesi, ortamların havalandırma sürelerinin yeterli olup olmadığını belirlemede kullanılan önemli
parametrelerdendir. Okullarda yapılan bir araĢtırmada havalandırma süresi arttırıldığında CO 2
değerinin hızla düĢtüğü ve maksimum seviye olarak 4.850 ppm’e, ortalama değer olarak ise 2.861
ppm’e kadar yükseldiği belirtilmiĢtir [17]. Genelde ortam havasında 1.000 ppm değeri gözlendiğinde
ortam havasının yeterli kalitede olmadığı ve yetersiz ventilasyon yapıldığı belirtilmekte, ancak CO 2’nn
1.000 ppm’in altında olması ise ortamın sağlıklı ve yeterli kalitede olduğu anlamına gelmediği ifade
edilmektedir [18]. Düz ovalı (2007) tarafından bazı okul ve kahvehanelerde CO 2 seviyeleri kıĢ ve bahar
mevsimlerinde ölçülmüĢtür. En yüksek CO2 değeri 3.184 ppm ile Ocak ayında derslikte gözlenmiĢtir.
Genel olarak CO2 ortalama değerlerin kabul görülmüĢ standartların üzerlerinde olduğu da
vurgulanmıĢtır [11].
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SONUÇ
Ġç ortam hava kalitesi ölçümü sonuçları değerlendirildiğinde, en yüksek toplam PM seviyelerinin
gözlendiği ölçüm noktalarında ortak olarak; günün büyük kısmında ortamda yoğun insan aktivitelerinin
söz konusu olması ve havalandırma yoluyla kirli dıĢ hava kompozisyonun iç ortam PM seviyesinde
artıĢa yol açabildiği görülmüĢtür. Kalabalık ortamlarda insan varlığı nedeniyle artan CO2 seviyesi,
düzenli olarak havalandırma yapılmadığı takdirde yükseliĢe geçmektedir. DüĢük insan aktivitesinin
olduğu ortamlarda daha düĢük CO2 seviyeleri görülmüĢtür. Bu nedenle gerek PM seviyeleri, gerekse
CO2 seviyeleri açısından, iç hava kalitesine dıĢ hava kalitesinin de etkisinin olduğu ve çalıĢmalarda
dikkate alınması gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır.
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UÇUCU ORGANİK BİLEŞİK (UOB) SEVİYELERİNİN FARKLI
ÖZELLİKTEKİ İÇ ORTAMLARDA MEKÂNSAL VE
MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ
Deniz TAŞDİBİ
Sibel MENTEŞE

ÖZET
Bu çalışma, Çanakkale ilinin farklı özellikteki (kentsel, kırsal ve endüstriyel) 3 ilçesinde bulunan
evlerde iç ortam Uçucu Organik Bileşik (UOB) seviyelerinin mekânsal ve mevsimsel değişimini
araştırmak için yapılmıştır. İç ortam havasından UOBler aktif örnekleme prensibine göre sorbent
tüpleri içerisine toplanmıştır. UOB seviyeleri ise Termal Desorber ve Gaz Koramatografi (Alev
İyonlaşma Dedektörü) ile belirlenmiştir. İç ortamlarda gözlenen TUOB seviyelerine yeterli
havalandırma yapılmadığında iç ortam havasının temiz hava ile sirküle olamaması ve UOB
kaynaklarının iç ortamda sıklıkla bulunması neden olmuş olabilir. İç ortamlarda ölçülen en düşük
TUOB seviyeleri ortalama değer açısından yaz mevsiminde gözlenmiştir. İç ortam havasında ölçülen
TUOB seviyelerinin ilçelere göre mekânsal olarak değişim gösterdiği belirlenmiştir. Özellikle yarıkentsel ve kırsal bölgede yer alan evlerde kış döneminde ölçülen TUOB seviyeleri, kentsel bölgede
ölçülenden daha yüksek bulunması nedeniyle ev içi kaynak miktarında artış olmasının sonuçları
etkilediği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çanakkale, iç ortam hava kalitesi, mekânsal değişim, mevsimsel değişim, Uçucu
Organik Bileşikler.

ABSTRACT
This study was conducted to find the spatial and seasonal variations of indoor volatile organic
compounds (VOCs) in 3 towns of Canakkalewith different characteristics (i.e. urban, rural, and
industrial). VOCs were collected onto sorbent tubes according to the active sampling procedure.
Levels of VOCs were detected by means of Thermal Desorber, followed by Gas Chromatography
(Flame Ionization Detector). The reason why levels of indoor TVOC were observed to be high was
probably due to inadequate ventilation, resulting in lack of circulation of fresh air into indoor airand
ubiquitous VOC sources indoors. The lowest TVOC levels, on average, were observed in the summer.
Also, indoor TVOC levels showed spatial variations within the sampled towns. Indoor TVOC levels
were found to be higher in the winter, in particular, at semi-urban and rural sampling sites, compared
to the urban sampling site, indicating the increase in indoor sources.
KeyWords:
Çanakkale,
VolatileOrganicCompounds.

indoorairquality,

spatialvariation,

seasonalvariation,
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1. GİRİŞ
İnsanların vakitlerinin büyük çoğunluğunu kapalı mekânlarda geçirmesi iç ortam hava kalitesinin insan
sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Yapılan çalışmalarda, çoğu durumda, iç
ortam uçucu organik bileşik (UOB) konsantrasyonları, dış ortam UOB konsantrasyonlarına göre
anlamlı derecede yüksek bulunmuştur [1].
İç ortam hava kirleticilerin birçok kaynağı vardır. Kirleticilerden bazıları iç ortamda yapılan yemek
pişirme, temizlik ürünlerinin kullanılması, sigara içimi gibi kişisel aktiviteler sonucunda oluşurken; bir
kısmı da bina yapı malzemeleri, ahşap, halı, yapıştırıcılar, boyalar, ev bitkileri ve banyo malzemeleri
gibi tüketim malzemelerinden yayılmaktadır. Son olarak da bazı kirleticiler dış ortamda ortam
şartlarına bağlı olarak oluşur ve pencere ve kapı vasıtasıyla iç ortama girerler [2-5]. UOB
konsantrasyonlarının seviyelerine bina yapı malzemelerinin yaşı ve türü [6] ve tadilat gibi kişisel
aktiviteler katkıda bulunabilmektedir. Mevsimsel açıdan, kış mevsiminde havalandırmanın daha az
yapılması, iç ortam havasında akümülasyonaneden olur ve bu durum iç ortam UOB seviyelerinde
artışa neden olmaktadır [7,8].
Yapılan çalışmalara göre ölçülen UOB seviyelerinin kent atmosferinde kış mevsiminde daha yüksek
olduğu belirlenmiştir [9,10]. Ayrıca endüstri veya işlek yollar gibi yerel koşullar, endüstriyel, kentsel ve
kent dışı bölgelerdeki evlerin kirlilik miktarlarına etki eder [11]. Kentsel olmayan çevre havasında
ölçülen UOB seviyeleri, genellikle eşzamanlı olarak gerçekleştirilen ölçümlerde kent merkezindeki
seviyelere göre daha düşük bulunmuştur [12].
Olumsuz sağlık etkilerinin havadaki uçucu organik bileşikle olan ilişkisini tanımlayacak yeteri kadar
çalışma bulunmamaktadır. Ancak benzen gibi türlerin kanserojen olduğu bilinmektedir. Yapılan bazı
çalışmalar sonucunda iç ortamda ölçülen UOB seviyelerinin bebekler, çocuklar ve öğrenciler gibi
çeşitli gruplarda solunum fonksiyonlarında azalmaya sebep olduğu ve UOB maruziyeti sonucu cenin
ve bebeklerin çocukluk döneminde alerjik hastalıkların gelişim riskini arttıracak tahribata neden olduğu
tespit edilmiştir [13-18]. Amerika’da yapılan bir çalışmaya göre iç ortamda UOB emisyonunu arttıracak
kaynak yoğunluğundan dolayı, medyan kanser riskinin dış ortama göre 3 kat daha fazla olduğu
hesaplanmıştır [19]. UOB’leremaruziyet, akut ve kronik sağlık etkilerini, duyusal tahriş, sinir sistemi
bozukluğu, astım ve kanser gibi geniş bir yelpazede uyarabilir [20-23].
Bu çalışma, gerek iç hava kalitesine yönelik, gerekse çevre hava kalitesine yönelik olarak az sayıda
çalışmanın yapıldığı Çanakkale ilinin farklı özellikteki (kentsel, kırsal ve endüstriyel) 3 ilçesinde
bulunan evlerde iç ortam Uçucu Organik Bileşik (UOB) seviyelerinin mekânsal ve mevsimsel
değişimini araştırmak için yapılmıştır.

2. MATERYAL VE METOT
2.1. Ölçüm Noktaları
Bu çalışma, Şekil 1’de gösterildiği üzere, Çanakkale ilinin farklı özellikteki 3 ilçesinde bulunan (kentsel:
Merkez, kırsal: Lapseki ve endüstriyel: Çan) toplam 121 ölçüm noktasında gerçekleştirilmiştir.
Ölçümler için genel olarak evlerin oturma odalarında yapılmıştır. 2013 yaz dönemi itibariyle başlayan
iç ortam UOB ölçümleri, 1 yıl boyunca her ay aynı ölçüm noktasında bir defa örnek almak suretiyle
devam etmiştir ve ölçüm noktalarında TUOB miktarı tayin edilmiştir. Ölçüm yapılan noktalardaki
havalandırma süreleri de ortalama değer olarak kaydedilmiştir. Buna göre, ölçüm noktalarında yıl
boyunca ortalama havalandırma süresi yaklaşık 5 saat/gün iken; kış dönemi ortalama havalandırma
süresi yaklaşık 2 saat/gün olarak gözlenmiştir.
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Şekil 1. Ölçüm noktaları (Merkez, Lapseki ve Çan).
2.2. Ölçüm Metodu
Havadaki UOB seviyeleri (µg/m3) US EPA Method TO17; ISO 16017-1 ve Mentese(2009)’da
anlatıldığı gibi yapılmıştır [9,24-25]. Arazi çalışmasıyla belirlenen ölçüm noktalarında, UOB tayini için
çoklu sorbentli örnekleme tüplerinin içerisine düşük akışlı hava pompası vasıtasıyla aktif örnekleme
prensibine göre hava örnekleri alınmış ve herhangi bir kontaminasyona izin verilmeden laboratuvarda
önce Termal Desorber (TD) ünitesinde konsantre hale getirilmiş, sonra ise Gaz Kromatografi-Alev
IyonlaşmaDedektörü (GC-FID) vasıtasıyla ile kaynama noktalarına göre tespit edilerek toplam uçucu
organik bileşik (TUOB) miktarının tayini yapılmıştır.

3.BULGULAR VE TARTIŞMA
TUOB ölçüm sonuçlarına göre en yüksek iç ortam TUOB seviyeleri kış mevsiminde gözlenmiştir
(bakınız Şekil 2). Isınma amaçlı yakıt tüketimi ve havalandırma sıklığının diğer mevsimlere göre kış
mevsiminde daha az olması, gözlenen yüksek TUOB seviyelerine neden olmuştur. İç ortam havasında
ölçülen TUOB seviyelerinin ilçelere göre mekânsal olarak değişim gösterdiği belirlenmiştir. Genel
olarak toplam 1 yıllık ölçüm sonuçları incelendiğinde en yüksek iç ortam TUOBseviyeleri Çan ve
Lapseki’de; en düşük TUOB seviyeleri ise Merkez’degözlenmiştir. Çan’da daha önce yapılan başka bir
çalışmada dış hava kalitesinin partikül madde, SO2 ve NOx açısından civar bölgelerdeki en yüksek
seviyelerde olduğu vurgulanmıştır [26]. Lapseki’ deki ölçüm noktalarında ikamet eden katılımcıların
büyük bir kısmı çiftçilik ile uğraşmaktadır. Bu nedenle yıl boyunca sadece belirli dönemlerde vakitlerini
evleri dışında başka ortamlarda geçirmektedirler; yılın büyük bir kısmında evde bulunmaları; ev içi
aktiviteler nedeniyle iç ortam UOB seviyelerinin yüksek gözlenmesine neden olmuş olabilir. TUOB
seviyelerinin hem mekânsal olarak ilçeler arasında değişim gösterdiği, hem de mevsimsel olarak
değişim gösterdiği bulunmuştur. Çanakkale-Merkez ilçesinin iç ortam TUOB değeri en yüksek kış
mevsiminde; Lapseki ilçesinin en yüksek iç ortam TUOB değeri kış mevsiminde, Çan ilçesinin en
yüksek iç ortam TUOB seviyesi ise sonbahar ve kış mevsimlerinde gözlenmiştir.
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Şekil 2. Mevsimsel ve mekânsal olarak iç ortam TUOB değerlerinin (mg/m3) değişimi (medyan ve
standart sapma).
İlköğretim okullarında yapılan, İç ortam hava konsantrasyonu ve uçucu organik bileşiklerin sağlık
riskinin değerlendirildiği bir çalışmada iç ortam UOB konsantrasyonları dış ortama göre daha yüksek
bulunmuştur. Ayrıca anaokulları ve derslikler arasında kirletici profillerinin farklılık gösterdiği ve
anaokullarında ölçülen konsantrasyonların daha yüksek olduğu belirlenmiştir [27].Kore’de yapılan bir
çalışmada, konut iç ve dış UOB konsantrasyonları ölçülmüş ve orta büyüklükte bir şehir olan Asan ve
bir metropol olan Seoul’de 30 katılımcının her biri için kişisel maruziyet eş zamanlı olarak
karşılaştırılmıştır. Asan’daUOB’lere kişisel maruziyet, konut iç ve dış ortam UOB konsantrasyonundan
daha yüksek bulunmuştur. Bu durum üniversite öğrencileri olan katılımcıların yüksek aktivite
seviyelerini ve yazın evlerinin dışında harcadıkları zamanı yansıtmaktadır [28]. Ankara’da Menteşe ve
arkadaşları tarafından 2009’da yapılan bir çalışmada iç ortamda ölçülen UOB seviyeleri kış
mevsiminde, diğer mevsimlere göre daha yüksek bulunmuştur ve en yüksek iç ortam UOB seviyeleri
kreşlerde gözlenmiştir [29].

SONUÇ
Çalışmanın sonuçlarına göre; genel olarak iç ortam havasında ölçülen TUOB seviyeleri, dış ortam
havasında ölçülen TUOB seviyelerinden daha yüksek olarak gözlenmiştir. Özellikle kış aylarında bu
fark, diğer mevsimlere göre daha yüksek olarak gözlenmiştir. İç ortamlarda TUOB seviyesinin dış
ortamlara göre daha yüksek olmasının sebebi, yeterli havalandırma yapılmamasından dolayı iç ortam
havasının temiz hava ile sirküle olmaması ve iç ortamlarda bulunabilecek UOB kaynaklarının yaygın
olmasıdır. İç ortamlarda ölçülen en düşük TUOB seviyeleri ortalama değer açısından yaz mevsiminde
gözlenmiştir. İç ortam havasında ölçülen TUOB seviyelerinin ilçelere göre mekansal olarak değişim
gösterdiği belirlenmiştir. Özellikle kırsal bölgede yer alan evlerde kış döneminde ölçülen TUOB
seviyeleri, diğer ilçelerde ölçülenlerden daha yüksek bulunmuştur. Çiftçilik ile geçinen, kırsal bölgede
yaşayan ev sakinleri genel olarak bahar dönemine kadar vakitlerinin neredeyse tamamını evlerinde
geçirmektedir. Ayrıca bu bölgede kış döneminde dış ortam havasında ölçülen TUOB seviyesi, iç ortam
havasında ölçülen seviyelerden oldukça düşüktür. Bu nedenle ev içi kaynak miktarında artış olmasının
bu sonuçları etkilediği düşünülmektedir.
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ÖZET
Ġnsanlar hayatlarının büyük bir kısmını kapalı ortamlarda geçirmektedir. Bu süreçte çeĢitli hava
kirleticilere maruz kalmaktadırlar. Önemli hava kirleticilerden biri olan biyoaerosollerin; gerek insan
veya diğer canlı aktiviteleri ve yapı malzemeleri aracılığıyla, gerekse havalandırma yoluyla dıĢ ortam
havasından iç ortam havasına geçiĢi söz konusudur. Havada bulunan biyoaerosoller solunum
sistemini etkiler. Ġç ortamda yaygın olarak gözlenen biyoaerosoller; bakteri ve mantarlardır. Bu
çalıĢmada, Çanakkale ilinin farklı özellikteki (kentsel, kırsal ve endüstriyel) 3 ilçesinde bulunan farklı iç
ortamlarda havadan kaynaklı bakteri ve mantar seviyelerinin mekânsal ve mevsimsel değiĢiminin
araĢtırılması amaçlanmaktadır. Ġç ortam havasından biyoaerosoller aktif örnekleme prensibine göre
biyoimpaktör vasıtasıyla spesifik besiyerleri üzerinde toplanmıĢtır. Ġnkübasyon periyodundan sonra,
örneklerdeki bakteri ve mantar miktarları mikroskop altında sayımı yapılarak Colony Forming Unit
3
(CFU)/m biriminde hesaplanmıĢtır. ÇalıĢmanın sonuçlarına göre; biyoaerosol seviyelerinin mekansal
ve mevsimsel olarak değiĢim gösterdiği ve genel olarak iç ortam havasında ölçülen biyoaerosol
seviyelerinin dıĢ ortamda ölçülen biyoaerosol seviyelerinden yüksek olduğu bulunmuĢtur. Bu durum,
biyoaerosollerin kaynaklarının ve/veya onlar için uygun olan çevresel koĢulların mevsimsel olarak
değiĢtiğini göstermiĢtir.
Anahtar sözcükler: Biyoaerosol, Çanakkale, iç ortam hava kalitesi, mekânsal değiĢim, mevsimsel
değiĢim.

ABSTRACT
People spend most of their times indoors and have exposed to various air pollutants. Bioaerosols, one
of the major air pollutants, are either being generated indoors by human/animal activities and building
products or infiltrating into indoor air from outdoor by ventilation. Airborne bioaerosols affect the
respiratory system. The most dominant bioaerosols indoor air is airborne bacteria and mold. This
study was conducted to find the spatial and seasonal variations of airborne bacteria and mold in 3
towns of Canakkale with different characteristics (i.e. urban, rural, and industrial). Bioaerosols in
indoor air were collected on specific culture media by bioimpactor according to the active sampling
principle. After the incubation period, the amounts of bacteria and fungi were counted as Colony
3
Forming Unit (CFU)/m under a microscope. According to the overall results of the study; levels of
bioaerosols showed spatial and seasonal variations and, in general, levels of indoor bioaerosols were
observed to be higher than levels of outdoor bioaerosols. Hence, it can be concluded that the sources
of bioaerosols and/or the environmental conditions, promoting bioaerosol propagation, depending on
the season.
Key Words: Bioaerosol, Çanakkale, indoor air quality, spatial variation, seasonal variation.
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1. GİRİŞ
Ġnsanlar hayatlarının büyük bir kısmını kapalı ortamlarda geçirmektedir. Bu süreçte kimyasal ve
mikrobiyal kökenli çeĢitli hava kirleticilerine maruz kalmaktadırlar. Önemli hava kirleticilerden biri olan
biyoaeosoller genelde mikrobiyal partikül madde, bitki ya da hayvan kökenli aeorosoller olarak
tanımlanırlar. Patojenik ve patojenik olmayan canlı ya da ölü bakteriler, mantarlar, virüsler bu sınıfa
girer. Aynı zamanda alerjenleri, tahriĢ edici maddeleri, endotoksin ve mikotoksin gibi zararlı
kimyasalları üretirler [1]. Biyoaerosollerin iç hava kirliliğinde payı %5-34’tir [2].
Biyoaerosol maruziyeti insan sağlığını etkileyen önemli bir faktördür. Havada bulunan biyoaerosoller
solunum sistemini etkiler. Biyoaerosoller; Hasta Bina Sendromu [2], Lejyonella, Hipersensitif Pnömoni
[3-4], astım, alerjik sinüzit ve alerjik rinit [4] gibi birçok hastalık ve semptomlara sebep olabilirler. Aynı
zamanda göz, burun, akciğer ve derinin tahriĢ olmasına sebebiyet verebilirler [5]. Bu nedenle
mevsimsel değiĢimin biyoaeresol kompozisyonuna etkisinin incelenmesi hem hava kalitesi, hem de
insan sağlığı açısından önem arz etmektedir.
Biyoaerollerin iç ortamda; evcil hayvanlar, bitkiler, boyalı yüzeyler, duvar kâğıdı, tesisat sızıntıları,
halılar, taban döĢemeleri [2] gibi birçok kaynağı mevcuttur. Gerek insan veya diğer canlı aktiviteleri ve
yapı malzemeleri aracılığıyla, gerekse havalandırma ile biyoaerosollerin dıĢ ortamdan iç ortama geçiĢi
söz konusudur. Ġç ortamda yaygın olarak gözlenen biyoaerosoller bakteri ve mantarlardır. Mantarların
üremesi için optimal bağıl nem (RH) değeri %70 üstü olarak belirlenmiĢtir [6]. Ġç ve dıĢ ortamdan hava
örnekleri alınarak yapılan çalıĢmalar; CO2 [7], sıcaklık ve RH [7-8] gibi faktörlerin biyoaerosol
seviyelerinin değiĢiminde etkili olduğunu göstermiĢtir. Sıcaklık, RH, yağıĢ miktarı, güneĢlenme miktarı,
rüzgâr hızı gibi meteorolojik faktörlerin bakteri miktarına pozitif ve negatif etkileri gözlenmiĢtir [9]. Ocak
2009 - Aralık 2010 yılları arasında Hindistan’da konutlarda yapılan çalıĢmada mantar
konsantrasyonunun dağılımının mevsimsel olarak değiĢtiği kaydedilmiĢtir. Neme bağlı olarak farklı
mantar konsantrasyonu gözlenmiĢ ve mantar konsantrasyonu ile meteorolojik faktörler arasında yakın
korelasyon bulunmuĢtur [10].
ġimdiye kadar yapılan çalıĢmalarda; meteorolojik parametreler, coğrafi konum, ölçüm yöntemleri,
ölçüm yeri (okul, hastane, müze, konut, tepe, mağara, hayvan barınakları vb.) ve iklimdeki değiĢiklikler
zaman zaman farklı sonuçların elde edilmesine sebep olmuĢtur.
Bu çalıĢmada, Çanakkale ilinin farklı özellikteki (kentsel, kırsal ve endüstriyel) 3 ilçesinde bulunan
evlerde havadan kaynaklı bakteri ve mantar seviyelerinin mekânsal ve mevsimsel değiĢiminin
araĢtırılması amaçlanmaktadır. Biyoaerosoller için maksimum ve minimum konsantrasyonların
gözlendiği mevsimler ve buna sebep olan majör faktörler tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Ġç ve dıĢ
ortamdaki bakteri ve mantar konsantrasyonları karĢılaĢtırılmıĢ ve birbirleri arasındaki iliĢki
incelenmiĢtir.

2. MATERYAL VE METOT
2.1 Ölçüm Noktaları
Çanakkale ili Merkez (kentsel), Lapseki (kırsal) ve Çan (yarı-kentsel ve endüstriyel) ilçelerinde bir yıl
süreyle yaz 2013’de baĢlayana ve 1 yıl süreyle yapılan çalıĢmada; 121 farklı evin iç ve dıĢ ortam
havasındaki biyoaerosol ölçümleri yapılmıĢtır (ġekil 1).
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Şekil 1. Ölçüm Noktalarının Harita Üzerinde Gösterimi.
Özellikle endüstriyel ölçüm bölgesinde dıĢ hava kalitesinin de iç hava kalitesini etkileyebileceği
düĢüncesiyle, eĢ-zamanlı olarak dıĢ havadaki biyoaerosoller de ölçülmüĢtür. ÇalıĢmada iç ortama ait
çevresel özellikler ile insan kaynaklı aktiviteler, dıĢ ortamda ise ölçüm istasyonunun bulunduğu
bölgenin farklı özellikleri dikkate alınmıĢtır.
2.2 Ölçüm Metodu
Ġç ve dıĢ ortam havasında bulunan bakteri ve mantarların tespitinde atmosferden dakikada 28,3 L
hava emen tek-basamaklı biyoimpaktör her örnekleme için 5 dakika süreyle kullanılmıĢtır [11]. Ġç ortam
havasından biyoaerosoller aktif örnekleme prensibine göre biyoimpaktör vasıtasıyla spesifik besiyerleri
üzerinde toplanmıĢtır. Bakteriler; Plate-countagar (PCA) besiyerinde 37 ºC’ de 2 gün; mantarlar ise;
Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol (DRBC) besiyerinde 25 ºC’ de 5-7 gün inkübasyon iĢlemine
maruz bırakılarak çoğalması sağlanmıĢtır. Ġnkübasyon periyodundan sonra, örneklerdeki bakteri ve
3
mantar miktarları mikroskop altında sayımı yapılarak Colony Forming Unit (CFU)/m biriminde
hesaplanmıĢtır.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3

5

3

Bu çalıĢamad havadan kaynaklı bakteri ve mantar konsnatrasyonlarının 10 ila 10 CFU/m arasında
değiĢtiği gözlenmiĢtir. Merkez, Lapseki ve Çan ilçelerinde bir yıl boyunca tüm mevsimlerde iç ortamda
bulunan toplam bakteri konsantrasyonun dıĢ ortamdan fazla olduğu tespit edilmiĢtir (ġekil 2). Bu
çalıĢmada iç ve dıĢ ortamda toplam bakteri konsantrasyonunun üç lokasyondada en fazla yaz
mevsiminde gözlenmiĢtir. Merkez’de
iç ortamda en düĢük bakteri konsantrayonu sonbahar
mevsiminde gözlenirken, Lapseki ve Çan’da en düĢük bakteri konsantrasyonu kıĢ mevsiminde
görülmüĢtür.
Danimarka’da mevsimsel koĢulların iç ortama mikrobiyal etkilerini incelemek amacıyla 1 yıl (Nisan
2010 - Mart 2011) süreyle yapılan bir çalıĢmada; bakteri konsantrasyonunun; bahardan yaza düĢüĢ
gösterdiği, sonbaharda artıp kıĢın tekrar azaldığı belirtilmiĢtir [8].
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3

Şekil 2. Toplam Bakteri Konsantrasyonunun Ġç ve DıĢ Ortamda Mevsimsel Dağılımı (CFU/m )
(Konsantrasyon değerleri logaritmik skalada göterilmiĢtir).
Ġç ortamda ölçülen mantar konsantrasyonları mekansal olarak farklı dağılım göstermiĢ olup; Merkez’de
ilkbahar, Lapseki’de sonbahar, Çan’da ise yaz mevsiminde en yüksek seviyeler ölçülmüĢtür (bakınız
ġekil 3). Nisan 2013 - Mart 2014 arasında Libya’da yapılan bir çalıĢmada da farklı iklim ve lokasyona
sahip iç ve dıĢ hava örnekleri alınmıĢ, mantarların yaz ve sonbahar mevsiminde daha yoğun
gözlendiği belirtilmiĢtir [11]. Bununla beraber, Tayvan’da yapılan bir baĢka çalıĢmada sıcak olan
aylarda mantar seviyelerinin arttığı tespit edilmiĢtir [12].

Şekil 3. Toplam Mantar Konsantrasyonunun Ġç ve DıĢ Ortamda Farklı Lokasyonlarda Mevsimsel
Dağılımı (Konsantrasyon değerleri logaritmik skalada göterilmiĢtir).
Ġç ortamdaki mantar konsantrasyonunun genel olarak en fazla endüstriyel yerleĢim yerinde gözlendiği;
mantar konsantrasyonunun kentsel yerleĢim biriminde kırsaldan daha fazla olduğu tespit edilmiĢtir.
Tayvan’da kentsel, kırsal ve baĢkent olmak üzere 3 farklı özellikteki Ģehirde 2003-2004 yıllarında
yapılan bir çalıĢma sonucunda bu çalıĢmada olduğu gibi, kentsel yerleĢim biriminde kırsala oranla
daha yüksek mantar konsantrasyonu ve mantar türü olduğu saptanmıĢtır. BaĢka bir çalıĢmada
ortamdaki mantarlar ile meteorolojik faktörler ve ozon, CH4, NMHC ve CO gibi çeĢitli hava kirleticiler
arasında etkileĢim olduğu bulunmuĢtur [12].
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Yapılan bu çalıĢma sonuçları göstermiĢtir ki, kıĢ mevsiminde mantar konsantrasyonun iç ve dıĢ
ortamda en düĢük seviyelerde gözlenmiĢtir. Bu çalıĢma sonuçlarına benzer olarak, iç ve dıĢ ortamda
mantarların mevsimsel değiĢimini araĢtıran bir baĢka çalıĢmada da yaz mevsiminde mantar
konsantrasyonunun kıĢ mevsiminden daha yüksek olduğunu saptanmıĢtır [13]. 2006 - 2007 yılları
arasında Fransa’da hastanelerde yapılan bir diğer çalıĢmada iç ortam hava örneklerinde maksimum
mantar konsantrasyonu sonbaharda gözlenirken; en düĢük mantar konsantrasyonun kıĢ mevsiminde
gözlendiği belirtilmiĢtir [14].
Mantar miktarlarının hem mekânsal olarak, hem de mevsimsel olarak gözlenme sıklığının değiĢim
gösterdiği bulunmuĢtur. Genel olarak iç ortamda bulunan toplam mantar konsantrasyonun da
bakteriler gibi dıĢ ortamdan fazla olduğu tespit edilmiĢtir (bakınız ġekil 3). Bu çalıĢmaya sonuçlarına
benzer Ģekilde; Danimarka’da (2010-2011), Portekiz’de (2011-2012) ve Libya’da (2013-2014) yapılan
baĢka çalıĢmalarda da iç ortam mantar yoğunluğunun dıĢ ortamdan daha fazla olduğu sonucuna
varılmıĢtır [7-8-11].

4. SONUÇ
ÇalıĢmanın sonuçlarına göre; biyoaerosol seviyelerinin mekânsal değiĢim gösterdiği ve genel olarak iç
ortam havasında ölçülen biyoaerosol seviyelerinin dıĢ ortamda ölçülen biyoaerosol seviyelerinden
yüksek olduğu bulunmuĢtur. Genelde iç ortamda biyoaerosol seviyelerinin sırasıyla; yüksek
konsantrasyondan düĢük konsantrasyona doğru kentsel, kırsal ve endüstriyel olmak üzere değiĢim
gösterdiği saptanmıĢtır. Bu çalıĢma, biyoaerosollerin kaynaklarının ve/veya onlar için uygun olan
çevresel koĢulların mevsimsel olarak da değiĢtiğini göstermiĢtir.
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EV TOZLARININ AĞIR METAL DERĠġĠMLERĠNĠN
BELĠRLENMESĠ

Parisa BABAEĠ
Ġlknur DURUKAN
Gülen GÜLLÜ

ÖZET
Halk sağlığının önemli bir göstergesi olan iç ortam hava kalitesi, insan sağlığının yanı sıra yaşam
kalitesini de önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle, dış ortam hava kalitesinin yanı sıra iç ortam
hava kalitesinin izlenmesi ve kontrollüde önem taşımaktadır. Bu çalışmada 2012 yılında Ankara‟nın
çeşitli noktalarında bulunan evlerden toplanan ev tozlarındaki ağır metal kirliliği hakkındaki çalışma
sonuçları ortaya konulmaktadır. Nisan 2012‟ den Haziran 2012 „e kadar olan sürede önceden
belirlenen evlerden araştırmacılar tarafından elektrik süpürgesi ile toplanan toplam 47 toz örneği
alınmış ve çözünürleştirilme işlemlerden sonra Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre cihazı
kullanılarak As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, V, Zn tayin edilmiştir. Yapılan istatistiksel
-1
analiz sonuçlarına göre en yüksek aritmetik ortalamaya sahip elementler sırasıyla Mg(8900.34 µg g ),
-1
-1
-1
Fe(4408.57 µg g ), Zn(449.98 µg g ) ve Cu(104.51 µg g ) olarak gözlenmiştir. Sonuçlar toplanan ev
tozlarındaki ağır metal miktarının evlerin ana caddeye yakınlığı, evin bulunduğu kata, binanın duvar
boyası türüne, evdeki ısıtma kaynağı türüne, dezenfektan kullanım sıklığına ve ev içinde sigara içilip
içilmemesine göre değişkenlik gösterdiğini ortaya koymuştur.
Anahtar kelimeler: Ankara, Ġç ortam hava kalitesi, Ağır metaller, Ev tozları, Atomik Absorpsiyon
Spektrofotometre

ABSTRACT
Indoor air quality, an important indicator of public health, affects not only human health but also the
quality of life. Therefore, the monitoring and control of outdoor air quality as well as indoor air quality is
also important. In this study, results obtained from pollution of heavy metals in household dusts
collecting from houses in various points of Ankara were presented by experimental analyses in 2012
year. A total of 47 samples were collected by researchers in predetermined houses throughout
Ankara during the period April, 2012 to June, 2012 and analysed for As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn,
Ni, Pb, Sb, Sn, V, Zn using the atomic absorption spectrophotometric method after wet digestion.
According to the statistical analysis the highest arithmetic means were observed for the elements Mg
-1
-1
-1
-1
(8900.34 μg g ), Fe (4408.57 μg g ), Zn (449,98 μg g ) and Cu (104,51 μg g ). Results of heavy
metal analysis revealed that the concentrations change with the proximity to the main street of houses,
to the floor type of the houses, wall paint type, home heating source type, frequency of disinfectant
use and smoking in the house.
Keywords: Ankara, indoor air quality, heavy metals, household dust, Atomic Absorption
Spectrophotometer
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1. GĠRĠġ
Kapalı ortamlar insanların zamanlarının yaklaşık %80-90'ını geçirdiği konutlar, okullar, resmi binalar,
kapalı spor salonları, eğlence yerleri ve taşıtlar gibi mekânlardır. Kapalı ortamlarda ısı, ışık, gürültü
gibi faktörlerin yanı sıra ortam havasının da burada yaşayan kişilerin sağlıkları, rahatları, verimlilikleri
üzerine etkileri vardır. Ancak bu etkinin yeterince önemsenmemesinin nedeni, kapalı ortam hava
kirliliği etkilerinin genellikle uzun sürede ortaya çıkması ve yaşamı ve sağlığı doğrudan ya da acil
olarak tehdit etmemesidir.
Ġç ortamda yapılan çalışmalarda iç ortamların dış ortamlardan daha yüksek seviyelerde kirletici içerdiği
belirtilmiştir. Amerikan Çevre Koruma Örgütü'nün (EPA) çalışmaları göstermiştir ki iç ortamdaki
kirleticilerin seviyesi dış ortamdan yaklaşık 5-100 kat daha fazla olabilmektedir. Dış hava kirliliğinin
etkileri 20. yüzyılın başlarından itibaren bilinirken iç hava kalitesi sadece 30 yıl önce gündeme
gelmiştir. Ġnsanların zamanlarının %80'nini iç ortamlarda geçirdiği düşünüldüğünde iç ortam
kirleticilerinin ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır [1].
Dış ortam hava kirliliği (karbon dioksit, su buharı, ozon, formaldehit, uçucu organik bileşikler, metaller
vb.), mikrobiyolojik etmenler (mantarlar, virüsler, bakteriler, maytlar, algler ve diğer alerjenler), radon
ve elektromanyetik radyasyon da kapalı ortam havasını etkiler. Binalarda yaşayan kişilerin soba
yakma, sigara içmek, yemek pişirmek ve temizlik yapmak vb. etkinlikleri sonucunda da bazı kimyasal
maddeler ve partiküller kapalı ortam havasına eklenmektedir. Bina yapı malzemeleri, duvar, halı,
mobilya ve diğer malzemeler partikül ve kimyasal maddelerin artmasına katkıda bulunmaktadır.
Ġç ortamdaki kirleticilerin konsantrasyonu sadece emisyon hızına bağlı değildir, aynı zamanda iç
ortama dış ortamdan taşınım hızı, iç ortamdaki yüzeyler tarafından kirleticilerin tutulması, iç ortamda
oluşan kimyasal reaksiyonlarla, ventilasyon veya filtrasyon yoluyla kirleticilerin giderilmesi gibi
etkenlere bağlıdır [2].
Tozlar havada veya yerde bulunan küçük katı parçacıklardır. Bu parçacıklar organik veya inorganik
kaynaklı olabiliyorlar. Organik tozlar insanlardan, bitkilerden ve hayvanlardan meydana gelirken
inorganik tozlar metal ve minerallerden meydana gelmektedir. Bir evdeki tozların içeriği, evin
bulunduğu bölgenin ikliminden evin yaşına, evde yaşayan insan sayısından evde yapılan yemeğe,
evde sigara içilip içilmemesinden evin temizlik düzenine kadar çeşitli faktörlere bağlıdır [3].
Bu tozlar statik elektriklenmenin etkisiyle bir araya toplanarak pamukçukları oluşturmaktadır. Bu
pamukçuklar ev tozları gibi, saç, kıl, kumaş parçaları, ölü deri, örümcek ağları ve tüy gibi materyaller
içermektedir. Ayrıca toz akarları ve diğer parazitleri de barındırmaktadırlar [4].
Ġç ortam hava kirleticileri arasında özellikle uçucu organik bileşikler (UOB‟ler) ve ağır metaller toksik ve
kanserojenik etkileri nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. Arsenik, Be, Cd, Cl, Co, Cr, Hg, Ni, Pb ve Se
gibi bazı ağır metaller insanlar için kanserojendirler. Bu elementlerin çoğu kömür ve petrol yanması,
motorlu taşıtlar ve metal endüstrileri gibi dış ortam emisyon kaynakları ile ilişkili olmalarına rağmen dış
ortam-iç ortam taşınım yoluyla iç ortama önemli bir katkı sağlayabilmektedir. Ağır metallerin diğer
kaynakları arasında yol tozlarından gelen yer kabuğu elementleri, inşaat aktiviteleri, tekerlek/fren
aşınması ve sanayi tesislerinin emisyonları sayılabilir [5].
Literatürde, ev tozlarında ağır metal kirliliği üzerine yapılan çalışmalarda evlerin ısıtma türü, yer
kaplama türü, trafik emisyonları, endüstri bölgelerine yakınlık, duvar boya türü ve rengi ile ev içinde
sigara içme alışkanlığının ev tozlarında bulunan ağır metallerin konsantrasyonlarını etkileyen faktörler
olduğu belirlenmiştir [6], [7], [8], [9]. Varşova, Polonya da yapılan bir çalışmada Pb, Cr, Ni, Cu ve Zn
miktarlarını etkileyen en önemli faktörün trafik emisyonları olduğu belirlenmiştir [6].
Başka bir çalışmada, Amman, Ürdün ısıtma amaçlı olarak dizel yakıt kullanılan evlerde Pb, Ni ve Zn
element miktarları yüksek olarak tespit edilmiş, boydan boya halı ile kaplanan evlerin tozlarında
yüksek miktarda Zn bulunmuştur [7]. Suudi Arabistan, Riyad‟da yapılan bir çalışmada, Riyad şehrinin
etrafındaki eski endüstriyel bölgelerin, ev içi tozlarında Cu, Ni ve Zn miktarlarının yüksek olmasına
neden olduğu bulunmuştur [8]. Gize, Mısır da yapılan bir çalışmada ev içinde sigara içme alışkanlığı,
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evlerin kapılarının büyük olması ve her zaman açık tutulması, ev içi tozlarında, ağır metallerin
konsantrasyonlarının yüksek olmasına sebep olmuştur [9].
Bu çalışmada, evlerin iç ortamlarında kirlilik kaynaklarının belirlenmesinde ev tozlarının kullanılabilirliği
incelenmiştir. Ev tozlarının ağır metal içeriklerinden iç ortam hava kalitesine olumsuz katkısı bulunan
kaynaklar tespit edilmeye çalışılmıştır.

2. YÖNTEM:
Ev tozu örnekleri Ankara Ġl‟inde ikamet eden seçilmiş gebelerin evlerinden alınmıştır. Örnekleme
yapılan evler Ankara‟nın merkez ilçeleri olarak adlandırılan Akyurt, Altındağ, Çankaya, Etimesgut,
Gölbaşı, Kazan, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle semtlerinde yer almaktadır. Örneklerin
alındığı evlerin fiziksel özellikleri (yola yakınlık, ısıtma türü, yaşayan birey sayısı, halı, boya türü vb.) ile
evlerdeki kişilerin yaşam özellikleri (sigara kullanımı, temizlik sıklığı, yemek pişirme sıklığı vb.) anket
yolu ile kayıt altına alınmıştır.
Ev tozunda eser miktarda bulunan metallerin nicel analizinde Atomaik Absorpsiyon Spektroskopisi
kullanılmıştır. Fe, Ca, Mg, Ni, Zn, Mn, Pb ve Cu elementlerinin analizi Alevli Atomlastırıcı AAS‟de, Cr,
V, Cd elementleri Grafit Fırın AAS‟de ve Sb, Sn ve As elementleri de AAS‟ye yerleştirilen hidrür
sistemi ile analiz edilmiştir. Cıva ise oda sıcaklığında buharlaşan bir element olduğu için cıva
analizinde ise soğuk buhar yöntemi adı verilen bir sistemde atomlaştırılarak ölçümü yapılmıştır.
2.1. Örneklerin Hazırlanması
Toz örnekleri araştırmacılar tarafından belirlenmiş evlerden elektrik süpürgesi ile alındıktan sonra ağzı
kapalı olacak şekilde plastik torbalara konularak laboratuvara getirilmiştir ve analiz edilinceye kadar
derin dondurucuda saklanmıştır. Numuneler analiz öncesi içindeki büyük çöp, saç vs. parçalarından
temizlenmiş, 24 saat süreyle 120°C de fırında kurutulmuştur. Toz örneklerinde ağır metallerin analizini
yapabilmek için gerekli bileşenlerin sulu faza geçirilmesi için mikrodalga ile çözünürleştirme işlemi
uygulanmıştır. Bu çalışmada çözünürleştirme işlemi CEM Marka Mars 6 Model Mikrodalga Numune
Yakma/Çözündürme sistemi ile yapılmıştır. Toz örneğinden 0,5 g lık bir kısım alınarak mikrodalga
cihazına özel olan teflon kaplara konulmuş ve üzerine 10 ml, HNO 3 (Merck, %64) eklenmiştir (EPASW-846 3051).
Metot validasyonu için SRM 1648a_UPM (Kentsel Partikül Madde, NIST) referans maddesi
kullanılmıştır. Örneklere uygulanan çözme işleminin aynısı referans maddenin analize hazırlanması
için de uygulanmıştır. Daha sonra analiz için yine AAS cihazı kullanılmıştır.
Referans madde içerisindeki elementlerin ölçülen değerleri, sertifika değerleri ve % geri kazanım
sonuçları Tablo 1‟de verilmiştir. Krom ve çinko‟nun dışındaki tüm elementler için yüzde geri kazanım
değerleri yüzde 88´in üstündedir.
Tablo 1. SRM 1648-Urban Particulate Matter (NIST) referans maddesi için analiz sonuçları
Metal

Ölçülen değerler
-1
(µg g )

UPM sertifika değerleri
-1
(µg g )

Geri kazanım (%)

Zn

3972.5 ± 19.25

4800 ± 270

82.77

Cu
Cd

653.1 ± 13.76
62.28 ± 0.58

610 ± 70
73.7±2.3

107
87.22

Pb (%)

0.64 ± 0.019

0.65 ±0.03

99.08

Ni

81.08 ± 10.38

81.1± 6.8

99.97

Fe

3.83 ± 0.6

3.92 ± 0.21

97.7

0.80 ± 0.021

0.81 ± 0.01

98.52

Mg (%)
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5.6 ±0.8

5.84 ± 0.19

95.89

As

113.84

115.5 ± 3.9

98.56

Cr

320.12 ±2.02

402 ± 13

79.63

Mn

769.57

790 ± 44

97.41

Sb

40.12

45.4 ± 1.4

88.37

V

125.47± 5

127 ± 11

98.79

Ca (%)

3. BULGULAR:
Toplam 47 evden alınan ev içi toz örneklerinde Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn, Pb, Ni, V, Cr, Sn, Cd, As, Hg
ve Sb ağır metalleri ölçülmüş ve elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Ev içi
tozlarında ağır metallerin konsantrasyonlarının istatistiksel sonuçları Tablo 2‟de verilmektedir.
Ġstatiksel inceleme için Statgraphics Centurion programı kullanılmıştır. Tablo 2‟de görünen yüksek
standart sapmalar çevre analizlerinde sıkça karşılaşan bir durumdur.
Bu çalışmada yapılan istatistiksel analize güre en yüksek aritmetik ortalamaya sahip elementler
sırasıyla Ca>Mg> Fe> Zn´dir.
-1

Tablo 2. Ev tozlarında ölçülmüş ağır metallerin ortalama konsantrasyonları (µg g )
örnek
sayısı

Aritmatik
ortalama

Standart
sapma

Ortanca

Min

Max

As

47

2.38

2.34

1.57

0.07

12.01

Ca

47

17928.6

14691.5

12236

3318

63532

Cd
Cr
Cu
Fe
Hg
Mg
Mn
Ni
Pb
Sb
Sn
V
Zn

31
40
47
47
40
47
42
43
47
32
37
44
47

3.52
29.65
104.51
4408.57
0.62
8900.34
91.87
79.32
80.79
0.15
6.03
43.90
449.98

3.36
9.08
143.71
4832.82
1.37
4762.59
99.27
281.32
60.25
0.10
3.60
26.93
143.83

2.05
29.90
72.50
3529.3
0.20
8569
78.82
31.64
69.17
0.14
6.02
40.72
440.07

0.41
7.26
28.49
436.97
0.006
306.65
7.91
6.55
16.82
0.002
0.10
2.11
127.98

12.61
50.37
1032.86
31718.8
8.04
20617.9
625.28
1874.75
378.22
0.43
13.66
115.7
745.71

3.1. Ağır Metal Konsantrasyonlarına Ġç Ortamdaki Faktörlerin Etkisi
Ev içinde ölçülen ağır metallerin konsantrasyonları, ortamdaki ağır metal kaynaklarının varlığına göre
değişim gösterebilmektedir. Bu çalışmada ağır metallerin konsantrasyonları ile iç ortam özellikleri
arasındaki ilişki ANOVA analizi ile incelenmiştir (Tablo 3). Elde edilen sonuçlara göre ağır metallerin
konsantrasyonlarına etki eden faktörler, ana caddenin yakınlığı, ev içinde sigara içilmesi, dezenfektan
kullanım sıklığı ve ısıtma türü olarak tespit edilmiştir.
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Tablo 3. Anket çalışmasına ilişkin ANOVA testi sonuçları
Cd

Hg

Sb

Pb

Ni

Ana caddeye
yakınlık

***

**

**

***

*

Isıtma türü

***

**

Dezenfektan
kullanım
sıklığı
Evin
içinde
sigara içilmesi

*
*

Cu

Mn

Mg

Zn

Sn

**

*

***
**

As

*
***

***

**

*

P< 0.05, **P< 0.01, ***P< 0.005

Ulaşım araçları günlük yaşantımızın bir parçasıdır. Cadde tozlarının bileşimi şehirlerdeki çevre
kirlenmesinin bir göstergesidir ve yapılarında yer alan ağır metaller bu tozların önemini artırmaktadır.
Cadde tozları ile yapılan bir çok çalışma elementer konsantrasyon ve kaynak tanımlama üzerine
yoğunlaşmaktadır [10,11]. Cadde tozlarında ki ağır metallerin kaynakları çeşitlilik göstermektedir. Araç
emisyonları bu kaynakların başında gelir [12]. Toprak üzerinde ve yol kenarında biriken ağır metaller
atmosferik çökelti sonucu oluşan ağır metal kirliliğinin önemli bir göstergesidir. Yoğun trafik yükünün
olduğu yolların yakınında ki toprakta Pb, Zn, Cd, Cr, Cu ve Ni kirliliğe neden olduğu belirtilmiştir
[13,14]. Yapılan tek yönlü ANOVA testlerine göre, ana caddeye yakın olan evlerde ölçülen Cd, Hg, Sb,
Pb ve Ni konsantrasyon değerleri, ana cadde üzerinde bulunmayan veya trafik yoğunluğu olmayan
evler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlemlenmiştir. Bu teste normal dağılım
göstermeyen veriler için daha uygun olan Mood‟s Median testi uygulanmıştır.
Ġç mekânlarda hava kirliliğinin esas kaynağı yanma olayıdır. Yanma olayının gerçekleşmesi için gerekli
olan parametrelerden biri de yakıtlardır. Kullanılacak yakıtların seçimi önem arz etmektedir. Evsel
ısınmadan kaynaklanan kirliliğin temel kaynağının yerleşim alanlarında kullanılan düşük nitelikteki
yakıt ve bunlar arasında da kükürt ve kül oranı yüksek, kalori değeri düşük kömürler olduğu
bilinmektedir. Kömürün yanma sırasında ortaya çıkan ağır metallerin bazıları (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn,
Ni, Pb ve Zn) insanlar için kanserojendirler [15].
Bu çalışmada uygulanan ANOVA testine göre, evlerin ısıtma türleri, ev içi tozlarında ölçülen As, Cd,
Hg ve Mn konsantrasyonlarını etkilemektedir. Sobalı evlerde gözlenen ortalama As, Cd, Hg ve Mn
-1
-1
-1
-1
konsantrasyonları sırasıyla (3.34µg g ), (7.63 µg g ), (99.12 µg g ) ve (0.93 µg g ) iken doğalgaz
-1
-1
-1
-1
kullanılan evlerde (1.58µg g ), (2.09 µg g ), (60.27 µg g ) ve (0.22 µg g ) tespit edilmiştir. Sonuçlarda
da göründüğü gibi ısıtma türü soba olan evlerde ağır metallerin konsantrasyonları daha yüksek
görünmektedir.
Mikrop öldürücü kimyasal maddelerin cansız ortamda kullanılanların dezenfektan, canlı üzerinde
kullanılanlarına ise antiseptik denilmektedir. Dezenfektanlarda ağır metal iyonlarının (Ag, Au, Cu)
varlığı ile birlikte bulunduğu mikroorganizmalara üremelerini durdurucu veya öldürücü (bakteriyostatik
veya bakterisid) etki yaparlar. Bu etkiye oligodinamik etki adı verilmektedir [16]. Cıva bileşikleri
şeklinde, yaygın olarak antiseptik ve mantar öldürücü olarak kullanılmaktadır [17].
Bakırın bitkiler ve canlılar üzerindeki etkisi, kimyasal formuna ve canlının büyüklüğüne göre değişir.
Küçük ve basit yapılı canlılar için zehir özelliği gösterirken büyük canlılar için temel yapı bileşenidir. Bu
nedenle bakır ve bileşikleri fungusit, biosit, anti bakteriyel madde ve böcek zehiri olarak tarım
zararlılarına ve yumuşakçalara karşı yaygın olarak kullanılır [18].
Örnekleme yapılan evlerde temizlik için kullanılan dezenfektan kullanım sıklığı, ağır metal
konsantrasyonuna katkıda bulunan bir faktör olarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre hergün
veya haftada iki kez deterjan kullanılan evlerde ortalama Cu, Hg ve Sn metal konsantrasyonları
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-1

sırasıyla (123.72 µg g ), (0.71 µg g ) ve (12.11 µg g ) ve daha az sıklıkla deterjan kullanılan evlerde
-1
-1
-1
(43.76 µg g ), (0.12 µg g ) ve (1.49 µg g ) gözlemlenmiştir. ANOVA testinin sonuçlarına göre daha
çok sıklıkla deterjan kullanılan evlerde Cu, Hg ve Sn miktarı daha yüksek olduğu görülmektedir.
Sigara dumanı, zehirli genotoksik ve kanserojen özelliklere sahiptir. Sigara dumanı, organik ve
inorganik bileşikler insan kanserojen hem de içerir. 4000 tanımlanan kimyasal bileşikleri içeren, sigara
dumanı, çok zararlı ve insan sağlığı için toksikdir [19]. Tütün dumanında bulunan Cd, Cr, Pb ve Ni gibi
çeşitli ağır metaller sigara içildiğinde doku ve sıvılarda birikir [20,21]. Yapılan ANOVA testi sonucuna
göre, ağır metallerin konsantrasyonlarına önemli miktarda etki eden faktörlerden biride ev içinde
sigara içilmesidir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre ev içinde sigara içilen evlerde ölçülen Cu, Cd, Mn,
-1
-1
-1
Mg ve Zn metallerin derişimlerinin ortalaması sırasıyla (105.56 µg g ), (7.01 µg g ), (99.13 µg g ),
-1
-1
-1
-1
(11665.3 µg g ) ve (539.91 µg g ), ev içinde sigara içilmeyen evlerde (57.26 µg g ), (1.86 µg g ),
-1
-1
(52.97µg g ), (6467.2 µg g ) ve (328.57 µg g 1) olarak ortaya konulmuştur.
Elde edilen sonuçlarda sigara içilen evlerde Cu, Cd, Mn, Mg ve Zn miktarı daha yüksek
görünmektedir.
Ev tozunda ağır metal ölçümlerine yönelik olarak literatürde yer alan çalışmalara ait sonuçların özeti
Tablo 4‟te verilmektedir. Tablo 4‟den görülebileceği gibi, bu çalışmada elde edilen sonuçlar, literatürde
yer alan çalışmalara genel olarak benzer olduğu gözlenmektedir. Varşova, Polonya kentinde trafiğin
yoğun olması ve etrafında kömürlü termik santrallerin bulunması, örnekleme yapılan evlerde sigara
içilmesi ve evlerin pencerelerinin açık tutulması Pb, Cr, Cu ve Zn metallerinin yüksek çıkmasına sebep
olmuştur [6]. Amman, Ürdün´de yapılan çalışmada Pb, Ni ve Zn miktarının yüksek olmasının nedeni
örnekleme yapılan evlerin ısıtmasında dizel yakıt yakılması ve evlerin boydan boya halıyla kaplanması
olduğu tahmin edilmektedir [7]. Suudi Arabistan´da yapılan çalışmada Pb, Zn ve Cu miktarının bu
çalışmada gözlenenden daha yüksek belirlenmesinin nedeni Riyad şehrinde örnekleme yapılan evlerin
etrafındaki otomobil servis garajları ve evlerin ana caddeye kayın olması olarak tahmin edilmiştir [8].
Mısır´da alınan sonuçlarda Pb miktarının daha yüksek gözlenmesine Gize deki binaların daha eski
olması ve evlerin duvar boyalarında kurşunlu boya kullanılması, Cr miktarının yüksek olmasının
nedeni Cr kaplamalarının kullanılması ve Zn metalinin bu çalışmadan daha düşük gözlenmesinin
nedeni evlerin yakınında ana cadde bulunmamasıdır [9]. Kanada Ottowa´da yapılan çalışmada evlerin
eski olması, elektrikli sobayla ısıtılması, havanın nemli olması ve evlerin havalandırılmasının kötü
olması nedeniyle Pb, Hg, Cd, Cr vb gibi metallerin derişimleri daha yüksek ölçülmüştür [22]. Selangor´
da örnekleme yapılan evlerin ana caddeye yakın olmaları ve etrafta endüstri bölgelerinin olması toz
örneklerinde Pb, Zn ve Cd miktarlarının yüksek olmasına sebep olmuştur. Tozlarda bulunan Ni
kaynaklarının sırasıyla otomobil parçaları, lastik aşınması, otomobil yağları, motor aşınması ve fren
tozundan olduğu düşünülmektedir [23]. Ni metalinin daha düşük belirlenmesinin nedeni trafiğin
Ankara‟dan daha az olması tahmin edilmiştir. Ġstanbul ´da yapılan çalışmada Cd, Ni ve Pb daha düşük
gözlemlenirken Cr, Cu, Mn ve Zn daha yüksek gözlenmiştir. Buna da evlerin etrafındaki sanayi
bölgelerinin olması sebep olmaktadır. Avustralya´da evlerde sigara içilmemesi ve ana caddeye yakın
olmaması nedeniyle Cd, Mn, Ni, Zn ve Pb metallerinin derişimleri daha düşük belirlenmiştir [24]. Hong
Kong´da örnekleme yapılan dönemde (2000 yılı) kurşunlu benzinin yasaklanmaması ve belirlenen
evlerin ana caddeye yakın olmaları ağır metallerin konsantrasyonlarını önemli derecede arttırmaktadır.
Evlerin etrafında ağır ve kirletici sanayinin(gemi inşa ve tamiri, otomobil ve kamyon servis garajları)
bulunması, ev içi eşyalarında ağır metallerin kullanılması ve evde ayakkabı ile dolaşılması Cd, Cu,
Mn, Pb ve Zn metallerinin daha yüksek gözlenmesine sebep olmuştur [25]. Bahreyn´de kurşunlu
benzin kullanılması ve evlerde plastik malzemelin ve renkli halıların kullanılması Pb miktarının daha
yüksek çıkmasına neden olmuştur [26]. Trafiğin yoğunluğunun yüksek olmaması lastik aşınmasından
gelen ağır metallerin (Cd ve Zn) daha düşük olmasının nedeni olarak düşünülmüştür [26].
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Tablo 4. Kapalı ortam toz örneklerinde gözlenen ortalama ağır metal sonuçları (µg gr )
Ölçüm
yeri

Cd

Cr

Cu

Fe

H
g

Mn

Ni

Pb

Sn

Zn

As

Kaynak

Ankara,
Türkiye

3.5

29.6

104.5

4408.5

0.6

91.8

79.3

80.7

6.03

449.9

2.3

Bu Çalışma

Varşova,
Polonya
Amman,
Ürdün
Riyad,
Suudi
Arabistan
Gize, Mısır

--

90

109

--

--

--

30

124

--

1070

--

[6]

2.9

66

133

--

--

284

31

169

--

1985

--

[7]

2.0

35.1

271.1

--

--

--

52.9

639.1

--

547.1

--

[8]

2.7

83.1

122

2003.9

--

--

46.6

254.4

--

152.3

--

[9]

Ottava,
Kanada
SerdangSelangor,
Malezya
Istanbul,
Türkiye

6.4

86.7

206

14135

3.6

269.3

62.9

405.5

716.9

7.3

[22]

5.9

--

212.9

3624.1

--

--

47.9

390.1

--

709.7

--

[23]

0.8

55

156

--

--

136

52

28

--

832

--

[24]

Kwung
Tong,
Hong
Kong
Bahreyn

4.3

--

310.8

1408.8

--

[25]

1.9

11

--

--

UK

1.3

--

339

9450

--

--

--

216.2

--

157.4

22

--

--

10

517

--

202

--

[26]

578

56.5

181

28.4

666

--

[27]

4. GENEL SONUÇLAR
Ġç ortamdaki kirleticilerin tür ve konsantrasyonları, iç ortamlarda kullanılan materyallere bağlı olarak
teknolojik gelişim ile birlikte gün geçtikçe değişmektedir.
Gerçekleştirilen bu çalışma Türkiye‟de iç ortam kirletici kaynaklarının belirlenmesi konusunda
yapılmakta olan az sayıda çalışmalardan bir tanesidir. Bu çalışmada ev içi ortamlarının kirlilik
kaynaklarının belirlenmesinde ev tozlarının kullanılabilirliğinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu
amaçla ev süpürgelerinden toplanan ev tozlarının ağır metal derişimlerinin analizleri ardından kayıt
edilen ev içi koşulları istatistik yöntemlerle analiz edilerek kirlilik kaynakları belirlenmiştir. Ağır
metallerden kurşun, cıva, kadmiyum, nikel vb. antropojenik elementler, dış ortamda bulunan taşıt
emisyonlarından kaynaklanmakta ve dışarıdan iç ortama taşınarak iç ortamı kontamine etmektedir.
Sobalı evlerde kömür kullanımı ve sigara dumanı ise en önemli iç ortam ağır metal kaynakları olarak
tespit edilmiştir.
Evlerde kullanılan temizlik maddelerinin de kullanım sıklığına bağlı olarak ev tozlarında saplanan bazı
ağır metalleri önemli ölçüde yükselttiği tespit edilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen veriler bazı
kirleticilerin iç ortamda bulundukları seviyeleri, en yüksek düzeyde gözlenen kirletici bileşikler
hakkında bilgi vermektedir. Klasik kirleticilerin yanı sıra, iç ortam havasında tespit edilen temizlik
maddelerinden, trafik emisyonlarından, yakıt türünden ve sigara dumanından kaynaklanan bazı ağır
metaller toz taneciklerinde birikerek yeni tür kirleticiler ortaya çıkarmaktadır. Analiz sonuçları iç ortam
hava kirliliğine neden olan etmenlerin tespitinde ev tozlarının kullanılabilirliğini ortaya koymaktadır.
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ÖZET
Çocuklar ortalama olarak hafta içi günlerde 8 saatlerini okulda geçirmektedir. Bu yüzden uzun süreli
maruziyet sonucu okullarda iç hava kirliliği çocukların sağlığı ve akademik performansı üzerinde
olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Çocuklarda bu konuda farkındalık yaratmak hedefiyle Makina
Mühendisleri Odası, Ġzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ile iĢbirliği içinde, ''Ġlköğretim Okullarında Ġç Hava
Kalitesi Eğitimi'' çalıĢmasını baĢlatmıĢtır. Bu proje çerçevesinde Nihat Gündüz Ortaokulunda bir örnek
uygulama projesi yapılacaktır. Uygulama projesi öncesinde mevcut durumu belirlemek amacıyla Güz2014 yarıyılında okulun bir sınıfında iç hava NO2, toplam uçucu organik bileĢikler (TUOB), PM2.5 ve
bunlarla beraber CO2, bağıl nem ve sıcaklık gibi konfor değiĢkenleri ölçülmüĢtür. Bu bildiride iç hava
kirleticilerinin deriĢim düzeyleri ve değiĢkenlikleri ile bina ile ilgili semptomların yaygınlığı
değerlendirilmiĢtir. Ölçümlerde bir sürekli izleme cihazı kullanılmıĢtır. Ders saatlerinde ölçülen 5
günlük ortalama değerler standartlarla karĢılaĢtırılmıĢtır. PM2.5 deriĢimleri standardın üstüne çıkmıĢ ve
risk teĢkil etmiĢtir. Hafta 2, 3 ve 4’te kaydedilen TUOB ve CO2 deriĢimleri de rehber değerleri aĢmıĢtır.
Konfor değiĢkenleri ise Hafta 1’de ölçülen sıcaklık değeri (27.1 °C) dıĢında konfor aralığındadır. Hafta
içi ve hafta sonu gündüz ve gece olarak yapılan ölçümler sonucunda en yüksek değerler hafta içi
gündüz saatlerinde ölçülmüĢtür. Uygulanan iki farklı senaryo ile TUOB ve CO 2 miktarlarının sınıfta
öğrenci varken ve havalandırmanın düzenli olarak yapılmadığı zamanlarda daha yüksek değerlere
ulaĢtığı görülmüĢtür. PM2.5 ise doğal havalandırmanın arttırıldığı durumda muhtemelen dıĢ hava
kaynaklı olarak daha yüksek bir değere ulaĢmıĢtır. Sonuç olarak PM2.5 TUOB ve CO2 deriĢimleri
partikül filtrelemeli bir mekanik havalandırma tesisatı kurularak azaltılabilir. Sınıf içinde var olan TUOB
kaynakları da tespit edilip azaltılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Okul, Ġç hava kalitesi

ABSTRACT
Children spend approximately 8 hr in weekdays at schools. Therefore, long term exposure to these
pollutants causes adverse effects on children’s health and academic performance. To create
awareness about this topic on children, a project was organized by Chamber of Mechanical Engineers
(CME) in collaboration with Ġzmir Ministry of Education. An application project is to be conducted at a
middle school (Nihat Gündüz Ortaokulu). To determine current situation before the project application,
indoor air NO2, total volatile organic compounds (TVOC), and PM2.5 along with the comfort variables of
CO2, RH %, and temperature were measured. This paper presents concentrations of the indoor air
pollutants and comfort variables measured in a five-week period in Fall-2014 semester. A continuous
monitoring device was used for the measurements. Five-day averages of the measured values were
compared with the standards. Although NO2 level was below the standards, PM2.5 for all weeks, and
İç Hava Kalitesi Sempozyumu Bildirisi
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TVOC and CO2 levels measured in Week 2, 3, and 4 were exceeded the limits. Except temperature
recorded in Week 1 (27.1 °C), all comfort variables were in the comfort range. The highest levels were
measured in daytimes of weekdays. As a result of two scenarios applied, TVOC and CO2
concentrations were higher when students were in classroom and ventilation was irregular. In contrast,
PM2.5 level was higher with the increased natural ventilation probably because of the outdoor pollution.
In conclusion, to be able to decrease PM2.5, TVOC, and CO2 levels below the standards, a mechanical
ventilation with particle control could be installed. In addition, sources of VOCs in the classroom
should be minimized.
Keywords: School, Indoor air quality

1. GĠRĠġ
Kirletici konsantrasyonlarının iç hava ortamında dıĢarıya göre daha yüksek olduğunun ve insanların
vakitlerinin çoğunu kapalı ortamlarda (ev, ofis, okul ve eğlence merkezleri) geçirdiğinin fark edilmesi
üzerine, iç hava kirliliğine olan ilgi 1970’lerden sonra artmaya baĢlamıĢtır [1]. Tüm yaĢ grupları
arasında çocukların kirleticilere yetiĢkinlerden daha duyarlı olduğu saptanmıĢtır. Çünkü çocukların
vücut ağırlıklarına göre nefes alma oranları daha yüksek olmakla beraber, büyümeleri de oldukça
hızlıdır [2]. Çocuklar ortalama olarak hafta içi günlerde 8 saatlerini okulda geçirmekte ve bu yüzden
okullarda sınıfların iç hava kalitesi önemli bir araĢtırma konusu haline gelmiĢtir. Sınıfların iç hava
kalitesini etkileyen muhtemel etkenler ders ve teneffüs uzunluğu, havalandırma oranı, bina yaĢı, yapı
malzemeleri, sınıf mevcudu, sınıfın temizlenme sıklığı ve dıĢ hava kalitesidir.
En çok ölçülen iç hava kirleticileri nitrojen dioksit (NO 2), uçucu organik bileĢikler (UOB), PM2.5 ile
beraber karbondioksit (CO2), bağıl nem ve sıcaklık gibi konfor değiĢkenleridir. Bu kirleticilere maruz
kalınması halinde kısa veya uzun dönemli sağlığa olumsuz etkiler görülebilmektedir. NO2 maruziyeti
hassas gruplarda solunum yollarını etkilemekte olup astımı da tetikleyebilmektedir. UOB mukoza zarı
üzerinde tahriĢ, yorgunluk ve konsantrasyon kaybı gibi etkiler yaratabilmektedir [3]. Toz maruziyeti ise
diğer kirleticilerden farklıdır. Çünkü tozun solunumu veya deri yoluyla maruz kalınmasının yanında, toz
yüzeyine tutunan iz elementler ve yarı uçucu bileĢiklerde sağlık üzerinde olumsuz etkiler
yaratmaktadırlar [4]. Konfor değiĢkenleri ise derse katılımı, performansı ve odaklanmayı etkilediği gibi
solunum yolu enfeksiyonlarına ve alerjiye de yol açabilirler [5].
Lee ve Chang [6] yerleĢim bölgesi, endüstriyel ve kırsal alanlarda bulunan beĢ ilkokulda iç kava
kalitesini ölçmüĢtür. PM10 ve NO2 konsantrasyonlarının 24 saatlik ortalama değerleri sırasıyla 21-617
3
3
µg/m ve 15-213 µg/m arasında değiĢmektedir. En yüksek CO2 deriĢimi yetersiz havalandırma
sonucunda 5900 ppm olarak kaydedilmiĢtir. Ortalama sıcaklık ve bağıl nem ise sırasıyla 17.2-23.2 °C
ve % 55.5-75.1 aralığındadır. Kolombiya’nın yarı kentsel alanında yer alan bir ilkokulun toz ve konfor
değiĢkenleri Fox vd. [7] tarafından incelenmiĢtir. CO2 deriĢimi boĢ sınıflarda 420 ppm iken, dolu
sınıflarda bu değer 1017 ve 1736 ppm arasında değiĢkenlik göstermiĢtir. Toz miktarı ise dolu
3
3
sınıflarda (57.9 µg/m ) boĢ sınıflardaki değerin (7.5 µg/m ) yaklaĢık olarak 8 katıdır. Annesi-Maesano
vd. [8] tarafından gerçekleĢtirilen çalıĢmada altı Ģehirde seçilen ilkokullardaki NO2 kirleticisinin beĢ
3
günlük ortalama değeri yaklaĢık olarak 27 µg/m olarak saptanmıĢtır. Buna ek olarak öğrenciler
arasında düzenlenen anket sonucunda NO2 alerjik astımın tetikleyicisi olarak belirlenmiĢtir. Babayigit
ve arkadaĢlarının [9] yürüttüğü çalıĢmada Keçiören, Ankara’da bulunan 31 ilkokulun 172 sınıfında
ölçüm yapılmıĢtır. Ortalama CO2 ve NO2 değerleri sırasıyla 717.3 ppm ve 2 ppm’dir. Mann-Whitney U
3
testinin sonucuna göre sınıf hacmi <6 m ve öğrenci sayısı >35 ise kirletici seviyelerinin daha yüksek
ortalama değerlere ulaĢtığı saptanmıĢtır. EskiĢehir’de ilkokullarda yürütülen bir baĢka çalıĢmada ise
3
ortalama NO2 deriĢimi 33.29 µg/m ’dür. Kentsel alanda bulunan ilkokullardaki NO 2 miktarı (27.06
3
3
µg/m ) kırsal bölgede ölçülen değerlerden (8.42 µg/m ) 3 kat daha fazladır.
YayınlanmıĢ bazı çalıĢmalarda da görüldüğü üzere ilkokullardaki öğrenciler hava kirleticilerine karĢı
hassas olup, ilkokullardaki iç hava kalitesi çalıĢmaları oldukça önem arz etmektedir. Bu çalıĢmanın
çıkıĢ noktası, Makina Mühendisleri Odası Ġzmir ġubesi tarafından Ġzmir Milli Eğitim Müdürlüğü iĢbirliği
ile yürütülen Ġlköğretim Okullarında Ġç Çevre Kalitesi Eğitimi [10] ve Okullarda Ġç Hava Kalitesinin
İç Hava Kalitesi Sempozyumu Bildirisi
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ĠyileĢtirilmesi Örnek Uygulama [11] projeleridir; ve amacı (1) Ġzmir kentsel alanda bulunan uygulama
okulunda iç hava kirletici düzeylerinin belirlenmesi ve (2) doğal havalandırma uygulamalarının iç hava
kirleticileri üzerindeki etkisini saptamaktır. Bu kapsamda ölçülen kirleticiler NO 2, toplam uçucu organik
bileĢikler (TUOB) ve PM2.5, konfor değiĢkenleri ise CO2, bağıl nem ve sıcaklıktır.

2. MALZEME VE YÖNTEM
Ġzmir kabaca 4,000,000 nüfusuyla Türkiye’nin en büyük üçüncü kentidir ve Ege Bölgesinde yer
almaktadır. Örnekleme yapılan Nihat Gündüz Ortaokulu (NGO) Ġzmir’in Bornova ilçesinde bulunmakta
ve konum olarak Aydın çevreyoluna 475 m ve ÇimentaĢ fabrikasına da 2.2 km uzaklıktadır. Seçilen
sınıfta 30 öğrenci ve 1 öğretmen bulunmakta ve eğitim saatleri 8.40-14.30 arasında olup 10 dk ara
3
verilmektedir. Sınıf hacmi 114.5 m olup 3 pencere bulunmakta ve mekanik havalandırma
bulunmamaktadır. Okulda ısınma kömür kazanı ve panel radyatörlerle sağlanmaktadır. Koridorlar her
akĢam su ile paspaslanmakta, sınıflar ise her akĢam süpürülüp çamaĢır suyu (sodyum hipoklorit) +
yüzey temizleyici ile silinmektedir. Bu sınıfta okul ilköğretim okulundan ortaokula dönüĢmesinin
öncesinden devam eden 30 dördüncü sınıf öğrencisi okumaktadır. Sınıf içindeki yerleĢim ġekil 1’de
gösterilmiĢtir.

ġekil 1. Örnekleme yapılan sınıfın planı

Seçilen sınıfta örnekleme 2014 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yapılmıĢtır. 13-20 Ekim
arasında alınan örnekler Hafta 1, 18-21 Kasım arasında alınan örnekler Hafta 2, 12-19 Aralık arasında
alınan örnekler Hafta 3 ve 22-26 Aralık arasında alınan örnekler Hafta 4 olarak adlandırılmıĢtır. Aralık
ayında ise havalandırmanın ve sınıftaki insan yoğunluğunun iç hava kalitesine etkisini
gözlemleyebilmek için iki farklı senaryo uygulanmıĢtır. Hafta 3’ de ders aralarında pencereler
tamamen açılmıĢ ve öğrencilerin hepsi dıĢarıya çıkarılmıĢtır (Senaryo 2). Hafta 4’ de ise sınıf normal
iĢleyiĢine bırakılmıĢ ve herhangi bir müdahalede bulunulmamıĢtır (Senaryo 1). Okul saatlerinde
yapılan ölçümler 6 saatlik olup, gece yapılan ölçümler ise 4 saatliktir. Ölçümlerde sürekli izleme cihazı
olan EVM-7 kullanılmıĢ ve ölçüm esnasında hava akıĢ hızı 1.67 l/dk olarak sabitlenmiĢtir. Cihaz,
İç Hava Kalitesi Sempozyumu Bildirisi
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sınıfın ortasında, yerden 1.1 m yüksekliğe, çocukların müdahalesinden korumak üzere bir kabin içine
yerleĢtirilmiĢ (ġekil 2) ve her 30 saniyede bir veri alınmıĢtır. Ġncelenen parametreler NO2, TUOB,
3
PM2.5, CO2, bağıl nem ve sıcaklıktır. PM2.5 örnekleri 90º optik ıĢık saçınım fotometre ile mg/m
cinsinden belirlenmiĢtir. Fakat cihaz üretici tarafından Arizona yol tozuna göre kalibrasyon edildiği için
daha önce Toprak vd. [12] tarafından yürütülen çalıĢma sonucunda belirlenen düzeltme faktörü
uygulanmıĢtır. TUOB fotoiyanizasyon detektörü ile ppb olarak biriminde ölçülmektedir. Toksik gaz
sensörü ise NO2 seviyesini (ppm) ölçmektedir. CO2 (ppm) ölçümleri de non-dispersif infrared sensör ile
saptanmaktadır.

ġekil 2. Ġzleme cihazının yerleĢtirildiği kabin ve sınıftaki yerleĢimi

3. BULGULAR VE TARTIġMA
3.1. Ġç Hava Kirleticileri
Okullardaki hava kalitesini değerlendirmek için hem iç hava kalitesi standartları hem de öğretmenler
için iĢ alanı olmasından dolayı iĢ güvenliği standartları kullanılabilmektedir. Toprak vd. [12] tarafından
derlenen iç hava kalitesi rehber değerleri ve iĢ güvenliği standart değerleri Tablo 1’de verilmiĢtir. 6
saatlik ölçüm periyodu Tablo 1’de belirtilen 8 saatlik periyodlara yakın olduğu için belirlenen ortalama
değerler bu standartlarla ġekil 5’de karĢılaĢtırılmıĢtır. Bunlara ek olarak Nordic Ventilation Group [13]
sınıflandırması temel alınarak bazı kirleticilerin sağlık etki düzeyleri ve iliĢkili sağlık etkileri
gösterilmiĢtir [14] (Tablo 4).
Hafta içinde ders saatlerinde (8.30-14.30) anlık ölçülen kirletici ve konfor değerlerinin gündüz ve gece
ortalama, ortanca, minimum, maksimum ve standart sapma değerleri Tablo 2 de belirtilmiĢtir. Tablo
3’te ise hafta sonunda Hafta 1 için belirlenen istatistik değerleri gösterilmiĢtir. Sürekli izleme cihazının
tespit sınırı ve hassasiyetinin 0,1 ppm olması ve deriĢimlerin ya bu değerin altında ya da civarında
olması sebebiyle değiĢkenliği gösterebilecek bir veri seti elde edilememiĢtir. Dolayısıyla, bu bildiride
NO2 deriĢimlerine yer verilememiĢtir.
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Tablo 1. Ġç hava kalitesi sınır değerleri/ ĠĢ güvenliği standartları.
Ġç Hava
Ortalama
Kalitesi Rehber
Süresi
Değeri
0.021
8 (sa)
0.05
1 (yıl)
NO2
0.004
1 (yıl)
(ppm)
0.1
1 (sa)
0.03
1 (hafta)
261 (ppb)
8 (sa)
3
TUOB
600 (µg/m )
8 (sa)
3
300 (µg/m )
8 (sa)
65
24 (sa)
3
PM2.5 (µg/m )
100
1 (sa)
Ġç Hava
Kirleticileri

Ġç Hava Kalitesi
Rehber Değeri
Kaynağı
Hong Kong
USEPA

ĠĢ Güvenliği
Standardı

Ortalama
Süresi

ĠĢ Güvenliği
Standard Kaynağı

5
1
3

8 (sa)
15 (dk)
8 (sa)

OSHA, MAK
NIOSH
ACGIH

German
Hong Kong
Hong Kong
Seifert vd. [13]
USEPA
HC

5 000
3 000

8 (sa)
8 (sa)

OSHA
ACGIH
OSHA, NIOSH,
ACGIH
MAK
CSA

WHO

CO2
(ppm)

1000

8 (sa)

Hong Kong

5 000

8 (sa)

Sıcaklık
0
( C)

24.5-28
23-25.5
20-25.5
30
60
30-60
40-70

yaz
kıĢ
yaz
kıĢ
-

ASHRAE

10 000
23-26
20-23.5

1 (sa)
yaz
kıĢ

Bağıl nem
(%)

Hong Kong
ASHRAE
Alberta
Hong Kong

Hong Kong (2003) [16], USEPA (2000) [17], WHO (2000) [18], German (2006) [19], HC (1995) [20], ASHRAE (2004) [21],
Alberta Infrastructure (2003) [22], OSHA (2004) [23], MAK (2000) [24], NIOSH (1992) [25], ACGIH (2001) [26], CSA (2005) [27]

Hafta içi gündüz saatlerinde ölçülen en yüksek ve en düĢük 5 günlük ortalama TUOB değerleri 222 ve
104 ppb olarak sırasıyla Hafta 4 ve Hafta 1’de kaydedilmiĢtir. En yüksek değerin Hafta 4 de ölçülmesi
ise uygulanan Senaryo 1 ile bağlantılı olabilir. Hafta içi gece ölçümleri sonucunda Hafta 3 haricinde
değerlerin ortalama olarak % 8 oranında düĢtüğü görülmüĢtür. AkĢam kullanılan temizlik ürünlerinin
gündüz artan sıcaklık ve havalandırma sonucu havaya daha çok karıĢması ve öğrencilerin kullandığı
çeĢitli malzemeler gündüz saatlerinde TUOB deriĢimlerinin artmasına sebep olmuĢ olabilir. Temizlik
için kullanılan yüzey temizleyici ile birlikte çamaĢır suyu kullanılıyor olması yeni UOB oluĢumuna da
sebebiyet veriyor olabilir [28]. Ayrıca bina yapı malzemelerinden ve sınıftaki çeĢitli kaynaklardan
salımda olabilmektedir. Hafta sonu gündüz saatlerinde ölçülen 2 günlük ortalama değer ise 103 ppb
ve bu değer akĢam saatlerinde 83 ppb’ye düĢmüĢtür (Tablo 3). Hafta 2, 3 ve 4’ de ölçülen ortalama
değerler Seifert vd. [13] tarafından belirlenmiĢ olan rehber değerin üzerine çıkmıĢtır. Bu da
havalandırmanın yetersizliğini ve sınıf içinde var olan kaynakların azaltılması gerektiğini
göstermektedir.
Tablo 2 ve Tablo 3 göstermektedir ki, PM2.5 konsantrasyonları gündüz saatlerinde geceye göre daha
yüksek değerlere ulaĢmıĢtır. Hafta içi gündüz ölçülen en yüksek 5 günlük ortalama değer 640
3
3
µg/m ’tür (Hafta 3). Hafta sonu ise bu değer 100 µg/m ’ e düĢmüĢtür. Muhtemelen gündüz saatlerinde
öğrenci varlığıyla dıĢarıdan içeriye taĢınmakta ve hareketlerinden dolayı çökelmiĢ tozlar tekrar havaya
karıĢmakta, dolayısıyla konsantrasyonun yükselmesine neden olmaktadır. Gece saatlerinde ise
boĢalan sınıfta tozlar yere çökelmekte ve böylece havadaki toz miktarı azalmaktadır. Uygulanan
senaryolar sonucunda da, PM2.5 deriĢimi Senaryo 2’de daha yüksek çıkmıĢ ve dıĢ havanın da bir
kaynak olarak sayılabileceğini göstermiĢtir. Ayrıca okula oldukça yakın mesafede bulunan bir çimento
fabrikası ve diğer daha küçük ölçekli endüstriyel tesisler, yakında bulunan çevre yollarından akan trafik
ve okulun etrafındaki boĢ, toprak araziler sınıftaki PM2.5 miktarını etkileyen etmenler olabilir. Ölçülen
değerlerin hepsi USEPA [16] tarafından belirtilmiĢ olan limit değerin üstündedir (ġekil 5).
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Tablo 2. Hafta içi ölçülen iç hava kirleticileri ve konfor değiĢkenleri için tanımlayıcı istatistikler

Kirleticiler

1

5 Günlük
Ortalama
104

Gündüz
Ortanca
a
(Min-Mak)
95.0 (0.00-1504)

Standart
Sapma
103

5 Günlük
Ortalama
85.7

Gece
Ortanca
(Min-Mak)
86.0 (0.00-719)

Standart
Sapma
41

2

175

155 (97.0-390)

77.1

137

115 (0.00-420)

53

3

144

125 (0.00-928)

62.1

128

124 (0.00-294)

20

4

222

c

184 (0.00-935)

c

c

149

158 (0.00-233)

32

1

300

300 (30-1130)

191

260

260 (50-710)

140

2

240

190 (20-1000)

174

120

120 (70-210)

20

3

640

540 (60-2708)

431

540

370 (0.07-1420)

380

4

490

410 (100-1810)

350

570

430 (140-2610)

420

Hafta

TUOB
(ppb)

PM2.5
3
(µg/m )

1
2

CO2
(ppm)

Bağıl nem
%

T (°C)

a

b

141

958

916 (351-2998)

456

376

368 (329-542)

36

1924

1708 (387-5132)

1010

406

386 (365-491)

36

864

435

423 (376-601)

31

c

500

482 (433-746)

49

46.4 (28.0-55.3)

6.54

46.7

46.9 (40.8-55.7)

2.81

3

1182

971 (380-5486)

4

2107

c

1958 (401-5032)

1

45.1

2

58.0

50.2 (41.8-100)

20.1

62.5

55.2 (49.5-100)

18.3

3

48.9

49.0 (40.7-54.6)

3.62

49.5

49.3 (46.8-57.1)

1.82

4

44.8

43.4 (37.3-60.7)

5.05

45.1

42.3 (37.1-68.1)

7.13

1

27.1

27.8 (21.4-29.8)

1.82

27.1

26.9 (25.1-28.2)

0.54

2

25.5

25.5 (23.7-27.1)

0.64

23.8

24.0 (20.2-24.3)

0.79

3

23.9

23.0 (17.2-26.4)

1.92

21.9

22.1 (18.6-23.0)

0.80

4

24.3

24.3 (17.0-27.3)

1.60

21.0

20.9 (18.8-22.2)

0.67

c

928

Anlık değerlerin istatistikleri verilmiĢtir. b 3 günü, c 4 günü kapsayan istatistik değerleri verilmiĢtir.

Tablo 3. Hafta sonu ölçülen iç hava kirleticileri ve konfor değiĢkenleri

Hafta

2 Günlük
Ortalama

Gündüz
Ortanca
(Min-Mak)

Standart
Sapma

2 Günlük
Ortalama

Gece
Ortanca
(Min-Mak)

Standart
Sapma

TUOB (ppb)

1

103

95 (0.00-329)

29

83

83 (0.00-271)

17

3

PM2.5 (µg/m )

1

100

70 (10-270)

70

30

20 (10-120)

20

CO2 (ppm)

1

329

332 (299-409)

15

330

332 (312-405)

11

Bağıl nem %

1

43.7

45.6 (36.6-51.7)

4.56

39.4

39.5 (34.3-49.1)

4.14

T (°C)

1

27.0

26.9 (24.4-27.7)

0.64

26.7

26.5 (24.9-27.5)

0.56

Kirleticiler

3.2. Çevresel Konfor DeğiĢkenleri
Sınıflar gibi küçük bir alanda çok sayıda öğrencinin bulunması havalandırmanın solunum yoluyla
havaya bıraktıkları CO2’i yeterince uzaklaĢtıramaması sonucu deriĢimleri dıĢ havada bulunan ~400
ppm düzeyinin üzerinde >2000 ppm seviyelerine çıkabilmektedir. CO2 kaynaklı sağlık etkileri ancak
5000 ppm düzeyinden sonra görülmeye baĢlamakta, bundan düĢük deriĢimlerde ise baĢ ağrısı vb.
genel semptomlara sebep olabilmektedir. Ancak, 600 ppm referans alındığında, karar verme
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performansı 1000 ppm’de orta derecede ve istatistik olarak anlamlı azalmıĢ, 2500 ppm’de ise yüksek
derecede ve istatistik olarak anlamlı bir düĢme olduğu belirlenmiĢtir [29]. Literatürde yer alan diğer
çalıĢmalar da, iç hava kalitesinin okulda akademik performans ve devamı [2], hafıza ve odaklanmayı
[30] ve hata yapma oranını [31] etkilediğini göstermektedir. Ancak, esas olarak CO2, havalandırmanın
yetersizliği için bir gösterge olmakta, dolayısıyla CO2 yüksek ise iç kaynakları olan diğer kirleticilerin de
iç hava da bulunma ihtimalinin yüksek olduğuna iĢaret etmektedir. Hafta içi ölçülen en yüksek 5günlük ortalama CO2 değeri (2107 ppm) Senaryo 1 uygulanan Hafta 4’te kaydedilmiĢtir. Gece
saatlerinde bu değer yaklaĢık % 76 azalmıĢ ve 500 ppm’e düĢmüĢtür. Hafta 5’te Senaryo 1 gereği
öğrencilerin teneffüste sınıfta bulunmalarına ve cam açılmasına müdahale edilmemiĢ, bu da CO 2
değerinin ders aralarında tüm öğrencilerin dıĢarı çıkarılıp pencerelerin açılarak havalandırma yapıldığı
Senaryo 2 (Hafta 3)’e göre oldukça yüksek bulunmasına neden olmuĢtur. Hafta içi gece ölçülen
değerler 376-500 ppm arasında değiĢmektedir. Hafta sonunda gündüz ve gece ölçülen değerler ise
aynı olup 330 ppm’dir. Bu da göstermiĢtir ki, CO 2 deriĢimini etkileyen en önemli faktörler sınıfta
öğrencilerin varlığı ve havalandırmadır. Gece saatlerinde ve hafta sonunda sınıfta öğrenci olmaması,
insan kaynaklı CO2 üretimini engellemiĢ ve değerleri ortalama olarak 3 kat aĢağıya çekmiĢtir. ġekil 5’te
görüldüğü üzere, Hafta 2, 3 ve 4, Hong Kong’da [17] uygulanan limit değerin üzerine çıkmıĢ ve Tablo
4’e göre genellikle yüksek veya orta düzeyde sağlık etkileri yaratabilecek düzeylere ulaĢmıĢtır.
Tablo 4. Kirleticilerin sağlık etki düzeyleri ve etkileri
Kirleticiler

TUOB

CO2

T

Hafta

Etki Düzeyi

1

yok

b

2

yok

b

3

yok

b

4

yok

b

5

yok

b

1

orta

2

yüksek

3

düĢük

4

orta

5

yüksek

1

yüksek

2

yüksek

3

düĢük

4

düĢük

5

a

Sağlık Etkileri

a

hasta bina sendromu

ağır hava

cereyan, soğuk, sıcak,
kuruluk, hasta bina
sendromu

orta
a

b

Nordic Ventilation Group [13], Seifert vd.[15]

CO2 deriĢimlerinin 480 dakikalık hareketli ortalamalarının çizildiği grafikleri Hafta 1’in ilk günü için
gündüz ve gece karĢılaĢtırmalı olarak ġekil 3’te verilmiĢtir. Görüldüğü gibi CO 2 değerleri ders
saatlerinde artmıĢ ve ders sonlarında en üst değerlere ulaĢıp, teneffüs saatlerinde de daha düĢük
seviyelere inmiĢtir. ġekil 4’te ise Aralık ayında Hafta 3 ve Hafta 4 de uygulanan Senaryoların
karĢılaĢtırıldığı grafik haftaların ilk günü için sunulmuĢtur. ġekillerde de görüldüğü üzere Senaryo 1’in
uygulandığı durumda Senaryo 2’ye göre daha yüksek deriĢimlere ulaĢılmıĢtır. Ek olarak, British
Department of Education [32] tarafından belirlenen standarda göre ara vermeden yapılan eğitim
süresince ortalama ve maksimum CO2 deriĢimleri sırasıyla 1500 ve 5000 ppm’i geçmemelidir.
Belirtilen günler için öğle arasına kadar (08.30-12.00) hesaplanan bu değerler Senaryo 1 için sırasıyla
2658 ve 3919 ppm iken, Senaryo 2 de 1199 ve 2985 ppm’dir. Ġki senaryo için de maksimum değerler
<5000 ppm iken, Senaryo 1 de ortalama değer % 77 oranında aĢılmıĢtır.
Bağıl nem ve sıcaklık ise ısıl konfor belirtisi olan iki değiĢkendir. En yüksek hafta içi gündüz bağıl nem
değeri Hafta 2’de % 58.0’dir. Diğer haftalarda da ölçülen değerler % 40’ın üzerindedir (Tablo 2). Hafta
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sonu ölçülen seviye gece ve gündüz için sırasıyla % 39.4 ve % 43.7’dir. Hafta 2’ de gece ölçülen veri
dıĢındaki tüm değerlerin konfor bölgesi olan % 30-60 aralığında kaldığı gözlemlenmiĢtir. Sıcaklık
değerleri hafta içi gündüz saatlerinde 23.9 ve 27.1 °C arasında değiĢirken gece saatlerinde ise bu
değerler 21.0 ve 27.1 °C aralığına düĢmüĢtür (ġekil 5). Hafta sonu için ölçülen değerler de Tablo 3’ de
gösterilmiĢtir. ASHRAE [20] ve CSA [26] tarafından kıĢ için belirlenen sıcaklık konfor aralıkları
sırasıyla 23-25.5 °C ve 20-23.5 °C’dir. Hafta 1 dıĢında ölçülen değerler iki standardın alt ve üst
değerlerinin birleĢtirilmesiyle oluĢan 20-25.5 °C aralığının içinde kalmıĢtır (ġekil 5). Sınıftaki ısıl
konforun detaylı değerlendirilmesi Ekren vd. [11] tarafından yapılmıĢtır.

ġekil 3. CO2 deriĢimlerinin gündüz ve gece saatlerinde anlık değiĢimi

4000

Hafta 3 (Senaryo 2)

3500

Hafta 4 (Senaryo 1)

3000
CO2 (ppm)

2500
2000
1500
1000
500
0
Zaman (dakika)
ġekil 4. CO2 deriĢimlerinin Hafta 3 ve Hafta 4 için anlık değiĢimi
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ġekil 5. Ġç hava kirleticileri ve konfor değiĢkenlerinin hafta olarak karĢılaĢtırılması (a) TUOB (b) PM2.5
(c) CO2 (d) Bağıl nem (e) Sıcaklık

4. SONUÇ
ÇalıĢma kapsamında Nihat Gündüz Ortaokulunda seçilen bir sınıfta Ekim, Kasım ve Aralık-2014
aylarının belirtilen haftalarında iç hava kalitesi ölçülmüĢtür. Hafta içi günlerde ders saatlerinde elde
edilen 5 günlük ortalama değerler standartlarla karĢılaĢtırılmıĢtır. PM2.5 konsantrasyonları ile beraber
Hafta 2, 3 ve 4’de kaydedilen TUOB ve CO2 konsantrasyonları rehber değerlerin üzerine çıkmıĢtır. Bu
da sınıftaki havalandırmanın yetersiz olduğunun ve sınıf içinde var olan TUOB kaynaklarının
azaltılması gerektiğinin bir iĢaretidir. Senaryo 1’de kaydedilen TUOB ve CO 2 değerleri bu kirleticiler
açısından Senaryo 2’ye göre daha yüksek olarak saptanmıĢtır. Bu da sınıftaki öğrenci varlığının ve
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doğal havalandırmanın TUOB ve CO2 deriĢimleri üzerinde etkisi olduğunu göstermiĢtir. PM2.5 için ise
tam tersi durum söz konusudur; dıĢ hava kalitesinin iç havayı etkilediğini göstermektedir. Hafta 1’de
ölçülen sıcaklık değeri dıĢında tüm konfor değerleri de istenilen konfor aralığında kalmıĢtır. Genel
olarak hafta içi gündüz saatlerinde ölçülen değerler hafta içi gece saatlerinde ve hafta sonu ölçülen
değerlerden daha yüksektir. Yapılan ölçümler sonucunda TUOB ve CO2 deriĢimlerinin istenilen
değerlerde olabilmesi için doğal havalandırma yetersiz kalmıĢtır ve PM 2.5 deriĢimin etkilemektedir. Bu
yüzden PM2.5 TUOB ve CO2 deriĢimleri partikül kontrollü bir mekanik havalandırma tesisatı kurularak
azaltılabilir. Sınıf içinde var olan TUOB kaynakları da tespit edilip azaltılmalıdır.
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BĠR ÜNĠVERSĠTENĠN FARKLI MEKANLARINDA ĠÇ ORTAM
HAVA KALĠTESĠNĠN ZAMANLA DEĞĠġĠMĠNĠN PASĠF
ÖRNEKLEME YÖNTEMĠ ĠLE ĠNCELENMESĠ
Yetkin DUMANOĞLU
Gamze MĠRZAOĞLU
Tolga ELBĠR

ÖZET
Bu çalıĢma Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe YerleĢkesi Çevre-ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü
Binası'nda gerçekleĢtirilmiĢtir. Binada bulunan bir fotokopi ofisi, bir derslik, kantin, ve laboratuvarda
Kasım-Aralık 2013 aylarında SO2, NO2, O3 ve VOC konsantrasyonlarının zamansal değiĢimleri
izlenmiĢtir. Kirletici konsantrasyonlarının ölçümünde pasif örnekleme yöntemi kullanılmıĢtır. Ġç ortam
örneklemeleri ile eĢ zamanlı olarak dıĢ hava kalitesi ölçümleri de gerçekleĢtirilmiĢtir. Her örnekleme
noktasına aynı anda dörder adet pasif örnekleyici yerleĢtirilmiĢ ve toplam 7 ila 28 gün arasında
değiĢen sürelerde örneklemelere devam edilmiĢtir. Böylece, pasif örnekleyicilerin zamana göre kirletici
tutma kapasiteleri incelenmiĢ ve sonuçlar bu kapsamda değerlendirilmiĢtir. Bu çalıĢmanın sonucunda
dıĢ havadaki SO2 ve NO2 konsantrasyonlarının bina içindeki mekanlara göre daha yüksek olduğu
görülmüĢtür. Örnekleme dönemi boyunca SO2 ve NO2 için dıĢ havada belirlenen ortalama
3
3
konsantrasyonlar sırası ile 9 µg/m (dört haftalık ortalama) ve 28 µg/m ‟dir (dört haftalık ortalama).
Kampüs içinde ölçülen dıĢ hava SO2 ve NO2 konsantrasyonlarının kaynağı kampüs içindeki taĢıt trafiği
3
ve binaların ısınmasında kullanılan doğalgaz olmuĢtur. DıĢ havada ozon konsantrasyonu 40 µg/m
(dört haftalık ortalama) olarak ölçülürken iç ortam mekanlarından birisi olan fotokopi ofisinde ise 15
3
3
µg/m (iki haftalık ortalama) olarak ölçülmüĢtür. VOC derslik ve kantinde 70 µg/m ölçülürken, fotokopi
ofisi ve laboratuvarda bu değerin yaklaĢık 20 katı kadar yüksek çıkmıĢtır. Laboratuvarda örnekleme
süresi boyunca genellikle „anyonik yüzey aktif madde tayin‟ deneyi yapılmıĢtır. Bu deneyde kullanılan
kloroform adlı kimyasal örneklemelerde en güçlü VOC kaynağı olarak tespit edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Ġç ortam hava kalitesi, uçucu organik bileĢikler, ozon, azot oksitler, pasif
örnekleme.

ABSTRACT
This study was contucted in Dokuz Eylul University, Tinaztepe Campus Environment-Civil Engineering
Department. Within the scope of this study, temporal shifts of SO 2, NO2, O3 and VOC was observed in
a photocopy office, classroom, canteen, and laboratory of the building during November-December
2013. Passive sampling method was used for the measurement of pollutant concentrations. Along with
indoor sampling, outdoor air quality measurement was also carried out. Four passive sampler were
placed at the same time at each sampling point in a total of 7 to 28 days, ranging from different
sampling periods. Thus passive samplers‟ contaminant holding capacity was identified and the results
were evaluated within this scope. As a result of this study, the outdoor air SO 2 and NO2 concentrations
were higher than indoor air concentrations. During sampling period of SO2 and NO2 outdoor average
3
3
air concentration was measured as 9 µg/m (four-week average) and 28 µg/m (four-week average)
respectively. The source of outdoor SO2 and NO2 concentrations measured in the campus were
identified as traffic and natural gas used in combustion systems for heating. Outdoor air ozone
3
concentration was measured as 40 µg/m (four-week average) whereas indoor air of the photocopy
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office was measured as 15 µg/m (two-week average). VOC was measured 70 µg/m in the
classrooms and the cafeteria while it was measured about 20 times higher in the photocopy office and
laboratory, In the laboratory, usually anionic surface-active substance designation‟ experiments have
been performed throughout the time of sampling. The chloroform used in this experiment has been
identified as the main VOC source during chemical sampling.
Key Words: Indoor air air quality, volatile organic compunds, ozone, nitrogen oxides, passive
sampling.

1. GĠRĠġ
Ġnsanlar yaĢamlarını sürdürebilmeleri için gerçekleĢtirdikleri üretim ve tüketim aktiviteleri sonucunda
soludukları havayı kirleterek, yeryüzündeki canlı hayatı olumsuz yönde etkilemektedir. Son yıllarda
sanayileĢme ve kentleĢme hızla artmıĢtır. Bununla birlikte iĢyerleri, konutlar ve taĢıtlar da artmıĢtır.
Tüm bu faaliyetler dıĢ ortam hava kalitesini etkilediği gibi iç ortam hava kalitesini de etkilemektedir.
Ġnsanlar günlük hayatlarında zamanlarının büyük kısmını okul, iĢyeri ve ev gibi kapalı ortamlarda
geçirmektedir. Konutlarda ve endüstri dıĢı diğer kapalı alanların iç ortam havasında insan sağlığını
olumsuz yönde etkileyen karbon monoksit, karbon dioksit, kükürt dioksit, azot oksitler, formaldehit,
sigara dumanı, radon, asbest, kurĢun, uçucu organik bileĢikler, çeĢitli mikroorganizma ve alerjenler
gibi biyolojik, fiziksel ve kimyasal kökenli zararlı maddelerin görülmesi „iç ortam hava kirliliği‟ olarak
tanımlanır. Türkiye‟de nüfusun yaklaĢık %64,9‟unun kentlerde yaĢaması ve kentlerde yaĢayan
insanların da zamanlarının %90‟nını kapalı ortamlarda geçirmeleri iç ortam hava kirliliği sonucu ortaya
çıkan sağlık sorunlarının artmasına neden olmaktadır [1].
Ġç ortamlarda kaynaklarına bağlı olarak çok sayıda hava kirletici bileĢene rastlanmaktadır. En önemli iç
ortam VOC kaynakları bina yapı malzemeleri (boya, vernik, inĢaat malzemeleri, vb.), temizlik
malzemeleri (sabun, deterjan, Ģampuan, vb.), ofis ürünleri ve makineleri (yazıcı, fotokopi, vb.),
mobilyalar, parfüm ve deodorant gibi kozmetik ürünleri olarak sayılabilir [2,3,4]. Diğer kirletici bileĢen
grubu SO2 ve NO2'nin kaynakları ise özellikle iç ortamlarda içilen sigara, yemek piĢirme aktivitesi,
asbest içeren malzemeler, spreyler, dıĢ ortamdan kaynaklanan araç emisyonları, klima cihazları,
ısınma için kullandığımız kaloriferler, ev tekstil ürünlerinde kullanılan kumaĢlar olarak sayılabilir [5,6,7].
Bir diğer önemli iç ortam kirletici bileĢeni olan ozonun kaynakları ise hava temizleyicisi, fotokopi
makineleri, lazer yazıcı gibi makinelerdir. Fotokopi iĢlemi sırasında toner ısıtma esnasında VOC,
cihazdan ve yayılan ıĢıktan ise önemli miktarda ozon ve NOx „in yayıldığı bilinmektedir [8].
Kirletici seviyelerinin belirlenmesinde en yaygın kullanılan metotlardan biri pasif örnekleme metodudur.
Aktif örnekleme sistemlerine göre ucuz ve kullanımının kolay olması, elektrik bağlantısı ve yoğun insan
gücü gerektirmemesi, eĢ zamanlı olarak çok sayıda noktada örnekleme imkanı sağlaması, pasif
örnekleyicileri diğer izleme metotlarına oranla daha yaygın Ģekilde kullanılır hale getirmiĢtir [3,4,9]. DıĢ
havada çok yaygın kullanılmakla birlikte iç ortam hava kalitesinin izlenmesinde de baĢarı ile
kullanılmaktadır [10,11,12].
Üniversite eğitimi sırasında öğrenciler gün boyunca zamanlarını evleri dıĢında üniversite kampüsü
içinde bulunan kapalı alanlarda geçirmektedir. Üniversite öğrencilerinin eğitim gördüğü bazı
binalardaki iç ortam hava kalitesinin belirlenmesi amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre ve ĠnĢaat
Mühendisliği binasında farklı faaliyetlerin gerçekleĢtiği alanlarda pasif örnekleyiciler kullanılarak iç
ortamda hava kalitesi örnekleme çalıĢmaları yapılmıĢtır. ÇalıĢma kapsamında VOC, NO 2, SO2 ve ozon
konsantrasyonları belirlenmiĢ ve oluĢan kirleticilerin potansiyel kaynakları tartıĢılmıĢtır.
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2. MATERYAL VE METOT
2.1. ÇalıĢma Alanı
ÇalıĢma kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe YerleĢkesi'nde bulunan Çevre ve ĠnĢaat
Mühendisliği Bölümlerine ait ortak binanın bazı mekanlarında iç ortam hava kalitesi ölçümleri
yapılmıĢtır. Hava kalitesi ölçümleri pasif örnekleme yöntemi ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġç ortam hava
kalitesinin belirlenmesinde öğrencilerin gün boyu en çok zaman geçirdikleri alanlardan birer örnek
seçilmiĢtir. Bu amaçla örnekleme yapılacak mekanlar bir kantin, bir derslik, bir laboratuvar ve ticari
olarak hizmet veren bir fotokopi ofisi olarak belirlenmiĢtir. Kantin binanın bodrum katında ve güney
yönünde bulunmaktadır. Binanın birinci katında ve kuzey yönünde yer alan fotokopi ofisi ise
öğrencilerin fotokopi, bilgisayar çıktısı ve kırtasiye ihtiyaçlarını karĢıladıkları bir ortamdır. Fotokopi ofisi
3,90 m×4,50 m×3,50 m (en×boy×yükseklik) büyüklüğünde küçük bir odadır. Örnekleme için seçilen
derslik ise Çevre Mühendisliği Bölümü'ne ait olup 100 kiĢi kapasitelidir. Derslik, binanın ikinci katında
ve güney cephesinde yer almaktadır. Binanın zemin üstü ikinci katında bulunan dersliğin boyutları ise
9,1 m×15,85 m×2,70 m‟dir.
Bina içinde öğrencilerin kullandığı alanlar dıĢında, üniversite personeli tarafından kullanılan ve atıksu,
çamur ve tehlikeli atık analizlerinin yapıldığı Çevre Mühendisliği Bölümü Atıksu Laboratuvarı'nda da
ölçümler yapılmıĢtır. Laboratuvarda gün boyunca asit, baz ve organik içeriğe sahip çözeltiler ve
kimyasallar kullanılmaktadır. Atıksu laboratuvarı binanın birinci katında ve güney cephesinde yer
almaktadır. Laboratuvarın boyutları 8,80 m×15,70 m×2,80 m‟dir. Sınıf, kantin ve laboratuvar binanın
aynı yönünde olup Ġzmir-ÇeĢme otoyoluna cepheli ve yola yaklaĢık bir kilometre uzaklıktadır.
Örnekleme yapılan iç ortamlardaki hava kaliteleri ile bina dıĢındaki hava kalitesi arasındaki iliĢkinin
ortaya konması için eĢ zamanlı olarak binanın batı cephesinde ve binaya yaklaĢık 200 m uzaklıkta bir
noktada dıĢ hava kalitesi ölçümleri yapılmıĢtır. Binanın konumu ve örnekleme noktalarının bina
içindeki görünümleri ġekil 1‟de verilmiĢtir.

(a)

DıĢ hava örnekleme noktası
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(b)

(c)
Derslik

Laboratuvar
boratuvar

Fotokopi ofisi

Kantin

ġekil 1. Örnekleme yapılan binanın konumu (a), DıĢ hava kalitesi örneklemesi yapılan noktanın
konumu (b), Ġç ortam hava kalitesi örneklemesi yapılan noktaların konumları (c).
Fotokopi ofisi hafta içi 08:00 ve 19:00 saatleri arasında çalıĢmaktadır. Bu süre boyunca oda kapısı
açık tutulmakta ve havalandırma amacıyla oda penceresi gün içinde ortalama 2 saat açılmaktadır.
Gün içinde fotokopi çekiminin en yoğun olduğu saatler 11:00 ile 14:00 arasındadır. Oda içinde fotokopi
çekimi için 2 adet büyük fotokopi makinası, 1 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı kullanılmakta ve tüm
cihazlar gün boyunca çalıĢır durumda tutulmaktadır. Fotokopi iĢlemleri için kullanılan sıvı toner direk
kutusundan yazıcı içerisine dökülmektedir. Fotokopi çekim iĢleminin yoğunluğuna göre ortalama 10
günde bir toner değiĢimi yapılmaktadır. Tonerin içeriğini oluĢturan kimyasal bileĢiklere iliĢkin bilgiler
[13] tonerin satın alındığı firmadan temin edilmiĢtir.
Örnekleme yapılan laboratuvarda 7 personel sürekli olarak çalıĢmaktadır. Laboratuvar çalıĢma saatleri
08:00 ile 17:00 arasındadır. Laboratuvara her gün ortalama olarak 10 adet numune gelmekte ve katı
madde analizleri, ağır metal içerikleri, yağ konsantrasyonu, pH, iletkenlik, tuzluluk, azot ve fosfor
tayinleri, atık su arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve iĢletilmesine yönelik arıtılabilirlik testleri, arıtma
tesisinin veriminin belirlenmesi analizleri yapılmaktadır. Laboratuvarda aktif olarak yaklaĢık 100
parametrenin analizi yapılmaktadır. Bu analizlerde aĢağıda listesi verilen katı ve sıvı kimyasallar aktif
olarak kullanılmaktadır. Laboratuvarın numune hazırlama bölümü camlı bir oda içine alınarak
laboratuvarın tezgahları ve ofislerinin bulunduğu alandan ayrılmıĢtır. Numune hazırlama bölümünde
asitlendirme, yakma, vb. iĢlemler yapılmakta ve bu iĢlemler çeker ocak içerisinde
gerçekleĢtirilmektedir. Çeker ocağın kullanılmadığı çalıĢma saatleri içinde ortalama olarak 2-3 saat
pencere açılarak havalandırma yapılmakta, bunun yanında sürekli olarak fan sistemi çalıĢtırılmakta ve
laboratuvar havası dıĢarıya verilmektedir.
Örnekleme yapılan dersliğin açılma saatleri haftalık ders programına göre değiĢmektedir. Derslik her
sırada 2 kiĢinin oturma düzenine göre toplam 100 kiĢi kapasitelidir. Ancak dersler sırasında en fazla
50 kiĢi, sınavlar sırasında ise ortalama olarak 35 kiĢi derslik içinde bulunmaktadır.
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2.2. Örnekleme Programı
Seçilen noktalarda iç ortam hava kalitesinin belirlenmesi amacıyla SO 2, NO2, O3 ve VOC kirleticileri
için pasif örnekleme yöntemi kullanılmıĢtır. Pasif örnekleyicilerin kullanıldığı örneklemelerde dördü iç
mekan ve biri dıĢ mekan olmak üzere toplam beĢ farklı örnekleme noktasında eĢ zamanlı olarak
ölçümler yapılmıĢtır. Örnekleme programı Tablo 1‟de verilmiĢtir.
Örnekleme alanında seçilen noktaları etkileyen kirletici kaynakların birbirinden faklı olduğu
bilinmektedir. Kaynakların katkısının zamansal değiĢiminin belirlenmesi amacı ile her noktaya 4‟er
adet örnekleyici yerleĢtirilmiĢtir. Bu örnekleyiciler 7, 14, 21 ve 28 gün sonunda toplanmıĢ ve
analizlenmiĢtir. Böylece her bir kirletici için tüm noktalarda 4 farklı ölçüm sonucu elde edilmiĢtir.
Tablo 1. Örnekleme programı
BaĢlangıç
tarihi
05.11.2013
05.11.2013
05.11.2013
05.11.2013

Örnekleme dönemi
1. Örnekleme
2. Örnekleme
3. Örnekleme
4. Örnekleme

BitiĢ tarihi
12.11.2013
19.11.2013
26.11.2013
03.12.2013

Toplam örnekleme süresi
(gün)
7
14
21
28

2.3. Örnekleme ve Analiz Metodu
®

Örneklemeler Radiello marka pasif örnekleyiciler ile yapılmıĢtır [14]. Örnekleyiciler adsorpsiyon
kartuĢu, difüzör ve taĢıyıcı kısımlarından oluĢmaktadır (ġekil 2).

ġekil 2. ÇalıĢma kapsamında kullanılan pasif örnekleyici.
Difüzif örnekleyiciler kapalı kaplardır ve genelde simetrik yapıdadır. ÇalıĢmada kullanılan
örnekleyicinin ana bölümlerini kartuĢ ve difüzör oluĢturmaktadır. Difüzör kısmı gaz moleküllerinin
geçiĢine izin verir, kartuĢ kısmında ise gaz molekülleri adsorblanır. Bu adsorbent ile bir kartuĢ içine
yerleĢtirilmiĢ olan gözenekli polipropilenden yapılmıĢ radyal dağılan bir gövdeden oluĢur. SO2, NO2 ve
O3 örneklemeleri için mavi gövdeli difüzörler kullanılmıĢtır. Bunlar, 1,7 mm mikrogözenekli polietilen
malzemeden üretilmiĢtir.
VOC örneklemeleri için aynı markanın beyaz gövdeli difüzörleri kullanılmıĢtır. Bunun ortalama
porozitesi 25±5 µm olup difüzif uzunluğu 18 mm‟dir. IĢık geçirmez özelliklidir ve ıĢık hassasiyeti olan
örneklemeler için uygundur. Mavi gövdeli difüzörler, beyaz gövdeli difüzörler ile aynı tasarıma sahiptir.
Örneklemede kullanılan kartuĢlar su geçirmez difüzif yapısı sayesinde kötü hava Ģartları altında
kullanıma uygundur. Bu örnekleyiciler minimum 15 dakika, maksimum 30 gün süresince örnekleme
yapmaya imkan sağlar. Örneklenecek olan kirletici miktarına ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak
kullanılan çeĢitli adsorban kartuĢlar bulunmaktadır. KartuĢların boyutları ölçülecek her kirletici için
sabittir [14].
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SO2 ve NO2 örneklemeleri aynı kartuĢ ile yapılmıĢtır. Örneklemelerde kullanılan kartuĢ gözenekli
yapıya sahip ve polietilenden yapılmıĢ bir malzemedir. Bu malzeme üzerine trietanolamin (TEA)
madde emdirilmiĢ ve örneklemeler sırasında havada bulunan SO2 ve NO2 kimyasal adsorpsiyon ile
TEA üzerinde tutulmuĢ ve sülfit, sülfat ve nitrit iyonlarına dönüĢtürülmüĢtür. Ozon örneklemesinde
kullanılan kartuĢ polietilen bir tüpten oluĢmuĢtur. Bu tüp içerisinde 4,4‟-dipyridylethylene ile kaplanmıĢ
silika jel bulunmaktadır. Ortam havasında bulunan O 3, 4,4‟-dipyridylethylene ile reaksiyona girerek 4pyridylaldehyde maddesine dönüĢmektedir. VOC kartuĢu ise paslanmaz çelikten yapılmıĢ bir
örnekleyicidir. Örnekleyici içerisinde 35-50 mesh boyut aralığında aktif karbon tanecikleri bulunmakta
ve uçucu organik bileĢikler bu yapılar üzerinde adsorplanmaktadır.
Örneklemeler sırasında kartuĢlar difüzörler içerisine yerleĢtirilmiĢ, difüzörler üçgen taĢıyıcılara
sabitlenmiĢtir. Üçgen taĢıyıcılar üzerinde bulunan etiketlere örnekleme baĢlangıç tarih ve saati not
edilmiĢtir. Örnekleyiciler iç ortam ölçümlerinin yapıldığı kapalı mekanlarda yerden yaklaĢık 1 m
yüksekliğe asılmıĢtır. DıĢ ortam ölçümlerinde ise rüzgar, yağmur ve güneĢ ıĢığından korumak için
siperlerin içerisine, güvenlik nedeniyle yerden yaklaĢık 2 m yüksekliğe yerleĢtirilmiĢtir.
Örnekleme süresi sonunda kartuĢlar kapalı tüpler içerisine yerleĢtirilmiĢ, üçgenler üzerinde bulunan
etiketlere örnekleme bitiĢ tarih ve saati yazılarak tüp üzerine yapıĢtırılmıĢtır. Analiz zamanına kadar
tüpler +4 ºC‟de saklanmıĢtır. Ozon analizi ise tutulan örneğin bozulmasına engel olmak amacıyla
örnekleme bitiminde hemen yapılmıĢtır.
Kirletici konsantrasyonlarının ölçüldüğü alanlara sıcaklık ve nem ölçüm cihazları yerleĢtirilmiĢtir.
Günde 2 kez olmak üzere düzenli olarak takip edilip sıcaklık ve nem verileri kaydedilmiĢtir.
Örneklemeler boyunca bina içinde nem değeri ortalama %50 ve sıcaklık değeri de ortalama olarak
21ºC ölçülmüĢtür.
SO2 ve NOX analizleri sırasında tüpler içindeki kartuĢlar üzerine 5 ml deiyonize su eklenmiĢ ve 30
dakika boyunca sabit bir hızda karıĢtırıcıda tutulmuĢtur. Suya geçirilen sülfat iyonları iyon
kromatografisinde analizlenmeye hazır hale getirilmiĢtir. Anyon analizleri için Dionex marka ICS-3000
iyon kromatografisi cihazı kullanılmıĢtır. Analiz öncesinde elde edilen su numuneleri Ģırınga ucu
filtrelerden (Minisart, SRP-15; 0,20 μm, PTFE) geçirilmiĢ ve cihaza verilmiĢtir.
Ozon analizi spektrofotometre cihazında yapılmıĢtır. Bu amaçla ilk olarak kalibrasyon eğrisi
oluĢturulmuĢtur. Kalibrasyon standartlarının hazırlanması için 25 µL 4-pyridylaldehyde 250 ml
deiyonize suda çözülmüĢtür. Hassas tartım ile 1,25 gr 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone
hydrochloride (MBTH) tartılmıĢ ve 250 ml deiyonize suda iyice çözülmesi için beklenmiĢtir.
Çözüldükten sonra üzerine 1,25 ml H2SO4 eklenmiĢtir. Suda çözünen 4-pyridylaldehyde çözeltisinden
0,02-0,05-0,1-0,2-0,35-0,5-0,75 (µL/ml)‟lik standartlar hazırlanmıĢtır. Hazırlanan standartların her
birinden tüplere 0,5 ml alınmıĢ ve üzerine 4,5 ml MBTH bu tüplere eklenmiĢtir ve bir saat beklenmiĢtir.
Reaksiyonlar tamamlandıktan sonra standartlar spektrofotometrede okunup, kalibrasyon eğrisi
hazırlanmıĢtır. Örneklerin üzerine 5 ml MBTH eklenmiĢ ve bir saat beklenmiĢtir. Bir saatin sonunda
örneklere filtrasyon (Alltech 13 mm, 0,45 micron, Nylon) iĢlemi uygulanıp ve 430 nm dalga boyundaki
spektrofotometrede (Pharmacia Biotech 80–208864 Spectrophotometer) absorbans değeri
okunmuĢtur.
VOC analizi öncesinde aktif karbon tüpleri bir vial içerisine yerleĢtirilmiĢ ve ekstraksiyon solventi olarak
2,0 ml karbon sülfür ilave edilmiĢtir. Örnekler 15 dakika ultrasonik banyoda ekstrakte edildikten sonra
üst tarafta berrak kısmın oluĢması için 15 dakika santrifüjlenmiĢ ve berrak kısım bir baĢka viale
aktarılmıĢtır. Örnekler, kütle seçici dedektörü (MSD, Agilent 5973 inert MSD) olan bir gaz kromatografi
sistemi (GC, Agilent 6890N) ile analiz edilmiĢtir.
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3. SONUÇLAR
Üniversite öğrencilerinin gün içinde yaklaĢık 7 saatlerini geçirdikleri binada iç ortam hava kalitesi
ölçümleri yapılmıĢtır. Bina içinde öğrencilerin yoğun kullandıkları mekanlarda O 3, NO2, SO2 ve VOC‟ler
4 faklı noktada ve bina dıĢındaki bir noktada eĢ zamanlı olarak yapılmıĢtır. Bina içinde ölçümler,
kantin, derslik, fotokopi ofisi ve laboratuvarda yapılmıĢtır. Kirletici konsantrasyonlarının belirlenmesi
amacıyla yapılan örneklemelerde pasif örnekleme yöntemi kullanılmıĢtır. Örneklemeler 6 Kasım 2013
tarihinde baĢlayıp 3 Aralık 2013 tarihinde sona ermiĢ ve yaklaĢık bir aylık dönemi kapsayan çalıĢma
bu örnekleme dönemindeki iç ortam hava kalitesini yansıtmıĢtır. BeĢ örnekleme noktasında eĢ
zamanlı olarak yapılan çalıĢmada, örnekleme dönemi içinde 7., 14., 21. ve 28. gün sonunda
örnekleyiciler toplanmıĢ ve analizleri yapılmıĢtır.
3.1. Ġç ve DıĢ Ortamda SO2 ve NO2 Konsantrasyonlarının DeğiĢimi
Pasif örnekleme yöntemi ile ölçülen SO2 ve NO2‟nin ortalama 1, 2, 3 ve 4 haftalık konsantrasyonları
ġekil 3‟de verilmiĢtir. Birinci hafta sonunda yapılan analizlerde SO 2 konsantrasyonları fotokopi ofisi
3
dıĢındaki diğer tüm noktalarda ortalama olarak 1,5 µg/m olarak ölçülmüĢtür. Ġlk hafta için bu değer
3
fotokopi odasında 4 µg/m olmuĢtur. Ġlk haftadan sonra 2., 3. ve 4. hafta örnekleri incelendiğinde
fotokopi ofisinde ölçülen SO2 değerinin bu seviyelerde devam etmediği ve derslik ile laboratuvardaki
3
konsantrasyonlara benzer olarak ortalama 1 µg/m seviyesine düĢtüğü görülmüĢtür. Benzer bir Ģekilde
konsantrasyonun ilk hafta sonunda yüksek, ikinci hafta sonunda düĢük olması durumu kantinde de
görülmüĢtür. Bu durum, Radiello pasif örnekleyicilerin üretici firması tarafından verilen; nem değerinin
%70‟den düĢük olduğu ortamlarda en uygun örnekleme süresinin 15 gün olduğu bilgisini
desteklemektedir [14]. Bu bilgilendirme doğrultusunda fotokopi ofisinde ve kantinde ilk hafta sonunda
görülen bu yüksek konsantrasyonların nedeni, tavsiye edilen örnekleme süresinin yetersiz olması
olarak açıklanabilir.
Atıksu laboratuvarında ölçülen SO2 konsantrasyonları diğer iç ortamlardaki konsantrasyonlar ile
3
karĢılaĢtırıldığında ortalama olarak 1 µg/m seviyesinin üstündedir. Laboratuvarda kullanılan kükürtlü
kimyasalların burada oluĢan SO2 konsantrasyonuna bir katkı sağladığı düĢünülmektedir. 14 günlük
örnekleme süresi sonucunda elde edilen konsantrasyonlara göre iç ortam konsantrasyonlarından farklı
3
olarak yüksek SO2 konsantrasyonları dıĢ hava ölçümlerinde de elde edilmiĢtir. Ġlk hafta 1,4 µg/m iken
3
ikinci hafta sonunda dıĢ hava SO2 konsantrasyonu 12,1 µg/m olarak ölçülmüĢtür. DıĢ ortamda en
büyük SO2 kaynağı olan karayolu trafiğinin etkili olması, iç ortam konsantrasyonlarına göre yüksek
değerlerin ölçülmesini anlamlı hale getirmiĢtir [15]. Özellikle bu ortamlarda kıĢ döneminde
havalandırmanın sık kullanılmamasından dolayı iç ortam SO 2 seviyelerine dıĢ ortamın çok fazla
katkısının olduğu görülmemiĢtir. Ġkinci haftadan sonra elde edilen daha düĢük konsantrasyonlar ise
®
kirleticiyi oluĢturan kaynakların bulunduğu dıĢ havada Radiello tarafından tanımlanan minimum 15
günlük örnekleme süresinin kullanılmasını destekler Ģekilde olmuĢtur.
14
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ġekil 3. SO2 konsantrasyonlarının haftalık değiĢimi (a), NO2 konsantrasyonlarının haftalık değiĢimi (b).
Ġç ortamda ölçülen NO2 konsantrasyonları dıĢ ortamda ölçülen değerlerle benzerlik göstermiĢtir. DıĢ
hava konsantrasyonları ikinci hafta sonunda bir artıĢ gösterse de diğer örnekleme haftalarında 30
3
µg/m değerine yaklaĢmıĢtır. DıĢ havada ölçülen NO 2 konsantrasyonu kaynağı kampüste gün içinde
oluĢan araç trafiğidir [8]. Ġç ortam NO2 konsantrasyonları ise özellikle derslik ve kantinin gün içinde sık
sık havalandırılmaları nedeniyle bu faaliyetlerden etkilenmiĢ ve dıĢ hava konsantrasyonları ile benzer
seviyelerde ölçülmüĢtür. Genel olarak; iç ortam NO2 konsantrasyonlarının dıĢ ortam
konsantrasyonlarıyla büyük ölçüde iliĢkili olduğu anlaĢılmaktadır [16]. Ayrıca örnekleme
noktalarımızdan biri olan kantinde NO2 konsantrasyonlarının yüksek çıkması kantinde piĢirme
aktivitelerinin temel iç ortam NO2 kaynakları arasında olmasıyla açıklanabilir [11, 17]. Ġç ortamda
ısınma yada piĢirme aktiviteleri gibi bir kaynağın söz konusu olmadığı durumda, iç ortam NO 2
deriĢiminin dıĢ ortam NO2 deriĢimine kuvvetli bir Ģekilde bağlı olduğu, dıĢ ortam etkisinin düĢük olduğu
noktalarda ise iç ortam NO2 kaynak etkisinin daha baskın olduğu görülmektedir. BeĢ örnekleme
noktasında da (dıĢ havada ikinci hafta dıĢında) örnekleme sürelerindeki artıĢ ortalama NO 2
konsantrasyonlarında bir farklılık yaratmamıĢtır.
3.2. Ġç ve DıĢ Ortamlarda O3 Konsantrasyonlarının DeğiĢimi
Ġç ve dıĢ ortamda yapılan SO2 ve NO2 ölçümleri ile eĢ zamanlı olarak aynı noktalarda O3 ölçümü de
yapılmıĢtır. Elde edilen sonuçlar ġekil 4‟de verilmiĢtir. DıĢ havada O 3 konsantrasyonları birinci
3
haftadan itibaren 40 µg/m mertebesinin üzerinde ölçülmüĢtür. DıĢ hava konsantrasyonları, daha önce
Naoki Kagi [8] tarafından yapılan çalıĢmadaki değerler ile benzerlik göstermiĢtir. DıĢ havada ölçülen
O3 konsantrasyonları örnekleme haftalarında önemli bir değiĢim göstermemiĢ ve değerler 40 ile 55
3
µg/m arasında değiĢmiĢtir. Ġç ortam O3 seviyelerinde ise elde edilen en yüksek değerler fotokopi
ofisindedir. Fotokopi ofisinde son haftada değer olmaması kullanılan örnekleyicide yaĢanan teknik bir
problemden dolayıdır. Fotokopi ofisinde ölçülen O 3 konsantrasyonları 1, 2 ve 3. hafta sırasıyla 12, 13
3
ve 15 µg/m olarak ölçülmüĢtür. Ozon, lazer yazıcılardan çıktı alma aĢamasında ve fotokopi
makinalarının fotokopi çekimi sırasında iç ortamda yaygın görülen bir bileĢendir [1,8,14]. Laboratuvar
3
3
iç ortamında O3 konsantrasyonu ortalama 8 µg/m iken, sınıf ve kantin iç ortamında 4 µg/m olarak
ölçülmüĢtür. Laboratuvarda O3 konsantrasyonun biraz daha yüksek çıkması içeride gerçekleĢtirilen
yoğun kimyasal faaliyetlerle açıklanabilir [18].
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ġekil 4. O3 konsantrasyonlarının haftalık değiĢimi
3.3. Ġç ve DıĢ Ortamlarda VOC Konsantrasyonlarının DeğiĢimi
Örneklerde 77 farklı VOC bileĢiği analizlenmiĢtir. Ölçümler sonunda elde edilen toplam VOC
konsantrasyonları bina içinde bulunan kapalı alanlar ve dıĢ hava için ġekil 5‟de verilmiĢtir. SO 2 ve O3
konsantrasyonlarının aksine toplam VOC konsantrasyonlarının fotokopi ofisi ve laboratuvarda dıĢ
havadan yüksek olduğu görülmüĢtür. Derslik ve kantinde ölçülen toplam VOC konsantrasyonu
3
ortalama 70 µg/m (dört haftalık ortalama) olarak ölçülmüĢtür. Fotokopi ofisi ve laboratuvarda ise
ölçülen değerler bu değerlerin yaklaĢık 20 katı kadar yüksektir. Ġç ortam/dıĢ hava VOC oranı iç
ortamdaki VOC‟nin kaynağı hakkında fikir vermektedir. Oranın 1 değerine yakın olması durumunda iç
ortam hava kalitesine tesir eden kaynağın tamamen dıĢ hava olduğu, oranın 1,5 ile 10 arasında
olması durumunda ise iç ortamda harici bir kaynağın bulunduğunu ve beraberinde dıĢ havadan da bir
katkı geldiğini göstermektedir [18]. Oran 10 dan büyük ise kaynağın tamamıyla iç ortamda olduğunu
göstermektedir [18]. ġekil 5‟de verilen değerlere göre laboratuvar ve fotokopi ofisinde oluĢan VOC
konsantrasyonlarının iç ortamda bulunan bir kaynaktan açığa çıktığı görülmektedir. Isınma amaçlı
yakıt kullanımı ve araçlardan kaynaklanan emisyonlar dıĢ havada VOC kaynağı olurken iç ortamda
ölçülen VOC‟lerin kaynakları ise bu alanlarda gerçekleĢtirilen bazı ilave faaliyetler olmuĢtur.
Laboratuvarda numune hazırlama iĢlemlerinde kullanılan organik ve uçucu özellikte olan kimyasal
maddelerin yaygın kullanımı bu ortamdaki VOC‟lerin kaynağı olabileceği ve fotokopi ofisinde ölçülen
VOC‟lerin ise fotokopi çekim iĢlemi esnasında ısınan toner malzemesinden ve ofis içinde bulunan
kiĢilerin kullandığı parfüm, hava kokusu giderici spreyler gibi tüketim malzemelerinden kaynaklandığı
düĢünülmektedir [19]. Bina malzemelerinin yanı sıra, temizlik malzemelerinden de uçucu organik
bileĢikler iç ortam havasına salınmaktadır [19].
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ġekil 5. VOC konsantrasyonlarının haftalık değiĢimi
DıĢ hava ölçümlerinden elde edilen değerlere göre; öne çıkan bileĢikler benzen, toluen, m,p-ksilen ve
3
o-ksilen‟dir. Bu bileĢikler arasında ise en yüksek konsantrasyon ortalama 10 µg/m değerine sahip
toluen bileĢiğidir. Fotokopi ofisinden alınan örneklerde en yüksek konsantrasyon toluen bileĢiğinde
3
görülmüĢtür. Ġlk hafta sonunda konsantrasyon 710 µg/m ölçülmüĢ, 4 hafta sonunda bu değer 1241
3
µg/m değerine kadar yükselmiĢtir. Lee ve arkadaĢları [21] tarafından yapılan çalıĢmada bir fotokopi
çekim merkezinde ölçülen en yüksek konsantrasyona sahip bileĢik toluen olmuĢtur. Fotokopi ofisinde
3
ölçülen ve konsantrasyonu 3 µg/m ‟ün üzerinde olan bileĢikler kloroform, benzen, siklohekzan, 2metilhekzan, 3-metilhekzan, heptan, trikloreten, metiksiklohekzan, tetrakloreten, m,p-ksilen, o-ksilen,
n-dekan ve n-undekan‟dır. Fotokopi ofisinde oluĢan VOC bileĢikleri yine fotokopi çekim aĢamasında
oluĢan O3 ile reaksiyona girerek ortamda oluĢan O3‟ü tüketmektedirler [8]. Sonuç olarak, bu çalıĢmada
da fotokopi çekimi yapılan odada oluĢan VOC türleri ve O 3 iç ortam hava kalitesini belirleyen önemli
kirleticiler olarak görülmüĢtür
Kantin‟de yapılan örneklemelerden elde edilen benzen, toluen, ksilen bileĢiklerinin konsantrasyonları
dıĢ havada ölçülenlere yakındır. Sonuçlar, kantinde VOC konsantrasyonlarını arttıracak nitelikte bir
kaynak bulunmadığını göstermiĢtir. Her ne kadar kantinde ısıtma ve piĢirme iĢlemleri uygulansa da
kullanılan iyi havalandırma ve davlumbaz sistemi nedeniyle bu faaliyetlerden yaklaĢık 5 m uzaklıkta
olan ölçüm noktasının etkilenmediği görülmektedir. Literatürde uygun olmayan havalandırma ve emiĢ
sistemlerinin iç ortamda VOC konsantrasyonlarını arttırdığı belirtilmektedir [4,17,22]. Derslikte de dıĢ
havada ölçülen VOC değerlerine benzer değerler ölçülmüĢtür. Örnekleme bölgeleri hakkında yapılan
anket ile derslik ve kantinde bulunan kiĢi sayısı hakkında bilgi edinilmiĢtir. Bu sonuçlar incelendiğinde
sözkonusu bu bölgelerde VOC için az da olsa kaynak yaratacak olan mobilya, bina yapı malzemeleri
ve insan aktiviteleri, kullanılan parfüm ve deodarantlar birer küçük kaynak olabilir [20]. VOC içeren
malzemelerin kullanım miktarı, uygulamadan sonra geçen süre, havalandırma Ģartları ve sıcaklık en
önemli faktörler olarak görülmektedir.
Laboratuvarda ölçülen toplam VOC konsantrasyonu en yüksek değerlere sahiptir. Laboratuvarda elde
edilen VOC bileĢikleri içinde en büyük katkıyı kloroform yapmaktadır. Laboratuvar ortamında sık
karĢılaĢılan bir bileĢik olduğu bilinen Kloroform dıĢındaki tüm bileĢikler için dıĢ hava konsantrasyonuna
benzer değerler ölçülmüĢtür. Laboratuvarda deniz suyu örneklerinde yapılan “anyonik yüzey aktif
madde tayini” deneyi aĢamasında kloroform kullanıldığı bilgisi laboratuvar çalıĢanları tarafından
verilmiĢtir. Deniz suyu numunesinin solvent ile muamelesi sırasında çeker ocak sisteminin olmadığı
tezgahlar üzerinde iĢlem gerçekleĢtilmekte ve deney süresi yaklaĢık olarak 2 saatlik bir süreyi
kapsamaktadır. Bu deney süresince kloroform bileĢiği sürekli olarak kullanılmaktadır. Örneklemelerin
yapıldığı tarih aralığı için laboratuvar kayıtları incelenmiĢ ve bu dönem içinde toplam 17 adet deniz
suyu numunesinde analiz iĢlemi gerçekleĢtirildiği görülmüĢtür. Kanser AraĢtırmaları Uluslararası
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Ajansı tarafından deney hayvanları üzerinde yapılan çalıĢmalara göre koloroform 2B sınıfı (yüksek
kanserojen risk içeren grup) bir bileĢik olarak tanımlanmıĢtır [23]. Dört farklı örnekleme periyodunda da
yüksek konsantrasyonların ölçülmesi laboratuvardaki havayı dıĢarı atan fan sisteminin bu bileĢiğin
gideriminde etkili olmadığını göstermiĢtir.
Ölçülen VOC bileĢiklerinin arasında aromatik bileĢikler olan benzen, toluen, m-p ve o-ksilen, 1,3,5trimetil benzen‟in toplam VOC konsantrasyonları içindeki payları Tablo2‟de verilmiĢtir. Ġç ortamda
ölçülen VOC konsantrasyonları arasında fotokopi ofisinde ölçülen benzen, toluen, etilbenzen ve ksilen
(BTEX) bileĢiklerinin katkısı %80‟in üzerindeyken, laboratuvarda bu değer yaklaĢık olarak %1‟dir.
Fotokopi ofisinde yapılan faaliyetler sonucunda fotokopi çekim iĢlemlerinden genellikle aromatik
bileĢiklerin açığa çıktığı görülmektedir.
Tablo 2. DıĢ hava ve iç ortam BTEX konsantrasyonlarının TVOC konsantrasyonu içindeki payları
Örnekleme
Süresi
1 Hafta
2 Hafta
3 Hafta
4 Hafta

BileĢikler

Fotokopi
Odasi

Kantin

Sinif

Laboratuvar

DıĢhava

Toplam BTEX (%)

82

15

18

100

12

Diğer VOC'ler (%)

18

85

82

0

88

Toplam BTEX (%)

86

30

18

100

25

Diğer VOC'ler (%)

14

70

82

0

75

Toplam BTEX (%)

92

30

25

100

18

Diğer VOC'ler (%)

8

70

75

0

94

Toplam BTEX (%)

91

29

6

99

54

Diğer VOC'ler (%)

9

71

94

1

46

Aromatik bileĢiklerden benzen ve toluen arasındaki oran kent bölgelerindeki VOC‟lerin kaynağının
belirlenmesi açısından uygun bir yaklaĢımdır [4]. Bir çalıĢmada benzen/toluen oranının 1/2 – 1/4
aralığında olması VOC kaynağının taĢıt trafiği olduğunu göstermiĢtir [21]. DıĢ hava ölçümlerinden elde
edilen sonuçlara göre benzen/toluen oranı yaklaĢık 1/4 olarak belirlenmiĢ ve bu orana göre dıĢ hava
VOC kaynağının taĢıt trafiği olabileceği düĢünülmektedir. Ġç ortamda ise bu değerler kirletici oluĢturan
kaynağın varlığına göre değiĢim göstermektedir [4,22,24]. Bina içinde yapılan ölçümlerde kantin, sınıf
ve laboratuvarda 1/2 ile 1/4 arasında değiĢirken, fotokopi odasında bu oran 1/200 değerine ulaĢmıĢtır.
Bu da kaynağın dıĢ ortamdaki trafikten ziyade iç ortamdaki lokal faaliyetler (fotokopi makinaları)
olduğunu göstermektedir.

4. DEĞERLENDĠRME
Ġç ortam hava kirleticilerinden olan SO2, NO2, O3 ve VOC'lerin pasif örnekleyiciler ile farklı ortamlardaki
konsantrasyonları belirlenmiĢtir. Örneklemeler bir üniversite binasında ve çevresinde beĢ ayrı noktada
yapılmıĢ ve bu noktalar; fotokopi ofisi, kantin, derslik, laboratuvar ve dıĢ ortam olarak seçilmiĢtir.
Genel olarak, iç ortam NO2 ve SO2 konsantrasyonlarının dıĢ ortam konsantrasyonlarıyla büyük ölçüde
iliĢkili olduğu anlaĢılmaktadır. Ġç ortamda lokal bir kaynağın söz konusu olmadığı durumda, iç ortam
NO2 deriĢiminin dıĢ ortam NO2 deriĢimine kuvvetli bir Ģekilde bağlı olduğu, dıĢ ortam etkisinin düĢük
olduğu noktalarda ise iç ortam NO2 kaynak (kantin piĢirme aktivitileri) etkisinin daha baskın olduğu
görülmektedir. Ġç ortamların havalanma sıklığına göre konsantrasyonlarında değiĢim olduğu
bilinmektedir. Ozonun dıĢ ortam faaliyetlerinde yüksek çıkmasının yanı sıra, fotokopi cihazlarının,
yazıcının ve toner değiĢimlerinin ozon konsantrasyonlarını arttırdığı görülmüĢtür.
Sonuç olarak, örnekleme yapılan iç ortamlardaki hava kalitesi genellikle kampüsteki ısınma ve
karayolu trafiği gibi kaynaklardan etkilenmekte, laboratuvar ve fotokopisi ofisi gibi bazı ortamlarda da
lokal kaynaklardan önemli oranda etkilendiği tespit edilmiĢtir. Kirletici konsantrasyonlarının
değiĢiminde ortamların havalandırma Ģartları ve sıcaklık faktörlerinin etkisinin olduğu bilinmektedir. Ġç
ortamlardaki insan aktivilerinin kirletici konsantrasyonuna etkisinin belirlenebilmesi için anlık ölçümler
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yapılmalıdır. Ġç ortam kirletici konsantrasyonlarının yüksek çıktığı fotokopi ofisi ve laboratuvarda
kaynak olan faaliyetler sırasındaki konsantrasyonların nasıl değiĢtiği gözlenmelidir.
Hava kalitesi ölçümlerinde kullanılan pasif örnekleme yönteminde her bir kirletici türü için üretici firma
tarafından verilmiĢ konsantrasyon aralıkları için uygun olan örnekleme süreleri kullanılmalıdır. DüĢük
konsantrasyon değerleri için en az 15 günlük örnekleme süreleri düĢünülmelidir. Örnekleme yapılan
ortamlardaki sıcaklık, nem ve rüzgar hızı parametreleri de dikkate alınmalı ve ortalama
konsantrasyonların belirlenmesinde bu parametrelerin etkisi göz önünde bulundurulmalıdır.
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ÖZET
YaĢam Döngüsü Değerlendirme (YDD), yapı ürünlerinin yaĢam döngüleri boyunca sebep olduğu
çevresel etkilerin değerlendirilmesini sağlayan bir yöntemdir. Yapı ürünleri sisteminin girdi ve
çıktılarıyla ilgili verilerin dökümünün yapılması, yapı ürünlerinin sebep olabileceği olası çevresel
etkilerin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarının yorumlanmasında kullanılan bu yöntem, ilk
olarak endüstriyel ürünlerin çevresel etkilerinin belirlenmesi için uygulanmıĢ olsa da, bugün yapı
sektörü için çok önemli bir konumdadır. Avrupa Komisyonu da Entegre Ürün Politikası Ġletisinde
YDD’nin ürünlerin vermiĢ olduğu çevresel etkilerin hesaplanması ve karĢılaĢtırılması için en iyi yöntem
olduğunu belirtmiĢtir.
Bu araĢtırmada, YDD yöntemi bağlamında plastik malzemelerin irdelenmesi amaçlanmıĢtır. Genel
geçer anlamda plastiklerin bütün yapı malzemelerine oranla çevreye olan etkisinin daha çok olduğu
kabul edilmektedir. Ancak, bu yargının, YDD ile çevresel etki analizi sonuçları incelendiğinde, bazı
yapı ürünleri için tartıĢılabilir olduğu görülmektedir.
Bu bağlamda, çalıĢma kapsamında iç mekan zemin döĢeme malzemelerinden plastik esaslı kaplama
ve yün halı kaplama malzemelerinin YDD yöntemi ve BEES (Building for Environmental and Economic
Sustainability) simülasyon programı kullanılarak çevresel etkilerine ulaĢılmıĢ, çevresel etki
kategorilerine göre elde edilen veriler üzerinden bu iki malzemenin çevreye olan etkileri tartıĢılmıĢtır.
Ayrıca bu iki kaplama malzemesinin, iç mekan hava kalitesine etkileri literatür desteğiyle irdelenmiĢtir.
Bu veriler ıĢığında, yapı ürünlerinin nitelikli çevresel etki verilerine ulaĢılabilmesinde, YDD yönteminin
yeri ve önemine dikkat çekilmektedir.
Anahtar Kelimeler: YDD, Plastik esaslı halı kaplama, Yün halı kaplama, Çevresel etki, Ġç mekân hava
kalitesi

ABSTRACT
Life cycle assessment (LCA), is a method to assess environmental impacts of building products
throughout life cycle of them. This method which used for casting of data on the input and output of
the building products system, assessing of possible environmental impact caused by building
products, and interpreting of the results, have a very important position for construction sector
although it had been used for determining of environmental effects of industrial products firstly.
European Commission specifies LCA as a best method to calculate and compare the environmental
impact of products in the Integrated Product Policy Message.In this study, we aimed to evaluate the
plastic materials within the context of LCA method. In generally, the plastic materials were accepted
that they have higher environmental impact compared to other materials, but this judgment can be
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seen as arguable issue for the some building materials when the environmental impact results of
materials was evaluated.
Within this context, environmental impact values of carpet flooring made from plastics and wool carpet
flooring were obtained by using BEES (Building for Environmental and Economic Sustainability)
simulation program and LCA method. Then, the environmental impacts of these carpet types were
explained by evaluating result values. In addition, the effects of these carpet types to indoor air quality
was examined with the literature survey. And, importance and value of LCA method was emphasized
to reach real environmental impact values of building materials.
Key Words: LCA, Plastic-based carpeting, Wool carpeting, Environmental impact, Indoor air quality.

1. GĠRĠġ
Yapı ürünlerinin yaĢam süreçlerinde kullanılan kaynaklar, doğal çevreyi ve insan sağlığını büyük
oranda etkileyebilmektedir. YanlıĢ seçilen üründen, öncelikle doğal çevre, sonrasında yapılı çevre ve
bu yapılı ve doğal çevrede yaĢayan insanlar, sonuç olarak ta ülke ekonomisi zarar görmektedir. Bu
bağlamda ürün seçiminde doğru, sağlıklı ve yeterli kaynak kullanımı öne çıkmaktadır [1].
Ürünün doğru karar verilebilmesi için yeterli düzeyde ürün bilgisini ve bu da ürüne yönelik bilgi
sistemlerini gerektirmektedir. Ürünün çevresel ve ekonomik performansının belirlenmesinde kullanılan
yaĢam döngüsü değerlendirme sistemi, günümüzde en az hatayla sonuç verebilen bir yöntemdir. Bu
yöntem ürünün üretiminde kullanılacak hammadde çıkarımı evresinden, kullanım sonrasında
oluĢabilecek atık evresine kadar değerlendirme yapabilmektedir. Yapı ürünlerinin sadece kullanım
evresi değil, bütün evreleriyle birlikte çevreye olan etkilerinin belirlenmesiyle, sağlıklı yapılı çevrelerin
oluĢturulabileceği düĢünülmektedir [2].
Bu bağlamda çalıĢma kapsamında, öncelikle yapı ürünlerinin çevresel performansının belirlenmesinde
kullanılan yaĢam döngüsü değerlendirme yöntemi (YDD) kısaca açıklanmıĢ, sonrasında naylon ve yün
halı kaplama malzemelerinin, YDD sınırları çerçevesinde BEES (Building for Environmental and
Economic Sustainability) simülasyon yöntemi ve veri tabanı kullanılarak çevresel performansı ve etki
kategorileri kapsamında elde edilen etki değerleri karĢılaĢtırmalı olarak irdelenmiĢtir. Ayrıca kullanım
evresinde bu iki malzemenin iç mekan hava kalitesi ve insan sağlığına etkileri literatür kapsamında
incelenmiĢtir. ÇalıĢma, ürünlerin yaĢam döngüsü sürecinde, yapı ürünü-çevre etkileĢimi konusunda
mimarları, mühendisleri, ürün üreticilerini ve kullanıcıları bilinçlendirmek açısından önemli
görülmektedir.

2. YAġAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDĠRME
YaĢam döngüsü değerlendirme (YDD), yapı ürünlerinin yaĢam döngüleri boyunca sebep olduğu
çevresel etkilerin değerlendirilmesini sağlayan bir yöntemdir. YaĢam döngüsü olarak ifade edilen
beĢikten mezara kavramı, ürün veya hizmetin üretiminde kullanılan hammaddenin çıkarılması ve
gerekli olan enerji kullanımını kapsayan süreçten, ürün ve kullanılan kaynakların doğaya geri döndüğü
yer ve zaman olarak tanımlanan sürece kadar olan süreci tanımlamaktadır [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8].
Yapı ürünleri sisteminin girdi ve çıktılarıyla ilgili verilerin dökümünün yapılması, yapı ürünlerinin sebep
olabileceği olası çevresel etkilerin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarının yorumlanmasında
kullanılan bir yöntem olan yaĢam döngüsü değerlendirme yöntemi ilk olarak endüstriyel ürünlerin
çevresel etkilerinin yaĢam döngüleri boyunca değerlendirilmesine yönelik ortaya çıkmıĢ, zamanla yapı
sektörü tarafından da benimsenmiĢtir. Günümüzde YDD yöntemiyle ilgili en ayrıntılı ve güncel bilgi,
Uluslararası Standartlar KuruluĢu (ISO) tarafından hazırlanan ISO 14040, ISO 14044, ISO/TR 14047,
ISO/TS 14048 ve ISO/TR 14049 Standartları’ndan elde edilmektedir [3]. Buna göre ISO 14040 Çevre
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Yönetimi – Hayat Boyu Değerlendirme - Prensipler ve Çerçeve (2006)’a göre yaĢam boyu
değerlendirme 4 adımda gerçekleĢtirilir. Bunlar;
1. Amaç ve Kapsam Tanımı
2. YaĢam Döngüsü Veri Analizi
3. YaĢam Döngüsü Etki Değerlendirmesi
4. YaĢam Döngüsü Yorumu Ģeklinde sıralanmaktadır.
Amaç ve Kapsam Tanımı; ISO 14040’a göre bu aĢamada, çevresel etkileri değerlendirilecek olan
yapı ürünü sistemi, bu sistemle ilgili kabul edilen varsayımlar, iĢlevsel birim, sistem sınırları, dağıtım
yöntemleri ve veri kalite gerekleri tanımlanmalı; çalıĢma kamuya açılacaksa eleĢtirel gözden geçirme
ve rapor hazırlamayla ilgili kararlar verilmelidir.
Yaşam Döngüsü Veri Analizi; bir yapı ürünü sistemindeki girdi ve çıktılarla ilgili veri toplama (data
collection) yöntemleri ve hesaplama (data calculation) yöntemlerinin oluĢturulmasını ve sistem
sınırlarının kesinleĢtirilmesini kapsamaktadır.
Yaşam Döngüsü Etki Değerlendirmesi; yaĢam döngüsü veri analizinden elde edilen sonuçlara göre
yapı ürünlerinin çevresel etkilerinin değerlendirildiği aĢamadır.
Yaşam Döngüsü Yorumu; yaĢam döngüsü değerlendirmenin amaç ve kapsamına göre yapılır.
YaĢam döngüsü yorumunun amacı, çalıĢmadaki kısıtları açıklamak, yaĢam döngüsü veri analizi ve
yaĢam döngüsü etki değerlendirme bulgularına dayalı sonuçları çözümlemek, ulaĢılan sonuçlar ve
önerileri Ģeffaf bir rapor haline getirerek çalıĢmanın anlaĢılabilirliğini sağlamaktır. ISO 14040’a göre
yaĢam döngüsü yorumu, önemli konuların tanıtımı, değerlendirme, eleĢtirel gözden geçirme ve rapor
hazırlanmasını kapsar [3].

3. YÜN VE PLASTĠK ESASLI HALI KAPLAMALARININ YAġAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDĠRMESĠ
Bu bölümde BEES simülasyon yöntemi kullanılarak, naylon ve yün halı kaplama malzemelerinin
yaĢam döngüsü değerlendirme yöntemi kapsamında, çevresel performansı ve etki kategorilerine göre
etki değerleri karĢılaĢtırmalı olarak incelenmektedir.
3.1.Yün Halı Kaplamasının YaĢam Döngüsü Kapsamı ve Veri Analizi
Bu bölümde yün halı kaplama malzemesinin, YDD yönteminin ilk iki aĢaması olan amaç, kapsam
tanımı ve yaĢam döngüsü veri analizine yer verilmiĢtir.
3.1.1.

Amaç Kapsam Tanımı

Yapı ürünü sistemi; olarak kaplama malzemelerinden yün halı kaplaması olarak belirlenmiĢ ve bu
malzemenin beĢikten mezara kadar olan süreci ele alınmıĢtır. ÇalıĢmada kullanılan yün halı
2
kaplamanın karĢılaĢtırılması için iĢlevsel birim “1 m halı kaplama” olarak tanımlanmaktadır. Yün halı
kaplamanın yaĢam döngüsündeki hammadde çıkarımı, üretim, taĢıma evreleri çalıĢmanın kapsamını
ve üretim evresindeki enerji gereksinimleri ve salımlar, katı atıklar ve taĢıma ise çalıĢmanın birim
iĢlemlerini tanımlamaktadır. Hammadde taĢınmasında kullanılan yöntemler ve her bir yöntemdeki
malzeme, enerji, su gibi girdi akıĢları ile hava/su/toprağa salımlar, su esaslı atıklar, katı atıklar, yan
ürünler gibi çıktı akıĢları ise çalıĢmadaki sistem sınırlarını oluĢturmaktadır (Bknz. Tablo 1). Veri kalite
gerekleri, yün halı kaplama için toplanacak verilerin zaman, coğrafya ve teknoloji ile ilgili değiĢkenlerini
kapsamaktadır. Bu çalıĢmada BEES yaĢam döngüsü değerlendirme yazılımının US. LCI veri
tabanından aldığı veriler dikkate alınmaktadır.
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Tablo 1. Yün halı kaplama YDD yöntemine ait amaç ve kapsam tanımı [9]
Yapı ürünü sistemi
ĠĢlevsel birim
Kapsam
Birim iĢlemler
Sistem sınırları
Veri kalite gerekleri
EleĢtirel
gözden
geçirme
Rapor

Yün halı kaplama
2
1m
Hammadde çıkarımı-Üretim-TaĢıma
Üretim= Enerji gereksinimi ve salımlar
Katı atıklar
TaĢıma
Bkz. ġekil 1.
US. LCI
---------

ġekil 1. Yün halı kaplaması sistem sınırları [9]
Bölüm 2’de belirtildiği gibi, YDD yöntemine göre amaç ve kapsamı tanımlanan çalıĢmanın ikinci
aĢaması, yaĢam döngüsü veri analizidir.
3.1.2.

YaĢam Döngüsü Veri Analizi

Bu aĢama, bir yapı ürünü sistemindeki girdi ve çıktılarla ilgili veri toplama ve hesaplama yöntemlerinin
oluĢturulmasını ve sistem sınırlarının kesinleĢtirilmesini kapsamaktadır.
Yapı ürününün hammadde çıkarılması evresindeki çevresel etkilerinin değerlendirilmesinde ürüne
özgü ve kaynak akıĢlarına özgü veriler BEES yazılımının veri tabanında bulunmaktadır (Bkz. Tablo
2.ve 3.). Yün halı kaplamanın üretilmesi için yünün tutamlara ayrılır ve yün ipleri, bir kaplama ve tutam
iğneleri ile birlikte halı altlığına tutturulur. Bu iĢlemler esnasında gerekli olan enerji tür ve miktarları
Tablo 4’te verilmiĢtir.
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Tablo 2. Ürüne özgü veriler [9]
BileĢen
Yün iplik
Altlık

Malzeme
Yün
Polipropilen
Syren butadien latex
Kalsiyum karbonat dolgu

2

g/m
1571
139
254
750

Tablo 3. Yün bileĢenleri [9]
BileĢen
Temiz Yün iplik (

Kütle Miktarı %
80

Gres

6

Yün teli tuzları

6

Atık

8

Tablo 4. Yün üretimi için girdi ve çıktılar [9]
Yün üretimi girdileri
Doğalgaz
Elektrik
Yağlayıcılar
Su
Yünün ağartılma sırasındaki
girdileri
Stabilizer
Sodyum Tri-Fosfat
Hidrojen Peroksit
Formik Asit
Sodyum Hidrosülfit
Girdiler
Stabilizer
Sodyum Tri-Fosfat
Hidrojen Peroksit
Formik Asit
Sodyum Hidrosülfit
Yünün tutamlara ayrılması
için gerekli enerji girdisi
Elektrik
Doğal gaz
Toplam

Çıktıları
5375 Mj
0,70 Mj
0,063 Mj
37,5 L
kg/kg yün ipliği
0,030
0,015
0,200
0,002
0,008
kg/kg yün ipliği
0,030
0,015
0,200
0,002
0,008
2
MJ/m

Yün

1 kg

Suya verilen salımlar;
Biyokimyasal oksijen
Kimyasal oksijen

4.125 gr
11.625 gr

1,79
8,13
9,92
2

Veri tabanında belirtildiği üzere 0,09 m yün halı kaplama üretiminde 0,01 kg katı atık meydana
gelmektedir Halı kaplama üretiminde kullanılan hammaddeler 402 km, yün ipliği ise 1600 km
uzaklıktan kamyonla taĢınmaktadır [9]. Yün için sistem tarafından kabul edilen bu veriler WRONZ’un
(Wool Research Organisation of New Zealand/Yeni Zelanda Yün AraĢtırma Kurumu) kabul ettiği
verilerdir. Dolayısıyla taĢıma mesafeleri de Yeni Zelanda’da yapılan taĢımayı nitelemektedir. Ülkemiz
için oluĢturulmuĢ bir veri tabanı olmaması, BEES yazılımının verdiği değerleri kabul etmede zorunluluk
doğurmaktadır. Üretimi tamamlanmıĢ ürünün, fabrikadan çıkarılıp Ģantiyeye getirilmesindeki taĢıma
mesafesi yazılımda kullanıcının seçimine bırakılmıĢtır. Bu bağlamda fabrika Ģantiye arasındaki mesafe
200 km olarak varsayılmıĢtır. Ürünlerin taĢıma sırasında ortaya çıkardığı çevresel etkiler ve
performansı, çalıĢmada ayrıca gösterilmiĢtir. Ayrıca bu etki verilerinin mesafeye göre değiĢebileceği
bilinci de açık tutulmalıdır.
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3.2. Plastik Esaslı Halı Kaplamasının YaĢam Döngüsü Kapsamı ve Veri Analizi
Bu bölümde plastik halı kaplama malzemesinin, YDD yönteminin ilk iki aĢaması olan amaç, kapsam
tanımı ve yaĢam döngüsü veri analizine yer verilmiĢtir.
3.2.1. Amaç ve Kapsam Tanımı
Yapı ürünü sistemi; olarak plastik esaslı kaplama malzemelerinden naylon halı kaplaması olarak
belirlenmiĢ ve malzemenin üretiminden Ģantiye sahasına getirilmesine kadar olan süreç ele alınmıĢtır.
2
ÇalıĢmada kullanılan naylon halı kaplamanın karĢılaĢtırılması için iĢlevsel birim “1 m halı kaplama”
olarak tanımlanmaktadır. Naylon halı kaplamanın yaĢam döngüsündeki hammadde çıkarımı, üretim,
taĢıma evreleri çalıĢmanın kapsamını ve üretim evresindeki enerji gereksinimleri ve salımlar, katı
atıklar ve taĢıma ise çalıĢmanın birim iĢlemlerini tanımlamaktadır. Hammadde taĢınımında kullanılan
yöntemler ve her bir yöntemdeki malzeme, enerji, su gibi girdi akıĢları ile hava/su/toprağa salımlar, su
esaslı atıklar, katı atıklar, yan ürünler gibi çıktı akıĢları ise çalıĢmadaki sistem sınırlarını
oluĢturmaktadır (ġekil 2). Veri kalite gerekleri, naylon halı kaplama için toplanacak verilerin zaman,
coğrafya ve teknoloji ile ilgili değiĢkenlerini kapsamaktadır (Tablo 5). Bu çalıĢmada BEES yaĢam
döngüsü değerlendirme yazılımının US. LCI veri tabanından aldığı veriler dikkate alınmaktadır.
Tablo 5. Naylon halı kaplama YDD yöntemine ait amaç ve kapsam tanımı [9]
Yapı ürünü sistemi
ĠĢlevsel birim
Kapsam
Birim iĢlemler
Sistem sınırları
Veri kalite gerekleri
EleĢtirel gözden geçirme
Rapor

Naylon halı kaplama
2
1m
Hammadde çıkarımı-Üretim-TaĢıma
Üretim= Enerji gereksinimi ve salımlar
Katı atıklar
TaĢıma
Bkz. ġekil 2
US. LCI
---------

ġekil 2. Naylon halı kaplamasına ait sistem sınırları [9]
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YDD yöntemine göre amaç ve kapsamı tanımlanan çalıĢmanın ikinci aĢaması, yaĢam döngüsü veri
analizidir
3.2.2. YaĢam Döngüsü Veri Analizi
Bu aĢama, bir yapı ürünü sistemindeki girdi ve çıktılarla ilgili veri toplama ve hesaplama yöntemlerinin
oluĢturulmasını ve sistem sınırlarının kesinleĢtirilmesini kapsamaktadır.
Yapı ürününün hammadde çıkarılması evresindeki çevresel etkilerinin değerlendirilmesinde ürüne
özgü ve kaynak akıĢlarına özgü veriler BEES yazılımının veri tabanında bulunmaktadır. Bu veriler
Tablo 6. ve 7.’den izlenebilmektedir.
Tablo 6. Naylon halı kaplamasına ait veriler [9]
BileĢen
Halı yüzeyi
Altlık

Malzeme
Naylon 6,6
Polipropilen
Syren butadien latex
Kalsiyum karbonat dolgu
Leke önleyici
Diğer

2

g/m
1029
227
263
909
0,24
2

Tablo 7. Naylon halı kaplama üretimi için gerekli enerji girdisi [9]
Enerji türü
Elektrik
Fuel oil
Isıtma sistemi
Toplam

Değer (Mj)
0,39Mj
5,0 Mj
1,67Mj
7,06 Mj

Veri tabanında belirtildiği üzere naylon halı kaplama üretiminde % 7 ile % 9 arasında katı atık
2
meydana gelmekte ve yaklaĢık olarak 0,96 kg/m su harcanmaktadır. Halı kaplama üretiminde
kullanılan hammaddeler 402 km uzaklıktan kamyonla taĢınmaktadır. Naylon halı kaplaması için sistem
tarafından kabul edilen bu veriler Association of Plastic Manufacturers in Europe (APME) kurumundan
alınmıĢtır. Ayrıca enerji gereksinimleri ve emisyonlar AP-42 verileridir. Ülkemiz için oluĢturulmuĢ bir
veri tabanı olmaması, BEES yazılımının verdiği değerleri kabul etmede zorunluluk doğurmaktadır [9].
Halı kaplamanın fabrikadan çıkarılıp Ģantiyeye getirilmesindeki taĢıma mesafesi yazılımda kullanıcının
seçimine bırakılmıĢtır. Bu bağlamda fabrika Ģantiye arasındaki mesafe 200 km olarak varsayılmıĢtır.
Ürünlerin taĢıma sırasında ortaya çıkardığı çevresel etkiler ve performansı, çalıĢmada ayrıca
gösterilmiĢtir. Ayrıca bu etki verilerinin mesafeye göre değiĢebileceği bilinci de açık tutulmalıdır.
3.3. Plastik Esaslı ve Yün Halı Kaplama Malzemesinin YaĢam Döngüsü Etki Değerlendirmesi
Bu bölümde naylon ve yün halı kaplama malzemelerinin YDD yönteminin üçüncü evresi olan yaĢam
döngüsü etki değerlendirmesi, genel çevresel performansı ve etki kategorilerine özgü etki değerleri
karĢılaĢtırmalı olarak incelenmiĢtir.
3.3.1. Çevresel Performans Değerlendirmesi
Yapı ürünlerinin çevreye verdiği etkilere verilen önem ağırlıkları birçok ülkeye ve kuruma göre farklılık
gösterebilmektedir. Bu durum, ürünün kabul edilen önem ağırlıklarına göre çevresel performans sonuç
değerinin farklılaĢması anlamına gelmektedir. Fark, büyük etki değerine sahip etki kategorisini
barındıran ürünlerin çevresel performansında daha büyük farklara neden olabilmektedir. Bu nedenle
yün ve halı kaplama malzemesinin çevresel performansının belirlenmesinde kullanılan eĢit önem
ağırlıkları ve BEES ve EPA kurumlarının kabul ettiği önem ağırlıkları Tablo 8’de belirtilmiĢtir.
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Buna göre, farklı önem ağırlıklarına göre hesaplanan çevresel performans değerleri Tablo 9’da
karĢılaĢtırmalı olarak görülebilmektedir.
Tablo 8. Çevresel etki sınıflarına göre farklı kurumların kabul ettiği önem ağırlıkları [9,10]
Çevresel Performans
Çevresel
Etki
Sınıfları
Küresel ısınma
Asidifikasyon
Ötrofikasyon
Fosil yakıt tüketimi
Ġç mekân hava kalitesi
Çevre tahribatı
Su tüketimi
Hava kirleticiler
Sis
Ekotoksisite
Ozon tahribatı
Ġnsan sağlığı
Toplam

BEES
Önem Ağırlığı
29
3
6
10
3
6
8
9
4
7
2
13
100

EPA
Önem Ağırlığı
16
5
5
5
11
16
3
6
6
11
5
11
100

EĢit Oranlar
Önem Ağırlığı
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
100

Tablo 9. Naylon ve yün halı kaplama malzemesinin kurumlara göre seçilen önem ağırlıklarına bağlı
olarak BEES simülasyon programı kapsamında elde edilen çevresel performans değerleri
BEES
YaĢam Döngüsü Naylon Halı Kaplama (puan/birim) Yün Halı Kaplama(puan/birim)
Evreleri
1. Hammadde
0,019
0,077
2. Üretim
0,0006
0,0005
3. TaĢıma
0
0
Toplam
0,0196
0,0775
EPA
Yün Halı Kaplama
YaĢam Döngüsü Naylon Halı Kaplama
Evreleri
1. Hammadde
0,0103
0,0564
2. Üretim
0,0004
0,0003
3. TaĢıma
0
0
Toplam
0,0107
0,0567
EġĠT
Yün Halı Kaplama
YaĢam Döngüsü Naylon Halı Kaplama
Evreleri
1. Hammadde
0,0153
0,064
2. Üretim
0,0004
0,0003
3. TaĢıma
0
0
Toplam
0,0157
0,0643
Tablo 8’de verilen önem ağırlıkları kullanılarak yapılan simülasyon sonucu, yün ve naylon halı
kaplama malzemesine yönelik elde edilen çevresel performans değerleri incelendiğinde, önem
ağırlıklarının sonuç değerler üzerine etkisi gözlenebilmektedir (Bkz. Tablo 9). Tablo 8’de verilen
değerler puan bazındadır ve az puana sahip ürünün çevreye olan etkisi daha azdır. Bu bağlamda, yün
İç Hava Kalitesi Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 2037 _______

halı kaplama malzemesinin çevresel performans değeri, her 3 farklı önem ağırlığı gruplamasında da
naylon halı kaplamasına göre yaklaĢık olarak 4 kat daha fazladır.
3.3.2. Çevresel etki sınıfları kapsamında etki değerlendirmesi
Yapılan simülasyon sonucu yün ve naylon halı kaplama malzemesinin genel çevresel performansının
belirlenmesine etki eden her bir etki sınıfına ait etki değerleri, eĢit önem ağırlıkları kullanılarak, yapı
ürünlerinin yaĢam döngüsü evrelerine göre karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 10’da verilmiĢtir. Her bir etki
sınıfına ait veriler, yün halı kaplamasının sahip olduğu yüksek çevresel etki değerinin daha iyi
anlaĢılabilmesi açısından önem arz etmektedir. Ayrıca çalıĢma kapsamında ve BEES yazılımında elde
edilen sonuç değerlerde, karĢılaĢtırılan ürünlerin kullanım evresi dikkate alınmadığından iç mekân
hava kalitesine yönelik değerlere ulaĢılamamıĢtır. Yün ve halı kaplama malzemelerinin kullanım
evresindeki iç mekan hava kalitesine etkileri, literatür desteğiyle bölüm 4’te ayrıntılı olarak
değerlendirilmiĢtir.
Tablo 10. Naylon ve Yün Halı Kaplama Malzemesinin Çevresel Etki
Döngüsü Etki Değerleri
Küresel Isınma (gCO2/birim)
Naylon Halı Kaplama
1. Hammadde
5.711,366
2. Üretim
333,238
3. TaĢıma
16,123
Toplam
6.060,728
Asidifikasyon (mg H+/birim)
Naylon Halı Kaplama
1. Hammadde
2.359,893
2. Üretim
106,579
3. TaĢıma
5,647
Toplam
2.472,121
Ötrofikasyon (g N/birim)
Naylon Halı Kaplama
1. Hammadde
6,448
2. Üretim
0,056
3. TaĢıma
0,005
Toplam
6,511
Fosil yakıt tüketimi (Mj/birim)
Naylon Halı Kaplama
1. Hammadde
15,833
2. Üretim
0,582
3. TaĢıma
0,028
Toplam
16,444
Su kullanımı (l/birim)
Naylon Halı Kaplama
1. Hammadde
394,992
2. Üretim
0,600
3. TaĢıma
0,008
Toplam
395,601
Hava kirleticiler (microDALYs/birim)
Naylon Halı Kaplama
1. Hammadde
0,710
2. Üretim
0,023
3. TaĢıma
0,000
Toplam
0,735
Ekotoksisite (g 2,4-D /birim)
Naylon Halı Kaplama
1. Hammadde
5,113
2. Üretim
0,619
3. TaĢıma
0,021

Kategorilerine Göre YaĢam
Yün Halı Kaplama
38.904,615
225,921
13,073
39.143,609
Yün Halı Kaplama
29.926,297
109,694
4,581
30.040,572
Yün Halı Kaplama
67,276
0,045
0,004
67,326
Yün Halı Kaplama
12,756
0,491
0,022
13,270
Yün Halı Kaplama
358,596
3,322
0,006
361,926
Yün Halı Kaplama
2,125
0,030
0,000
2,156
Yün Halı Kaplama
126,886
0,446
0,017
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Toplam
Sis (g NOx/birim)
1. Hammadde
2. Üretim
3. TaĢıma
Toplam
Ġnsan sağlığı kanser (g C6H6/birim)
1. Hammadde
2. Üretim
3. TaĢıma
Toplam
Ġnsan sağlığı kanser harici (g C7H8/birim)
1. Hammadde
2. Üretim
3. TaĢıma
Toplam
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5,757
Naylon Halı Kaplama
28,685
1,411
0,155
30,253
Naylon Halı Kaplama
3,148
0,408
0,007
3,564
Naylon Halı Kaplama
937,552
426,077
5,253
1.368,884

127,351
Yün Halı Kaplama
469,877
1,044
0,126
471,048
Yün Halı Kaplama
9,311
0,159
0,006
9,477
Yün Halı Kaplama
26.673,804
128,254
4,260
26.806,31

3.4. Plastik Esaslı ve Yün Halı Kaplama Malzemesinin YaĢam Döngüsü Yorumu
Naylon ve yün halı kaplama malzemesinin çevresel performans değerleri ve çevresel etki sınıflarına
göre etki değerleri incelendiğinde yün halı kaplama malzemesinin genel çevresel etkisinin naylon halı
kaplamasına göre daha büyük olduğu gözlenebilmektedir. Bu durumun nedeni yün halı kaplama
malzemesinin hammadde edinimi sürecinde gerekli olan hammaddenin fazlalığı ve yünün üretime
hazır hale getirilmesine kadar geçen süreçteki uygulamaların girdi ve çıktılarıdır. Üretime hazır hale
gelene kadar geçen evreler sonuç ürünün çevresel performansında oldukça etkili olabilmektedir.
Seçilen kaplamalar, çevresel etki sınıfları ölçeğinde incelendiğinde her malzemenin farklı etki sınıfında
üstünlüğü gözlenebilmektedir. Yün halı kaplaması, küresel ısınma, asidifikasyon, ötrofikasyon, hava
kirleticiler, ekotoksisite sis ve insan sağlığı kriterlerinde daha fazla etki değerine sahiptir, yani bu
kriterler kapsamındaki zararı daha fazladır. Naylon halı kaplamasının daha fazla etki değerine sahip
olduğu etki sınıfları ise su kullanımı ve fosil yakıt tüketimi kriteridir.
Naylon ve halı kaplama malzemelerinin çevreye olan etkileri hammadde çıkarımı, üretim ve taĢıma
kapsamında ele alınarak irdelenmiĢtir. BeĢikten Ģantiyeye Ģeklinde tanımlanabilecek bu döngü,
ürünlerin kullanım ve atık evrelerini ele almamaktadır. Bu bağlamda, insan sağlığı kriterinin yün halı
kaplamasında fazla çıkmasının nedeni hammadde edinimi sürecinde kullanılan ağartıcılar olarak
söylenebilmektedir. Döngüye kullanım evresi dahil edildiğinde bu kriterin değeri değiĢebilecektir.
Bununla ilgili olarak, yün ve halı kaplama malzemesinin iç mekân hava kalitesine etkisi özel olarak
incelenmiĢ ve konuyla ilgili yapılan çalıĢmalar Bölüm 4’te özetlenmiĢtir.

4. YÜN VE PLASTĠK ESASLI HALI KAPLAMASININ KULLANIM EVRESĠNDE ĠÇ MEKÂN HAVA
KALĠTESĠNE ETKĠLERĠ
Ġnsanların birçoğu iĢ yaĢamı nedeni ile günlük yaĢamlarının büyük kısmını kapalı ortamlarda
geçirmektedir. Bu ortamların hava kalitesi, insan sağlığı ve verimliliği üzerinde büyük etkiye sahiptir.
Yapıda kullanılan ürünlerinden kaynaklanan uçucu organik bileĢik (volatile organic compounds (VOCs)
emisyonları in mekân hava kalitesinde büyük rol oynamaktadır [11, 12, 13]. VOCs emisyonları
genellikle boyalar, vernikler, wax ve çözücüler, deterjanlardan ortaya çıksa bile aynı zamanda
yazıcılar, halı ve kaplama malzemeleri de VOCs emisyonlarına neden olabilmektedir [14]. Kısaca,
uçucu organik bileĢikler sudaki klordan mobilyalarda kullanılan cilaya, dıĢ ortam havasından, ayakkabı
boyasına kadar birçok nedenle ev ve çalıĢma ortamına girebilmektedir. Ġç ortama giren bu emisyonlar,
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ortamda bulundukları düzeye göre insan sağlığı üzerinde etkiler oluĢturmaktadır. 2–3 ppm veya daha
az düzeydeki uçucu organik bileĢiklerle (VOCs) temasa giren kiĢilerde göz, burun ve boğazda tahriĢ
gibi alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilmektedir. 4–5 ppm de hafıza kaybı, hapĢırma ve cilt kızarıklıkları
oluĢmaktadır. 10–20 ppm düzeyinde ise, solunum güçlükleri ile gözlerde, burun ve boğazda yanma
meydana gelebilmektedir [15, 16, 17].
Ġç mekânda kullanılan halı kaplamaları da, VOC emisyonlarının bir diğer kaynağıdır. Yün ve plastik
halı kaplamalarının yaydığı VOC emisyonlarına ve iç mekân hava kalitesine etkilerine yönelik
literatürde yapılmıĢ birçok çalıĢma bulunmaktadır. Yapılan bir çalıĢmaya göre, halı kaplama
malzemeleri vinil kaplama malzemeleri ve boyalara göre daha az VOC emisyonları yaymaktadır.
Ayrıca halı kaplamaların ilk kullanımında en yüksek VOC emisyon değerlerine ulaĢılırken, ileriki
zamanlarda da bu emisyon değerleri azalarak devam edebilmektedir. Bunun özellikle nedeni ise
derine inen tozların, kullanım esnasında tekrar yüzeye çıkması ve havaya karıĢabilmesidir. Bu
durumdan özellikle çocuklar etkilenebilmektedir. Buna bağlı olarak, düz ve alçak dokulu halılar,
shaggy türü ya da fiber kalınlığı daha yüksek olanlara oranla rahat temizlenebildiğinden dolayı bir
adım öne çıkmaktadır [18].
Halı kaplamaları fiber ve sırtlıktan oluĢmaktadır. Fiberler genel olarak doğal ya da sentetik
malzemelerden oluĢabilmektedir. Farklı fiber türlerinden oluĢan halı kaplamaları üzerinden VOC
emisyon ölçümlerinin yapıldığı çalıĢma kapsamında, 4 farklı fiberden üretilmiĢ halı kaplamalarının, 24
ve 72 saat sonraki VOC emisyon ölçümleri yapılmıĢtır [19]. Ölçümleri yapılan 4 farklı fiber halı
kaplamasına ait özellikler Ģu Ģekildedir;
 Halı 1 (Cp-1): % 100 poliamit fiber (naylon) ve %100 sentetik sırtlık
 Halı 2 (Cp-2): %80 yün,%10 poliamit, %10 polipropilen ve %100 sentetik sırtlık (SBR)
 Halı 3 (Cp-3): %100 yün ve %100 sentetik sırtlık (SBR)
 Halı 4 (Cp-4): %100 poliamit (naylon) ve %100 sentetik sırtlık (SBR)
Yapılan çalıĢma kapsamında elde edilen veriler Tablo 11’de verilmiĢtir [19,20].
Tablo 11. 4 farklı fiberden üretilmiĢ halı kaplaması tipine ait 24 ve 72 saat sonraki ölçüm sonuçları
(konsantrasyon: μg m−3, hacim: 0.45 m3) (ND:Ġzlenmedi)

Formaldehit, azotoksit ve sülfürdioksit bileĢikleri, iç mekân hava kalitesine etki eden yaygın kirleticiler
olarak bilinmektedir. Yeni Zelanda Yün AraĢtırma Organizasyonu (WRONZ) önceliğinde Ag Research
ve Canesis’in yaptığı 3 farklı fiber türlerine göre yapılan bir çalıĢmada yün halı kaplamasının, naylon
ve polyestere göre bu bileĢikleri bünyesinde tutarak tekrardan havaya karıĢmasını önlemekte daha
baĢarılı olduğu tespit edilmiĢtir (Bkz. ġekil 3,4). Buna göre yün halı kaplaması, özellikle formaldehit
bileĢenini absorblayabilmekte ve bunları bünyesinde tutarak iç mekân hava karıĢımına geri
vermemektedir. Ayrıca yün halı kaplaması, iç mekân hava kalitesine katkısını 30 yıla kadar
sürdürebilmektedir [21].
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ġekil 3. Ġç mekân hava kirleticilerinin farklı fiber türlerine göre absorblanma miktarları [21]

ġekil 4. Yün (wool) ve naylon (nylon) halı kaplamasının zaman-formaldehit konsantrasyonu grafiği[21]
ÇalıĢma kapsamında yapılan çevresel performans analizinde yün halının, naylon halıya göre çevreye
olan etkilerinin daha fazla olduğu gözlenmesine karĢın, naylon halının hasta bina sendromuna ve alerji
risk faktörü oluĢturabileceğine yönelik geniĢ bir literatür bulunmaktadır. Bu bağlamda, yapıda hangi
ürünün kullanımına yönelik alınacak kararlarda, ürünlerin özelliklerinin çok yönlü olarak
değerlendirilmesi, yapıda doğru ve sağlıklı kaynak kullanımının sağlanmasında önemli bir adım olarak
öne çıkmaktadır.
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SONUÇ
ÇalıĢma kapsamında naylon ve halı kaplama malzemelerinin çevresel performansı hammadde edinimi
sürecinden Ģantiyeye taĢınması sürecine kadar YDD kapsamında ele alınmıĢ, bu süreçte yün halı
kaplama malzemesinin genel çevresel etkisinin naylon halı kaplamasına göre daha büyük olduğu
gözlenmiĢtir. Genel olarak bakıldığında, plastik esaslı malzemelerin çevreye zararının daha çok
olduğu yargısının, naylon ve yün halı kaplamaları için geçerli değildir. Bu bağlamda, yapı ürünlerinin
çevresel etkilerinin değerlendirmesinde yaĢam döngüsü değerlendirme yönteminin kullanılması, ürüne
dahil olan bütün ve girdi ve çıktıların izlenebilmesi ve böylece gerçek etki değerlerine ulaĢılabilmesi
açısından önemlidir.
ÇalıĢmada ayrıca, seçilen iki kaplama malzemesinin kullanım sürecindeki iç mekân hava kalitesine
etkisi literatür kapsamında özel olarak irdelenmiĢ ve yün halının naylon halıya göre iç hava
kirleticilerini arbsorblanması açısından olumlu etkilerinin daha fazla olduğu görülmüĢtür.
Bu durumda naylon halı kaplamasının yün halı kaplamasına göre çevresel performansının yüksek, iç
mekân hava kalitesine olumlu etkisinin daha düĢük olduğu söylenebilmektedir. Bu bağlamda, yapıda
kullanılan ürünlerin seçiminde, ürünün bütün etki sınıflarına etkisi göz önünde bulundurularak
seçilmesi, hem çevre hem de kullanıcı sağlığı açısından önem arz etmektedir.
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SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK BAĞLAMINDA ÇANAKKALE ĠLĠ
ĠÇERĠSĠNDEKĠ ÖRNEK BĠR KONUT PROJESĠNĠN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Sevil KARAGÖZ
Sibel MENTEġE

ÖZET
Sürdürülebilir binalar, doğal kaynakların korunmasını sağladığı gibi, insanlar için daha sağlıklı ve
kaliteli yaĢama alanları vaat etmektedir. Binalardaki olumsuz hava kalitesi nedeniyle insanlarda çeĢitli
sağlık problemleri görülebilmektedir. Sürdürülebilir binalarda bina içi hava kalitesinin iyileĢtirilmesi son
derece önemli olup; ayrı bir kategoride ele alınmaktadır.
ÇalıĢmada, sürdürülebilir binalardaki iç ortam hava kalitesinin değerlendirilmesi amacıyla Çanakkale ili
içerisinde yer alan, ekolojik bina yapısına uygun bir konutun özellikleri ve iç ortam hava kalitesi ayrıntılı
olarak incelenmiĢtir. Ġç ortam hava kalitesi parametreleri olarak; sıcaklık, bağıl nem, karbondioksit
(CO2),havadan kaynaklı bakteri konsantrasyonu, uçucu organik bileĢik (UOB) konsantrasyonu ile ozon
miktarı, eĢ zamanlı olarak dıĢ ortam havasında da aynı parametreler ölçülmüĢtür. ÇalıĢmanın
sonucunda, genel olarak CO2, ozon, havadan kaynaklı bakteri ve toplam uçucu organik bileĢik (TUOB)
seviyelerinin mevsimsel olarak değiĢtiği; iç ortam havasında ölçülen seviyeler ile dıĢ ortam havasında
ölçülen seviyelerin birbirine yakın olduğu gözlenmiĢtir. Evde yaĢayan kimsenin olmaması nedeniyle
ölçülen parametrelere ait değerlerin düĢük gözlendiği düĢünülmektedir. ÇalıĢmada özellikle dıĢ ortam
hava kalitesi ile kullanılan malzeme türünün iç ortam hava kalitesini etkilediği sonucuna varılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir binalar, Ġç ortam hava kalitesi, Uçucu organik bileĢikler, Çanakkale.

ABSTRACT
Sustainable buildings create more healthy and a better quality of living areas as well as providing the
protection of natural resources. People in buildings having adverse air quality and contaminant levels
above the standard may experience a variety of health problems. The improvement of indoor air
quality is extremely important and it is evaluated in a separate category in sustainable buildings.
Within the scope of the study, the features and indoor air quality of a sample house located in
Çanakkale was examined in detail to assess sustainable buildings and indoor air quality in these
buildings. Indoor air quality parameters are temperature, humidity, CO2, pressure, bacteria, volatile
organic compounds (VOC) and ozone amounts, the same parameters are also measured for ambient
air simultaneously. As a result of this study, CO2, ozone, airborne bacteria, and total volatile organic
compounds (TVOC) have been observed to vary seasonally. Also the indoor air values and ambient
values have been found to be close to each other. It is considered that the measured values have
been low because of the in-occupancy at home. In this study, it was found that ambient air and types
of materials used affect the indoor air quality.
Key Words: Sustainable buildings, Indoor air quality, Volatile organic compounds, Canakkale.
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1. GĠRĠġ
Sürdürülebilir, ekolojik, yeĢil, çevre dostu vb. pek çok isim altında adlandırılan doğayla uyumlu yapılar,
arazi seçiminden baĢlayarak yaĢam döngüsü çerçevesinde değerlendirilen, bütüncül bir anlayıĢla,
sosyal ve çevresel sorumluluk anlayıĢıyla tasarlanan, ihtiyacı kadar tüketen ve yenilenebilir enerji
kaynaklarını kullanan, doğal ve atık üretmeyen malzemelerin kullanıldığı katılımı teĢvik eden,
ekosistemlere duyarlı yapılar olarak tarif edilebilir. YeĢil bina; inĢaatı, iĢletmesi ve yıkımı esnasında
çevreyi kirletmeyen; su, enerji, atık ile malzeme kaynaklarını en uygun biçimde kullanan bina olarak
tanımlanmaktadır [1].
YaĢantımızın büyük bir kısmını içinde geçirdiğimiz binalardaki iç hava kalitesi, sağlığımız üzerinde çok
önemli etkiye sahip olup; sürdürülebilir binalarda ayrı bir kategoride değerlendirilmektedir. Ġç hava
kalitesi, iç ortam havasının kirletici içermemesi ile ilgili olmakla birlikte havadaki, insanın rahatlık ve
sağlığını etkileyen ısıl olmayan tüm noktaları kapsar [2]. Ġç hava kalitesi için kesin sınırlar çizmek veya
onu tanımlamak zor olduğundan dolayı, "kabul edilebilir iç hava kalitesi" terimi ortaya çıkmıĢtır. Bu
terim, "Kabul edilebilir Ġç Hava Kalitesi için Havalandırma" baĢlıklı ASHRAE 62–1989, 2001 ve 2007
Standardında “Ġçinde, bilinen kirleticilerin, yetkili kuruluĢlar tarafından belirlenmiĢ zararlı
konsantrasyonlar seviyelerinde bulunmadığı ve içinde bulunan insanların büyük çoğunluğunun (%80
veya üzeri) havanın kalitesiyle ilgili herhangi bir memnuniyetsizlik hissetmediği havadır” olarak
açıklanmaktadır [3-5].
Ġç ortam hava kalitesi; dıĢ hava kompozisyonu ile iç ortam faaliyetlerinin türüne, iç ortamda bulunan
hava hacmine ve kirleticinin üretim veya yayılma hızına bağlı olarak değiĢmektedir [6.7]. Ev, ofis ve
okul gibi kapalı alanlardaki aktiviteler sırasında ortama karıĢan karbon oksitler (CO X), azot oksitler
(NOX), radon, formaldehit, uçucu organik bileĢikler (UOB), polisiklikaromatik hidrokarbonlar, su buharı,
sigara dumanı, toksik emisyonlar, havadan kaynaklanan alerjenler, patojenler gibi kirleticiler insan
sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır [8].
Literatürde sürdürülebilir binaları özellikle enerji tasarrufu yönünden inceleyen birçok çalıĢma olmasına
rağmen iç hava kalitesi yönünden ölçümlerin yapıldığı çalıĢmalar bulunmamaktadır. Bina içi tüm
bileĢenlerin ayrı birer kirletici kaynağı olması nedeniyle dıĢ ortam havasına göre daha kirli kabul edilen
iç ortam hava kalitesinin sürdürülebilir binalarda hangi yöntemlerle iyileĢtirilebileceği önemlidir.
Bu çalıĢmada Çanakkale ili içerisinde bulunan sürdürülebilir bina konsepti ile uyumlu bir evin özellikleri
ve iç hava kalitesi ayrıntılı bir Ģekilde değerlendirilmiĢtir. Bu bağlamda, bina içi çevresel konfor
değerleri (sıcaklık ve nem) ile karbondioksit (CO2), ozon, bakteri ve uçucu organik bileĢik (UOB)
miktarları hem iç ortamda; hem de dıĢ ortamda ölçülerek aralarındaki iliĢki araĢtırılmıĢtır. Ayrıca,
çalıĢmada ekolojik bir binanın kullanım öncesindeki iç ortam hava kalitesinin tespit edilmesi, kullanılan
malzeme türü ve dıĢ ortam koĢulları gibi parametrelerin iç ortam hava kalitesine olan etkilerinin ortaya
konulması hedeflenmiĢtir.

2. MATERYAL VE METOT
2.1. Ölçüm Bölgesinin Özellikleri
Ölçüm bölgesi, Çanakkale ili Ģehir merkezine 10 km mesafede Kepez beldesinde yer alan, toplam 20
2
dönümlük arazi içinde 47 adet müstakil villadan oluĢan bir konut projesidir (ġekil 1). Proje, 310 m ile
2
2
350 m arasında değiĢen müstakil arsalar üzerine 265 m toplam brüt alana sahip, 2 katı toprak üstü
ve 1 katı bodrum olan konutlardan oluĢmaktadır.
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ġekil 1. Ölçüm bölgesinin harita üzerinde gösterimi
Enerji verimliliği sağlamak açısından konutlarda ısı yalıtımlı alüminyum doğramalar ve ısı geçiĢini
engelleyen çift camlı, düĢük yayınımlı ısı kontrol (low-E) kaplamalı camlar, nem bariyeri tyvek,
sinterflex giydirme cephe, asmolen döĢeme gibi uygulamalar yapılmıĢtır. Tüm binanın ısıtma ve
soğutma, elektrik ve mekanik sistemlerini otomatik olarak devreye alan ve çıkaran akıllı bina
otomasyon sistemi kullanılmıĢtır. Bu sistem ile ısıtma, soğutma, iklimlendirme ve aydınlatma
elemanları, panjur sistemleri, yangın alarmı, su bastı alarmı, hırsız alarmı, müzik sistemi ve bahçe
sulama uzaktan kontrol edilerek devreye alınabilmiĢtir. Böylece gereğinden fazla enerji tüketilmesi
engellenerek, sistemlerin yüksek performansta iĢletilmesi sağlanmıĢtır.
Binalarda ısıtma ve soğutma yüklerinin bir bölümünü sağlayabilmek amacıyla hava kaynaklı ısı
pompası kullanılmıĢtır. Bu uygulama ile %40-%50 oranında enerji tasarrufu öngörülmüĢtür. Isı
pompası, kıĢın ısıtmak yazın ise serinletmek amacı ile tasarlanmıĢtır. Ancak ılıman iklim bölgelerinde
verimli çalıĢma potansiyeli gösteren hava kaynaklı ısı pompasının Çanakkale’nin iklim koĢulları göz
önünde bulundurularak tasarımcılar tarafından kullanılabilirliği üzerine fizibilite raporları çıkarılmıĢ ve
böylelikle kullanılmasına karar verilmiĢtir. Isı pompalarında en az enerji harcanılan besleme çıkıĢ
sıcaklığı 35 °C olduğu için projede de bu sıcaklık baz alınmıĢ, bu nedenle yerden ısıtma tercih
edilmiĢtir. Çünkü normal radyatörle ısıtmada 55 °C’ye kadar suyun ısıtılması gerekirken, yerden
ısıtmada bu sıcaklık 35 °C’ye düĢmektedir. Ters çevrimle soğutma amacıyla da faydalanıldığı için
binalarda iklimlendirme sistemi olarak fan coiller de tasarlanmıĢtır.
Çatılarda yağmur suyunun tavandan akmasını engelleyecek su yalıtım membranları ile sudan ve
nemden etkilenmeyen, düĢük ısı iletkenlik değerine sahip XPS köpük kullanımıyla ısı yalıtımlı çatılar
inĢa edilerek ısı adası oluĢumu engellenmiĢ ve böylelikle soğutma yükleri azaltılarak enerji tasarrufu
sağlanmıĢtır. Ayrıca çatılarda kullanılan 17 adet vakum tüplü kollektörler ile güneĢ enerjisinden sıcak
su temin edilmiĢtir.
Çatı yağmur suları toplanarak depolanmıĢ ve bu su direkt olarak bahçe sulama ya da yangın
tertibatında kullanılmak üzere değerlendirilmiĢtir. Ayrıca projede arıtma tesisi tasarlanmıĢ olup; arıtılan
sular bahçe sulamasında kullanılarak, peyzaj sulamasında önemli oranda su tasarrufu sağlanmıĢtır.
Yerel bitki kullanımı ve ağaçlık alanlara yapılan damlama sulama sistemleri ile de su tüketimi büyük
oranda düĢürülmüĢtür.
Projede kullanılan malzemelerin doğal, yerel, geri dönüĢümlü ve dayanıklı malzemeler olmasına dikkat
edilmiĢtir. Mümkün oldukça yerel malzeme kullanarak, taĢınmadan kaynaklanan yakıt tüketimi ve
çevre kirliliği en aza indirilmiĢtir. Doğal kaynakları korumak adına, binalarda kullanılan malzemelerin
daha önceden kullanılmıĢ malzemelerden üretilmiĢ olmasına önem verilmiĢtir. Üretimi sırasında düĢük
enerji kullanan ve en az atık çıkaran malzemeler seçilerek kaynak etkinliği ön planda tutulmuĢtur.
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Projede, binalarda kullanılan geniĢ pencereler ve ileri teknoloji ürünü camlar ile gün ıĢığından
maksimum oranda faydalanılırken, güneĢin olumsuz etkileri minimize edilerek konforlu ortamların
oluĢması sağlanmıĢtır. Ayrıca iç ortam hava kalitesi yönünden tavan ve duvarlarda su bazlı boyalar
kullanılarak sağlıklı mekânlar yaratılmasına önem verilmiĢtir.
2.2. Ölçüm Noktaları
ÇalıĢmada yapımı Mart/2012’de tamamlanmıĢ olan “örnek ev”(mobilyalı ev-M), inĢaat aĢamasında
olan bir bina (boĢ inĢaat-B1) ve bahçe alanı (dıĢ-D1) ölçüm noktaları olarak belirlenmiĢtir. Literatür
araĢtırmalarında görüldüğü üzere, yeni veya tadilat yapılan binalarda özellikle UOB emisyonları bir
süre boyunca en yüksek seviyelerde yayılırken aylar sonra emisyonların azalmaya baĢlaması beklenir.
Bu nedenle UOB emisyonlarındaki değiĢimi gözleyebilmek amacıyla yapımı 1.5 yıl önce tamamlanmıĢ
bina ve inĢaat aĢamasındaki baĢka bir bina ölçüm noktaları olarak seçilirken; dıĢ ortam örneklemesi ile
de karĢılaĢtırma yapılması açısından diğer bir ölçüm noktası olarak bahçe alanı uygun görülmüĢtür
(ġekil 2). Projenin yeni olması nedeniyle binalarda tüm ölçüm çalıĢmaları süresince yerleĢim henüz
baĢlamamıĢtır. Bu nedenle bina sakinlerinin olduğu bir binada ölçüm yapılamamıĢ olup; tamamlanmıĢ
bir bina olması ve içinde ahĢap eĢya ve halı gibi malzemelerin de bulunuyor olması dikkate alınarak
“örnek ev” ölçüm noktası olarak belirlenmiĢtir [9].

ġekil 2. Ölçüm noktaları (soldan sağa: mobilyalı ev-M, boĢ inĢaat-B1, dıĢ ortam-D1)
Mobilyalı evin giriĢ kat ölçümleri salonda (M1), üst kat ölçümleri çocuk odasında (M2) ve bodrum kat
ölçümleri ise sinema salonunda (M0) yapılmıĢtır (ġekil 3).

ġekil 3. Mobilyalı ev ölçüm noktaları (soldan sağa: giriĢ kat-M1, üst kat-M2, bodrum kat-M0)
Örnek ev ile inĢaat halindeki bina arasında çeĢitli çevresel farklılıklar bulunmaktadır. Ġç hava kalitesine
etki edeceği düĢünülen bu farklar kısaca özetlenecek olursa; dıĢ cephe kaplaması bitmiĢ olan inĢaat
halindeki binada yerler tesviye betonu yapılmıĢ durumda olup; hiçbir katta yer döĢemesi yapılmamıĢtır.
Duvarlar saten alçı sıva yapılmıĢ ve pencereler takılmıĢ durumdadır. Kapı doğramaları dıĢ kapı
dıĢında takılmamıĢtır. Pencereler takılmıĢ durumda olsa da, genelde hep açık durumda olduğu
gözlenmiĢtir. Ölçüm periyodu boyunca inĢaat binasında herhangi bir ilave iĢlem yapılmamıĢtır.
Evde havalandırmanın en fazla bodrum katında yapıldığı gözlenmiĢtir. Kasım, Aralık, Ocak ayları
dıĢında bodrum katında ölçüm alınan odadaki pencerenin sürekli açık olduğu görülmüĢtür. GiriĢ
katında Eylül ve Ekim aylarında günde 1-2 saat havalandırma yapılırken; diğer aylarda yapılmamıĢtır.
Üst katta ise havalandırmanın hiç yapılmadığı gözlenmiĢtir.
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2.3. Ölçüm Yöntemleri
ÇalıĢmada, iç hava kalitesi parametreleri olarak, sıcaklık, bağıl nem gibi çevresel konfor değerleri ile
CO2, ozon, havadan kaynaklı bakteri ve UOB seviyeleri ölçülmüĢtür. DıĢ ortam havasında da aynı
parametreler bahçe alanında eĢ zamanlı olarak ölçülmüĢtür. Ölçümler 15-20 günlük periyotlar halinde
8 ay boyunca (Eylül 2013 - Mayıs 2014) alınmıĢtır.
Havadan kaynaklanan bakterilerin konsantrasyonlarının belirlenmesi NIOSH Method 0800 ve MenteĢe
ve ark. (2009)’da anlatıldığı gibi yapılmıĢtır [10,11]. Ġlk olarak, havadaki bakteriler tek basamaklı
biyoimpaktör vasıtasıyla steril plate-countagar (PCA), (Salubris Co. Türkiye) üzerine bir pompa ile aktif
örnekleme prensibine göre toplanmıĢtır. Bakteri örneklemesi, insan solunum seviyesi olan 1.5 metre
yükseklikte olacak Ģekilde iç ortamın tam merkezinde, dıĢ ortamda ise binalardan en az 1 metre
uzakta olacak Ģekilde yapılmıĢtır. Herhangi bir kontaminasyona izin verilmeden agarlar plakalara
yerleĢtirilip havadan biyoaerosoller toplandıktan sonra, bakterilerin çoğalması için 37 °C’de 2 gün süre
ile inkübasyon iĢlemine maruz bırakılmıĢtır. Ġnkübasyon iĢlemi bitiminde hava örneklerindeki bakteri
sayıları basit koloni sayım tekniği ile yarı-otomatik koloni sayım ekipmanı (Funke-Gerber, Almanya)
-3
-3
altında sayılarak Colony Forming Unit m hava biriminde (CFU m ) hesaplanmıĢtır.
CO2, sıcaklık ve nem değerleri anlık ölçüm yapan Testo 435 cihazı (Testo Inc, Almanya) ile IAQ (iç
hava kalitesi) ölçümprobu monte edilerek ölçülmüĢtür. Cihaz, stabil hale geldikten sonra yaklaĢık 1-1.5
metre yükseklikten ölçümler alınarak anlık olarak kaydedilmiĢtir. Ozon değerleri ise anlık ölçüm yapan
taĢınabilir ozon sensörü (Cole-Parmer Inc. ABD) kullanılarak ölçülmüĢtür.
UOB tayininde, ISO 16017-2 ve US EPA TO-17 standartları temel alınarak pasif ölçüm tekniği tercih
edilmiĢtir [12,13]. Ġç ve dıĢ ortam hava örnekleri çoklu sorbent içeren paslanmaz çelik tüpler içerisine
(Markes Inc, ABD) ortalama olarak 15-20 günlük periyotlarda difüzyona maruz bırakılarak toplanmıĢtır.
Örnekler, toplandığı gün analiz edilemediği takdirde, analiz süresine kadar (en fazla 1 hafta) temiz
(organik madde içermeyen) derin dondurucu içerisinde saklanmıĢtır [12,13]. Pasif olarak toplanan
hava örneklerindeki toplam uçucu organik bileĢik (TUOB) miktarı (C6-C16) Termal Desorber-Gaz
Kromotografi/Alev ĠyonlaĢma Detektörü (TD-GC/FID) vasıtasıyla analiz edilmiĢtir [14,15].

3. BULGULAR

CO2 konsantrasyonu,
ppm

ÇalıĢmada, en yüksek CO2 değerleri örnek evin üst katında (M2) görülmüĢtür. Bu durumun evde en az
havalandırılan ölçüm noktası olması ve yükseklikten dolayı basıncın daha düĢük olmasından
kaynaklandığı düĢünülmektedir. En düĢük değerler ise beklenildiği üzere dıĢ ortamda (D1)
ölçülmüĢtür. ĠnĢaat binasında (B1) ölçülen değerler de dıĢ ortam değerlerine kapıların sürekli açık
olması nedeniyle oldukça yakındır. Ayrıca CO2 seviyeleri genellikle kıĢ mevsiminde daha yüksek tespit
edilmiĢtir (ġekil 4).
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ġekil 4. Aylık ortalama CO2 konsantrasyonlarının mekânsal değiĢimi (ppm)
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Sıcaklıkların yüksek olduğu aylarda dıĢ ortamda ölçülen değerler daha yüksek gözlenmiĢtir.
Sıcaklıkların düĢtüğü aylarda ise genel olarak evin giriĢ ve üst katında (M1 ve M2) daha yüksek
sıcaklıklar görülmüĢtür. En düĢük sıcaklıklar genellikle güneĢ almayan bodrum katında (M0)
gözlenmiĢtir (ġekil 5). Ġçinde yaĢayan herhangi bir kiĢinin olmaması nedeniyle mobilyalı evde ısıtma ve
soğutma tesisatı kullanılmamakta ve ev doğal havalandırılmaktadır. Bağıl nem değerleri ise, genellikle
mobilyalı evin bodrum katında yüksek gözlenirken; giriĢ ve üst katında ise düĢük tespit edilmiĢtir (ġekil
6).
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ġekil 6. Aylık ortalama bağıl nem değerlerinin mekânsal değiĢimi (%)
Ozon değerleri; genellikle dıĢ ortamda yüksek gözlenirken, mobilyalı evin giriĢ katı ile üst katında
genellikle en düĢük seviyeler saptanmıĢtır (ġekil 7). Havadan kaynaklı bakteri konsantrasyonları
2
3
genellikle tüm ölçüm noktalarında düĢük olarak (<10 CFU/m ) tespit edilmiĢtir. Ġç ortam
konsantrasyonları dıĢ ortam ve inĢaat alanına göre daha düĢük görülmekle birlikte, en düĢük seviyeler
genellikle evin bodrum katında gözlenmiĢtir (ġekil 8).
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ġekil 8. Aylık ortalama havadan kaynaklı bakteri konsantrasyonlarının mekânsal değiĢimi (CFU/m )

TUOB konsantrasyonu,µg/m3

TUOB konsantrasyonları ise Mart ve Nisan aylarında dıĢ ortamda iç ortama göre daha yüksek
gözlenirken, diğer aylarda genellikle daha düĢük olarak tespit edilmiĢtir. Mobilyalı evde ölçülen TUOB
konsantrasyonları genellikle inĢaat binasına göre daha yüksek bulunmuĢtur (ġekil 9).
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ġekil 9. Aylık ortalama TUOB konsantrasyonlarının mekânsal değiĢimi (µg/m )

SONUÇ
Ġç ortamlarda ölçülen CO2 değeri dıĢ ortam değerinden biraz yüksek olarak tespit edilmiĢtir. Evde
yaĢayan kimsenin olmaması nedeniyle düĢük CO 2 seviyeleri gözlendiği düĢünülmektedir.
Ventilasyonun en az yapıldığı üst katta beklenildiği gibi en yüksek konsantrasyonlar tespit edilmiĢtir.
Ayrıca kıĢ aylarındaki düĢük havalandırma oranının konsantrasyonları etkilediği gözlenmiĢtir.
Müstakil olan binada ısıtma-soğutma tesisatı da çalıĢtırılmamaktadır. Buna rağmen ölçülen
sıcaklıkların kıĢın 10 °C’nin altına inmediği, yazın ise dıĢ ortamdan yaklaĢık 10 °C daha düĢük olduğu
tespit edilmiĢtir. Bağıl nem değerleri bodrum katında en yüksek seviyelerde tespit edilmiĢtir. Ġleride
rutubet olmaması için havalandırmaya dikkat edilmelidir. GiriĢ ve üst kat nem değerleri ise, insanların
tolere edebileceği nem aralığı olan %40 ile %70 [16] arasında gözlenmiĢtir.
Ozonun en yüksek seviyeleri genellikle dıĢ ortamda, en düĢük seviyeleri ise mobilyalı evin giriĢ katı ile
üst katında gözlenmiĢtir. DıĢ ortamda güneĢ radyasyonu, uygun sıcaklık ve nem seviyeleri ile NOx ve
UOB kaynaklarının varlığı neticesinde daha yüksek konsantrasyonlar elde edilmiĢtir. Evin bodrum
katında pencerenin genelde açık olması, dıĢ ortam kaynaklı olarak evin giriĢ ve üst katına göre daha
yüksek konsantrasyonların gözlenmesine sebep olmuĢtur. EPA’ya göre ozon için izin verilen üst sınır
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değer 50 ppb iken, DSÖ tarafından verilen değer 120 ppb’dir [17-19]. Ölçülen ozon konsantrasyonları
bu sınır değerlerin oldukça altındadır.
Ġç ortamda dıĢ ortama göre daha düĢük havadan kaynaklı bakteri seviyeleri tespit edilmiĢtir. ACGIH
tarafından kültür edilebilir toplam bakteri miktarı için getirilen sınır değer 500 CFU/m³’tür [20]. ÇalıĢma
süresince ölçülen bakteri konsantrasyonları oldukça düĢük seviyelerdedir. Ev içinde en düĢük
konsantrasyonlar ise sıcaklık değerlerinin en düĢük gözlendiği bodrum katında görülmüĢtür. Evde
yaĢayan olmaması, herhangi bir besin kaynağının bulunmaması ve sık aralıklarla temizlik yapılıyor
olmasından dolayı iç ortam havadan kaynaklı bakteri seviyeleri dıĢ ortama göre daha düĢük tespit
edilmiĢ olabilir.
Ev içindeki en yüksek TUOB konsantrasyonu üst katta gözlenmiĢtir. Bu durumun ahĢap eĢya ve halı
yoğunluğunun üst katta daha fazla olması ve burasının diğer noktalara göre daha az havalandırılması
ile ilgisi olabilir. Genel olarak, mobilyalı evdeki TUOB konsantrasyonları inĢaat binasından daha
yüksek saptanmıĢtır. Bu durum evde yapılan temizlik ile evdeki lamine parke, duvar ve tavan boyası,
iç kapılar, mobilya ve halı gibi etkenlerden kaynaklanabileceği gibi inĢaat binasının sürekli
havalanmasından dolayı da olabilir. Gerek mobilyalı evde gerekse inĢaat binası ve dıĢ ortamda
konsantrasyonlar açısından çok büyük farklılıklar gözlenmemiĢtir. Bu durum iç ortamdaki
konsantrasyonların ağırlıklı olarak dıĢ ortamdan kaynaklandığını göstermektedir. Hong Kong’da
yürürlüğe giren sertifikasyon sisteminde 8 saatlik ortalama TUOB seviyeleri için mükemmel sınıf (200
3
3
μg/m ’ten düĢük) ve iyi sınıf (600 μg/m ’ten düĢük) olarak sınır değerler getirilmiĢtir [21]. TUOB
konsantrasyonları Hong Kong sertifikasyon sistemine göre mobilyalı evin bodrum ve giriĢ katında
genellikle mükemmel sınıfında gözlenmiĢtir.
ÇalıĢmada, iç ortam hava kalitesi değerlerinde dıĢ ortam parametrelerinin ve kullanılan malzeme
türünün etkisi görülmüĢtür. Kullanılan yapı malzemeleri nedeniyle TUOB konsantrasyonlarının düĢük
olarak gözlendiği düĢünülmektedir. ÇalıĢmada çevre dostu binalar oluĢturulması açısından mümkün
oldukça yerel ve yenilenebilir kaynaklardan faydalanılarak sağlıklı yapı bileĢenlerinin kullanılmasına
dikkat çekilmek istenmiĢtir.
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ÖZET
Sigara dumanı, insan sağlığına zarar veren binlerce kimyasal içermektedir. Bu kimyasalların
bazılarının kanserojen olduğu kanıtlanmıĢtır. Bu çalıĢmada sigara dumanında bulunan kimyasalların
yeni bir ürün olan aktif karbon kumaĢı ile dinamik fazda uzaklaĢtırılması yeni bir yöntem önerilerek
deneysel olarak çalıĢılmıĢtır. GerçekleĢtirilen çalıĢmada filtresiz, tek kat, çift kat ve 3 kat aktif karbon
kumaĢı içeren filtrelerin sigara dumanında bulunan kimyasalların azaltılması GC-MS cihazı
kullanılarak takip edilmiĢtir. Bu çalıĢmanın sonucunda aktif karbon kumaĢı kullanılarak yapılan filtreler
kullanıldığında sigaradaki zararlı maddeleri adsorplayarak vücuda girmesini engellediği gösterilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Sigara filtresi, Aktif Karbon kumaĢı, sigara filtresi, zararlı maddeler, adsorpsiyon

ABSTRACT
Cigarette smoke contains thousands of chemicals which are hazardous to human health. Some of
these chemicals have already proven to be carcinogenic. In this work, the removal of the chemicals in
cigarette smoke was studied in dynamic phase using a new product of activated carbon cloth (GDSEL
651) by proposing a new strategy. The reduction of chemicals in cigarette smoke using cigarette filters
that are built manually having nonfilter, single layer, double layer and three layer of activated carbon
cloth filter is monitored by GC-MS. As a result, activated carbon cloth filter has been proven to filter
harmful substances in cigarette smoke before entering the body during smoking.
Key Words: Cigarette filter, Activated carbon clothes, cigarette filter, harmful substances, adsorption

1. GİRİŞ
Ġnsan, bitki ve hayvanların zararlı etkileri sonucu karada, suda ve havada değiĢik ölçülerde ortaya
çıkan çevre kirliliği, arzu edilmeyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik değiĢikliklerdir. Atmosferin en küçük
hacimli ve toprağı saran tabakası olan troposferin kirlenmesi ise hava kirliliği olarak bilinir. Hava
kirliliğine yol açan faktörlerin baĢında endüstriyel faaliyetler, motorlu taĢıtların eksoz gazları, baca
gazları, yakma iĢlemleri (çöp, sigara, yakıt), soğutucu ve sprey kullanılması, volkanik faaliyet ve orman
yangınları gelmektedir. Hava kirliliğine yol açan temel kirletici kaynaklara kıyasla, sigara dumanının
tüm atmosfer içindeki birim hacimde oranı çok azdır. Ancak bilinen ve makro düzeyde hava
kirlenmesine yol açan kaynaklardaki kirletici faktörlerden çok daha fazla sayıda toksik, tahriĢ edici ve
kanserojen madde içeren sigara dumanı önem verilmesi gereken kirletici faktörlerin baĢında
gelmektedir. Özellikle kapalı ortamlarda oluĢan sigara dumanı, lokal olarak bu ortamlar için havayı
kirleten etmenlerden biridir [1].
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Tütün dumanında bulunan ve laboratuvarda toksik ve kanserojen etkileri saptanan çeĢitli bileĢik
sınıflarındaki sigara dumanı yapı taĢı örnekleri aĢağıdaki gibidir[1].
 Amonyak ve uçucu aminler; amonyak, etilamin, metilamin, dimetilamin...
 Uçucu aldehit ve ketonlar; asetaldehit, aseton, akrolleyn, formaldehit...
 Diğer uçucu bileşikler; benzen, ürethan, vinil klorid, karbon monoksit, azot oksitleri, hidrosiyanik
asit...
 Çok çekirdekli aromatik bileşikler; fluoren, fluoranthen, karbakzol, kronen, perilen, antrasen,
antantren, benzofluoren, metilfluoranten...
 Alkoller; butanol-1, butanol-2, metanol, etanol, propanol-1...
 Fenolik bileşikler ve kinonlar; katekol, guakol, fenol, etil fenol, 1-naftol...
 Karboksilik asitler; asetik asit, benzoik asit, formik asit, laktik asit...
 Laktonlar; kumarin, γ- bütirik lakton...
 Aromatik aminler; anilin, toluidin, 2, 3 ve 4 etilalinin...
 Pridin ve prolidinler; pridin, 3 - vinil pridin, n-nitrosamin, 3-metilpridin...
 İz Elementler; alüminyum, antimoan, arsenik, bizmut, kadmiyum, kobalt, bakır, kurĢun,
magnezyum, mangan, nikel, potasyum, selenyum, sodyum...
 Katran ve Nikotin.
Sigara dumanında bulunan binlerce zararlı kimyasal insan sağlığına önemli etkileri vardır ve
önlenebilir hastalık ve ölüm nedenlerinden en önemlisi sigara kullanımıdır [2]. Dünyadaki yetiĢkinlerin
yaklaĢık üçte biri sigara kullanmaktadır [3]. Yani dünyada sigara içenlerin sayısının yaklaĢık 1,3 milyar
olduğu düĢünülmektedir ve bu rakamın 2025 yılında 1,7 milyara çıkması beklenmektedir [4]. Her yıl,
dünya çapında 5 milyondan fazla insan sigaraya bağlı hastalıklardan dolayı ölmektedir [5]. Kalp,
damar hastalıkları, astım ve birçok organ kanseri (akciğer kanseri- obstrüktif akciğer hastalığı ve
amfizem gibi iltihaplı akciğer hastalıkları) gibi hastalıklar da sigara içmek en önemli etkendir [6-9].
Sigara dumanı, tütünün yanması, prolizi ve destilasyonu sonucu oluĢan ve 4000'den fazla kimyasal
bileĢik içeren kompleks bir karıĢımdır [10-13]. Bu binlerce kimyasal bileĢik insan sağlığı için risk
oluĢturmaktadır. Bundan dolayı, tütünün içim tadını değiĢtirmeden sağlık için istenmeyen bileĢikleri
uzaklaĢtırmak amacıyla teknikler geliĢtirilmiĢtir. Bunlardan bir tanesi sigara filtrelerinin kullanılmasıdır.
Sigaradan gelen gazları azaltmak için selüloz asetat filtresi ilk olarak 1950 yılında üretilmiĢtir [14].
Ġnsanlar zamanla sigaradaki zararlı maddeleri tuttuğu için filtreli sigara kullanımına yönelmiĢlerdir.
Amerika birleĢik devletlerinde yapılan bir çalıĢmada filtreli ve filtresiz sigara tüketimi oranları ġekil 1'de
gösterilmiĢtir [15].
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Şekil 1. Amerika birleĢik devletlerinde yıllara göre filtreli ve filtresiz sigaraların tüketimi [15].
Günümüzde de satılan çoğu sigara filtrelidir. Sigara filtrelerinin büyük bir çoğunluğu katran ve nikotini
filtresiz sigaralara oranla %40-50 azaltabilen tek katlı selüloz asetat içermektedir [16]. Bunun yanında
çok sayıda katkılar ve kimyasal iĢlemler sigara dumanında seçici filtrasyon için önerilmiĢtir [17]. En
etkilisi selüloz asetat içerisinde dağıtılmıĢ kömür (karbon) içeren filtreler olarak gözükmektedir. DüĢük
kaynama noktasına sahip bileĢiklerin tutulmasında karbon içiren filtreler selüloz asetat içeren filtrelere
göre daha etkilidir [18]. Ek olarak, selüloz asetat filtreleri düĢük molekül ağırlıklı aldehitlere
(formaldehit, asetaldehit, akrolin ve aseton) etki etmemesine rağmen karbon içeren filtreler aldehitleri
büyük oranda azaltmaktadırlar [19]. Dolayısıyla her ikisinin kullanılması daha da etkilidir.
Aktif karbon sigaradaki uçucu organik bileĢikleri çok iyi adsorbe ettiğinden dolayı sigara filtrelerinde
1960 yılından beri kullanılan en tipik adsorbandır [20-30]. Aktif karbonların kullanımı toz, granüler ve lif
veya kumaĢ formundadır. Geleneksel toz ve granül formlarına göre aktif karbon kumaĢları (AKK)
birçok teknolojik avantaj sunmalarından dolayı son yıllarda büyük dikkat çekmektedirler [22-23]. Aktif
karbon kumaĢlarındaki küçük lif çapı ve gözenekler çevresine direk temas sağlamasıyla difüzyon
etkilerini azaltarak adsorpsiyon hızının, verimliliğinin, kapasitesinin artmasına, basınç düĢmesinin
azalmasına yol açmaktadır [31-32]. Üstelik aktif karbon kumaĢları değiĢik konfigürasyonlara kolaylıkla
dönüĢtürülmekte ve devamlı doğalarından dolayı birçok elektriksel ve elektrokimyasal uygulamalar için
uygun olmaktadırlar. Bu üstün avantajlarından dolayı, birçok alanda aktif karbon kumaĢlarının
potansiyel kullanımları araĢtırılmaktadır.
ÇalıĢmamızda, selüloz asetat filtrelerinin yanında aktif karbon kumaĢı kullanılarak sigara dumanındaki
kimyasal içeriklerin azalmaları çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢma da kendi tasarladığımız düzenek ile GDSEL 651
aktif karbon kumaĢının filtrasyon etkilerine bakılmıĢtır.
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2. DENEY PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ
2.1. Deneylerde Kullanılan Cihazlar
Akış Hızı Ölçer (ALICAT scientific);
Sigara dumanının akıĢ hızı
: 2,48 LPM
Kullanılan hortumun Özellikeri:
Malzemesi
: Silikon
iç çapı
: 7 mm
o
Kullanım sıcaklığı aralığı
: -30 ile 260 C ( bu nedenle düĢük ve ya yüksek sıcaklıkta
deformasyona uğramaz)
Gaz Kromotografisi (Shimadzu QP2010-Plus);
o
Enjeksiyon bloğu sıcaklığı
: 200 C
o
Ara yüzey sıcaklığı
: 200 C
o
Ġyon kaynağı sıcaklığı
: 230 C
Kolon Adı
: TRB-5MS-30m x 0,25mm x 0,25 µm
Kolon AkıĢ Hızı
: 1,30 ml/dak.
Split Oranı
: 100
Kütle Aralığı
: 30-550 M/Z
Deney Düzeneği
: Düzenek ġekil 2’de verilmektedir. Düzenek vakum pompası, akıĢ
hızı ölçer ve adaptör içermektedir. Sigara filtresi adaptör vasıtası ile vakum hortumuna yerleĢtirilir.
Vakum hortumu bir akıĢ ölçere bağlanarak sistemden geçen gazın debisi ayarlanır.

Enjektör
Vakum
Pompası

Akış Hızı
Ölçer

Filtre
Şekil 2. Deney düzeneği
Sigara filtresinde kullanılan aktif karbon kumaĢı ġekil 3'de görüldüğü gibi boĢ filtrenin içeresine
kenarlarında hiç boĢluk kalmayacak Ģekilde yerleĢtirilmiĢtir.
Aktif

karon

Şekil 3. Filtreye yerleĢtirilen aktif karbon kumaĢının görünümü
2.2. Sigarada Bulunan Maddelerin Bulunması:
Düzeneğe sigara filtresi ve sigara yerleĢtirildikten sonra sigara yakıldı. Vakum pompası çalıĢtırılarak
sistemden geçen sigara dumanının akıĢ hızı sabitlendi. AkıĢ hızı ölçer ile sigara filtresinin bağlı olduğu
hortumun belli bir noktasından sigara dumanı enjektörle (2,5 ml) çekilerek GC-MS cihazına yukarıda
verilen Ģartlarda enjekte edildi. Bu iĢlem filtresiz, tek kat karbon kumaĢı içeren filtre, iki kat karbon
kumaĢı içeren filtre ve üç kat karbon kumaĢı içeren filtre kullanılarak yapılmıĢtır. Bütün ölçümler 3
tekrarlı yapılmıĢtır.
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3. BULGULAR
Sigara dumanı binlerce bileĢiğin kompleks karıĢımıdır [33]. Bu komplekslik yanma süreçlerinin
dinamiğini ve yanan tütünün kendine özgü pirolizini yansıtır. Bu çalıĢmada, sigara dumanının 23
bileĢeni analiz edilmiĢtir (Tablo 1). Bu bileĢenler sigara dumanında genel olarak daha yüksek oranda
bulunan bileĢenlerdir.
Bu çalıĢmada, aktif karbon kumaĢı içeren filtrelerin içerisindeki aktif karbon kumaĢı miktarına bağlı
olarak sigara dumanındaki bileĢenleri tutma oranları incelenmiĢtir ve bu oranlar filtresiz olarak analiz
edilen sigara dumanındaki bileĢenlerin miktarı ile karĢılaĢtırma yapılmıĢtır. Bütün denemelerde aynı
özelliğe sahip sigara kullanılmıĢtır ve sistemdeki hava akıĢ hızı aynıdır. Bu nedenle, her bir katman
için yapılan ölçümlerde enjeksiyona çekilen sigara dumanın konsantrasyonun aynı olması beklenir.
Yani tüm ölçümler aynı Ģartlarda alınmıĢ ve tekrarlana bilirliği vardır.
Gaz kromotografisinden elde edilen sonuçlara göre sigara içerisindeki analiz edilen kimyasallar ve
filtrelere göre azalma oranları Tablo 1' de verilmiĢtir. Tablo 1'deki verilere göre filtre içindeki aktif
karbon kumaĢı arttıkça filtrenin adsorsiyon özelliği ve zararlı kimyasalların tutulumu arttırmıĢtır ve 3
katlı aktif karbon kumaĢı bulunan filtre diğer filtrelere göre yüksek adsorpsiyon yaptığı bulunmuĢtur.
Tablo 1. Gaz kromotografisinden elde edilen sonuçlara göre sigara içerisindeki kimyasallar ve
filtrelere göre azalma oranları

Deney sonucu sigara dumanında elde edilen
kimyasallar

Yüzde azalma (%)
Tek katlı
İki Katlı
Üç Katlı
karbon
Karbon
Karbon
filtresi
Filtresi
Filtresi

Cyclopropane, ethylidene-

82

95

98

2-Butanone

75

74

82

2-Propanone, 1-hydroxy-

76

68

88

C2H5C(CH3)2COCH3

51

76

79

N-Vinylpyridinium bromide

31

81

77

Pyrrole

63

91

94

1,3,5-Cycloheptatriene

12

86

88

Pyrazine, methyl-

65

91

93

Phenol

36

100

100

N-Cyano-3-methylbut-2-enamine

61

100

100

Pentane, 2,2,3,4-tetramethyl-

45

100

100

1,2-Cyclopentanedione, 3-methyl-

100

100

100

Cyclobutane, 1,2-bis(1-methylethenyl)-, trans-

60

93

96

2-Cyclopenten-1-one, 2,3-dimethyl-

34

100

100

Phenol, 3-methyl-

53

100

100

4H-Pyran-4-one, 2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl-

49

100

100

2-Hydroxy-gamma-butyrolactone

85

100

100

2-Furancarboxaldehyde, 5-(hydroxymethyl)-

52

100

100

Hydroquinone

87

100

100

Nikotin
7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane,1-methyl-4-(2methyloxiranyl)-

61

95

97

78

100

100

Vitamin E

100

100

100
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ÇalıĢma boyunca, sigara dumanındaki analiz edilen tüm kimyasallardan ziyade nikotin miktarı
üzerinde durulmuĢtur. Nikotin, sigara içinde bulunan ve bağımlılık yapan bir uyarıcıdır. Vücutta
absorbe edilen nikotin kolaylıkla biyolojik membaları ve kan beyin bariyerini geçmesi nedeniyle
insanların sinir sisteminde bağlanarak etki gösterir. Sigara dumanı içinde bulunan nikotin hızla beyine
ulaĢarak haz duyusu meydana getirir. Bir süre geçince kiĢi nikotinin haz duyusunu arar hale gelir ve
sigara içmeye yönelir. Sigara ile beyin arasındaki iliĢkinin diğer boyutu ise, beyin ve sinir sisteminde
sigaranın neden olduğu hastalıklardır. Nikotinin diğer bir etkisi de, az miktarlarda adrenalin üretimini
uyararak böbrek üstü bezlerine etki etmesidir. Sigaranın kalp krizi oranlarını ve kan basıncını
yükseltmesinin ve iĢtahta azalmaya sebep olmasının nedenlerinden biri de budur. Yapılan çalıĢmada,
filtrelerde kullanılan katman sayılarına göre adsorbe olan nikotin oranlarına bakıldığında ġekil 4'deki
GC grafiğine göre filtre içindeki aktif karbon kumaĢı katman sayısı arttırıldıkça nikotin oranının düĢtüğü
açıkça görülmektedir. Hatta üç katlı aktif karbon kumaĢı kullanılan filtrede özellikle nikotin oranının
sıfıra yaklaĢtığı açıkça görülmektedir.

(x10,000,000)
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

Şekil 4. a) üç katlı b) iki katlı c) tek katlı aktif karbon kumaĢı içeren filtre ve d) filtresiz sigara
dumanının GC-MS sonuçları
Elde edilen tüm sonuçlarda aktif karbon kumaĢının yüksek adsorpsiyon özelliği sayesinde gaz
fazındaki maddeleri yüksek oranda tuttuğu ve bu kumaĢla yapılan sigara filtrelerinin de yüksek
performans gösterdiği ispatlanmıĢtır. Bunun yanında elde edilen filtrelerin yüksek adsorpsiyonu
sayesinde sigara dumanında bulunan binlerce gaz fazındaki kimyasallar tutarak havanın kalitesini
arttırmaktadır. Bu sayede hem sigara içen insan, hem de sigara içen kiĢinin yanındaki insanlar (pasif
içici) sigara dumanından daha az etkileneceklerdir.
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