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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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BĠNALARDA YAġAM DÖNGÜSÜ SĠSTEM SINIRLARININ
BEP YÖNETMELĠĞĠ ÇERÇEVESĠNDE ĠRDELENMESĠ
Nilay ÖZELER KANAN
Burak HOZATLI

ÖZET
1987 yılında Brundtland Raporunda; sürdürülebilirliğin sınırları çizildiğinde ekolojik, ekonomik ve
sosyal hedeflerinde sürdürülebilir olması gerektiği konusu vurgulanmıĢtır. Ülkemizde inĢaat sektörü ve
binalar tamda ekolojik ve ekonomik sürdürülebilirliğin kesiĢim noktasında bulunmakla birlikte sosyal
sürdürülebilirlik ihtiyacı neredeyse göz ardı edilmektedir. Binalarla ilgili ekolojik sürdürülebilirlik
konusunda, kaynakların korunumu ve ekosistem korunumunun sağlanması gerekmektedir. Ekonomik
sürdürülebilirlik içinse uzun dönem kaynak verimliliği ve düĢük kullanım maliyetleri gibi Ģartlar
istenmektedir.
Binalar, evrende kapladıkları hacimleri ve hızlı bir Ģekilde üretilebildikleri için oldukça hızlı olarak da
doğal dengesizliğe neden olmaktadır. Bu nedenle kaynak korunumu, ekosistem tahribatı, kaynak
verimliliği ve düĢük kullanım bedelleri gibi konular incelenerek binaların çevresel etki performanslarını
ortaya çıkartacak yöntemler geliĢtirilmesi ihtiyacı oluĢmuĢtur. YaĢam Döngüsü Değerlendirme (YDD)
yöntemi bunlardan en bilinenidir. Bu yöntem, alt sistemleri içeren sistematik bir yaklaĢımdır.
Binalarda YaĢam Döngüsü Değerlendirmesi yöntemi; üretim, yapım, kullanım, yıkım ve geri dönüĢüm
gibi 5 farklı alt sistemi kapsamaktadır. Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği oluĢturan ilgili
standartlar gereği sadece yapım ve kullanım aĢamasında uyulması gereken hükümlerden ve
kurallardan bahsetmektedir. Bu kurallar ve ilgili standartlar, binaların enerji performanslarının ve
karbondioksit salımlarının hesaplanmasında yol göstermektedir.
Bu bildiri ile YaĢam Döngüsü Değerlendirmesi yönteminin sistematiği ve 5 farklı alt sistemin
sınırlarının Türkiye koĢullarına uyumlaĢtırıla bilirliğinin belirlenmesi ve öneri geliĢtirilmesi için yürürlükte
bulunan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin binanın kullanımı aĢaması ile ilgili maddeleri
incelenerek yönetmeliğin oluĢum sistematiği ve YDD‟nin yönetmeliğe adaptasyonuna dair
değerlendirilmenin yapılması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Binalarda YaĢam Döngüsü Değerlendirme, Sistem, Binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği, Enerji Verimliliği

ABSTRACT
In 1987, the Brundtland report, when the boundaires of sustainability are drawn ecological, economic
and social goals need to be sustainable is highlighted. In our country, although building sector and
buildings are fully at the intersection of ecological and economical sustainability the social
sustainability needs is virtually ignored. On ecological sustainability related to buildings, ensuring the
conversation of resources and ecosystems are needed. Conditions such as resources efficiency and
low usage costs are required for economical sustainability.
Buildings causes natural imbalance because of their volumes take olace in universe and they can be
produced quickly. Therefore, issues such as conservation of resources, destruction of ecosystem,
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resource efficiency and low usage costs are investigated the methods must be developed to expose
the environmental performance of building are needed. The life cycle assessment method is the most
known of them. This method is a systematic approach that has contain sub-systems.
Life Cycle Assessment of Building Method contains different sub-systems such as production,
construction, usage, demolition and recycling. Energy Performance of Building (BEP) Regulation by
the foce of the standards constituting that regulation are only talking about the provisions and rules
that must be followed in the construction and the use phase. These rules and relevant standards lead
to calculation of energy performance of buildings and carbondioxide emissions.
In this study, determining the harmonization the systematic of Life Cycle Assessment method and
boundaries of its 5 different sub-systems according to the Turkey and evaluation about the examining
the articles related to the operation phase of energy performance of buildings regulation in force
systematic development of this regulation and adaptation of LCA to BEP are aimed.
Key Words: Life Cycle Assessment in Building, System, Directive of Energy Performance in Building,
Energy Efficiency.

1. GĠRĠġ
Günümüz modern yaĢam tarzı, binalar arasında ve içinde devam etmektedir. Binaların ruh halleri,
fonksiyonel mekân tanımları insanoğlunun iĢ, eğlenme, dinlenme, yemek yeme, uyuma gibi tüm
günlük hareketleri Ģekillendirir hale gelmiĢtir. Ayrıca binalar var oldukları dönemden bu yana
neredeyse bir insanın yaĢam süresi kadar da hizmet ömrünü devam ettirebilmektedir. Bu kapsamda
düĢünüldüğünde sağlıksız, dayanıksız ve güvenlik Ģartlarını sağlamayan tüm binalar pahalı yıkım
masrafları sebebiyle yıktırılamamaktadır. Binaların uzun dönemli kullanımları nedeniyle, özellikle çevre
ve enerji tüketimlerini olumsuz etkilediği yapılan çalıĢmalarla yıllarca kanıtlanmıĢtır.
Ayrıca, inĢaat sektörü, tarihi boyunca malzeme geliĢimi açısından oldukça farklılık göstermiĢ ve yerel
ölçekte taĢ, seramik (kil + toprak), ahĢap gibi düĢük çevresel etkiye sahip malzemeleri kullanmıĢtır.
Ancak endüstri devriminin oluĢturduğu küresel ölçekli hızlı değiĢim inĢaat malzemelerinde de
farklılaĢmaya neden olmuĢ ve çimento, alüminyum, demir, çelik, PVC ve plastik esaslı pek çok
malzeme kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu nedenle modern inĢaat malzemeleri gömülü enerjinin ve yeni
binaların karbon ayak izinin artmasına sebep olmuĢtur ve hala olmaktadır.
Günümüzde inĢaat sektörü, insan aktivitelerinden kaynaklanan küresel çevresel yüklerin büyük ölçüde
artmasına sebep olmaktadır. Avrupa‟da toplam enerji tüketiminin yaklaĢık %40‟ı, litosfer tabakadan
çıkartılan ham maddenin %60‟ı kadarı inĢaat sektörü için kullanılmaktadır [1].
Enerji, yaĢam döngüsü kavramının anahtar kelimelerinden bir tanesidir ve yaĢamın devamlılığın
sağlanması için tüm sektörlerde Ģarttır. Ancak enerji tüketiminin büyük bir kısmı inĢaat sektörü ve
sektör ürünü olan binalar tarafından gerçekleĢmektedir. GeliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin
tamamında inĢaat sektörü kapsamında sağlanan tüm endüstriyel oluĢumlar geliĢmiĢlik olarak
görülmüĢ olup çevresel, ekonomik, sosyal sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile örtüĢememiĢtir. Sadece
sosyal ve ekonomik yönden Avrupa Komisyonu (2006) yılındaki verilerine göre inĢaat sektöründe 11.8
milyon iĢçiye çalıĢma olanağı sağlanarak Avrupa‟nın en büyük endüstriyel istihdamı gerçekleĢtirilmiĢtir
[2]. Fakat çevresel açıdan bu sektör en yüksek enerji tüketiminin, katı atık oluĢumunun, sera gazı
salımının, çevresel hasarın ve ham madde tüketiminin sorumlusudur.
Her yıl, bina yapımında ahĢap üretiminin %25‟i, küresel ekonomiye girdi sağlayan malzeme türlerinin
%40‟ı ve 3 milyar ton ham madde ise duvar, boru, panel yapım, temel yapım, gibi iĢlemlerin yapılması
için kullanılmaktadır [3].
Diğer bir taraftan, yapı malzemeleri birtakım çevresel etkilere de sebep olmaktadır. ĠnĢaat sektörü
malzeme kaynaklarının %50‟sinin tüketiminden neredeyse sorumludur. Binanın tüm yaĢam süresi
Bina Fiziği Sempozyumu Bildirisi
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etkisi ile iliĢkili olan yapı malzemelerinin etkisi yaklaĢık %10-20 arasındadır. Bu oran altyapı
inĢaatlarında çok daha fazla olup %80‟den daha fazla bir değerdedir [4].
Binalar kullanım evreleri boyunca ısıtma/soğutma, elektrik gibi ihtiyaçlar için enerji tüketimine sebep
olmaktadır. OECD araĢtırmalarında, toplam enerji tüketiminin bina sektöründeki payı ülkelere göre
değiĢkenlik gösterse de %25 ile %40 arasında bir değere sahiptir. Ancak bu oran gün geçtikçe
artmaktadır [5].
Bu durumda mimarlık disiplini içinde çevreye duyarlı yaklaĢımlar ile sürdürülebilir binaların üretilmesi
ve bina üretimi için yapı malzemelerinin, ürün veya sistemlerin performansının iyileĢtirilmesi
gerekmektedir. Bunun için binaların neden olduğu çevresel etkilerinin ölçülmesi, aynı etkilerin
kaynaklarının standartlaĢtırılması ve toplam çevresel performansın hesaplanması gerekmektedir.
Bina ömrünün tüm aĢamaları (üretim/yapım/kullanım/bakım-onarım ve yıkım) arasında açıkça görülen
bir etkileĢim vardır. Bu etkileĢimin ortaya konması için bir takım küresel geçerliliği olan yöntemlere
ihtiyaç duyulmaktadır. YaĢam Döngüsü Değerlendirme (YDD) yöntemlerinin tamamı küresel çevresel
etkinin geçerli olabilmesi için gerekli bir süreçtir. Sonuç olarak, YDD yaklaĢımı çevreye uygun tasarım
sonuçlarının ortaya konabilmesini sağlamaya yardımcı olmaktadır. YDD sonuçlarının çevresel etki
kategorilerinin değerlendirilmesinin yapılabilmesi için enerji tüketim değerlerine de ihtiyaç
duyulmaktadır.
Konunun daha net anlaĢılması adına sistem ve YaĢam Döngüsü Değerlendirmesi kavramlarını
tanımının yapılmasının fayda sağlayacağı düĢünülmektedir.
Sistem; Organize bir bütünü anlayabilmek için hem bütünün parçalarını, hem parçalar arasındaki
iliĢkileri hem de sistemin çevreyle olan iliĢkilerini anlamak gerekmektedir. Bu iliĢkiler ya da etkileĢimler
yumağıyla da ancak sistem düĢüncesiyle, yani sistemi çevresiyle birlikte bir bütün olarak ele alan
yaklaĢımlarla baĢa çıkılabilmektedir. Bu nedenle, sistem yaklaĢımında kullanılan bilimsel yöntemin
çözümleme yöntemi olamayacağı belirtilmiĢtir. Yeni yöntem sentez yaklaĢımıdır. Bu yaklaĢıma göre
sistemin ne olduğu ortaya konulmalı sonra etkileĢimler ve daha sonra parçalar üzerinde
durulmalıdır[6].
Ayrıca sistem, belirli parçalardan (alt sistemlerden) oluĢan, bu parçalar arasında belirli iliĢkileri olan, bu
parçaların aynı zamanda dıĢ çevre ile iliĢkili olduğu bir bütün olarak tanımlanmaktadır. Birçok
araĢtırmacı sistem kavramını günümüze kadar farklı Ģekillerde tanımlamıĢlardır:
Boulding‟e (1985) göre sistem, kaos olmayan herhangi bir durumdur [7]; Churchman‟a (1979) göre
sistem, organize edilmiĢ unsurlardan oluĢan bir yapıdır [8]; Skyttner‟a (1996) göre ise sistem, bazı
fonksiyonları gerçekleĢtirmek için tasarlanmıĢ entegre bir bütün oluĢturan, karĢılıklı olarak birbirlerini
etkileyen birim ya da elemanlar topluluğudur [9].
BaĢka bir tanımda ise sistem, bir iliĢkiler sistemi ve etkileĢim içinde olan sistem parçalarının veya
bileĢenlerinin düzenli bir Ģekilde biraraya getirildiği, organize veya karma bir bütündür. Gerçekler,
ilkeler ve doktrinlerin belli bir düĢünce ve bilgi alanında, düzenli ve kapsamlı bir Ģekilde bir bütün
oluĢturmasıdır.
Bir sistemin var olabilmesi için gerekli ve yeterli koĢullar Ģu Ģekilde sıralanabilir:
1. Farklı bileĢenlerden (parçalardan) oluĢması ki bu sistemin yapısını temsil eder.
2. Sistemin bileĢenleri arasında belirli bir düzen içinde karĢılıklı iliĢki ile etkileĢimin gerçekleĢmesi ki bu
sistemin iĢlevini temsil eder.
3. Belirli bir sistem, hiyerarĢik bir düzen içinde baĢka bir sistemin alt veya üst sistemi olarak
düĢünülebilir [10].
Sistematik Yorum Yöntemi; „Yorumlama‟ anlam verme faaliyetidir. Hukukun uygulanması, tümüyle
yorumlamaya dayanmaktadır. Hukuk kuralının anlamlandırılması için yapılması gerekli görülen ortaya
konulmuĢ düĢüncelere yorum teorileri adı verilmektedir. Sistematik Yorum Teorisi, pek çok yorum
teorisinden bir tanesidir. Bu teoriye göre; hukuk kurallarının kapsadığı konuların birbirleriyle kesiĢen
halkalar gibi düĢünülebilmesine imkân sağlamakla beraber her kural daima baĢka kurallarla ve hatta
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bir bütün olarak hukuku ele aldığımızda hukuk ilkeleriyle iliĢkili olmak durumundadır. Örneğin, Enerji
Kanunu‟nda yer alan bir madde anlamlandırılırken, öncesindeki ve sonrasındaki maddeler, söz konusu
maddenin Enerji Kanunu‟nun hangi kısmında yer aldığı, varsa madde baĢlığı, bölüm baĢlığı gibi
özellikler ile uygulamaya esas hazırlanan ve daha detaylı oluĢturulan yönetmelikler, vb. yazılı kurallar,
o maddenin anlamlandırmasında belirleyici rol oynaktadır [11]. Bu tarz yorumun amacı, hukuk kuralları
arasındaki sistematik iliĢkileri keĢfetmektir. Sistematik yorum, özellikle lex imperfecta (yaptırımı
olmayan) olarak isimlendirilen kuralların yorumlanmasında rol oynamaktadır. Yaptırım bu kuralı
tamamlayan bir baĢka kural içinden ortaya çıkartılmaktadır. Bununla birlikte Du Pasquier, sistematik
yorumun daha soyut ve bilimsel bir nitelikte olduğunu belirtmektedir [12].
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD); YaĢam döngüsü değerlendirmesi, ürünlerin yaĢamları
boyunca geçirdikleri tüm aĢamalardaki çevresel etkilerinin değerlendirmesi için kullanılan bir
yöntemdir. YDD uygulamaları ürün bilgileri, ürün yeniliklerini ve yönetim düzenlemelerini içermektedir.
Elde edilen bilgiler alternatif ürünler arasından seçim yapılması noktasında destek sağlarken, yenilik
daha çevre dostu ürünlerin geliĢtirilmesini ve düzenleme ise ekolojik etiketleme gibi olumlu onayları
kapsamaktadır.
YDD, ürünlerin ve hizmetin sayısal yolla çevresel etki potansiyellerinin değerlendirmesi için bir
yöntemdir. YaĢam döngüsü kavramı, ürünlerin hem zamansal hem de mekânsal geliĢim yönünü
kapsamaktadır. Zamansal geliĢme, „beĢikten mezara‟ bakıĢını içeren analizleri içermektedir. BeĢik
kavramı, ham maddenin çıkarılması ile baĢlamaktadır. BeĢik, ayrıca hammaddenin çıkarıldığı anı ve
yeri de tanımlayabilmektedir. Aynı düĢünceyle, mezar kullanılan kaynağın veya ürünün doğaya geri
döndüğü anı ve yeri tanımlayabilmektedir [13]. ġekil 1‟de yaĢam döngüsü değerlendirmesinin sistem
sınırları Ģematik olarak gösterilmektedir.

ġekil 1. YDD sistem sınırları [14]
YDD yönteminin ISO (International Organisation for Standartization)'ya göre 4 aĢaması vardır (Bkz.
ġekil 2) [15].
1-Amaç ve Kapsamın Tanımı-AKT (Definition of goal and scope)
2-YaĢam Döngüsü Veri Çözümlemesi-YDVÇ (Life Cycle Inventory Analysis-LCI)
3-YaĢam Döngüsü Etki Değerlendirmesi-YDED (Life Cycle Impact Assessment-LCIA)
4-YaĢam Döngüsü Yorumu-YDY (Life Cycle Interpretation)
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YaĢam Döngüsü Değerlendirme (YDD) Çerçevesi
Amaç ve Kapsam Tanımı
(AKT)

YaĢam Döngüsü Veri
Çözümlemesi (YDVÇ)

YaĢam
Döngüsü
Yorumu
(YDY)

Doğrudan Kullanım Alanları
Ürün geliĢtirme ve iyileĢtirme
Stratejik planlama
Kamu politikası oluĢturma
Pazarlama
Diğer

YaĢam Döngüsü Etki
Değerlendirmesi (YDED)

ġekil 2. YDD yönteminin çerçevesi ve kullanım alanları arasındaki iliĢki [15]
Amaç ve Kapsam Tanımı AĢaması
Amaç ve kapsam tanımının içerisinde amaçlanan çalıĢmanın gerçekleĢtirilme nedenleri ve elde
edilecek sonuçların ne ve kim için yarar sağlayacağı net Ģekilde belirtilmelidir. Amacın tanımlanması
sonucunda incelenen ürünler ile ilgili tam bir bilgi elde edilmelidir. Bu bilgiler ürünün teknik ya da
ekonomik ömrü, onarım sıklığı, geri dönüĢtürüle bilirliği ve ürünün yeniden kullanılabilme sayısı veya
çevresel etkileri gibi verilerden oluĢmaktadır.
Kapsam, belirlenen amaca ulaĢmak için yeterince detaylı olarak tanımlanmıĢ olmalıdır. Kapsam
tanımlanırken ürün sistemi ya da sistemlerin iĢlevi; incelenecek birim; çalıĢılacak ürün sistemi; ürün
sistem sınırları; etki türleri ve etki değerlendirme yöntemi; veri gereksinimleri; varsayımlar ve
sınırlamalar gibi değiĢkenler göz önünde bulundurulmalıdır [16, 17, 18]. Hammadde kaynakları,
dağıtım ve taĢıma iĢlemleri, ürünlerin kullanımı ve bakımı, üretim atıkları, ürünlerin tekrar kullanımı ve
geri dönüĢüm iĢlemleri ile enerji geri kazanımı ve ürün atıkları YDD içerisinde birer iĢlem olarak
değerlendirilmektedir.
Veri Çözümlemesi AĢaması
Envanter analizindeki ilk aĢama yaĢam döngüsünde değerlendirilen her bir ürün sistemi için genel
üretim aĢamalarının belirtildiği iĢlem ağacının oluĢturulmasıdır. Daha sonra bu aĢamalara ait veriler
(enerji tüketimleri, taĢıma vs.) toplanarak analiz için giriĢi yapılmaktadır. Envanter analizindeki adımlar;
değerlendirilen iĢlemlerin akıĢ diyagramlarının oluĢturulması, veri toplama planının yapılması, verilerin
toplanması, değerlendirmenin yapılarak sonuç raporlarının hazırlanması Ģeklindedir.
YD envanter analizi verilerin toplanması ve hesaplama yöntemleri ile ilgilidir. Sistem sınırları içerisine
dahil olan her bir üretim iĢlemi için malzeme, enerji, ürün ve çevresel akıĢ verileri toplanarak envanter
içerisine eklenmektedir. YD envanter analizinin sonucunda YDD için giriĢ oluĢturacak ürünün yaĢamı
(beĢikten mezara) boyunca tüketilen kaynaklar ve salımlara ait sayısal verilerin bulunduğu bir liste
oluĢturulmaktadır.
YDD kapsamındaki girdi=enerji, hammadde ve yardımcı girdiler ile diğer fiziksel girdilerdir;
çıktılar=ürün sisteminin tüm kütle, enerji ve çevresel etkileridir ve toplanan veriler=havaya, suya ve
toprağa olan salımlar ile diğer çevresel konulardır.
YaĢam Döngüsü Etki Değerlendirmesi AĢaması
YDD yönteminde etki değerlendirmesi aĢaması, YD envanter sonuçlarına göre olası çevresel etkilerin
öneminin değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Genel olarak bu iĢlem, envanter verilerinin belirli
çevresel etkilerle iliĢkilendirilmesini ve bu etkilerin anlaĢılmasını amaçlar. ISO 14042 standardına göre
YD etki değerlendirmesi;
 Etki kategorilerinin, gösterge kategorilerinin ve modellerin tanımlamalarının seçimi,
 Sınıflandırma, etki kategorilerine envanter verilerinin atanması,
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 Tanımlama, etki kategorilerindeki envanter verilerinin modellenmesi,
 StandartlaĢtırma, referans bilgilere göre kategori göstergeleri büyüklüklerinin hesaplanması,
 Gruplama, etki kategorilerinin sınıflandırılması ve sıralanması,
 Ağırlıklandırma, değer seçimlerine göre sayısal faktörleri kullanarak etki kategorileri karĢısında
gösterge sonuçlarının toplanması ve dönüĢtürülmesi,
 Veri kalite analizi, gösterge sonuçlarının toplanmasının güvenilirliğinin anlaĢılmasıdır [19].
YaĢam Döngüsü Yorumu AĢaması
YaĢam döngüsü yorumu (YDY), YDD‟nin amaç ve kapsamına göre yapılmaktadır. YDY‟nin amacı,
çalıĢmadaki kısıtları açıklamak, YDVÇ ve YDED bulgularına dayalı sonuçları çözümlemek, ulaĢılan
sonuçlar ve önerileri Ģeffaf bir rapor haline getirerek çalıĢmanın anlaĢıla bilirliğini sağlamaktır. ISO
14040‟a göre YDY, önemli konuların tanıtımı, değerlendirme, eleĢtirel gözden geçirme ve rapor
hazırlanmasını kapsamaktadır [15].
Ürünlerin, sistemlerin veya belirli bir birimin çevresel etkilerinin yaĢam ömürleri boyunca
değerlendirilmesine yönelik ortaya çıkan YDD yöntemi, zamanla inĢaat sektörü tarafından da
benimsenmiĢtir. Bu nedenle YDD bir ürün için hammadde çıkarımı, ürünün yapımı ve kullanım ömrü
sonunda atılması ya da tekrar kullanım için geri dönüĢüm iĢleminin uygulanması gibi ömrü boyunca
geçirdiği tüm aĢamaların çevresel yüklerinin analizi için bir araç olarak kullanılmaktadır.
YDD yönteminde ürün veya hizmet sisteminin hammadde çıkarımı, üretim, nakliye ve yapım süreçleri,
kullanım, yıkım ve atık süreçlerinin incelenmesi neticesinde elde edilen sonuçlar yardımıyla çevresel
etkilerin, enerji tüketim miktarlarının, atık oluĢum miktarlarının ve birçok etki sınıfı üzerindeki sonuçları
hesaplanabilmektedir [20].
Çevresel yükler; farklı türlerdeki kaynakların kullanımı, tehlikeli madde salımları ve farklı türlerdeki
arazi kullanımını içeren çevre üzerindeki tüm türlerdeki etkileri kapsamaktadır. YDD yönteminin
baĢlıca uygulamaları:
 Belirli bir ürün ile ilgili sorunların nedenlerinin analiz edilebilmesi,
 Verilen bir ürünün geliĢtirilmesinde farklılıkların karĢılaĢtırılması,
 Yeni ürünlerin tasarlanmasında kullanılması,
 KarĢılaĢtırılabilir bir dizi ürün arasından seçim yapılabilmesi, olarak sıralanabilir.
YDD yöntemi çevre yönetimi açısından mevcut ürünlerle yeni ürünlerin çevresel etkilerini
karĢılaĢtırabildiğinden oldukça faydalı bir role sahiptir.
Bu kapsamda; hukuk kurallarının, sistem ve alt sistemleri ile oluĢturulabileceği, oluĢturulan bu
kuralların da sistematik bilimsel altyapıya dayanarak yorumlanabileceği anlaĢılmaktadır. Binalarda
Enerji Performansı Yönetmeliği bilimsel dayanağı olan kuralların bir araya geldiği yazılı hukuk
kuralıdır. Yönetmeliğin her bölümü ve bölümlerin altında yer alan maddelerin kendi içinde bir alt
sistemleri bulunmaktadır. Aynı Ģekilde bildiri kapsamında ele alınması planlanan TS EN 15978
“Binaların çevresel performanslarının tetkiki-hesaplama yöntemi” kapsamında Binalarda YaĢam
Döngüsü Değerlendirme Yöntemi de kendi içinde sistematik olarak kurgulanmakta, bilimsel dayanağa
göre hazırlanmakta ve yine alt sistemlerden oluĢmaktadır. Bu bildiri ile yönetmeliğin oluĢum
sistematiğine standartta yer alan yöntemlerin sistematiğinin derç edilmesi ve öneri verilmesi
hedeflenmektedir.

2. BĠNALARDA YAġAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDĠRMESĠ SĠSTEMĠ VE SINIRLARI
2004 yılı Mart ayında, Avrupa Komisyonu, Committe European Normalisation (CEN)‟e inĢaat
malzemelerinin ve bütün binaların çevresel performansları için standartlar geliĢtirmesi amacıyla 350
talimat vermiĢtir. CEN350 teknik komitesi çalıĢma konularını, inĢaat ürünlerinin çevresel ürün
Bina Fiziği Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 2075 _______

beyanları için standart oluĢturma ve yeni-mevcut inĢaat iĢlerinin sürdürülebilir bakıĢ açısıyla
değerlendirilmesi için metotlar geliĢtirilmesi olarak belirlemiĢtir. 2008 yılı Haziran ayında ise
CEN/TC350 çalıĢma alanını geniĢleterek binaların yaĢam döngüsü maliyeti için sosyal ve ekonomik
performansları konularını da dâhil etmiĢtir [21].
Ayrıca Avrupa Komisyonu tarafından 7.çerçeve program kapsamında fonlanan SuPer Buildings
Projesi „Sustainability and Performance Assessment and Benchmarking of Buildings Project‟
baĢlatılmıĢ ve 2012 yılının Aralık ayında tamamlatılmıĢtır. Proje sonunda çevresel, sosyal ve
ekonomik performans değerlendirmesi konusundaki raporlar CEN ve International Standardization
Organization (ISO)‟na sunulmuĢtur. Bu proje ile standardizasyon süreçleri göz önünde bulundurularak
sürdürülebilir bina göstergelerinin görünürlüğü, değerlendirme sonuçlarının karĢılaĢtırılabilirliği
konularına odaklanılmıĢ ve standartların geliĢtirilebilmesi için öneriler verilmiĢtir [22].
Genel anlamda bütünleĢik bina performansının oluĢturulması için EN 15643-1, 2, 3, 4 sıralı
standartları CEN/TR350 tarafından hazırlanmıĢtır. Bu standartlardan EN 15643-2:2011, çevresel
performans değerlendirmesi için esasları genel çerçevesi ile belirlemektedir. Bu standardın
oluĢturulması sonrasında EN 15978 çalıĢmaları tamamlanmıĢtır. EN 15978 standardının amacı, yeni
ve mevcut binaların çevresel performansının değerlendirmesi için hesaplama kurallarını sağlamaktır.
Türk Standartları Enstitüsü, Avrupa Standardı EN 15978:2011‟den yararlanarak TS EN 15978 „Yapı
ĠĢlerinin Sürdürülebilirliği-Binaların çevresel performansının tetkiki-Hesaplama yöntemi‟ baĢlığı ile
12.04.2012 tarihinde binalarda yaĢam döngüsü değerlendirmesinin yapılabilmesi amacıyla bir yöntem
yayımlanmıĢtır. TS EN 15978 binaların çevresel performanslarının değerlendirmesi için bir hesaplama
yöntemi tanımlasa dahi bu standart kendi baĢına yeterli olmamaktadır. Bu standardın desteklenmesi
için binaların sosyal ve ekonomik performanslarının da incelenerek toplam bir performans değeri
belirlenmelidir. Bildiri kapsamında sadece çevresel performansın BEP yönetmeliği kapsamındaki
uyumlaĢtırıla bilirliği incelenmiĢtir.
Bildiri de anılan tüm standartlar aslında CEN/TC350‟nin altında oluĢturulan çalıĢma grupları tarafından
hazırlanmıĢ yapıların sürdürülebilirliği ve çevresel performanslarının değerlendirilmesi için yazılı
kurallardır. TSE, Avrupa Birliğine uyum sürecinde tüm geliĢmeleri takip ederek Türkiye için de bu
standartları kabul ederek yürürlüğe koymuĢtur (Bkz. ġekil 3).
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ġekil 3. TSE‟deki yapı ĠĢlerinin sürdürülebilirliği ile ilgili standartlar [23]
TS EN 15978‟e göre „sistem sınırı‟, değerlendirmenin yapılabilmesi için birim süreçlerini belirtmek
amacıyla modül adıyla tanımlanmaktadır. A1‟den C4‟e kadar olan modüller binanın yaĢam döngüsünü
kapsarken; ek olarak, modül D ise sistem sınırı boyunca enerji iyileĢtirmesi, geri dönüĢüm, yeniden
kullanımdan dolayı ortaya çıkan potansiyel yükler ve faydalar sağlamaktadır. A1-A3 modüller arası
„beĢikten kapıya‟, A1‟den C4‟e kadar olan modüller „beĢikten mezara‟, A1‟den D‟ye kadar olan
modüller ise „beĢikten beĢiğe‟ süreçlerini kapsamaktadır (Bkz. ġekil 1). Yeni binalar için sistem sınırı,
tüm modüllerin yaĢam döngüsü değerlendirmesine dahil edilmesi iken; mevcut binalar için ise sistem
sınırı; geriye kalan hizmet ömrü ve yıkımı için olan bütün modüllerin yaĢam döngüsü
değerlendirmesine dahil edilmesidir (Bkz. ġekil 4) [23].
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ġekil 4. EN 15804 ve EN 15978‟e göre ürün YDD ve bina YDD arasındaki iliĢki [23]
Bu bildiri kapsamında ele alınması düĢünülen yaĢam döngüsü değerlendirmesi için sistem sınırı yapım
ve kullanım aĢamalarıdır.

3. BĠNALARDA ENERJĠ
SINIRLARI

PERFORMANSI

YÖNETMELĠĞĠNĠN

SĠSTEMATĠK

YORUMU

VE

Türkiye‟de tasarruf çalıĢmalarını arttırmak ve enerji etkinliği bilincini insanlara kazandırmak adına bir
takım yasal düzenlemeler ve mevzuatlar düzenlenmiĢtir. Türkiye‟de enerji etkin bina tasarım öğeleri
dikkate alınmadan bina tasarımlarının gerçekleĢtirildiği görülmektedir. Ülkemizde enerji etkin bina
tasarımı yaklaĢımı, mimari projelerde hesaplanan ısıtma, soğutma ve iklimlendirme ihtiyaçlarını en aza
düĢürebilmek adına hazırlanan TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı ile dikkat edilmeye
baĢlamıĢtır. Daha sonra 8 Mayıs 2000 tarihinde yayımlanan Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği‟nin
yürürlüğe girmesi ile birlikte binalarda enerji korunumunu sağlamak için binalarda ısı yalıtımı
uygulaması zorunlu hale getirilmiĢtir. Ancak bu yönetmelik, Avrupa Birliğinin çevre ve enerji
politikalarına uyumlaĢtırılmasına yönelik, 5.12.2009 tarihinde yapılarda enerji tasarrufu sağlanmasını
amaçlayan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi ile kaldırılmıĢtır.
Bu yönetmeliğin temel noktaları binaların bütünleĢik enerji performansının hesaplanması için ortak bir
metot oluĢturmak, yeni binalarda ve büyük yenilemelerin gerçekleĢtirileceği mevcut binaların enerji
performansına iliĢkin asgari standartları belirlemek, yeni ve mevcut binaların enerji sertifikaları için
sistemlerin geliĢtirilmesi ve binalarda ısıtma, soğutma ve havalandırma amaçlı olarak kullanılan cihaz
ve donanımların düzenli olarak kontrol edilmesini sağlamaktır.
Hesaplama metodu binanın ısıl özellikleri, tesisatlarının yalıtım özellikleri, aydınlatma, binanın konum
ve yönlendirilmesi, pasif güneĢ sistemlerinden yararlanma, konfor vb. konuları içermektedir. Ayrıca
yenilenebilir enerji kaynaklarının bina enerji ihtiyaçlarında kullanılmasının, birleĢik ısı ve güç
sistemleriyle elektrik üretiminin, kent içerisinde bölgesel ölçeklerde merkezi ısıtma ve soğutma
sistemlerinin kurulmasının ve doğal aydınlatma ile ilgili seçeneklerin tasarımlarda dikkate alınmasını
da sağlamaktadır [24].
Sistematik yorum teorisine göre hukuk kurallarının kapsadığı konuların birbirleriyle kesiĢen halkalar
gibi düĢünülebilmesine imkân sağlamakla beraber her kural daima baĢka kurallarla ve hatta bir bütün
olarak hukuku ele aldığımızda hukuk ilkeleriyle iliĢkili olmak durumundadır. BEP Yönetmeliği bir hukuk
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kurallar bütünü ise içeriğindeki maddeler birbiriyle kesiĢirken, baĢka hukuk kuralları olan standartlar ile
de bir bütün olarak iliĢkilenmek durumundadır.
Bu düĢünce ile BEP Yönetmeliğinin oluĢum sistematiğine bakıldığında bölüm içeriklerinin farklı
olmasına rağmen aslında yönetmelik içinde bir bütünün parçası olduğu, herhangi bir bölümün
çıkarılması veya daha detaylı bir çalıĢma sonucu eklemeler yapılması yönetmeliğin tamamını
doğrudan etkilediği görülmektedir. Örneğin 3.bölüm „Mimari düzenleme ile ilgili Ģartlar yani tasarım
aĢaması ile ilgili Ģartları anlatırken arkasından gelen 4.bölüm tasarım sonrası geometri ortaya çıkması
halinde yapı kabuğunda enerji verimliliğinin sağlanması adına yalıtım konusunda TS 825, TS EN ISO
10211-1, TS EN ISO 10211-2, TS EN ISO 14683 veya TS EN ISO 6946 gibi standartlarla
düzenlemelerin yapılması konusunda kurallar, zorunluluklar oluĢturulmuĢtur. BEP Yönetmeliğinde
zorunlu tutulan standardın adı yazılmıĢ ancak içeriği detaylandırılmamıĢtır. Uygulama aĢamasında
mecburen standarda ulaĢılmak durumundadır.
Bu doğrultuda düĢünüldüğünde; binalarda yaĢam döngüsü değerlendirmesine ait TS EN 15978
standardı, inĢaat ve kullanım aĢaması ile ilgili olan yönetmelik maddelerine yazılarak zorunlu bir kural
olarak eklenebilir. Bu standardın yönetmelik içine derç edilmesi ile binanın enerji performansı
2
hesaplanırken elde edilecek CO miktarı binanın çevresel etkisini de tanımlayan bir gösterge olarak
değerlendirilebilir.

3. TARTIġMA
Yönetmelik, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına, enerji israfının
önlenmesine ve çevrenin korunmasına iliĢkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu kapsam da
bakıldığında yönetmeliğin binaların yaĢam döngüsü değerlendirmesi ile çevresel etkileri konularında
değerlendirme modüllerinin bir kısmı ile örtüĢtüğü görülmektedir. Yönetmelik, mimari tasarım, mekanik
tesisat, aydınlatma ve elektrik tesisatı gibi binanın enerji kullanımını ilgilendiren konularda bina
projelerinin ve enerji kimlik belgesinin hazırlanmasına-uygulanmasına iliĢkin hesaplama metotlarına,
standartlara, asgari performans kriterlerine yönelik hükümler içermektedir.
Bu kapsamda yönetmeliğin mimari proje tasarımı ve mimari uygulamalar, bina yalıtımı, ısıtma,
soğutma, otomasyon, elektrik ile ilgili esasların yer aldığı bölümlerin TS EN 15978‟de yer alan yaĢam
döngüsü aĢamalarından inĢaat süreci aĢaması (A4-A5 modülleri) ile enerji tüketimlerinin
hesaplanması ve sonucunda elde edilen CO 2 emisyonu değerlerinin de kullanım aĢamasında (B1-B7
modülleri) ile örtüĢtürülebileceği ve yer alan baĢlıklarda yaĢam döngüsü analizi için veri elde etmek ve
hatta yönetmeliğe de YDA için veri sağlayacak güncellemelerin yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.
BEP Yönetmeliği kapsamında tüm Türkiye‟ye Enerji Verimliliği Kanuna göre 2017 yılına kadar
binaların tamamına alınması zorunlu tutulan enerji kimlik belgesinin gerçeğine en yakın geometri ve
doğru verilerle hazırlanması halinde binaların yaĢam döngüsü değerlendirmesi açısından binanın
ısıtılması, soğutulması, iklimlendirmesi, havalandırması ve sıhhi sıcak su temini için kullanılan
enerjinin miktarı (kWh/yıl), tüketilen her bir enerji türüne göre yıllık birincil enerji miktarı (kWh/yıl), nihai
enerji tüketiminin oluĢturduğu sera gazlarının kullanım alanı baĢına yıllık miktarı (kg CO2/m2‐yıl),
binaların kullanım alanı baĢına düĢen yıllık sera gazı salımının sınıflandırılması (kg CO2/m2‐yıl) gibi
küresel enerji potansiyelinin yorumlanması için oldukça önemli çıktılar verebilmektedir. Bep-Tr yazılım
programı sonucunda elde edilen enerji kimlik belgelerine dayalı CO 2 emisyonu verisiyle binaların
inĢaat süreci aĢaması için yorum yapılabilecek bir veri birikimine sahip olunmaktadır [25].
Binanın performans kriterleri, tasarım aĢamasından baĢlayarak binanın yıkımına kadar
değerlendirilmesi gereken bir bütündür. BEP Yönetmeliğine göre enerji kimlik belgesi alınması
sürecinde projenin Ģantiye çalıĢmaları baĢlamadan önce yani yapı ruhsatı alınma aĢamasında tespit
edilerek düzenlenebilmesi doğru bir uygulamayken; bu durum yerel yönetimlerin konuya hâkim
olamaması ve kamuoyuna yeterince duyurulamaması sebebiyle istenilen baĢarıyı gösterememiĢtir. Bu
nedenle yapı ruhsatı döneminde belirlenmesi istenen enerji performans kriterleri, inĢaatın bitimi ile
düzenlenen yapı kullanma izninin alınması sırasında enerji kimlik belgesi ile istenir hale getirilmiĢtir.
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Yapının bitimi sonrasında belgelendirilen enerji performans değerleri, tasarım sürecinde binanın enerji
verimliliği yönünden iyileĢtirilmesi için yapılmak istenen tasarım müdahalesine imkân tanımamaktadır.
Bu nedenle yaĢam döngüsü analizi için kullanılabilirliği olan CO2 emisyon değerleri ve enerji tüketim
değerleri, eğer çevresel etki konusunda bir değerlendirme yapılmak istenseydi yine doğru bir sonuca
götürmeyecektir. Bu sebeple avan projeler oluĢturulduğu zaman yaĢam döngüsü analizi, yaĢam
döngüsü maliyeti hesapları yapılmalıdır. Bu Ģekilde yapılırsa yapı kullanma aĢamasında alınması
doğru olan EKB‟nin de değerlerinin enerji verimliliği yönünden optimum seviyelerini yakalayabileceği
değerlendirilmektedir.
Ayrıca BEP Yönetmeliği kapsamında binanın tamamının enerji tüketimleri hesaplanmasında Bep-Tr
adlı ulusal program içinde yapı kabuğu, ısıtma, soğutma, aydınlatma, havalandırma için kullanılan yapı
malzemelerinin enerji tüketimlerinin hesaplanmasında kullanılacak Ģekilde bir malzeme kütüphanesi
bulunmaktadır; ancak, bu kütüphanedeki malzemelerin Bep-Tr yazılımı içinde çevresel ürün
beyanlarına yönelik herhangi bir bilgi bulunmadığından hesaplamalara dâhil edilememekte; bu
nedenle binaların çevresel etki performansına yönelik enerji kimlik belgesi üzerinde de ayrıca bir
değerlendirme ortaya konamamaktadır.
Tablo 1 ile yaĢam döngüsü değerlendirmesi ve çevresel etkiye fayda sağlayacak BEP Yönetmeliğinin
hangi maddelerinin güncellenmesi konusundaki tespiti yapılmıĢtır. Tespit edilen yönetmelik maddeleri,
TS EN 15978 standardını dikkate alacak Ģekilde binaların enerji tüketimlerinin çevre öncelikli kararlar
alarak uygulamasının yapılması gerektirdiğini göstermektedir. Çünkü üretim ve yıkım aĢamalarında
harcanan enerji tüketimleri göz ardı edilmektedir.
Tablo 1. BEP Yönetmeliği ilgili maddelerinin içinde bina/ürün yaĢam döngüsü aĢamalarının
olabilirliğine dair tespit edilmesi çalıĢması
Üretim
AĢaması

Kullanım AĢaması

Yıkım AĢaması
Söküm /Yıkım

Nakliye-Logistik

Atık ĠĢlenmesi

Ġmha Etme

X

X

X

X

Madde 24, 24/A

ĠĢletme ile ilgili su
Madde 19
kullanımı
ĠĢletme ile ilgili
Maddeler 9, 10, 11, 12, 13,
enerji kullanımı 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22

Yenileme

Yenisiyle
değiĢtirme

Onarım

Madde 24

X

Bakım

Nakliye-Logistik

X

Kullanım

Üretim

X

Maddeler 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22
Maddeler7,8, 9, 10, 11, 12,

Nakliye-Logistik

X

ĠnĢa etme/
13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21,
YerleĢtirme süreci
22

Hammadde
çıkarılması
Binalarda
Enerji
Performansı
Yönetmeliği

Yapım
AĢaması

Tespit edilen bu maddelerin bulunduğu ilgili bölümlere inĢaat ve kullanım aĢamalarında meydana
gelen çevresel etkilerinin hesaplanabilmesi için TS EN 15978 „Yapı ĠĢlerinin Sürdürülebilirliği-Binaların
çevresel performansının tetkiki-Hesaplama yöntemi‟ zorunluluğu getirilerek çevresel etki
göstergelerinden küresel ısınma potansiyeli hakkında daha detaylı yorum yapabilecek veri elde
edilebilir.
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4. SONUÇ
Yönetmelik maddeleri özelinde yapılan bu analiz çalıĢması göstermiĢtir ki yönetmeliklerin
oluĢturulabilmesi için standartlarda yer alan teknik kurallardan oluĢan alt sistemleri bulunmaktadır.
AB‟ne uyum sürecine bağlı olarak standartların Ġngilizce metinleriyle birlikte hızlı bir Ģekilde kabul
edilmesine rağmen yönetmeliklerin hazırlanması veya güncellenmesi parallel olarak ilerletilmediği
örneğin TS EN 15978 standardının TSE tarafından onaylanmıĢ olmasına rağmen bu standardın
yönetmeliklerle henüz bütünleĢtirilemediği, hatta yönetmeliklerin bu hızda güncellenmediği
görülmektedir. Bina yapımı ile ilgili tüm yönetmeliklerin ve yapı denetiminin çevre verileri dikkate
alınarak oluĢturulması ihtiyacı göz ardı edilmektedir. Aslında tüm oluĢturulan mevzuatların tek bir
amaç için hizmet etmesi (ki bu amaç: yapı sektöründe çevrenin minimum ölçüde zarar göreceği,
yapılan her yapay oluĢumun çevrenin ekosistemine ne kadar etki edeceği ortaya konarak) binaların
çevresel etki değerlendirmeleri raporlarında istenmesi ile doğru olacaktır. Bu raporlarda bina ile ilgili
enerji tüketimlerine sebep olan özellikle bina kabuğu bileĢenlerinin tasarım aĢamasında seçilmesi ve
raporda binada kullanılan malzemelerin çevresel ürün beyanlarının da yer almasının olumlu olacağı
düĢünülmektedir.
Sonuç olarak, bina sektöründe çevresel etki değerlerinin, BEP Yönetmeliği tüm maddelerinde ele
alınamayacağını, yönetmelik kapsamında inĢaat ve kullanım aĢamaları açısından çevresel etki
değerlerinin hesaplana bilirliğinin sağlanması için öncelikle yönetmelik içindeki maddelerin
güncellenmesi gerektiği; ancak bu Ģekilde yapılması halinde en azından çevresel ürün beyanlarını
kapsayan bir BEP pratiğinin hayata geçirilebileceği düĢünülmektedir.
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MĠMARĠ PROJE YARIġMALARINDA SÜRDÜRÜLEBĠLĠR
TASARIM
Güliz ÖZORHON
Ġlker Fatih ÖZORHON

ÖZET
Mimari proje yarıĢmaları mimarların yanı sıra makine, inĢaat ve tesisat mühendislerinin, peyzaj
mimarlarının da yer aldığı disiplinler arası bir çalıĢma pratiğidir ve bu hali ile “sürdürülebilir tasarım”
konusunun her adımda yer alması gereken bir süreç tarif eder. ÇalıĢmanın temel sorusu “sürdürülebilir
tasarım konusuna, teoriden pratiğe geçiĢin bir yolu olarak da tanımlanabilecek proje yarıĢmalarında ne
kadar ve nasıl yer verildiğidir. Bu amaçla, öncelikle proje yarıĢması pratiği anlaĢılmaya çalıĢılmıĢ ve
sonrasında seçilen mesleki mimari proje yarıĢmaları ve öğrenci yarıĢmaları üzerinde yapılan
analizlerle bu soruya cevap aranmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Mimari Tasarım YarıĢmaları, Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Tasarım

ABSTRACT
Architectural competitions are interdisciplinary practices where mechanical, civil and installation
engineers and landscape architects take part alongside the architects, and in such a case it describes
a process that "sustainable design" needs to take place at every step. The main question of the study
is that of how much and how "the issue of sustainable design” is featured in competitions that can be
defined as a way of the transition from theory to practice. For this purpose, first it is tried to be
understood the practice of the project competition and afterwards it is sought to answer this question
with the analysis on selected professional architectural competitions and student competitions.
Key Words: Architectural Design Competition, Sustainability, Sustainable Design

1.GĠRĠġ
1.1.Amacı /Kapsamı
Mimari proje yarıĢmaları proje üretmenin etkin bir yoludur. Aynı zamanda mimarlık ortamına özgün ve
yeni fikirler katılmasını sağlayan, özellikle de mesleğe yeni baĢlayan mimarlar için eğitici-öğretici bir rol
üstlenen çoğulcu bir ortamdır. Daha iddialı bir ifade ile; yarıĢmalar mimarlık eğitim/bina üretimi
ortamını tetikler ve hatta geliĢim güzergahlarını tarif eder denilebilir. Ülkemizde de zaman zaman
kesintilere uğrasa da mimari proje yarıĢmaları, her dönem bu ortamı zenginleĢtirmiĢ ve geliĢtirmiĢtir.
Bu çalıĢmanın sorusu ise hemen her yönü ile akademik araĢtırmalarda ve mesleki ortamlarda yerini
alan “sürdürülebilir tasarım”ın proje yarıĢmalarında nasıl ve ne kadar yer aldığıdır.
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1.2.Yöntemi
ÇalıĢma kapsamında mimari proje yarıĢmaları mesleki proje yarıĢmaları ve öğrenci yarıĢmaları olmak
üzere iki grup içinde ele alınmıĢtır. Bildirinin sınırlılıkları nedeni ile öncelikle Türkiye’de açılan proje
yarıĢmalarından farklı iki dönemde yapılan (bilgilerine ulaĢılan) 5’er örneğin incelenmesine karar
verilmiĢ, bu örnekler, yarıĢma Ģartnameleri, jüri raporları ve ödül alan projelerin açıklama raporları
aracılığı ile incelenmiĢtir. Burada amaç sonuç ürünlerden daha çok süreci kritik etmektir. Dolayısı ile
bütünsel bir değerlendirme yapabilmek ve nesnel sonuçlara ulaĢabilmek için yazılı dökümanlar
üzerinden değerlendirme yapılması yoluna gidilmiĢtir. Ġnceleme için (çevresel) sürdürülebilirlik
konusunda kritik olan 9 anahtar kavrama (sürdürülebilir (mimari/tasarım), ekolojik(mimari/tasarım),
çevre, enerji, geleneksel, doğal havalandırma, doğal malzeme, doğal ışık, yönlenme) yarıĢmalarda ne
kadar yer verildiği araĢtırılmıĢtır. Sonuç olarak tüm bilginin sistematik bir Ģekilde bir araya getirildiği
tablolar oluĢturulmuĢ ve bu tablolar aracılığı ile kaynak belgelerde sürdürülebilirlik konusunun yeri
görünür kılınmaya çalıĢılmıĢtır.
1.3.Literatür AraĢtırması
Türkiye’de mimari proje yarıĢmaları konusunda yapılan lisansüstü yayınlar Yükseköğretim Kurulu
veritabanı aracılığı ile incelendiğinde 4 tez çalıĢması ile karĢılaĢılmıĢtır. Bu tezler; Sayar, Y, Doktora
Tezi, 1998, “Modern Türk Mimarlığının Seküler Türk Kimliğinin Oluşum Sürecindeki Rolü”; Akansel,
M., Doktora Tezi, 2002, “Türkiye’de Mimari Proje Yarışmalarında Elde Edilen Ürün ile Ön Proje
Arasındaki Uyumsuzlukların Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri”; Gülağaç, Ö., Yüksek Lisans Tezi,
2005, “Dijital Ortamda Tasarım ve İfade Biçimi Olarak Temsiliyet Kavramı Örnek: Mimari Proje
Yarışmaları” ve “Gencal, O.A., Yüksek Lisans Tezi, 2011, “Ulusal Mimari Proje Yarışmalarının İzinden
Türkiye’de Mimarlık”dır. ÇalıĢmalara bakıldığında mimari proje yarıĢmalarında elde edilen ürünlerin
Türkiye mimarlık ortamını gözlemlemek hatta projeksiyonunu yapmak için bir araç olarak ele alındığı,
yani yarıĢma pratiğinin mimarlık ortamı içinde önemli bir sözü olduğu söylenebilir. Ancak, gerek
çalıĢmaların baĢlıklarına gerekse tez çalıĢmalarını gerçekleĢtirilen araĢtırmacıların yapısına (tezlerin
hepsi mimarlık lisansüstü programlarında üretilmiĢtir) bakıldığında lisansüstü düzeyde diğer
disiplinlerin mimari proje yarıĢmaları ile iliĢkisi ya da sürdürülebilirlik ile iliĢkisi sorgulanmamıĢtır
denilebilir. Mimari proje yarıĢmaları konusuna odaklanan bir baĢka pratik de ilki 2013(ĠTÜ), ikincisi
2014(ODTÜ) yılında gerçekleĢtirilen “YarıĢmalar ve Mimarlık” sempozyumudur. TMMOB Mimarlar
Odası Ankara Ģubesi yayını olan dosya dergisinin (1/2013) 31. sayısının konusu “Mimari Proje
Yarışmaları”dır. Dergide yayınlanan makalelerde akademisyenler ve pratisyenler mimari proje
yarıĢmalarını değiĢik yönleri ile ele almıĢlardır. Bu bildiride özellikle mimari proje yarıĢmaları
konusunda yapılan son dönem çalıĢmalarına yer verilmiĢtir. Ancak Ģüphesiz Türkiye’de mimari proje
yarıĢmaları, jüri oluĢumlarından, Ģartnamelerine, ödül alan projelerden, uygulanan binalara kadar pek
çok konuda tartıĢmaya açık bir alan olmuĢtur. Özellikle TMMOB-Mimarlık dergisinde hemen her
dönemde yapılan mimari proje yarıĢmalarına dair verilere ya da tartıĢmalara rastlamak mümkündür.
Diğer yandan sürdürülebilirlik kavramı, ekonomiden-çevreye hemen her alanda farklı boyutları ile yer
alan ve bu hali ile anlamı üzerine pek çok farklı yorum yapılabilen bir kavram olarak karĢımıza
çıkmakta (Özorhon, 2013) bilimsel toplantılarda tartıĢılmakta, pratik hayatın içine her aĢamada dahil
edilmeye çalıĢılmakta dolayısı ile günümüzde üzerine en çok yayın yapılan konulardan biri haline
gelmektedir. Ancak bu iki konuyu(mimari proje yarıĢmaları-sürdürülebilirlik) bir arada irdeleyen bir
çalıĢmaya rastlanamamıĢtır. Dolayısı ile bu çalıĢma bu iliĢkiyi irdelemenin yanı sıra devamında
yapılabilecek baĢka çalıĢmaları da tetiklemek gayretindedir.

2.MĠMARĠ PROJE YARIġMASI PRATĠĞĠ
Bu bölümde mimari proje yarıĢmaları pratiği farklı yönleri ile ve farklı görüĢler aracılığı ile ortaya
koyulmaktadır. Sayar’ın [1] aktarımı ile H.Lipstad mimari tasarım yarıĢmalarını karĢıt fikirlerin ve
uzlaĢmaz çözümlerin çarpıĢtığı savaĢ alanları, sınırları görünmeyen dev tasarım stüdyoları olarak
tanımlamıĢtır. YarıĢma, konusu kapsamında geliĢtirilen tasarım önerileri ile jürinin ve kurumun arayıĢı
içinde olduğu son ürünün niteliği ve seçilen proje arasındaki mimarlığın çok yönlülüğünü yansıtan,
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farklı görüĢlerin ve düĢünüĢlerin birlikteliğinden oluĢan zengin bir tartıĢma ortamı yaratır [2]. Mimari
proje yarıĢmalarında fikirlerin yarıĢması kadar, katılımcılar arasında düĢünsel bir değiĢ tokuĢ da
yaĢanır. TartıĢmaların sahne aldığı bu karĢılıklı değiĢim, kolektif bir eğitim, mimarlık bilgisinin
toplum içinde yaygınlaĢtırılması açısından ayrıca önemlidir[2]. Dinç’e [3] göre bir mimarlık
yarıĢması yaratıcı güçleri eĢ zamanlı olarak harekete geçirir, önerileri sınayan değer ve değerlendirme
mekanizmalarını yeniler, diğerlerinden ayırt edilebilen önerileri ödüllendirir yani onar ve bu yolla özgün
çözümlerin yaĢama katılmasını sağlar. YarıĢmaların en önemli avantajı, farklı yaklaĢımlara açık
olan yapısıdır. Uygulanamayacak bile olsa, mimarlık ortamına katkısı olduğu veya olacağı
düĢünülen öneriler burada kendilerini ortama sunma Ģansı elde ederler [4] . Mimari proje
yarıĢmaları, mimarlık alanında, fiziksel gerçekliğin mutlak tuzağına düĢmeden sorgulamaların
yapılabileceği ve bu sorgulamaların paylaĢılarak çoğalabildiği, informal bir öğrenme alanıdır.
YarıĢmalar, yarıĢmayı düzenleyen kurumlar için ideal, Ģeffaf, demokratik bir proje elde etme sürecini
sağlarken, bir yandan da mimarlık ortamına ve dolayısıyla mimarlık kültürüne de ciddi katkılarda
bulunur [5] Arat’a [6] göre Mimarlar bu yarıĢmaları bütün dünyada para kazanmak için değil, sırf belli
bir problemi en iyi Ģekilde çözmek hırsı ve Ģevki ile yapmaktadırlar. YarıĢmalar mimarlar için adeta bir
beyin sporudur. Her mimar kendi bilgisini, tecrübesini ve innovasyon kabiliyetini mimarlık ortamında ve
hatta toplum önünde ölçmek ister. YarıĢmalar, tüm yarıĢmaların özünde sahip olduğu ilke gereği “en
iyinin”, “en niteliklinin”, ihtiyaca “en uygun çözümün” Ģeffaf ve demokratik bir yöntemle elde edilmesini
hedefler [2]. Uluğ’a [7] göre yarıĢmalar dönüĢtürücü bir güç olarak yeni’nin sorumsuzluk sınırlarında
yeniden arandığı ortamlardır. Mimari proje yarıĢmaları, kültür, sanat ve çevre değerlerinin rekabet
yoluyla geliĢtirilmesine, çok sayıda seçenekten en ekonomik, en iĢlevsel ve yenilikçi çözümün
serilmesine, müelliflerin saptanmasına ve güzel sanatların teĢvikine, mesleklerin geliĢmesine, etik
değerlerin yerleĢmesine, uluslararası rekabet gücü kazanmalarına “uygun ortam” sağlamayı
amaçlamaktadır [8] . Mimari yarıĢmalar bir ülkede mimarlık ve yapı kültürünün geliĢmesini sağlayan en
büyük faktördür. Medyada yer bulan bir kaç meĢhur ismin aralarında paylaĢtıkları bir mimari ortam,
innovasyonları sınırlamaktadır. Halbuki tüm meslektaĢlara, bilhassa genç mimarlara açık yarıĢmalar
yepyeni çözümlere ulaĢma Ģansını artırır [6] Buraya kadar ana hatları ile değinilen mimari yarıĢma
ortamı ile sürdürülebilir tasarım parametreleri arasında bir iliĢki var mıdır? BaĢka bir ifade ile
sürdürülebilir tasarıma ve bileĢenlerine mimari yarıĢma süreci içinde nasıl yer verilmiĢtir?

3.MĠMARĠ PROJE YARIġMALARINDA SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK
3.1.Mesleki Mimari Proje YarıĢmalarında Sürdürülebilir Tasarım (Kriterleri)
Mimari proje yarıĢmaları-sürdürülebilir tasarım iliĢkisinde güncel durumunu anlamak için 2014 yılı
içinde açılan ve sonuçlanan yarıĢmalar ve bu konuda yakın dönem içinde bir değiĢim/geliĢim olup
i
olmadığını araĢtırmak için de on yıl öncesinde (2004 yılında) açılan yarıĢmalar taranmıĢtır . AraĢtırma
sonucunda (verilerine ulaĢılabilen) her iki dönemden 5er yarıĢma (Tablo 1) detaylı bir Ģekilde
incelenmiĢtir. Bu inceleme ile yarıĢma dökümanlarında (Ģartname, jüri raporları ve ödül alan projelerin
açıklama raporları) sürdürülebilirlik kriterlerine ne kadar ve nasıl yer verildiği gözlemlenmiĢtir.
Tablo 1. İncelenen Mesleki Mimari Proje Yarışmaları (2004-2014)
2014
Adana Ticaret Odası Hizmet Binası Mimari Proje
Yarışması
Çanakkale Belediyesi Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel
Yenileme Ulusal Mimari Proje Yarışması
Gökçeada Lise Kampüsü Mimari Proje Yarışması
Taşınacak Olan Eskişehir Atatürk Stadyumu Alanında Yeni
Fikirler Kentsel Tasarım Fikir
7 İklim 7 Bölge Gelenekten Geleceğe Ulusal Mimari Proje
Yarışması

2004
Anayasa Mahkemesi Binası Mimari Proje Yarışması
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası Ulusal Mimari
Proje Yarışması
Gaziosmanpaşa Belediyesi Belediye Binası ve Çevresi Mimari
Kentsel Tasarım Proje Yarışması
Konyaaltı Belediyesi Kent Meydanı Kentsel Tasarım Fikir
Projesi Yarışması
TMMOB UIA 2005 İstanbul Dünya Mimarlık Kongresi, Kongre
Vadisi
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2014 yılında yapılan mimari proje yarıĢmalarından; Adana Ticaret Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari
Proje YarıĢması Ģartnamesinde yarıĢmanın hedefleri arasında “Kentin doğal, ekolojik ve sosyal
yaşamına duyarlı, sürdürülebilir, erişilebilir, çevresine referans oluşturabilecek bir mimari anlayışın
gelişmesine katkıda bulunmak ve yer aldığı bölgenin nitelikli dönüşümüne katkı sağlamak”
gösterilmiĢtir. YarıĢma-jüri raporunda elenen projelerde özellikle doğal ıĢık/hava almayan mekanlara
vurgu yapılmıĢ, bir proje “...çevre ve yeşil kavramlarının salt gösterim unsuru olarak kullanılması” ile
eleĢtirilmiĢtir. Çanakkale Belediyesi Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel Yenileme Ulusal Mimari Proje
YarıĢması Ģartnamesinde “bu yarışma ile işlevsel, sürdürülebilir, yenilikçi, ekonomik çözümler içeren,
özgün, kimlikli mekânlar oluşturarak yarışma alanının kentle bütünleşmesi ve kentsel yaşama
kazandırılması hedeflenmektedir” denmektedir. Ayrıca “yarışmacılardan kuram ve pratiği örtüştüren
çağdaş şehircilik ilkeleri doğrultusunda kullanıcıların gereksinmeleri, kentsel çevre l peyzaj, kentsel
estetik, kullanılabilirlik, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik gibi kavramların dikkate alınarak çözümlerin
geliştirilmesi” beklenmiĢtir. YarıĢma Jürisi jüri raporunda değerlendirme kriterlerini sıralamıĢ, kriterlerde
çevre iliĢkilerinin kurgulanması ve yeĢil alanların korunması ibareleri dıĢında sürdürülebilirlik vurgusu
yapılmamıĢtır. Gökçeada Lise Kampüsü Mimari Proje YarıĢmasında 1. olan projenin açıklama
raporunda “Yapıların genelinde pasif mimari sistemler ve yaklaşımlar ile doğal havalandırma ve
aydınlatma konusunda öneriler getirilmektedir” denmektedir. 7 Ġklim 7 Bölge Gelenekten Geleceğe
Ulusal Mimari Proje YarıĢması Ģartnamesinde yarıĢmanın amacı, -geleneksel mimari’ye referans ile“...kent kimliğinin varlığının ve devamının bilincinde olarak günümüz koşullarına uygun yeni
yapılaşmanın geleneksel mimariden ilham alarak oluşmasını teşvik etmektir” Ģeklinde açıklanmıĢtır ve
yarıĢmacılardan özellikle mimari açıklama raporunda bu konudaki mimari tavırlarını açıklamaları
beklenmiĢtir. YarıĢmanın jüri raporunda jürinin değerlendirme kriterleri 9 maddede açıklanmıĢtır. Bu
maddelerde sürdürülebilirliğe vurgu yapan kriterler arasında; “1. Yerel Kimlik ve Malzeme”, “2. İklim
ve Sürdürülebilirlik” ve “5. Peyzaj, Çevresel Tasarım Kimlik İlişkileri” sayılabilir.

ii

Tablo 2. “Mesleki Mimari Proje Yarışmaları Örnekleri –Sürdürülebilirlik” Araştırması (2014)
YarıĢmanın Adı

Ġlgili Doküman
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9
●
●
●
ġartname
Adana Ticaret Odası Hizmet Binası
●
Proje Raporu
Mimari Proje Yarışması
●
●
●
Juri Raporu
●
●
ġartname
Çanakkale Belediyesi Sosyal
●
●
●
●
Konutlar Mevkii Kentsel Yenileme
Proje Raporu
Ulusal Mimari Proje Yarışması
●
●
Juri Raporu
ġartname
Gökçeada Lise Kampüsü Mimari
●
●
●
Proje Raporu
Proje Yarışması
●
Juri Raporu
Taşınacak Olan Eskişehir Atatürk ġartname
●
Stadyumu Alanında Yeni Fikirler Proje Raporu
Kentsel Tasarım Fikir Yarışması
●
Juri Raporu
●
●
ġartname
●
●
●
Proje Raporu(A)
7 İklim 7 Bölge Gelenekten
●
●
●
Proje Raporu(E)
Geleceğe Ulusal Mimari Proje
●
●
Proje Raporu (Ġ.A.)
Yarışması
Proje Raporu
●
(Güneydoğu
●
●
●
●
●
●
Juri
Raporu
Anadolu) A2-Ekolojik(Mimari/Tasarım), A3-Çevre, A4-Enerji, A5-Geleneksel,
Anahtar kavramlar: A1-Sürdürülebilir(Mimari/Tasarım),
A6-Doğal Havalandırma, A7-Doğal Malzeme, A8-Doğal ıĢık, A9-Yönlenme

Yapılan incelemede 2014’de açılan beĢ yarıĢmada sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik ile iliĢkili
kavramlara ne kadar yer verildiği bilgisi Tablo 2’de bir araya getirilmiĢ ve aĢağıda yer alan bulgular
elde edilmiĢtir:
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YarıĢma dökümanlarında en çok üzerinde durulan kavramların “geleneksel” ve “çevre” olduğu, bir
yarıĢma dıĢında hepsinde farklı ağırlıkla da olsa Ģartnamelerde çevre vurgusu yapıldığı
görülmüĢtür.
Günümüzde çokça üzerinde durulan ve yaygınlaĢtırılmaya çalıĢılan “enerji” ya da “yenilenebilir
enerji” kullanımına yönelik olarak herhangi bir atıf görülmemiĢtir.
Sürdürülebilirlik vurgusuna tek bina ölçeğindeki yarıĢmalardan çok kentsel tasarım
yarıĢmalarında baĢvurulduğu söylenebilir.
Geleneksel mimari ile iliĢkilendirme daha çok geleneksel mimarlıkta var olan mekansal
organizasyon Ģemalarının tekrar edilmesi/ya da yeniden yorumlanması olarak karĢımıza
çıkmaktadır. Örn: “Adana iklim şartları da düşünüldüğünde mimari dil oluşumunda geleneksel avlu
kurgusu, yoğun program gözetilerek yeniden yorumlanmış, avlu kurgusu ile açık – yarı açık
mekanlar oluşturulmuştur.”

2004 yılında yapılan mimari proje yarıĢmalarından incelenen beĢ örnekte de bildiri kapsamında
seçilen anahtar kavramlara/sözcüklere rastlanmamıĢtır. Bu noktada Ģunu belirtmek önemli
iii
gözükmektedir.
Diğer yandan, sürdürülebilirlik konusu içinde disiplinler arası çalıĢma ve üretim son derece önemlidir.
Tasarımın baĢlangıcından itibaren ilgili meslek uzmanlarının bir arada çalıĢması, projenin her
aĢamada yapılan kritiklerle geliĢmesi sonuç ürünün baĢarısını garanti eder. Burada incelenen mimari
proje yarıĢmalarında bakıldığında (Tablo 3.1.-Tablo 3.2.) bu birlikteliği izlemek güçtür. Disiplinler arası
ortamın Ģehir planlama uzmanları ve peyzaj mimarlarının katılımı ile daha zengin olduğu yarıĢmalar
çoğunlukla kentsel tasarım yarıĢmalarıdır denilebilir. Konu sürdürülebilir bir mimari ortaya koymak
olduğunda nitelikli bir ürün ortaya koymak ancak disiplinler arası uyumlu bir çalıĢma ile mümkündür.
Sev [9] sürdürülebilir yapımda tasarım ekibini; kullanıcı, iĢletmeci, yerel yönetim, yatırımcı–mimar,
mühendis, yapım yöneticisi, yüklenici, danıĢmanlar, malzeme üreticiler olarak sıralamıĢtır. Gerçekten
de bu sürecin en önemli özelliği, burada sıralanan paydaĢların bütünsel bir anlayıĢla bir arada
çalıĢmasını gerektiriyor olmasıdır [10].

Tablo 3.1 Mesleki Mimari Proje Yarışmaları Yapısı (2004)
Yarışma Adı

Yarışmayı Açan Kurum

Yarışmanın Asil Juri
Mesleki Yapısı

Yarışmacı Ekiplerin
( Asgari ) Mesleki Yapısı

Anayasa Mahkemesi Binası Mimari Proje
Yarışması

T.C. Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı Yapı İşleri Genel
Müdürlüğü

Mimar-Müh., Mimar-Müh.
Mimar, Mimar, İnşaat Müh.

Mimar
(İnşaat Müh., Elektrik Müh
Makine Müh. H.Raporu)

Eskişehir Tepebaşı Beldiyesi Hizmet
Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması

Tepebaşı Beldiyesi

Gaziosmanpaşa Belediyesi Belediye
Binası ve Çevresi Mimari Kentsel Tasarım
Proje Yarışması
Konyaaltı Belediyesi Kent Meydanı
Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması
TMMOB UIA 2005 İstanbul Dünya
Mimarlık Kongresi, Kongre Vadisi
Tasarımı, Ulusal Proje Yarışması

Gaziosmanpaşa Belediyesi
Konyaaltı Belediyesi
TMMOB Mimarlar Odası

Mimar, Mimar, Mimar,
Mimar, Mimar, İnşaat Müh.,
Mimar-Müh.
Mimar, Mimar, Mimar,
Mimar, Mimar, Mimar,
Mimar
Mimar, Mimar, Mimar,
Peyzaj Mimarı, Şehir Plancısı
Mimar, Mimar, Mimar,
Mimar, Mimar, Mimar,
Mimar

Mimar

Mimar
Mimar, Peyzaj Mimarı, Şehir
Plancısı
Mimar
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Tablo 3.2 Mesleki Mimari Proje Yarışmaları Yapısı (2014)
Yarışma Adı

Yarışmayı Açan Kurum

Yarışmanın Asil Juri
Mesleki Yapısı

Yarışmacı Ekiplerin
( Asgari ) Mesleki Yapısı

Adana Ticaret Odası Hizmet Binası
Mimari Proje Yarışması

Adana Ticaret Odası

Mimar, Mimar, Mimar,
Mimar, Mimar

Mimar

Çanakkale Belediyesi Sosyal Konutlar
Mevkii Kentsel Yenileme Ulusal Mimari
Proje Yarışması

Çanakkale Belediyesi

Mimar-Şehir Plancısı
Mimar, İnşaat Mühendisi
Peyzaj Mimarı, Mimar

Mimar, Şehir Plancısı
Peyzaj Mimarı

Gökçeada Lise Kampüsü Mimari Proje
Yarışması

Çanakkale Valiliği, İl Milli
Eğitim Müdürlüğü

Mimar, Mimar, Mimar
Mimar, İnşaat Mühendisi

Mimar

Taşınacak Olan Eskişehir Atatürk
Stadyumu Alanında Yeni Fikirler Kentsel
Tasarım Fikir Yarışması

TMMOB Mimarlar Odası
Eskişehir Şubesi

Mimar, Mimar, Mimar
Mimar, Mimar, Şehir Plancısı
Peyzaj Mimarı

Mimar

7 İklim 7 Bölge Gelenekten Geleceğe
Ulusal Mimari Proje Yarışması

TOKİ-Emlak Konut GYO
A.Ş.

Mimar, Mimar, Mimar,
Mimar, Mimar, Mimar,
İnşaat Mühendisi

Mimar

3.2. Öğrenci YarıĢmalarında Sürdürülebilir Tasarım (Kriterleri)
YarıĢmalar öğrencinin standart mimarlık eğitim programları ile edindiği yaratıcılık, beceri ve bilgi
edinmeye dayalı niteliklerinin pekiĢtirilmesine katkı sağlayan, mesleki eğitiminin kazandırdığı
birikimlerini farklı alanlarda değerlendirmeye yönelik giriĢimci ve yaratıcı etkinlikler için yüreklendirici
fırsatlar yaratan, henüz öğrenciyken ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleĢen deneyimlerin
paylaĢımını ve karĢılıklı bilgi akıĢını destekleyecek iletiĢim altyapısını oluĢturan “extra” tasarım
alıĢtırmalarıdır [11]. Çağlar tasarım, yapım ve mimarlık alanlarında öğrencilere yönelik olarak
düzenlenen yarıĢmalarının artmasının önemine vurgu yaptığı yazısında öğrenci yarıĢmalarının
katkısını;
º
º
º
º

Yarışmalar gerek süreci gerekse sonucu itibarıyla öğrencinin mesleki gelişimini destekleyen
etkinliklerdir,
Öğrenciler arası mimari proje yarışmaları gündemdeki önemli konulara mimarlık öğrencilerinin
ilgisini yönlendirmenin etkili yoludur,
Tasarım ve yapım sektöründe değişen, gelişen ve çeşitlenen yöntem, malzeme ve teknoloji ile
tanışma ve çalışma ortamının geliştirilmesi açısından yararlıdır,
Yarışmalar mesleki rekabet bilincini geliştiren alıştırmalardır Ģeklinde sıralamıĢtır.

Diğer yandan, öğrenci yarıĢmaları farklı disiplinlerden öğrencileri bir arada çalıĢmaya teĢvik ederek
mezun olduklarında birlikte/koordineli çalıĢmalar gerçekleĢtirecekleri meslekler meslek adamları ile
ilgili deneyim kazanmalarına ortam hazırlayabilir. Gündemdeki baĢlıca konuların mimarlık boyutunun
araĢtırılması ve tartıĢılmasına ortam oluĢturan yarıĢmalar, öğrencilere konuya iliĢkin duyarlılık, altyapı
ve bilgi birikimi kazandıran tasarım alıĢtırmalarıdır [11].
Bu bölümde öğrenci yarıĢmalarında sürdürülebilirlik konusuna nasıl ve ne kadar yer verildiği
araĢtırılmıĢtır. Örneğin; Çuhadaroğlu ALU'2004 Öğrenci Proje YarıĢması'nın konusu, 2.Dünya SavaĢı
Trakya Savunması için yapılmıĢ koruganların yanında, bir durak, seyir, bilgilenme, hatırlama, okuma
mekanının ve bu mekana yaklaĢımın tasarımı olarak belirlenmiĢ, yarıĢmada ayrıca, yapının, geliĢmiĢ
alüminyum ve güneş panel teknolojisi kullanılarak, kendi kendine yetebilen enerji korunumlu bir
kabuk olarak tasarlanması beklenmiĢtir [12]. Bir tema ya da Ģartname olmaksızın öğrencilerin kendi
eğitimleri içinde ürettikleri bitirme ödevleri ile katıldıkları Archiprix yarıĢmasının 2003’de yapılan
değerlendirilmesi sürecinde jürinin ön eleme için belirlediği 5 kriterden birinin “Ekoloji,
sürdürülebilirlik temaları çerçevesinde yeni bir şey söylüyor mu?” [13] olması dikkat çekmektedir. Bir
baĢka yarıĢma Türkiye’de mimarlık ve mühendislik öğrenimi gören tüm 3. ve 4. sınıf lisans
öğrencilerinin katılımına açık olarak düzenlenen Sürdürülebilir Geleceği Tasarla adlı yarıĢmadır.
YarıĢma “sürdürülebilirlik kriterlerine uygun, çevre dostu sistemlerin kullanıldığı bir konsept tasarım
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ve bunları destekler nitelikteki malzeme veya yapım teknikleri/teknolojileri konusunda “yeni bir
yaklaşım” sunan alternatif fikir projeleri elde etmek üzere” [14] açılmıĢtır. YarıĢma disiplinler arası bir
çalıĢma pratiği tanımlayan sürdürülebilirlik konusu üzerinde mimarlık ve mühendislik öğrencilerini bir
arada çalıĢmaya teĢvik etmesi açısından dikkat çekmektedir. Değerlendirme kriterleri içinde “Projenin
sürdürülebilirlik kriterlerine uygunluğu. (Enerji verimliliği, atıkların azaltılması, geri dönüşümlü
malzeme kullanımı, suyun idareli kullanımı vb...)” yer almaktadır.

4. DEĞERLENDĠRME
Mimari proje yarıĢması süreci yarıĢma açılmasına karar verilmesinden, bina yapım hatta kullanım
sürecine kadar uzun, farklı aktörlerin yer aldığı karmaĢık bir strüktürü ifade etmektedir. Dolayısı ile bu
süreci inceleyebilmek/sorgulayabilmek için öncelikle anlamak gerekmektedir. Bu noktada yarıĢma
süreci (tüm yarıĢma tiplerini kapsayacak bir biçimde) 4 aĢamada, aktörleri ve kritik noktaları ile
modellenmiĢtir (ġekil 1).

Yönetmelik

Kontrolörlük

3

4

Mimarlık
Ortamına Katkı
AKTÖRLER
YarıĢmayı Açan Kurum

5

6

4
Bina Kullanımı

Bina Yapımı

Kolokyum

TESLİM

Şartname
Hazıtlanması /
Duyurusu

2

Değerlendirme

1

3.AŞAMA
Uygulama
Projelerinin
Hazırlanması

2.AŞAMA

juri
Oluşturulması

Yarışma
Açılmasına
Karar Verilmesi

1.AŞAMA

7

8

1.ekibe
verilmesi

9

iĢin

REVĠZYON

TMMOB
YarıĢma Jurisi
YarıĢmacılar
1.lik Ödülü Alan proje

ġekil 1. Türkiye Mimari Proje Yarışması Sürecinin Modellenmesi

Modelden hareketle ardıĢık olarak her adımda sürdürülebilirliğin nasıl ve hangi araçlarla
konumlandırılabileceği üzerine bazı saptamalar yapılabilir;
º
º

YarıĢma sürecinin ürünü olan bina ya da projenin/projelerin sürdürülebilir mimari örnekler
olabilmesi için bu sürecin her noktasında sürdürülebilir tasarım kriterlerinin var
olabilmesi/sorgulanması gerekir;
Öncelikle yarıĢmayı açan kurumun sürdürülebilirlik konusunda bir duruĢu/farkındalığı olması,
üstelik yarıĢma jürisi belirlenirken de buna paralel bir yapılanmaya gidilmesi gerekir.
Sürdürülebilirlik konusunda disiplinler arası çalıĢma son derece önemli olduğuna göre jüri
yapılanması da bu çoğulculuğa imkan sunmalıdır.
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Bu noktadan sonra yarıĢma pratiği içinde en önemli dokümanın (yarıĢma Ģartnamesinin)
hazırlanması süreci baĢlamaktadır ve yarıĢmayı açan kurumun ve jürinin nasıl bir bina
beklendiğinin net bir Ģekilde anlatması gereken Ģartnamede sürdürülebilir tasarım kriterleri güçlü
bir biçimde vurgulanması gerekmektedir. Nitekim doğru" yanıt "bulmak için önce doğru "soru"
sormak gerekir [15].
Teslim aĢamasından sonra projeler değerlendirilirken (Ģartnameye paralel bir Ģekilde) yine
sürdürülebilirlik sorgulamasının yapılması gerekir.
Sürecin doğal bir sonucu olarak 1. olan projeye iĢ verildikten sonra da jüri görüĢleri ve
sürdürülebilir tasarım kriterleri doğrultusunda ekipten revizyon istenebilir.
YarıĢma sonrasında elde edilen projenin uygulama projesine dönüĢtürülmesi aĢamasında da yine
sürdürülebilirlik sorgulaması her ölçekte ve her disiplinin bakıĢında/ürününde aranmalıdır. Bu
noktada jürinin sorumluluğu devam etmeli ve fikirleri/yorumları ile yarıĢma sürecine katkısı
sürdürülmelidir.
Bina yapım ve kullanım sürecinde de bu tavır devam etmelidir.

SONUÇ
Sempozyum çağrı metninde “hem teknolojik gelişmelere ışık tutabilmek, hem doğal çevreyi
koruyabilmek, hem de yasal düzenlemelerin sağlıklı olmasını sağlayabilmek, geleceğe yönelik isabetli
bir öngörüye sahip olmayı gerektirir” [16]. denmektedir. Bina/proje üretimi konusunda isabetli bir
öngörü yapabilmek için ise üretim sürecinin baĢından sonuna doğru planlanması gereklidir. Konu
yarıĢmalar olduğunda (gerek mesleki proje yarıĢmaları gerekse öğrenci yarıĢmaları) amacın doğru
tariflenmesi ve bu amaca yönelik stratejilerin oluĢturulması sağlanmalıdır.
YarıĢmaları, içlerine girildiğinde farklı bir bakıĢ ve farkındalık kazandıran ve bu farkındalıklar
çerçevesinde mimarlığı anlamlandıran sihirli bir alan, yer olarak tanımlamak da mümkündür [5]. Yani
yarıĢma ortamları daha iyiyi/doğruyu arama yolunda sürekli olarak bir sorgulama/tartıĢma ve fikir/proje
üretme zemini sunmaktadır. Dolayısı ile her dönemde aktüel gerçekler bu zemine girmiĢ, tartıĢılmıĢ ve
sonuç olarak burada ortaya çıkan fikirlerin/projelerin bir parçası olmuĢtur. Günümüzde ise bu kez
sahneye kaçınılmaz bir biçimde insanoğlunun karĢı karĢıya kaldığı çevresel fekaletler yerleĢmiĢ doğal
olarak yarıĢma pratiğinin içine sürdürülebilir tasarım fikirleri yerleĢmeye baĢlamıĢtır. Gerçekten de
bildiri kapsamında incelenen örnekler göstermiĢtir ki, yarıĢmalarda son yıllarda çevresel
sürdürülebilirlik konusu daha büyük bir alan kaplamaya baĢlamıĢtır. Benzer biçimde mesleki üretim
ortamının modeli de denilebilecek öğrenci yarıĢmalarında sürdürülebilirlik konusuna çokça yer
verilmektedir. Ayrıca öğrenci yarıĢmalarında disiplinler arası çalıĢmalar teĢvik edilmekte, bu da
ilerleyen yıllardaki üretim ortamlarının potansiyelini arttırmaktadır. Öğrenci yarıĢmalarındaki bu
çoğulcu ortam fikri mesleki yarıĢmalar (gerek jüri gerekse ekip yapısı açısından) içinde de
sürdürülmelidir.
YarıĢma pratiği aynı zamanda bir problem üzerine yüzlerce fikrin geliĢtirildiği ve sunulduğu çoğulcu bir
ortam tarif etmektedir. Nitekim kimi mimarlar için yarıĢma her zaman kazanmak demek değildir.
Mimarlık yarıĢmaları mekanizması yarıĢanlara bir yandan tasarım ideolojisini geliĢtirmek için alıĢtırma
yapma diğer yandan yarıĢma teması üzerinden disiplin alanının güncel görünümlerine iliĢkin bir
diyaloğa girme olanağı sağlar. Bu nedenle sadece kazanan değil bir yarıĢmadaki diğer yarıĢanlar ve
değerlendirenler de çok önemli rol ve sorumluluk üstlenir [17]. Dolayısı ile sürdürülebilirlik konusunun
yarıĢmalarda daha etkin bir biçimde ele alınması konu üzerinde teorinin yanı sıra uygulamaya dönük
yeni fikirlerin geliĢebilmesine ve bu fikirlerin yaygın bir biçimde tartıĢılmasına olanak sağlaması
açısından da önemlidir. Son yıllarda gerek mesleki gerekse öğrenci yarıĢmalarına katılan tüm
projelerinin ya da büyük bir kısmının (sadece ödül grubunun değil) basılı yayın ya da web siteleri
aracılığı ile görünür/okunur kılındığı düĢünüldüğünde yarıĢmaların aynı zamanda belirli bir konu
üzerine birçok fikrin bir arada sunulduğu zengin bir referans kaynak oluĢturma potansiyeli olduğu da
söylenebilir.
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Sürdürülebilir mimari günümüz Türkiye’sinde, hala uygulamada yaygın olmaktan çok öte bir söylem
olarak gözükmektedir. Dolayısı ile öncelikle dünya görüĢümüzde ve alıĢkanlıklarımızda sorgulamamız
gereken çevresel farkındalık bilincinin arkasından bina üretim süreçlerinin hepsine hızla ve etkin bir
biçimde yerleĢtirilmesi son derece önemlidir. Mimari proje yarıĢmaları pratiğinin ise sıralanan özellikleri
ile meslek ortamını tetikleyen güçlü fikirlerin geliĢebilmesine imkan tanıyan, yeni fikirlere ve
denemelere açık çoğulcu yapıları ile bu konuda öncü bir rol üstlenerek çevresel konularda farkındalığı
olan ve farkındalık yaratan yaĢam çevreleri oluĢturulmasının sağlanabilmesi açısından önemli bir
potansiyel barındırdığı söylenebilir.
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KIġ DÖNEMĠ ĠÇĠN YAPI KABUĞUNDA SAYDAM YALITIM
UYGULAMASI ÜZERĠNE BĠR ÇALIġMA
Esra LAKOT ALEMDAĞ
Mustafa KAVRAZ

ÖZET
Mimari uygulamalarda yapı kabuğu kuruluĢları, ısı kayıp ve kazançları ile iç ortam konfor koĢulları
açısından dikkat edilmesi gereken en önemli bileĢenlerinden biridir. Enerji korunumlu yapı kabuğu
kuruluĢlarında gündeme gelen "saydam yalıtım" uygulaması ile ısı kayıpları en aza indirgenmekte,
yüksek güneĢ ıĢınım geçirgenlikleri ile duvarın ısıl kütle olarak çalıĢması olanaklı kılınmaktadır.
ÇalıĢmada Trabzon ilinde inĢa edilmiĢ saydam yalıtımlı (PMMA esaslı) ve opak yalıtımlı duvar
kuruluĢlarının atmosferik koĢullar etkisindeki ısıl davranıĢları 1 yıl boyunca deneysel olarak
incelenmiĢtir. Deneysel çalıĢmanın değerlendirilmesinde ölçüm yapılan yılın en soğuk ayı için elde
edilen sonuçlar dikkate alınmıĢtır.
Ayrıca çalıĢmada duvar kuruluĢları üzerine gelen güneĢ ıĢınım Ģiddeti, duvar kuruluĢlarının iç ve dıĢ
yüzey sıcaklıkları ile test odalarının iç ortam sıcaklığının saatlik değiĢimleri detaylı olarak irdelenmiĢtir.
Bu çalıĢmanın sonucunda yapı dıĢ kabuğunda saydam yalıtım uygulaması ile güneĢ enerjisinden elde
edilen ısı kazançlarının yapının enerji etkinliğine ve iç ortam ısıl konforuna etkisi değerlendirilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Yapı kabuğu, Saydam yalıtım, Enerji korunumu, Isıl konfor, GüneĢ enerjisi.

ABSTRACT
In architectural practices, building skin assemblies are one of the most critical components that must
be regarded in terms of indoor comfort conditions due to heat loss and gain. Heat loss is minimized by
application of “transparent insulation” materials at the top of the agenda in energy-efficient building
skin assemblies. Beside this, these materials with high solar radiation transmission enable walls to act
as thermal mass. In the study, of wall assemblies with transparent insulation (PMMA-based) and
opaque insulation built in the city of Trabzon, thermal behaviors under atmospheric conditions are
experimentally examined a year round. For the analysis of the experimental study, the results relating
to the coldest month of the measurement year are considered.
In addition, solar radiation intensity on the wall assemblies, interior and exterior surface temperature of
the wall assemblies, and indoor ambient temperature of the test rooms are in depth examined. At the
end of the study, how heat gains from solar energy by means of the application of transparent
insulation to the building skin affect the building energy efficiency and indoor ambient thermal comfort
is evaluated.
Key Words: Building skin, Transparent insulation, Energy conservation, Thermal comfort, Sun
energy.
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1. GĠRĠġ
Yapı dıĢ kabuğu opak ve saydam olmak üzere fiziksel özellikleri ve ısı geçiĢine karĢı davranıĢları
birbirinden farklı iki bileĢenden oluĢmaktadır. Bu kabuk, optik ve termofiziksel özelliklerine bağlı olarak
dıĢ çevre koĢullarını değiĢtirerek iç çevreye aktaran ve böylece iç çevre koĢullarının oluĢumunda rol
oynayan en önemli tasarım parametresidir [1].Herhangi bir hacmi çevreleyen dıĢ kabuk, sürekli olarak
değiĢen çevre sıcaklığı ve güneĢ ıĢınımı gibi dıĢ iklimsel koĢullar ile etkileĢim halindedir. Bu etkileĢim
sonucu dıĢ kabuk yüzey sıcaklığı ve bu yüzeyden transfer edilen ısı akısı zamana bağlı olarak sürekli
değiĢir. Bu değiĢim, iç ortam ısıl konfor Ģartlarını önemli ölçüde etkilemektedir.
Bir hacmin opak duvarının dıĢ yüzeyi güneĢ ıĢınımı etkisinde kaldığında mevcut koĢullarda yeni bir
denge oluĢana kadar duvar kalınlığı boyunca sıcaklık dağılımında değiĢiklik gözlenir. Denge oluĢana
kadar geçen süreç zamana bağlıdır. Sıcaklık dağılımının eğimi ve sınır koĢulları, iç hacim ve çevre
arasındaki sıcaklık farkı ile duvarın termofiziksel özelliklerine bağlıdır [2]. Isı depolama kapasitesi, ısı
yayınım katsayısı, ısı geçirme katsayısı, dıĢ yüzey rengi, faz farkı ve sönüm oranı yapı kabuğu
termofiziksel özelliklerini ifade etmektedir. Yapı kabuğu optik ve termofiziksel özellikleri, yapı
kabuğunun birim alanından dıĢ hava sıcaklığı ve güneĢ ıĢınımı etkileriyle kazanılan ve kaybedilen ısı
miktarının ve dolayısıyla iç iklim durumunun ve yapma ısıtma iklimlendirme yüklerinin de
belirleyicileridirler. DıĢ iklimsel koĢullar, yöresel veriler ve iklimsel konfor koĢulları insana iliĢkin iç
çevresel veriler olarak ele alındığında, iç iklimsel konfor durumunun gerçekleĢtirilmesi sürecinde
mimarın kontrolünde kalan değiĢkenler yalnızca yapı kabuğuna iliĢkin optik ve termofiziksel
özelliklerdir [3].
Yapı kabuğunun dıĢ yüzeyine gelen güneĢ ıĢınımının bir kısmı geri yansırken, bir kısmı da kabuğu
oluĢturan bileĢenlerin optik özelliklerine bağlı olarak yutulmaktadır. Yutulan enerji, iletim, taĢınım ve
ıĢınım yoluyla iç ortama aktarılmakta ve güneĢ ısısı kazancına dönüĢmektedir. Isı kazancının verimi,
kabuğun dıĢ yüzeylerindeki opak alanlar ile saydam alanların yutuculuk ve geçirgenlik katsayılarına
göre değiĢkenlik göstermektedir [3, 4, 5].
Bu nedenle mimarlar enerji kaynaklarını etkin kullanmaya yönelik tasarımlarında yapı kabuğunun,
minimum yapma ısıtma ve iklimlendirme takviyesine ihtiyaç duyan optimal pasif sistem öğesi olarak
iĢlevini yerine getirmesini sağlamalıdırlar. Enerji korunumlu yapı kabuğu kuruluĢlarında gündeme
gelen "saydam yalıtım" uygulaması ile ısı kayıpları en aza indirgenmekte, yüksek güneĢ ıĢınım
geçirgenlikleri ile duvarın ısıl kütle olarak çalıĢması olanaklı kılınmaktadır.

2. SAYDAM YALITIM MALZEMELERĠ
Optik olarak yarı saydam olan, ancak saydam yalıtım olarak anılan bu malzemeleri opak yalıtım
malzemelerinden ayıran en önemli fark, ısı yalıtımı sağlamalarının yanı sıra güneĢ ıĢınımı
geçirgenlikleridir. Günümüzdeki yapılarda sıklıkla kullanılan opak yalıtım malzemelerinin güneĢ ıĢınımı
geçirgenliği saydam yalıtım malzemelerine göre oldukça azdır. Bu bağlamda saydam yalıtım
uygulanan dıĢ duvarlar güneĢ enerjisini ısı enerjisine dönüĢtürücü ve ısı depolayıcı eleman olarak
iĢlev görmektedirler. Bu duvarların iç yüzey sıcaklıkları, iç hava sıcaklığından daha yüksektir.
Saydam yalıtım malzemeleri, farklı Ģekillerde (pencereler, seralar, trombe duvarları vb.) farklı amaçlar
için (gün ıĢığı, pasif mekân ısıtması vb.) kullanılmaktadır. Bu malzemeler, araĢtırılmaya baĢlandığı ilk
yıllardan itibaren düz yüzeyli güneĢ kolektörlerinde, saydam yalıtımlı çatı kaplama sistemlerinde,
konutlarda kullanılan sıcak su için bütünleĢik depolama sistemli kolektörlerde, pasif ısıtma ve gün ıĢığı
elemanı olarak da binalarda kullanılmaktadırlar. Saydam yalıtım malzemeleri masif dıĢ duvarın önüne
hem prefabrik hem de yerinde uygulama Ģeklinde bir cam tabakası ile birlikte kullanılmaktadır. GüneĢli
günlerde saydam yalıtımın yüksek güneĢ ıĢınım geçirgenliği sayesinde duvar dıĢ yüzey sıcaklığı belli
saatlerde iç yüzey sıcaklığından daha yüksek olmaktadır (ġekil 1) [6].
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Prefabrike olan uygulamalarda genellikle iki cam tabakası arasına yerleĢtirilen ve bir çerçeve ile bir
arada tutulan modüler saydam yalıtım malzemeleri, duvar yüzeyine monte edilebildiği gibi duvar
yüzeyi ile saydam yalıtım malzemesi arasında hava boĢluğu bırakılarak da uygulanabilmektedir.
Saydam yalıtım uygulamalarında güneĢten alınan ısı enerjisini yapı elemanlarında depolamak ve
depolanan ısı enerjisini gereken zamanlarda yapı içerisinde dağıtabilmek fikri temel esastır.

ġekil 1. Yapı dıĢ kabuğunda saydam yalıtım uygulaması [7, 8].
Saydam yalıtım malzemelerinin güneĢ ıĢınım geçirgenliği, ıĢınımın geliĢ açısına bağlı olarak 0,70 ile
2
0,90, ısı iletkenlikleri ise 0,20-1,00 W/m K arasında değiĢmektedir. Son otuz yılda, saydam yalıtım
malzemesi üretiminde plastik, cam ve silika aerojel gibi farklı tipte maddeler kullanılmaktadır. Küçük
hücreli kapiler ve petek dokulu yapıların üretiminde yaygın olarak çeĢitli tipte plastikler
kullanılmaktadır. Bu plastik çeĢitleri; PMMA (Polymetilmetakrilat), TPX (Polietilen),
HFL
(Politetrafloretilen), APEC (polyesterkarbonat), PES (polietersülfon) , FEPT (FEP teflon) ve PC
(Polikarbonat) olarak literatürde yer almaktadır [7, 9].Günümüzde yaygın olarak kullanılan kapiler ya
da petek dokulu yapıda saydam yalıtım malzemelerinin üretiminde ağırlıklı olarak PMMA ve PC
kullanılmaktadır.
Yapılan deneysel çalıĢmada kullanılan kapiler yapıdaki PMMA esaslı saydam yalıtım malzemesi, özel
üretimle satıĢa sunulmakta olup kullanılabilen maksimum kalınlığı 16 cm‟dir. Üretilen maksimum
boyutlar ise 140x100 cm‟dir. Malzeme çok hassas ve kırılgan bir yapıda olduğundan taĢıma ve
uygulamada oluĢabilecek kırılma vb. sorunlarına karĢı üretim boyutları sınırlı tutulmaktadır. Bu
nedenle düĢey uygulamalarda 100 cm‟den sonra desteklenmesi gerekmektedir. Ayrıca bu malzeme
maksimum 80 ºC sıcaklığa kadar dayanıklılık göstermektedir [10].

3. YÖNTEM
ÇalıĢmada Trabzon‟da KTÜ Kampüsü içinde bir arsaya test odaları inĢaa edilmiĢtir. Bu odaların farklı
optik ve termofiziksel özelliklere sahip duvar kuruluĢlarının dıĢ yüzeylerine opak ve saydam yalıtım
malzemeleri uygulanmıĢtır. Daha sonra bu duvarların yaz ve kıĢ aylarında atmosferik koĢullar
etkisindeki ısıl davranıĢlarının belirlenmesi amacıyla 1 yıl boyunca (1 Mayıs 2012 - 1 Mayıs 2013)
deneysel ölçümler yapılmıĢtır. Deneysel çalıĢmanın değerlendirilmesinde ölçüm yapılan yılın en soğuk
ayı olan ġubat ayında, günlük ortalama ıĢınım miktarının en fazla olduğu gün (7 ġubat 2013) için elde
edilen ölçüm sonuçları verilmiĢtir. Bu günün seçilmesindeki amaç, deney düzeneğinde kullanılan
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saydam yalıtım malzemesinin kıĢın en soğuk günde güneĢ enerjisinden faydalanma potansiyelini
belirlemektir.
3.1. Deney Düzeneği
ÇalıĢmada kurulan deney düzeneği; iç ortam konfor koĢullarının incelendiği odalar, örnek duvar
kuruluĢları, ölçüm sistemi ve kayıt sistemi olmak üzere dört ana bölümden oluĢmaktadır. ÇalıĢmanın
yapıldığı Trabzon ili, Doğu Karadeniz Bölgesinde olup, deniz etkisinde kalan ılıman nemli bir iklime
sahiptir. Trabzon‟un iklimsel verilerinin uzun yıllar içinde gerçekleĢen ortalama değerleri Tablo 1. de
gösterilmektedir.
Tablo 1. Uzun yıllar içinde gerçekleĢen ortalama iklimsel değerler (1960-2012)

Aylar
ocak subat mart nisan mayıs haziran temmuz ağustos eylül ekim kasım aralık
Ort. Sıcaklık (°C)
7.4 7.3 8.5 11.8 15.9 20.4 23.2 23.3 20.3 16.5 12.7
9.6
Ort. En Yüksek Sıc. (°C)
10.9 10.9 12.2 15.6 19.1 23.5 26.2 26.7 23.9 20.1 16.4 13.2
Ort. En Düşük Sıc. (°C)
4.6 4.3 5.5 8.7 12.9 17.1
20 20.4 17.3 13.6
9.6
6.6
Ort. Güneşlen. Süresi (saat)
2.7 3.3 3.5 4.3 5.6
7.1
5.9
5.5
5 4.5
3.7
2.7
Ort. Güneşlen. Şİddeti (W(m2) 136.0 182.7 227.5 292.5 311.5 298.1 261.9 215.0 152.3 115.2 90.1
8.0
Ort. Yağışlı Gün Sayısı
13.2 12.5
14 14.9 13.5 11.4
8.3
9.7 11.7 13.5 12.5
13
Deney düzeneğinde yaĢama hacmini örnekleyen ve mekân ölçüleri eĢit olan test odaları (2 adet)
2
birbirinden ayrık inĢa edilmiĢlerdir. Odaların içi 4,5 m olup, dıĢ boyutları ise 1,8m x 2,5m x 3,0m dir.
Odaların boyutları, kullanılan saydam yalıtım malzemesinin birim boyutları dikkate alınarak ve ılıman
nemli iklim bölgesi için önerilen formlardan olan dikdörtgen form tercih edilerek belirlenmiĢtir.
Test odalarından ilki (1. oda) referans oda olarak tasarlanmıĢ, hiçbir yüzeyine saydam yalıtım
malzemesi uygulanmamıĢtır. 1. odanın tüm duvarları tuğla ile örülüp, dıĢtan opak yalıtım
uygulanmıĢtır. 2. odanın ise güney cephesini oluĢturan tuğla duvarın dıĢ yüzeyine alüminyum bir
çerçeve içinde saydam yalıtım malzemesi uygulanmıĢtır. Bu odanın diğer duvarları da, 1.oda gibi tuğla
ile örülüp, dıĢtan opak yalıtım uygulanmıĢtır (ġekil 2).

ġekil 2. Test odalarının planları ve A-A‟ kesiti
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Odaların sadece güney duvarları örnek duvar kuruluĢu olarak incelenmiĢtir. Diğer duvarlar, zemine
oturan döĢemeler ve tavan yüzeyleri ısı transferlerini engellemek amacıyla opak yalıtım malzemesi ile
dıĢtan yalıtılmıĢtır. Deney düzeneğindeki odaların duvar kuruluĢlarının katmanlaĢma detayları ve
termofiziksel özellikleri Tablo 2‟ de gösterilmektedir.
Tablo 2. Odaların dıĢ duvar kuruluĢlarının termofiziksel özellikleri (TSE 825 Standardı, Eriç, 2002, *
hesaplamalarda dikkate alınmamıĢtır)

ODA 2
(Saydam yalıtımlı)

ODA 1
(Opak yalıtımlı)

DUVAR KURULUġLARI
(A-A Kesiti)

λ
(W/m
K)

ρ
3
(kg/m
)

a * 10
2
(m /s)

c
(kj/K
gK)

Alçı sıva

0,34

1700

0,20

0,92

2 0,135

Yatay delikli tuğla

0,45

1000

0,49

0,92

3 0,02

Çimento har. sıva

1,0

1800

0,51

1,05

4 0,06

XPS Köpük

0,03

30

0,91

1,38

5 0,01

Çimento har. sıva

1,0

1800

0,51

1,05

1 0,02

Alçı sıva

0,34

1700

0,20

0,92

2 0,135

Yatay delikli tuğla

0,45

1000

0,49

0,92

3 0,02

Çimento har. sıva

1,0

1800

0,51

1,05

4 *

Siyah boya

5 *0,02

Hava boĢluğu

6 0,08

Saydam yalıtım

0,2

30

4,40

1,51

7 0,005

Temperli cam

0,81

2500

0,38

0,84

N
d (m)
o

Malzeme ismi

1 0,02

6

2. odanın dıĢ duvarına saydam yalıtım malzemesi uygulamadan önce güneĢ ıĢınımı yutma oranını
yükseltmek amacıyla duvar yüzeyi siyah boya ile boyanmıĢtır. Ayrıca saydam yalıtımlı güney duvar
kuruluĢuna sahip 2. oda da, yoğuĢmayı önlemek amacıyla saydam yalıtım malzemesi ile duvar dıĢ
yüzeyi arasında 2 cm boĢluk bırakılmıĢtır. PMMA (polimetilmetakrilat) esaslı saydam yalıtım
malzemesini oluĢturan borucuklar, yaklaĢık 2,5 mm çapında dairesel kesitli olup, duvar yüzeyine dik
gelecek Ģekilde yerleĢtirilmiĢtir. 100x100 cm boyutunda ve 8 cm kalınlığındaki saydam yalıtım
malzemesi, 2. odanın güney cephesindeki duvar dıĢ yüzeyine, düĢeyde iki tanesi üst üste koyularak
uygulanmıĢtır.
Saydam yalıtım malzemesinin boyutlarının ve kalınlığının belirlenmesinde malzemenin üretim
boyutları, test odalarının boyutları ve iklimsel veriler göz önünde bulundurulmuĢtur. Malzemenin
3
2
yaklaĢık yoğunluğu 30 kg/m , U değeri ise 0,9 W/m K‟dir. Saydam yalıtımı atmosferik koĢullardan
korumak için dıĢ yüzeyine 5 mm kalınlığında temperli cam yerleĢtirilmiĢtir (ġekil 3).
2. odanın saydam yalıtımlı güney duvarına gelen güneĢ ıĢınları en dıĢta bulunan cam yüzeyden
geçerek saydam yalıtım malzemesine ulaĢmaktadır. Yüksek güneĢ ıĢınım geçirgenliğine ve aynı
zamanda iyi bir yalıtım özelliğine sahip saydam yalıtım malzemesinden geçen güneĢ ıĢınımları, siyaha
boyanmıĢ duvar dıĢ yüzeyi tarafından emilmektedir. Güney duvarının termal depolama kapasitesine
bağlı olarak duvar bünyesinde depolanan güneĢ enerjisi, belli bir zaman gecikmesiyle iletim ve ıĢınım
yoluyla iç mekâna ısı olarak aktarılmaktadır. 1. odanın güney duvarı ise karĢılaĢtırma yapmak
amacıyla günümüzdeki konutlarda çok sık kullanılan, „mantolama‟ denilen dıĢ cephe ısı yalıtım sistemi
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ile kaplanmıĢtır. KıĢ ve yaz ayları için tüm odaların içlerinde ek bir ısıtma ya da soğutma sistemi
düzenlenmemiĢtir.

1. oda

2. Oda

1. ve 2. oda

ġekil 3. Deney düzeneğindeki odalar ve odaların içinde yer alan ölçüm elemanları
3.2. Deneysel Ölçümler
Deneysel çalıĢmada 1 yıl boyunca her gün 1 dakikalık aralıklarla ölçümler alınmıĢtır. ÇalıĢmada,
güneĢ ıĢınım Ģiddeti, dıĢ-iç ortam sıcaklıkları ve güney duvarları iç-dıĢ yüzey sıcaklıkları sürekli olarak
ölçülmüĢtür. Ölçüm değerleri veri aktarım kartları aracılığı ile dıĢ ortamda yer alan ve sürekli kayıt
yapan bir bilgisayara aktarılmıĢtır. Odaların güney duvarlarının dıĢ yüzeylerine gelen düĢey yöndeki
güneĢ ıĢınım Ģiddeti APOGEE marka SP-110 silikon piranometre ile ölçülmüĢtür. Opak yalıtımlı ve
saydam yalıtımlı test odalarının güney duvar yüzeyi üzerine içte ve dıĢta eĢit aralıklarla T-tipi
termoelemanlar yerleĢtirilerek bunlara bağlı veri aktarım kartları ile sıcaklık ölçümleri alınmıĢtır.
Hesaplamalarda duvarların dıĢ ve iç yüzeylerinde ölçülen sıcaklıkların ortalaması alınıp
değerlendirilmiĢtir. Ayrıca 2. odada saydam yalıtımın dıĢındaki camın üzerinde, odaların içinde ve dıĢ
mekânda da sıcaklık ölçümleri alınmıĢtır (ġekil 3).

4. BULGULAR
Deneysel çalıĢmanın değerlendirilmesinde ölçüm yapılan yılın (1 Mayıs 2012 - 1 Mayıs 2013) en
soğuk ayı olan ġubat ayı için elde edilen sonuçlar dikkate alınmıĢtır. ÇalıĢmada ġubat ayında günlük
ortalama ıĢınım miktarının en fazla olduğu gün (7 ġubat 2013) için ölçüm sonuçları verilmiĢtir. ġubat
ayını temsil eden güne ait iklim verileri Tablo 3‟de gösterilmektedir.
Tablo 3. ġubat ayını temsil eden güne ait iklim verileri

Tarih

Günlük ort.
sıcaklık (ºC)

Mak. sıcaklık
(ºC)

Min. sıcaklık
(ºC)

Bağıl nem
miktarı (%)

07.02.2013

17,2

18,9

14,2

35

DüĢey yüzeye
gelen günlük ort.
ıĢınım miktarı
(Watt/m2)
390
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4.1. Ölçüm Sonuçları
Günlük ortalama ıĢınım miktarının en fazla olduğu 7 ġubat günü 1. odaya ait opak yalıtımlı duvarın iç
ve dıĢ yüzey sıcaklıkları ile odanın iç ortam sıcaklığının saatlik değiĢimleri ġekil 4‟de yer almaktadır.
Opak yalıtımlı duvar dıĢ yüzeyinde ölçülen en yüksek sıcaklık saat 12.15‟de 32,1 ºC, en düĢük sıcaklık
ise saat 17.45‟de 10,2 ºC olarak kaydedilmiĢtir. Opak yalıtımlı duvarın dıĢ yüzeyinin günlük ort.
sıcaklığı 17,3 ºC olarak kaydedilmiĢtir. 7 ġubat günü, günlük ort. dıĢ ortam kuru termometre sıcaklığı
ise 17,2 ºC‟dir.
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ġekil 4. Opak yalıtımlı duvarın ısıl davranıĢının saatlik değiĢimi (1. Oda, 7 ġubat 2013)
Opak yalıtımlı duvar iç yüzeyinde ölçülen en yüksek sıcaklık saat 18.08‟de 11,2 ºC, en düĢük sıcaklık
ise saat 01.17‟de 9,2 ºC olarak kaydedilmiĢtir. Opak yalıtımlı duvarın iç yüzeyinin günlük ort. sıcaklığı
ise 10,2 ºC olarak kaydedilmiĢtir. ġekil 4„deki grafikten de görüldüğü üzere, 1. odanın güney duvarı
üzerine gelen günlük ıĢınım miktarında ve dıĢ yüzey sıcaklığındaki belirgin değiĢime karĢın iç ortamda
ve duvar iç yüzeyinde önemli bir sıcaklık değiĢimi görülmemiĢtir. Bunun nedeni ise duvar dıĢ
yüzeyinde kullanılan opak yalıtımdır. Bu malzemenin yapısı gereği duvar yüzeyine gelen güneĢ
enerjisi duvar yüzeyinde soğurulmadığı için duvar bünyesinde depolanamamaktadır. Opak yalıtım
uygulaması (mantolama), yazın iç ortamın fazla ısınmamasını, kıĢın da geç soğumasını sağlamaktadır
ancak kıĢın güneĢ enerjisinden faydalanmada etkisiz kalmaktadır.
7 ġubat günü 2. odaya ait saydam yalıtımlı duvarın iç ve dıĢ yüzey sıcaklıkları ile odanın iç ortam
sıcaklığının saatlik değiĢimleri ise ġekil 5‟de yer almaktadır. Saydam yalıtımlı duvar dıĢ yüzeyinde
ölçülen en yüksek sıcaklık saat 14.05‟de 48,5 ºC, en düĢük sıcaklık saat 05.00‟de 15 ºC olarak
kaydedilmiĢtir. Saydam yalıtımlı duvarın dıĢ yüzeyinin günlük ort. sıcaklığı ise 28,8 ºC olarak
kaydedilmiĢtir. Saydam yalıtımlı duvar iç yüzeyinde ölçülen en yüksek sıcaklık saat 17.00‟de 23,7 ºC,
en düĢük sıcaklık saat 04.15‟de 13,2 ºC olarak kaydedilmiĢtir. Saydam yalıtımlı duvarın iç yüzeyinin
günlük ort. sıcaklığı ise 19,1 ºC olarak kaydedilmiĢtir.
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ġekil 5. Saydam yalıtımlı duvarın ısıl davranıĢının saatlik değiĢimi (2. Oda, 7 ġubat 2013)
Odaların dıĢ yüzey sıcaklıkları incelendiğinde 7 ġubat günü maksimum dıĢ yüzey sıcaklığı 48,5 ºC
olarak 2. odada görülmektedir. Minimum dıĢ yüzey sıcaklığı ise 32,1 ºC olarak 1. odada görülmektedir
(Tablo 4). Duvar iç yüzey sıcaklıkları da dıĢ yüzey sıcaklıklarına paralel bir Ģekilde artıĢ
göstermektedir. 1. odanın dıĢ duvarındaki opak yalıtımın etkisiyle güneĢ ıĢınlarını bünyesine
geçirememiĢ ve dolayısıyla iç yüzey sıcaklığı da saydam yalıtımlı 2. odaya göre daha düĢük değerde
ölçülmüĢtür.
Tablo 4. Duvarların maksimum dıĢ ve iç yüzey sıcaklıkları (ºC)
7 ġubat 2013
DıĢ yüzey sıcaklığı (ºC)
Ġç yüzey sıcaklığı (ºC)

1.oda
(opak yalıtım)
32,1
11,2

2.oda
(saydam yalıtım)
48,5
23,7

Günlük ortalama ıĢınım miktarının en fazla olduğu 7 ġubat günü odalardaki iç ortam sıcaklıkları
incelendiğinde ise saydam yalıtımlı odanın iç ortam sıcaklığının opak yalıtımlı odaya göre daha yüksek
olduğu görülmüĢtür. Odaların güney duvarlarının dıĢ yüzey, iç yüzey ve iç ortam sıcaklık
ortalamalarının karĢılaĢtırmalı değerlendirmesi Tablo 5‟ de yer almaktadır.
Tablo 5. Duvarların dıĢ yüzey, iç yüzey ve iç ortam sıcaklık ortalamaları (ºC)
7 ġubat 2013
DıĢ yüzey ort. sıcaklığı (ºC)
Ġç yüzey ort. sıcaklığı (ºC)
Ġç ortam ort. Sıcaklığı (ºC)

1.oda
(opak yalıtım)
17,3
10,2
11,0

2.oda
(saydam yalıtım)
28,8
19,1
14,7

ÇalıĢmada deney düzeneğinde yer alan opak ve saydam duvar kuruluĢları için duvar dıĢ yüzeyinde
yutulan güneĢ ıĢınım miktarları (Q solar), sistemde depolanan ısı miktarları (Q depolanan) ve iç ortama
aktarılan ısı miktarları (Q iç taĢınım) ayrı ayrı hesaplanmıĢtır (Tablo 6). Hesaplamalarda, incelenen duvar
kuruluĢlarından ısı geçiĢinin bir boyutlu olduğu, iç ve dıĢ yüzeyde taĢınımla ısı geçiĢi ve dıĢ yüzeyde
ayrıca güneĢ ıĢınımının etkili olduğu kabul edilmiĢtir. Q iç taĢınım.‟ın (-) değerde çıkması, kabul edilenin
ters yönüne doğru yani iç ortamdan katmanlı duvara ve dıĢ ortama doğru ısı geçiĢi olduğunu
göstermektedir.
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Tablo 6. Opak ve saydam yalıtımlı duvarlarda hesaplanan ısı miktarları (W)
7 ġubat 2013
1. oda (opak yalıtımlı)
2. oda (saydam yalıtımlı)

(Q solar)
2807
8144

(Q iç taĢınım)
-269
723,5

(Q depolanan, tüm gün)
3011
3440

7 ġubat günü, odaların güney duvarlarından iç ortama aktarılan birim zamandaki ısı miktarları ve
duvarlarda depolanan enerji miktarları karĢılaĢtırıldığında, saydam yalıtımlı duvarda, opak yalıtımlı
duvara göre daha yüksek değerler elde edilmiĢtir. Bu durum duvarların iç-dıĢ yüzey sıcaklıkları ve
odaların iç ortam sıcaklıklar ile de benzerlik göstermektedir.

5. SONUÇ
Yapılan deneysel çalıĢmada opak ve saydam yalıtımlı, farklı optik ve termofiziksel özelliklerde duvar
kuruluĢlarının bulunduğu deney odalarında ek bir ısıtma sistemi olmaksızın sadece güneĢ enerjisinden
elde edilen ısı kazançları araĢtırılmıĢtır. Sonuç olarak çalıĢmada iklim koĢullarına maruz bırakılan dıĢ
duvarlarda saydam yalıtım malzemesinin, kıĢ aylarındaki güneĢ enerjisini absorbe etmesiyle duvarın
gün boyunca ortalama sıcaklığını yükselttiği görülmüĢtür. Bu bağlamda saydam yalıtım malzemesinin,
güneĢ ıĢınım geçirgenlikleri ve aynı zamanda yalıtım özellikleri nedeniyle duvar kuruluĢlarındaki ısı
kazançlarını opak yalıtıma göre oldukça artırarak duvarın enerji depolama kapasitesini arttırdığı
görülmektedir. Aynı zamanda saydam yalıtım uygulanan odadaki iç ortam sıcaklığının opak yalıtımlı
odaya göre daha fazla olması, bu malzemenin kıĢın iç ortam konfor koĢullarını iyileĢtirdiğinin ve
böylece binaların ısıtma enerjisi ihtiyacında da azalma sağlayacağının bir göstergesidir.
Yurt dıĢında uzun yıllardır kullanılan saydam yalıtım malzemeleri güneĢ enerjisi kazancı açısından
zengin olan ülkemizde henüz üretilmemekte ve kullanılmamaktadır. Diğer yalıtım malzemelerine
oranla olukça pahalı olan bu malzemelerin yeterince tanıtılmaları ve uygun bir maliyetle üretilmeleri
halinde ülkemizde de hızla büyüyen bir sektöre sahip olmaları kaçınılmazdır.
Dipnot: Bu çalıĢma Esra Lakot Alemdağ‟ın KTÜ BAP birimi tarafından desteklenen (proje kod: 1201)
doktora tezinden türetilmiĢtir.
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YEġĠL BĠNA DEĞERLENDĠRME SĠSTEMLERĠNDE SAĞLIK
YAPILARI
Gamze KARAKAġ
Müjde ALTIN

ÖZET
Sürdürülebilir mimarlık, günümüzün en çok tartıĢılan konularından birisidir. Bir yapının ne kadar
sürdürülebilir olduğunu “YeĢil Bina Değerlendirme Sistemleri” diye anılan sertifika sistemleri ile bir
anlamda ölçülmekte, dünya üzerinde binalar bu sistemlerle ne kadar sürdürülebilir oldukları
konusunda sınıflandırılmaktadırlar. Sağlık yapıları, Amerika BirleĢik Devletleri’nde yapılan bir
araĢtırmaya göre [1] gıda sektöründen sonra en yüksek enerji tüketen ticari bina tipidir. Bu nedenle,
sağlık yapılarının sertifikalandırılması, yüksek olan enerji tüketimini azaltmak adına olumlu bir
uygulama olup, Türkiye’de 2012 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan bir genelgeyle 200 ve
üzeri yatak sayısına sahip yeni hastanelerde, YeĢil Bina Değerlendirme Sistemleri’nden olan LEED
sertifikası alınması zorunlu hale getirilmiĢtir [1]. Bu nedenle bu çalıĢmada, dünya üzerinde YeĢil Bina
Değerlendirme Sistemleri’nden LEED’de sağlık yapılarının ele alınıĢı, sertifikalandırılmıĢ hastane
yapısı örnekleri üzerinden irdelenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir mimarlık, YeĢil Bina Değerlendirme Sistemleri, Enerji performansı,
Sağlık yapıları.

ABSTRACT
Sustainable architecture is one of the subjects mostly discussed nowadays. How much a building is
sustainable is determined by the use of systems known as Green Building Rating Systems (BGRS)
and buildings all around the world are classified by these systems according to the rate of their
sustainability. According to a research made in USA[1], healthcare buildings are the most energy
consuming commercial buildings after the food industry. Therefore, certification of healthcare buildings
is a positive application to decrease high energy usage, and in Turkey, new hospital buildings are
forced to get a LEED certificate, with a circular issued by the Ministry of Health in 2012.[1] Therefore in
this study, issuing of healthcare buildings in LEED is examined through the examination of LEED
certified hospital buildings.
Key Words: Sustainable architecture, Green Building Rating Systems, Energy performance,
Healthcare buildings.

1. GĠRĠġ
Sağlık yapıları, oldukça yüksek su, malzeme, enerji tüketimleri ve zararlı, tehlikeli atıklarıyla çevreye
oldukça yüksek oranda zarar verebilen bina türüdür. Bu nedenle, tasarımlarında çok dikkatli olunması,
birçok girdinin dikkate alınması gerekmektedir. Bu nedenle, LEED sertifika sisteminde hastane yapıları
için ayrı bir kategori oluĢturulmuĢtur. Ve dünya üzerinde LEED veya diğer YeĢil Bina Değerlendirme
Sistemleriyle (YBDS) sertifikalandırılmıĢ çok sayıda hastane binası vardır.
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Türkiye’de 2012 yılı sonuna doğru Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı “Mevcut ve Yeni Yapılacak Sağlık
Tesislerinde Uyulması Gereken Asgari Teknik Standartlara ĠliĢkin Genelge” ile 200 yatak ve üzeri
kapasitedeki tüm hastanelerde LEED sertifikası zorunlu hale getirilmiĢtir[1]. Bu nedenle bu çalıĢmada,
LEED sertifikası almıĢ sağlık yapıları irdelenmiĢ ve ülkemizde uygulanması konusunda öneriler
getirilmeye çalıĢılmıĢtır.

2. YEġĠL BĠNA DEĞERLENDĠRME SĠSTEMLERĠ
Sürdürülebilirliğin tartıĢılmaya baĢlandığı 1970’lerden itibaren, sürdürülebilir mimarlık konusunun
gündeme gelmesiyle, genelde yapılı çevrenin, özelde de binaların ne kadar sürdürülebilir olduğunun
belirlenmesi önem kazanmıĢtır. Bu amaçla geliĢtirilen birçok değerlendirme yöntemi mevcuttur. Bu
yöntemler, farklı ülkelerde, farklı kuruluĢlar tarafından geliĢtirilseler de incelendiğinde hepsinin
amacının aslında çevreye verilen zararın azaltılması ve mekan içinde insan konforunun arttırılması
olduğu görülmektedir. Binaların çevresel etkilerinin ölçülmesi için geliĢtirilen bu değerlendirme
yöntemleri içerisinde, tüm binayı dikkate alan sistemler, genel olarak “YeĢil Bina Değerlendirme
Sistemleri (YBDS)” olarak adlandırılmaktadır. Bazı çalıĢmalarda bu yöntemler “Bina Çevresel
Değerlendirme Sistemleri” olarak adlandırılsa da önceki ismin daha çok tercih edildiği görülmektedir.
Günümüzde, YBDS’lerinden en çok kullanılanları, dünyada ilk geliĢtirilen sistem olan BREEAM ile
ondan hemen sonra geliĢtirilen LEED’dir. Ülkemizde 2012 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından
yayımlanan bir genelgeyle 200 ve üzeri yatak sayısına sahip yeni hastanelerde, YeĢil Bina
Değerlendirme Sistemleri’nden olan LEED sertifikasının alınmasının zorunlu hale getirilmiĢ olması [1]
nedeniyle bu çalıĢmada, LEED sertifikası almıĢ olan sağlık yapıları irdelenmiĢtir.
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifika sistemi, 1993 yılında Amerika’da

kurulan YeĢil Bina Konseyi (USGBC) tarafından 1998 yılında oluĢturulmuĢtur. LEED, gönüllü
bir sistemdir. LEED sertifikasyonunda 4 derece bulunmaktadır. Bunlar Ģöyledir:





Sertifikalı (Certified)(40-49 puan),
GümüĢ (Silver) (50-59 puan),
Altın (Gold) (60-79 puan),
Platin (Platinum) (80 puan ve üstü)’dir.[2]

LEED sisteminde binaları değerlendirmek için farklı kategoriler için Ģemalar geliĢtirilmiĢtir. Bu
kategoriler Ģöyle sıralanabilir:
 Yeni ĠnĢaat, Restorasyon veya Renovasyon
 Mevcut Binalar ĠĢletme ve Bakım
 Ticari Ġç Mekanlar
 Çekirdek ve DıĢ Cephe GeliĢtirme Projeleri
 Konutlar
 KomĢuluk GeliĢimi
 Eğitim Kurumları
 Perakende Mağazalar
 Hastane Binaları
 Data Merkezleri
 Depo ve Dağıtım Merkezleri
 Otel Binaları
 Kentsel GeliĢme Alanları
LEED sertifikası alacak olan binaların sahip olması gerekli olan önkoĢullar Ģunlardır:
 Sürdürülebilir Arazi,
 Su Verimliliği,
 Enerji ve Atmosfer,
 Malzeme ve Kaynaklar,
 Ġç Mekan Hava Kalitesi,
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Konum ve Bağlantılar,
Farkındalık ve Eğitim,
Tasarımda inovasyon/yenilik,
Bölgesel Öncelik.

Tablo 1. LEED sisteminde alınabilecek en yüksek puanlar [2]
Toplam En Yüksek Puan
110
Sürdürülebilir Arazi
26
Su Verimliliği
10
Enerji ve Atmosfer
35
Malzeme ve Kaynaklar
14
Ġç Mekan Hava Kalitesi
15
+10 Bonus Puan
+10
Tasarımda inovasyon/yenilik
6
Bölgesel Öncelik
4

3. LEED SERTĠFĠKALI SAĞLIK YAPILARI
Sağlık Bakanlığı’nın 2012 yılı sonuna doğru yayınladığı “Mevcut ve Yeni Yapılacak Sağlık Tesislerinde
Uyulması Gereken Asgari Teknik Standartlara ĠliĢkin Genelge” ile 200 yatak ve üzeri kapasitedeki tüm
hastanelerde LEED sertifikası zorunlu hale getirildi. Berkay Somalı’nın açıklamasına göre [3] hastane
binaları, aynı büyüklükteki bir ofis binasıyla karĢılaĢtırıldığında iki, konut binalarıyla karĢılaĢtırıldığında
ise üç kat daha fazla enerji ve kaynak harcıyor. “Evrensel sağlık, konfor ve performans standartlarını
yakalama gayreti içinde olan devlet hastanelerinin de YeĢil Binalar olarak inĢa edilmesi konusunda
Sağlık Bakanlığı, çıkardığı genelgeyle somut bir adım attı. 2011 yılı TUĠK verilerine göre Sağlık
Bakanlığı’na bağlı 121 bin yatak kapasiteli 840 devlet hastanesi bulunuyor.” [3] Bu nedenle
Türkiye’deki sağlık yapılarına örnek olması amacıyla dünyadaki LEED sertifikalı hastane binaları
çalıĢma kapsamında incelenmiĢtir.
3.1. OHSU (Oregon Health and Science University) Sağlık ve ġifa Merkezi

ġekil 1. OHSU Sağlık ve ġifa Merkezi çatı bahçesi [4]
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2

GBD Architects tarafından tasarlanan yapı 37.000 m ’lik toplam alana sahiptir. Yıllık karbon ayak izi
2
azaltma oranı tahmini: 109 kg CO2/m ’dir. [4] 2006 yılında kullanıma açılan 16 katlı OHSU Sağlık ve
ġifa Merkezi, birincisi 2007 yılında LEED Yeni Yapılar kategorisinde, ikincisi ise LEED Mevcut Binalar
ĠĢletme ve Bakım kategorisinde olmak üzere 2 kere LEED Platin sertifikası almıĢtır.[5]
Binada yüzme havuzlarından ofislere kadar geniĢ yelpazeli mahaller bulunmaktadır. Portland’ın en
büyük üniversitesinin kampusu ile tramvay hattı arasında kalan hastane binası, stratejik konumu
dolayısıyla bir “sağlık simgesi” sayılmaktadır. Dikey yükselme karĢısında bina içi kullanımında biraz
karmaĢıklık göze çarpmaktadır. Alt katlarda fitness ve fizik tedavi tesisi, spa merkezi, konferans
merkezi, poliklinikler, görüntüleme odaları ve orta katlarda ayakta tedavi birimleri, ofis ve
laboratuvarlar kompleks sistemde bir yığın oluĢturmaktadır.[4]

ġekil 2. OHSU Sağlık ve Şifa Merkezi iç mekan [5].
Batı ve doğudaki merdiven kuleleri hem hava sirkülasyonunu sağlar, hem de binanın güneĢ yüklerini
azaltmaya yardımcı olmakta, yeĢil çatılar ise soğutma yüklerini azaltmaktadır. Bina enerjisinin % 30’u
bina içindeki havuzu ısıtmak için kullanılmaktadır. Yağmur suyu damlama sistemi ile % 68 oranında su
tasarrufu sağlanmaktadır. Tüm Oregon’un sağlığını korumak için çalıĢan hastane yönetimi, fiziksel
çevrenin sağlığını korumak için de sorumluluk sahibi oldukları düĢüncesindedir.[5]
3.2. Oregon Providence Newberg Tıp Merkezi

ġekil 3. Oregon Providence Newberg Tıp Merkezi giriĢi [6]
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ABD’de yer alan Oregon Providence Newberg Tıp Merkezi, ülkenin en entegre sağlık sistemlerinden
biri olarak kabul edilmekte olup ülkedeki ilk LEED Gold sertifikalı hastanedir. Hastane, sağlık klinikleri,
sağlık planları, uzun süreli bakım tesisleri ve evde sağlık hizmetleri ile bir dizi kapsamlı hizmet
sunmaktadır. 17.000’den fazla çalıĢanı ile Providence eyaletin en büyük özel iĢverenidir.
Oregon Providence Newberg Hastanesi, binanın konumu sebebiyle ısıtma-soğutma verimliliği ve gün
ıĢığından maksimum kazanç sağlayarak, LEED Gold sertifikalı bir hastane olmaya hak kazanmıĢtır.
Aynı zamanda Parret Dağı’nın muhteĢem manzarası ile hastalara, ziyaretçilere ve çalıĢanlara moral
vermektedir.[6]
56 dönümlük bir yerleĢke alanı içine kurulan tesis toplamda 175.000 metrekare olup, hastane 138.000
m2, tıbbi ofis binası ise 37.500 m2’dir. 40 yatak kapasiteli tesisin 416 araçlık park yeri bulunmaktadır.
541 hastane çalıĢanı ile hizmet veren hastane, ileriye dönük ihtiyaçları karĢılamak için yeterli araziye
sahiptir. Mahlum Architects tarafından tasarlanan yapı 2006 yılında hizmete açılmıĢtır. [6]

ġekil 4. Oregon Providence Newberg Tıp Merkezi, binalardan görünüm [7]
2006 yılında hizmete giren hastanenin LEED sertifikası alabilmesi beĢ yıllık bir süreç içinde,
deneyimleme süreciyle olmuĢtur. Kar amacı gütmeyen tesisin havalandırma ve aydınlatma
sistemlerindeki enerji tasarrufu yeĢil bina olmasını sağlayan en önemli etkenlerdir. Tıp merkezinin ilk
çalıĢması % 100 yenilenebilir enerji kullanması olmuĢtur. % 50 rüzgâr, % 25 jeotermal, % 25 düĢük
etkili hidroelektrik gücü kullanılarak, her ay yaklaĢık 184.000 kilovat-saat enerji üretilmektedir. Acil
jeneratörleri tarafından üretilen 750 kilovat 3.000 evin enerji ihtiyacını karĢılayabilecek
kapasitededir.[7]
YeĢil hastanenin en önemli kriterleri olarak beĢ madde belirlenmiĢtir[7]:
1) Üç katlı tıp merkezi cam cephe ile çevrelenerek maksimum aydınlatma sağlanmaya
çalıĢılmıĢtır. Isı adası etkisinin azaltılması için beyaz termoplastik zar ile kaplanmıĢtır.
2) Tesisin düĢük akımlı tesisat armatürleri ve yüksek verimli tuvalet tefriĢatı sayesinde % 40
oranında su tasarrufuna gidilmektedir. Peyzaj düzenlemesi kuraklığa dayanıklı bitkilerden
oluĢturulmuĢ olup, düĢük akımlı yağmurlama sistemi kullanılmaktadır.
3) Enfeksiyon kontrolü için HVAC sistemi ile % 100 dıĢ hava akımı sağlanarak enerji verimli bir
Ģekilde kullanımı sağlanmaktadır. Fan ve pompa motorları değiĢken frekanslı çalıĢarak soğuk
havayı ısıtmakta, yoğuĢmalı sıcak su kazanları ile ısının geri kazanımı sağlanmaktadır.
4) Binada yüksek kaliteli iç ortam sağlamak amacıyla geri dönüĢümlü ve zararlı kimyasallar
içermeyen malzemeler kullanılmıĢtır. Personel de çevre dostu temizlik malzemeleri
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kullanılması için eğitilmiĢtir. ĠnĢaat atıklarının % 80’i, kullanılan tüm yapı malzemelerinin %29’u
geri dönüĢümlüdür.
5) Su kirliliğini önlemek için yağmur suyu atıkları otopark alanına yönlendirilmiĢtir, bina ve park
alanlarında ise ıĢık kirliliğini azaltmak için spotların lensleri yer düzlemine çevrilmektedir.

3.3. West Kendall Baptist Hastanesi

ġekil 5. West Kendall Baptist Hastanesi [8]
MGE Mimarlık Ofisi tarafından 2011 yılında Miami’de inĢa edilen West Kendall Baptist Hastanesi,
LEED Gold Sertifikası almaya layık görülmüĢtür. LEED akreditasyon hedeflerini ve standartlarını
kazanan Florida’daki ikinci büyük hastanedir. Projenin yeĢil unsurlarından bazıları açık peyzajlı
alanlar, sulamada kullanılmak üzere göllere sahip olması, enerji verimli aydınlatma ve iklimlendirme
sistemleri, otomatik bina kontrolleri ve düĢük akım sıhhi tesisat armatürleri bulunmaktadır.[9]

ġekil 6. West Kendall Baptist Hastanesi hasta odası [8].
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Doğal afetlerde bir hafta boyunca kendi kendine yetebilecek enerji sağlayıp depolayabilmektedir. Dört
katlı, 282.000 metrekarelik tesis, 30 dönüm üzerine inĢa edilmiĢtir. Miami kent merkezine yakın
mesafedeki hastane 133 yatak kapasitesine sahiptir ve 300 yatak geniĢletilebilme özelliği ile esnek bir
yapıdır.[9]

SONUÇ
Bir ülkede tüketilen enerjinin yaklaĢık %40’ı binalarda tüketilmektedir. Bu oran sağlık yapılarında daha
da yüksek değerlere ulaĢmaktadır. Yapılan çalıĢmada bina yapım maliyetini küçük bir oranda
arttırarak sürdürülebilir yeĢil sağlık binaları-hastaneler yapılabileceği ve bu sayede binaların on yıllar
boyunca ekonomik olarak kullanılabileceği görülmüĢtür.
Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan, çevreye duyarlı, sürdürülebilir sağlık yapılarının yeĢil bina
olmasının yanı sıra, psikolojik rehabilitasyondan personel istihdamına kadar pek çok alanda faydası
olmaktadır. LEED değerlendirme yönteminin dünya çapında yaygın olarak tercih edilmesi ve çevreye
daha az zarar veren, kendi kendine yetebilen sağlık yapılarının inĢasını sağlayabilmesi nedeniyle
Türkiye’deki sağlık yapılarında da kullanılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıĢtır.

KAYNAKLAR
[1] Yapı Dergisi, “Emre Ilıcalı ile söyleĢi: Çevre Dostu Sağlık Yapıları”, Yapı Dergisi Nisan 2014 Eki
Yapı’da Ekoloji: ġeffaflık Sürdürülebilirliğin Neresinde, 2014, s.74)
[2] LEED, www.usgbc.org/leed, eriĢim:09.01.2015
[3] YeĢil
Bina
Dergisi,
“Hastaneler
YeĢil
Oluyor”,
ġubat
2013
sayısı,
http://www.yesilbinadergisi.com/?pid=27555, eriĢim: 10.01.2015
[4] GRAGG,
R.,
“Center
for
Health
and
Healing”,
http://greensource.construction.com/projects/0710_MedicalOffice.asp, eriĢim: 10.01.2015
[5] “OHSU Center for Health & Healing Achieves LEED EBOM Platinum Certification”,
http://www.ohsu.edu/xd/about/news_events/news/2011/09-22-ohsu-chh-achieves-leed-e.cfm,
22.09.2011
[6] http://oregon.providence.org/location-directory/p/providence-newberg-medical-center/overview/
[7] http://skanska-sustainability-case-studies.com/Case-Studies/Providence-Newberg-MedicalCentre-U.S.A.html?print=1&amp;tmpl=component
[8] http://www.healthcaredesignmagazine.com/sites/healthcaredesignmagazine.com/files/imagecache
/570x360/WKB_8793.JPG, eriĢim: 10.01.20115
[9] http://www.healthcaredesignmagazine.com/news-item/mge-architects-earn-leed-gold-miamihospital-project, eriĢim: 10.01.20115

ÖZGEÇMĠġ
Müjde ALTIN
1974 yılı Ġzmir doğumludur. 1997 yılında DEÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nü bitirmiĢtir. Aynı
üniversitenin Yapı Bilgisi Anabilim Dalı’ndan 1999 yılında Yüksek Mimar ve 2005 yılında Doktor
unvanını almıĢtır. DEÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi Anabilim Dalı’nda 1998-2006
yılları arasında AraĢtırma Görevlisi, 2006-2014 yılları arasında Yard.Doç.Dr. olarak görev yapmıĢ,
2014 yılından itibaren de Doç.Dr. olarak görev yapmaktadır. Mimarlık Bölümü’nde verdiği lisans ve
lisansüstü derslerinin yanı sıra, bazı dönemlerde ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü’nde de lisans
seviyesinde “Yapı Elemanları” dersini vermektedir. Yapı bilgisi, enerji, yenilenebilir enerji kaynakları,
Bina Fiziği Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 2116 _______

güneĢ mimarisi, sürdürülebilir mimarlık, binaların çevresel değerlendirilmesi ve yeĢil bina
değerlendirme sistemleri konularında çalıĢmaktadır.
Gamze KARAKAġ
1986 Kütahya/Simav doğumludur. Ġlk ve orta öğrenimini ve liseyi Ġzmir’in Tire ilçesinde tamamlamıĢtır.
2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünü birincilikle bitirmiĢtir. 2011
yılında ARCH-ART firmasında çalıĢmıĢ, 2012 yılında ise aynı üniversiteden yüksek mimar unvanını
almıĢtır.2012 yılında Erzurum Ġl Sağlık Müdürlüğünde, 2013 yılında ise Kastamonu Ġl Sağlık
Müdürlüğünde çalıĢmıĢtır. 2014 yılından itibaren de Iğdır Ġl Sağlık Müdürlüğünde çalıĢmaktadır.

Bina Fiziği Sempozyumu Bildirisi

TESKON 2015 / BİNA FİZİĞİ SEMPOZYUMU

Bu bir MMO
yayınıdır

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

SAĞLIK YAPILARINDA YANGIN GÜVENLİĞİ:
BURSA ÖRNEĞİ

ZUHAL ŞİMŞEK
FİLİZ ŞENKAL SEZER
NİLÜFER AKINCITÜRK
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

BİLDİRİ

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

____________________ 2119 _______

SAĞLIK YAPILARINDA YANGIN GÜVENLİĞİ: BURSA
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ÖZET
Tüm yapılarda olduğu gibi sağlık yapıları da yangın tehdidi altındadır. Patoloji laboratuvarı, kazan
dairesi gibi hizmet mekanları, tutuĢma kaynağı ve yangın yükünden dolayı yangın riskini büyük oranda
arttırır. Yangın riskini arttıran bir diğer etkeni ise hastaların hareket yeteneği belirlemektedir. Hastaların
hareket yeteneği kısıtlandıkça tahliye daha da güçleĢmekte ve uzun sürmektedir. Bu nedenle, sağlık
yapılarındaki personelin tahliyeyi en kısa zamanda tamamlayacak Ģekilde bilinçlendirilmesi, hastaların
sağlıklı bir Ģekilde yangın mahallinden uzaklaĢtırılmasını sağlar. Personelin eğitimi tek baĢına asla
yeterli değildir. KaçıĢ yollarının, mekanik sistemlerin, elektrik sistemlerinin vb. yönetmeliklere uygun
Ģekilde tasarlanması gereklidir. Yangın güvenlikli yapı tasarımı ancak tüm bu yönetmelik hükümlerinin
bir arada uygulanması sonucu gerçekleĢtirilebilmektedir.
Hastane kullanıcılarına bir anket uygulanmıĢ, konuyla ilgili kullanıcının yapıların yangın güvenlik
durumları ile ilgili bilinç düzeyleri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Türkiye’nin 4. büyük kenti olan Bursa
ilindeki sağlık yapılarının bir bölümü uygulama alanı olarak seçilmiĢtir. 8 devlet ve 5 özel hastaneye
uygulanan anketlerde doktor ve hemĢirelerden oluĢan 156 adet kullanıcı ile görüĢülmüĢtür. Yangın
güvenliği sorunlarının ele alındığı ankette alınan cevaplar yüzde ve grafiklere dökülerek
yorumlanmıĢtır. Sonuçlar, yangın güvenliği ve duman kontrolü açısından 2 bölüm altında
değerlendirilmiĢtir. Yapılan çalıĢma sonunda elde edilen veriler, sağlık yapılarında yangın güvenliği
açısından eksiklerin tespit edilerek, kullanıcıların bu konudaki bilinç düzeylerinin belirlenmesi
konusunda yardımcı olacağı düĢünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Sağlık Yapıları, Yangın Güvenliği, Duman Kontrolü, Konfor KoĢulları

ABSTRACT
Health care buildings are under the threat of fire like the other buildings. Service spaces such as
pathology laboratory, boiler room increases the risk of fire due to the ignition sources and fire load.
Another factor that increases the risk of fire is determining the mobility ability of patients. Evacuation
gets more difficult a longer when mobility of patients restricted. Therefore, awareness of hospital staff
about completing the evacuation as soon as possible provides the removal of patients from the fire
place in a healthy way. Staff training is never not enough alone. Escape routes, mechanical systems,
electrical systems, etc. must be properly designed in according to the fire safety regulations. Fire-safe
building design can be performed only as a result of implementation of combination of all these
regulations.
In the study a questionnaire was administered to the users and the awareness of the users was tried
to determine about fire safety status of the building. Bursa, Turkey's 4th largest city, selected as part of
study area about health care buildings fire safety situation. 156 users consisted of doctors and nurses
were interviewed with a questionnaire with five private and 8 state hospitals. Answers given in the
questionnaire dealt with the fire safety issues have been reviewed and so took to the chart. Results
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were evaluated at 2 parts in terms of fire safety and smoke control. The data obtained at the end of
the studies are thought to be helpful in determining the level of awareness of users on this issue and
identification of missing in terms of fire safety in health structures.
Keywords: Health care building, fire safety, smoke control, comfort conditions

1. GİRİŞ
Sağlık yapıları; bir toplumun sağlığına katkıda bulunmak amacıyla tasarlanmıĢ olan ve bu anlamda
gereken teĢhis ve tedavi ünitelerini içinde barındıran kuruluĢlardır. Bu kuruluĢların baĢında; sağlık
hizmeti dağıtım sisteminin anahtar elemanı olan hastaneler gelmektedir. Sağlık yapıları belli ölçülerde
iklimsel, iĢitsel ve görsel konfor koĢullarını sağlamaktadırlar. Ancak sağlanan koĢullar kullanıcıları her
zaman memnun etmemekte ve birtakım sorunları dile getirmelerine sebep olmaktadır. Söz konusu
yapılarda sağlık hizmetlerinin verilmesine karĢın yapının kendisinin iç ortam koĢullarını oluĢturan
havalandırma ve ısıtma durumunun optimum düzeyleri sağlayacak Ģekilde tasarlanmaması sonucu
kullanıcıların sağlıkları olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Ayrıca olası bir yangın sırasında açığa
çıkan duman ve zehirli gazlar, uygun havalandırma sisteminin seçilmemesi ve yangın yönetmeliği
hükümlerine elveriĢli tasarımların gerçekleĢtirilmemesi durumunda, kullanıcıların sağlıkları tehlikeye
sokmaktadır. Bu nedenle, gerek yeni gerekse mevcut yapılacak olan sağlık yapılarının iç ortam
koĢullarının optimum konfor koĢullarını ve yangın güvenlik ilkelerini sağlayacak Ģekilde tasarlanması
gerekmektedir. Bu bağlamda çalıĢmada, sağlık yapılarının yangın güvenlik durumlarının ve duman
kontrolü ile ilgili sistemlerinin belirlenerek ve gerekli önlemlerin alınması amaçlanmıĢtır.
Bir yapının mevcut durumu, gözlem tespit ve kullanıcıların üzerinde yarattığı olumlu ve olumsuz
etkilerinin tespit edilmesi yolu ile belirlenebilmektedir. Kullanıcılar ile yapılan görüĢmeler bize yapının
yangın durumunda kullanıcının ulaĢım konforu hakkında bilgi verecektir. Hastanelerin yangın güvenlik
durumlarının tespit edilebilmesi amacı ile yangın korunma yönetmelikleri hazırlanmıĢtır. Mevcut
hastane yapılarının söz konusu yönetmelik hükümlerini karĢılayıp karĢılamadığının tespit edilmesi
sonucunda yapının yangın güvenlik durumun tespit etmek mümkün olacaktır.
Yönetmelik hükümleri;
 KaçıĢ yolları mesafeleri ve nitelikleri,
 kompartıman düzenlenmesi,
 düĢey kaçıĢ yolu elemanlarının özellikleri (merdiven, asansör v.b.)
 malzeme seçimini,
 aydınlatma,
 ikaz ve uyarı panolarının yerleĢimi,
 elektrik tesisatı,
 söndürme,
 duman algılama ve tahliye sistemlerinin özelliklerine kadar tüm yapılması gereken tüm uygulamaları
içermektedir.

2. SAĞLIK YAPILARINDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE DUMAN KONTROLÜ
Yangın, yakıt oksijen ve tutuĢma kaynağının bir araya gelmesi sonucu oluĢan fiziksel bir olaydır.
Yapıda kullanılan kaplamalar, tüm donanım ve bireysel eĢyalar, yangının çıkması için gerekli olan
yakıt yerine geçmektedir. Oksijen ise, yaĢamın temel gereksinimlerinden olup her an etrafımızı ve
yanıcı maddeleri çevrelemektedir. TutuĢma kaynağının varlığı ile yangın her ortamda baĢlayabilir.
YaĢantının olduğu her alanda yangın riski ile karĢılaĢabilmektedir. Önemli olan yangının, ilk aĢaması
olan tutuĢma aĢamasında olayın haber verilmesi, yayılmasının engellenmesi, söndürülmesi,

Bina Fiziği Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 2121 _______

kullanıcıların güvenlikli bölgelere alınması, dumanın sınırlandırılması ve tahliye edilmesi iĢlemlerinin
en kısa sürede baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesidir [7].
Yangının oluĢması ve ilerlemesini etkileyen koĢullar her olayda farklılık göstermektedir. En etkili
önlemler ise birbirini takip eden bu iĢleyiĢin iyi bir Ģekilde analiz edilmesi sonucunda alınabilmektedir.
Kontrolden çıkmıĢ birçok yangın sadece maddi hasarlar ile değil aynı zamanda büyük yaralanmalar
hatta ölümler ile sonlanabilir. Sonuçların trajik olmasına rağmen, birçok sağlık yasındaki yangın
güvenlik önlemlerinin günümüzde de tam anlamıyla uygulanmadığı bu sebeple de can ve mal kayıpları
azaltılamadığı görülmektedir[3].
Tüm binalarda tutuĢma kaynaklarının bulunması kaçınılmazdır. Önemli olan tutuĢma kaynaklarının
yakıttan uzak tutulmasıdır. Yangının nasıl baĢladığının ve yayıldığının teknik olarak bilinmesi, can ve
mal kayıplarını azaltmaya ve kaçıĢ süresini uzatmaya yönelik gerçekleĢtirilen yangın riskli yapısal
tasarımın temelini oluĢturmaktadır [1] .
Sağlık yapılarında klinik ve poliklinik bölümlerin yanı sıra, yemekhane, ofisler, kazan dairesi,
laboratuvar, teknik birimler, atölyeler, sterilizasyon merkezi gibi yangın riski taĢıyan birden fazla
fonksiyonun bir arada konumlandığını görmekteyiz. Bu yapılar her ne kadar orta sınıf yangın riski sınıfı
içerinde olmaların rağmen bünyesinde bulunan hizmet mekânları yangın riskini oldukça arttırmaktadır.
Bu nedenle tam güvenliğin sağlanabilmesi için, yönetmelik hükümlerinin tüm birimler için ayrı ayrı ele
alınması gerekmektedir.
Sağlık açısından acil durumlarda ilk müdahaleyi yapan, bu kadar farklı fonksiyonun bir arada
bulunduğu sağlık yapılarının, olası bir yangın sırasında, boĢaltılması gerektiğinde yaĢanabilecek can
kaybı konusundaki risk faktörü çok önemlidir[4]. Hastanelerde, yangın güvenliği açısından karĢımıza
çıkan bir diğer önemli unsur, yanma olayı sırasında açığa çıkan dumandır. Amerika Birleşik
Devletleri'nin Milli Yangından Korunma Kurumu (NFPA) tarafından belirlenmiş, istatistiklerine
göre, yangın sırasında kullanıcıların %70’inin yaĢamlarını yüksek sıcaklık yerine duman sonucu
zehirlenerek kaybettiği belirlenmiĢtir. Özellikle hastaların dumansız alanlarda bile birçok solunum
problemi yaĢadığı düĢünülecek olursa, dumanın bu yapılarda yangın anında ve sonrasında
oluĢturduğu riskler, diğer yapılara oranla çok daha büyüktür[2].

3. ALAN ÇALIŞMASI
Türkiye’nin 4. büyük kenti olan Bursa ilindeki sağlık yapılarının bir bölümü uygulama alanı olarak
seçilmiĢtir. ÇalıĢmada yangın korunumu, güvenliği ve yangın sırasında hastaların sağlıklarını tehdit
edecek en önemli unsur olan duman kontrolü ile ilgili tespitler yapılmıĢtır. Bununla birlikte, hastane
kullanıcılarına bir anket uygulanmıĢ, konuyla ilgili kullanıcı konforu tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır.
ÇalıĢma iki aĢamalı Ģekilde değerlendirilmiĢtir.
1. Aşama: Sağlık yapılarının mevcut durumlarının yangın yönetmelik hükümlerini karĢılayıp
karĢılamadıklarının tespiti gerçekleĢtirilmiĢtir.
Sağlık yapılarında yangın güvenliğinin sağlanması sisteminin bileĢenlerinin değerlendirilmesi amacı ile
Bursa ilindeki hastanelerin mevcut durumları saptanarak değerlendirmeler yapılmıĢtır. Bursa’ da 10
özel 30 devlete ait olmak üzere toplam 40 hastane bulunmaktadır. Bu hastanelerin 13’ü ilçelerde 27’si
ise merkez de bulunmaktadır. Birbirine yakın yerlerde ve benzer özellikte olan yapılar seçilerek
örneklem sayısı azaltılmıĢtır. Bu bağlamda 5 özel ve 8 devlet hastanenin yangın yönetmeliklerine
uygunluğu üzerine mevcut durum analizleri yapılarak, günümüz hastanelerinin pasif ve aktif yangın
güvenliği açısından eksik yönleri saptanarak, hastaneler kodlanarak elde edilen veriler çizelge 1’de
belirtilmiĢtir. (Kodlar: devlet hastaneleri: D1…, özel hastaneler: Ö1…., olarak tanımlanmıĢtır) (Çizelge
3.1)
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Yapılan analizlerde tüm yangın güvenlik hükümleri yerine tasarım açısından önem oluĢturan
yönetmeliklerde ön görülen maddelerin incelenmesine yer verilmiĢtir. Bu maddeler ve hastanelerin
hükümleri karĢılama durumları Çizelge 1’de verilmiĢtir. Ġnceleme yapılan hastanelerde,
 Yatay tahliye alanlarına yer verilmediği,
 Laboratuarlarda patlayıcı ve parlayıcı gazlara karĢı önlemler alınmadığı,
 Pek çok hastanede, oksijen tüplerinin yönetmeliklere uygun depolanmadıkları,
 Hiçbir hastanede duman kontrolünün sağlanmadığı,
 Hiçbir hastanede yangın söndürme sistemlerinin yönetmelik kapsamında ele alınmadığı,
 Yakıt dairesi ve yangın deposuz olumsuz tasarlandığı, görülmektedir.
Buna karĢın hastane yapılarında;
 %3’ün de acil durum asansörlerinin bulunduğu,
 % 4’ ün de ise hasta tahliyesinin yer verildiği tatbikatların hükümlere uygun olarak düzenlendiği
saptandığı,
 13 yapıda ise yangın eğitimlerinin verildiği bu konu hakkında yönetici ve personelin bilinçli olduğu
gözlemlenmiĢtir.
Özellikle, gerek aktif gerekse pasif yangın güvenlik önlemlerinin tasarlanması ve uygulanması
aĢamalarında, mimar ve mühendislerin bilgi açısından yetersiz olduklarından dolayı, bu konuda
oldukça büyük zorluklar çekmektedirler. Bu nedenle yönetmelik hükümleri çalıĢmanın her aĢaması
etkileyen üst sistemleri oluĢturur.
Çizelge 3.1. Hastanelerin mevcut yangın güvenlik durumları

KaçıĢ yolları ve merdivenlerin uygun mu?

D D D D D D D D Ö Ö Ö Ö Ö
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5
- - - - - - - - - - - - √
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Çatılar hükümlere uygun mu?
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Patlayıcı ve parlayıcı gazlara karĢı önlem hükümlere
göre alınmıĢ mı?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lpg ile ilgili önlemler alınmıĢ mı?

-

-

-

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

Personel eğitimlere tabi tutulmuĢ mu?

√ √

√ √ √

√ √ √ √

-

√

-

√
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-

-

-
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-

-
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Yönetmelik Hükümleri

-

-

-

2. Aşama: Kullanıcılar ile yapılan görüĢmeler üzerinden yapının mevcut durumu hakkında
değerlendirmeler yapılmıĢtır.
8 devlet ve 5 özel hastaneye uygulanan anketlerde, her birinde 12 kiĢi olmak üzere doktor ve
hemĢirelerden oluĢan 156 adet kullanıcı ile görüĢülmüĢtür. Ankette alınan cevaplar yüzde ve grafiklere
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dökülerek yorumlanmıĢtır. Ankete katılan kullanıcıların % 68’i kadın, % 38’i erkektir. Bu kiĢilerin %61’i
hemĢire, % 39’u da doktorlardan oluĢmaktadır.
Kullanıcılardan ilk olarak içindeki bulundukları sağlık yapısının düĢey sirkülasyon elemanlarını
değerlendirmeleri istenmiĢtir. Çizelge 3.2’ de düĢey kaçıĢ yolu elemanlarının özellikleri verilmektedir.
Çizelge 3.3’de kaçıĢ yollarının mesafeleri ve nitelikleri ile ilgili görüĢler aktarılmıĢtır. Çizelge 3.4’de ise
kullanıcıların yangın ikaz ve uyarı levhalarının yerleĢimi konusundaki görüĢleri belirtilmiĢtir.
Çizelge 3.2. DüĢey kaçıĢ yolu elemanlarının özellikleri ile ilgili kullanıcı görüĢleri
100
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basamaklar dar
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Çizelge 3.3. DüĢey kaçıĢ yolu elemanlarının özellikleri ile ilgili kullanıcı görüĢleri
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Çizelge 3.4. Ġkaz sistemlerinin ve uyarı levhalarının yerleĢimi ile ilgili kullanıcı görüĢleri
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Hastanede bulunan doktor ve hemĢireler ile düĢey kaçıĢ yolu elemanlarının özellikleri ile ilgili yapılan
görüĢmelerde; kullanıcıların % 61’i düĢey kaçıĢ yolu elemanlarının kullanımlarının rahat olduğu
kanısındadır. Buna karĢın kullanıcıların % 9’u kaçıĢ merdiveni basamakların rıhlarının yüksek, %21’i
basamak geniĢliğinin dar, % 9’u ise hem kaçıĢ merdiveni basamakların rıhlarının yüksek, hem de
basamak geniĢliğinin dar olmasından rahatsızlık duyduğunu belirtmiĢtir.
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DüĢey kaçıĢ merdivenleri hakkında, kullanıcıların % 61 oranında olumlu görüĢ vermesine karĢın,
aslında söz konusu hiçbir hastanenin merdivenlerinin yangın yönetmeliğine uygun olacak Ģekilde
düzenlenmediği de görülmektedir. Anket soruları her ne kadar hastaneyi sürekli kullanan ve oldukça
iyi tanıyan doktor ve hemĢirelere yöneltilmiĢ olsa da, hastane personelinin merdivenleri yangın
anındaki kullanımını değil de genel kullanım için uygunluğunu değerlendirdiği görülmektedir. Aynı
durum kaçıĢ yollarının mesafeleri ve nitelikleri ile ilgili kullanıcı görüĢleri için de geçerli olduğu
görülmektedir. Kullanıcıların % 55’inin kaçıĢ yolu mesafelerinin uygun olduğu görüĢünde olmasına
rağmen sadece 1 hastanenin kaçıĢ yolu mesafelerinin yangın yönetmeliğine uygun olarak tasarlandığı
tespit edilmiĢtir.
Yangınlarda yaĢam kayıplarının büyük bir bölümünün, duman ve zehirli gazların solunması sonucu
gerçekleĢtiği görülmektedir. Duman, ortamdaki yanıcı maddelerin yanıcılık özelliğine ve oksijen
durumuna bağlı olarak hızla tüm ortamı doldurarak bireylerin kısa zamanda zehirlenme, solum
yollarında ve iç organlarda yanma gibi ciddi sağlık problemleri ile karĢılaĢmalarına, hatta ölümlere
neden olur.
Özellikle hastanelerde, solum problemi yaĢayan hastaların bulunması, bu bireylerin çok daha kısa
zamanda dumandan etkilenmeleri söz konusudur. Ayrıca hastaların büyük bir bölümünün yatağa
bağımlı olmasından dolayı, tahliye sağlıklı bireylere oranla daha uzun sürer. Bu süreçte hastalar daha
uzun süre CO gibi zehirli gazlara maruz kalmalar. Bu nedenle özellikle tüm hareket yeteneği kısıtlı,
çok yavaĢ veya yatan hastaların bulunduğu bölümlerde gerçekleĢtirilen tahliye iĢlemi boyunca,
hastaların dumandan etkilenmeleri mutlaka önlenmelidir. Kısacası, yangın sırasında bu bölümlerden
duman tahliye edilmelidir. Duman kontrolü için oluĢturulacak hava hareketleri doğal havalandırma ve
mekanik sistemler yolu ile olmak üzere iki Ģekilde gerçekleĢtirilmektedir. Alan çalıĢmasında yer alan
sağlık yapıları bu konuda incelendiğinde, %41’inde doğal ve yapay havalandırmanın birlikte
gerçekleĢtirildiği görülmektedir. Doğal havalandırmanın tek baĢına kullanılma oranı % 38, mekanik
havalandırmanın ise % 21 olmasına rağmen, yapıların hiç birinde mekanik duman tahliye sistemi
bulmadığı tespit edilmiĢtir.
Açılabilen veya kırılabilen sistemli pencerelerin kullanımı ile sağlanan doğal havalandırma, mekanik
sistemlerin yanı sıra daha eski ve ucuz yöntemdir. Yangın alanında yapılan doğal havalandırmanın
amacı, mekana giren temiz hava ile sıcaklığın yükselmesinden ötürü 4 kat artan hava basıncının
düĢürülmesi ve alevlerin dıĢarı atılmasının sağlanmasıdır. Doğal havalandırma ile alevlerin dıĢarı
atılması, mekanik sistemlerin oluĢturduğu negatif basıncın (emme basıncının) yeterli düzeyde
sağlanmasına olanak vermez. Ancak pozitif basıncın belirli bir miktarda düĢmesi sonucunda yangının
belirli bir süre komĢu mekânlara yayılması engellenebilir [6]. Bununla birlikte pencerelerden diğer
katlara yangının yayılmasına karĢı önlemler alınmalıdır. Rüzgârın neden olduğu zıt kuvvetlere karĢı
koyabilmek için dıĢ mekâna açılan boĢlukların toplam alanı cephe yüzeyine bölünerek dağıtılmalıdır
[5]. Bu tür havalandırma sistemi açık planlı ofisler için uygun olurken, birçok alt kompartımana
bölünmüĢ hastane odaları için verimli sonuçlar vermez.
Teknolojinin de geliĢmesi ile birlikte hastane yapıları gibi karma fonksiyonlu ve yüksek kullanım
yoğunluğuna sahip yapılarda doğal havalandırmanın yanı sıra merkezi mekanik havalandırma
sistemlerinin tasarlandığı ve bu sistemlerin yaygın bir kullanım sürecine girdiği görülmektedir. HVAC
sistemlerinin kullanıldığı durumlarda yangın ortamına belirli oranlarda hava karıĢımın tedarik
edilmesinden dolayı bina yangınlarında daha çok duman çıkmaktadır. Bu durum yangın mekanında
duman seyreltilmesi çalıĢmaları aslında tam anlamı ile bir güvenli ortamın oluĢturulması için yeterli
görülmemektedir. Bununla birlikte dumanın seyreltilmesi amacı ile kullanılan sistemler yangın
mekânında ve diğer komĢu bölgelerde oluĢabilecek tehlikeli koĢulların azaltılması yönünde olumlu
davranıĢ sergiler [5].
Yangın sırasında tahliyenin baĢlayarak tamamlanabilmesinde, ikaz sistemlerinin ve uyarı levhalarının
yerleĢiminin de büyük bir rolü bulunmaktadır. Kullanıcıların %62’si, ikaz sistemlerinin ve uyarı
levhalarının yerleĢiminin uygun olduğunu belirtmektedirler. Fakat incelenen yapıların hiçbirinde anons
sitemi bulunmamaktadır. Hasta yangınlarında, yangın baĢladığı bölümlerin anonslar yapılarak
belirtilmesi, hangi bölümlerde yatay tahliye hangi bölümlerde düĢey tahliyenin yapılması konusunda
hasta ve personeli bilgilendirerek kaçıĢları kolaylaĢtırır.
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4. SONUÇ
Yapılarda yangın güvenliğinin oluĢturulması amacı ile yangın yönetmelikleri hazırlanmıĢtır. Bu
yönetmeliklerde, kaçıĢ yolları, duman kontrol sistemleri, elektrik sistemleri, uyarı ve ikaz sistemleri
konularında birçok hüküm yer almaktadır. Ne yazık ki incelenen hiçbir hastanenin yangın yönetmelik
hükümlerini karĢılamadığın tespit edilmiĢtir. Ġster özel ister devlet hastanesi olsun, yangının oluĢması
durumunda hasta ve hastane personeli çok büyük tehlike altındadır.
Hastanelerin mevcut durumlarının yangın güvenlik durumlarının belirlenmesine yönelik yapılan
tespitlerde elde edilen verilerin kullanıcı görüĢleri ile tam anlamı ile aynı sonuçları vermediği
görülmektedir. Bu durum, doktor ve hemĢirelerin özellikle, kaçıĢ merdivenlerinin sahip olması gereken
özelliklerin konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını göstermektedir. Hastanelerde, gün içinde
yoğun bir iĢ akıĢı söz konusudur. Tahliyeye yönelik gerçekleĢtirilen sorularda hastane kullanıcılarının
yangın anındaki davranıĢlara göre değil genel kullanıma iliĢkin cevap verdiği görülmüĢtür. Ancak,
geçmiĢ yıllarda yangın geçirmiĢ hastanelerde deneyim yaĢamıĢ kullanıcıların kaçıĢ yolları ile olan
görüĢleri, yapılan tespitlerin doğruluğunu yansıtmaktadır. Bu durum, hasta tahliyesinin
gerçekleĢtirileceği uygulamalı yangın tatbikatlarının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gözler
önüne sermektedir. Bununla birlikte, incelen 13 yapıda yangın eğitimlerinin verildiği bu konu hakkında
yönetici ve personelin bilinçli olduğu gözlemlenmesine rağmen, tüm personele, kaçıĢ yollarının
özellikleri yatay ve düĢey tahliye hakkında daha detaylı bilgi verilmesi gerekliliğini doğurmaktadır.
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YANGIN ÜRÜNLERĠNĠN YAġAMSAL SINIR KRĠTERLERĠNĠN
BELĠRLENMESĠ
Zuhal ġĠMġEK
Nilüfer AKINCITÜRK

ÖZET
Yangın sırasında insanların hayatlarını tehlikeye sokan birinci unsurun duman, ikincisinin ise sıcaklık
olduğu görülmektedir. Duman ve sıcaklık direk insan bedeninde bir takım değiĢimlerin oluĢmasına
neden olur. Bu değiĢimlerin etkisi saniyeler içerinde ölümcül boyutlara ulaĢabilir. Bu nedenle özellikle
kaçıĢ yollarında bulunan malzemelerin yanınca çıkardıkları duman miktarı ve zehirlilik düzeyleri büyük
önem kazanmaktadır.
Yangın güvenlilik yapı tasarımında amaç; söz konusu parametrelerin belirli güvenlik sınır değerlerinin
altında kalmasının sağlanmasıdır. Bir yangın olayı sırasında kaçıĢ yollarının sağlaması gerekli olan
yangın ürünlerinde güvenli ortam sınır değerleri, kullanıcıların sağlıklı bir Ģekilde korunaklı
bölümlere ulaĢmalarını sağlayacak ortam koĢullarının sürdürülmesi ile iliĢkilidir. GörüĢ mesafesi,
zehirlilik, sıcaklık ve duman tabakası yüksekliği güvenlik sınır değerlerini tanımlayan parametrelerdir.
Bu amaçla bilgisayar ortamında CFD yazılımları ile yapılan yangın simülasyonları yardımı ile zamana
bağlı artarak ortama yayılan CO miktarı, sıcaklık değeri ve kaçıĢ kollarının algılanmasını etkileyen
dumanın tavandan zemine doğru artan yüksekliğinin (görüĢ mesafesi) tespit edilmesi mümkündür. Bu
doğrultuda; çalıĢmada, duman yoğunluğunun, CO değerinin, görüĢ mesafesin ve sıcaklığın
kullanıcılar üzerinde oluĢturduğu olumsuz etkilerin belirlenerek, insanların yaĢamsal
faaliyetlerini sürdürebilecekleri maksimum değerlerinin ortaya koyulması ve kullanıcıların
sağlıklı bir Ģekilde güvenli alanlara aktarılabilecekleri yangın güvenlikli bir yapıların
tasarlanması amaçlanmıĢtır. Bu parametreler NFPA 92B yönetmeliklerine göre belirlenmiĢtir. Tespit
edilen parametreler, cfd simülasyonlarının yorumlaması ve doğru malzeme ve duman tahliye
sisteminin seçimi açısından yangın güvenlikli yapı tasarımında belirleyici bir unsurdur.
Anahtar kelimeler: yangın, yangın güvenliği, duman tahliyesi, görüĢ mesafesi

ABSTRACT
It is known that the primary matter of threat of people health is smoke and the secondary matter is
temperature. Smoke and temperature cause some damages directly on human body. The results of
these changes can be fatal in a few seconds. Because of this reason, smoke percentages and
poisoning degrees of the building materials, especially used in escape routes, are being more
important.
The primary purpose of fire safety building design is to provide these parameters under the tenability
limits. In the fire, the tenability value in escape routes is related with the maintaining the ambient
conditions of users enable to reach to the protected section in a healthy way. Visibility distance,
toxicity, temperature and smoke layer are the parameters of tenability limits. It is possible to determine
the CO values, increase of the amount of CO, temperature values and the smoke layer for perceive of
escape routes with the help of fire simulations by CFD program. In this direction, in the study, it is
aimed to the design of fire safety building that users can be transferred to a healthy way to safe places
and to manifest the maximum tenability value that people can continue their life’s. These parameters
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are determined according to NFPA guidelines. The determined parameters, the interpretation of CFD
simulation is a determining factor of selection of the right building materials and fire safety smoke
evacuation system.
Key Words: Fire, fire safety, smoke extraction, visibility

1. GĠRĠġ
Yangın yeterli oksijenin, yakıtın ve tutuĢma kaynağının bulunduğu her alandan aniden baĢlayan ve
ortamdaki yanıcı maddelerin miktarına ve konumuna bağlı olarak hızla geliĢen fiziksel bir olaydır.
Yanma sonucunda, yanan maddelerin kimyasal yapısında bozulmalar meydana gelerek ortama zehirli
gaz ve duman yayılır. Zehirli gazların oluĢumuna ek olarak ortam sıcaklığı hızla artar. Yangın
ortamında maruz kalınan sıcaklık derecesi ve solunan zehirli gazların oranına bağlı olarak tende ve iç
organlarda yanma, zehirlenme, hipertermi gibi olumsuz etkiler oluĢmaya baĢlar ve maruz kalınan
sürenin artması ile birlikte ölümler yaĢanmaktadır. Bu nedenle özellikle tahliye planlarının ve kaçıĢ
yollarının, insanların bu olumsuz Ģartlara en az maruz kalacak Ģekilde tasarlanması gereklidir. Bu
nedenle yanma ürünlerinin oluĢturduğu olumsuz etkilerin ve bu etkilerinin yaĢamsal sınır değerlerinin
belirlenmesi gereklidir. Ayrıca, güvenlik sınır koĢullarını tanımlayan parametrelerin kabul edilebilir
düzeyleri ve süreleri, mekanın yangından korunma seviyesini ve tipini yansıtacak Ģekilde tanımlanmıĢ
olması gerekir [1]. Ayrıca belirlenen bu parametreler genellikle duman yönetimi ile iliĢkili bağıntıları ve
yönetmelik hükümlerini içermektedir [2]. Güvenli mekan için tanımlanan sınır değerleri, görüĢ
mesafesinin ve olası ölüm oranlarının tahmininin yapılabilmesi ve tasarıma yansıtılabilmesi için gerekli
değerlerdir. Yanma sonucu oluĢan dumanın zehirlilik etkisi, görüĢ mesafesi ve artan ortam sıcaklığı,
yangın sırasında ölümler ile karĢılaĢmamak için güvenli sınır kriterleri belirlenmesi gereken
parametrelerdir.

2. DUMAN VE YANMA ÜRÜNLERĠNĠN SOLUNMASI (ZEHĠRLĠLĠK ETKĠSĠ):
Yanma, oksijen varlığında gerçekleĢir ve ortamdaki oksijen tükenene kadar devam eder. Oksijen
yanma iĢleminin baĢlaması için gerekli olduğu kadar insanların yaĢamsal fonksiyonlarının devamlılığı
için de ortamda bulunmalıdır. Yanma süresince ortamdaki oksijen oranının azalması ve insan sağlığı
için zararlı olan yan ürünlerin açığa çıkması ile birlikte birçok fiziksel olumsuzluk gözlemlenmeye
baĢlar. O2 konsantrasyonunun %15’in altına düĢmesi solunum için gerekli değerlerin karĢılanmaması
anlamına gelmektedir ki bu durum ciddi solunum problemlerine yol açar [13]. Oksijen miktarının
azalması ile birlikte açığa çıkan zehirli gazlar oryantasyon bozukluğuna, muhtemelen bilinç kaybına
neden olarak kullanıcının mekanı tek baĢına sağlıklı bir Ģekilde tahliye edebilmesini zorlaĢtırır [1].
Ayrıca, gazların barındırdığı su buharı sıcaklığının artması ile birlikte tahliyeyi ciddi anlamda
etkileyecek gözlerde duyarlılık ciğerlerde, üst solunum yollarında ve ciltte yanma, öksürük, akciğer
iltihabı, ödem, sıcaklıktan veya tahriĢten dolayı ağrılı solunum veya nefes alma güçlükleri gibi fiziksel
etkiler gözlenir [10]. Hipoksik etkilerinin oluĢması, merkezi sinir ve kardiyovasküler sistemin de zarar
görmesine neden olur. Özellikle yangın riski yüksek olan mekanlarda yanınca zehirli gazlar
çıkarmayacak malzemelerin kullanılması dumanın olumsuz etkilerinin önlenmesi konusunda önemli bir
rol oynamaktadır. 15 dakika boyunca bireyin maruz kaldığı dumanın oluĢturduğu sıcaklık-zehirlilik
etkisi ve dumanın katmanının yüksekliği çizelge 2.1’de ve malzemelerin çıkardığı zehirli gaz
konsantrasyonları çizelge 2.2’ de belirtilmiĢtir.
Çizelgelerin incelenmesi durumunda özellikle karbon oranının artması ciddi problemlere yol
açmaktadır. C’in diğer gazlara oranla en yoğun Ģekilde bulunan gaz olmasından dolayı etki yüzdesi
daha çoktur. Plastik v.b malzemelerin yanması sonucu yaklaĢık %40 oranında CO açığa
çıkabilmektedir [11]. Bu nedenle dumanın oluĢturduğu zehirlilik ile ilgili değerlendirmeler genellikle
karbon monoksit hareketi ve yakıta bağlı oluĢan zehirli gazların konsantrasyonlarının analizlerini içerir.
Güvenlik sınır koĢulları, NFPA 92B de tanımlanan duman zehirlik oranı ve bu sıcaklığa tipik olarak
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maruz kalma süresi ile belirlenir. Bu koĢullara ulaĢma süresi, yangın güvenliği tasarımında önemli bir
ölçüttür [2].
Çizelge 2.1. 15 dakika boyunca bireyin maruz kaldığı dumanın oluĢturduğu sıcaklık-zehirlilik etkisi ve
dumanın katmanının yüksekliği [1] kaynağından uyarlanarak hazırlanmıĢtır)

Yangın
sırasındaki
durum

Yangının baĢlaması ile birlikte kullanıcı
radyasyon ve konveksiyon ısısına maruz kalır
ve zehirli gazları solur.

Güvenli
sınırları

Duman katmanının 2m yüksekliğe kadar
2
inmesi ve Radyasyon ısısının 2.5 kW/m
değerine çıkması durumu güvenlik sınırı
olarak kabul edilmektedir.

15 dakikadan
az sonra

Yanmanın baĢlangıcından 15. dk, duman
0
katmanın 2m ye inmesi, sıcaklığın 100 C
nin üzerine çıkması, radyasyon ısısının 2.5
2
kW/m , CO: 1.500ppm ve HCN 90 ppm
değerine ulaĢması, kullanıcının hayatını
tehlikeye sokan koĢulları oluĢturur.

15 dakikadan fazla

Yanmanın baĢlangıcından 15 dk sonra,
duman katmanın 1.5 m ye inmesi, sıcaklığın
0
120 C nin üzerine çıkması, radyasyon
2
ısısının 3 kW/m
değerine ulaĢması,
kullanıcının hayatını devam ettirmesi için
gerekli koĢulları sağlayamamaktadır. Ancak
kurtarma ekipleri, özel giysiler ve oksijen
maskeleri
ile
çalıĢmalarını
söndürme
çalıĢmalarına devam edebilirler.

Çizelge 2.2. Yapı malzemelerinin ısınınca çıkardıkları gazlar ve olumsuz etkileri [7] ve [1]
kaynaklarında uyarlanarak hazırlanmıĢtır)
Toksit gaz ve
buhar
Karbon
monoksit

Malzeme
Karbon içeren
tüm malzemeler

Ġç mekan malz. ve
donatılar
Karbon içeren tüm
malzemeler

Karbon
dioksit

Karbon içeren
tüm malzemeler

Karbon içeren tüm
malzemeler

Nitrojen oksit

Selüloit,
poliüretan,

-

Olumsuz etkiler
Uyuklama, uyuĢukluk hali, zayıf fiziksel
koordinasyon ve öfori gözlenir. Oksijen
eksikliği
sonucunda
oluĢur.
Çok
tehlikelidir.
Uyuklama, uyuĢukluk hali, zayıf fiziksel
koordinasyon ve öfori
gözlenir.
Oksijenin yerini alması ve %17nin altına
düĢmesi durumunda boğulmalar neden
olur. CO2 in %2 olması durumunda
soluk alıp verme hızı %50, olması
durumunda ise iki katına çıkar.
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Çizelge 2.2. Yapı malzemelerinin ısınınca çıkardıkları gazlar ve olumsuz etkileri [11] ve [1]
kaynaklarında uyarlanarak hazırlanmıĢtır) devam.
Toksit gaz ve
buhar
Hidrojen
siyanit

Akrolein

Malzeme

Ġç mekan malz. ve
donatılar

Olumsuz etkiler

AhĢap,
ipek,
yapay ipek, deri,
plastik
içeren
nitrojen
ve
selülozlu
malzemeler,
AhĢap ve kağıt,

Dolap, koridor bariyeleri,
yatak
baĢı
üniteleri,
komodin,
sedye,
sandalye v.b

Uyuklama, uyuĢukluk hali, zayıf
fiziksel koordinasyon ve öfori
gözlenir.

Dolap, koridor bariyeleri,
yatak
baĢı
üniteleri,
komodin,
sedye,
sandalye,
kırtasiye
malzemesi, evrak dolabı
v.b
Zemin kaplaması, sedye,
sandalye, kırtasiye ve
sarf malzemeleri,

Sülfür dioksit
ve
Karbonilklörür

Plastik

Asit halojenler

Polivinil klorür,
yangına
dayanıklıplastik
Melamin, naylon

Zemin kaplaması, sedye,
sandalye, kırtasiye ve
sarf malzemeleri

Aldehid

AhĢap, naylon,
polyester

Dolap, koridor bariyeleri,
yatak
baĢı
üniteleri,
komodin,
sedye,
sandalye v.b

Benzen
Ġzosiyanad

Polistren
KöpüklenmiĢ
plastik,
ve
poliüretan köpük
Yün,
akrilik,
ipek,
plyamid
v.b

Amonyak

Hidroyanik
asit

-

Kapalı alan yangınlarında çok
tehlikelidir. Asit özelliği gösterir ve
solunum yolu yanıklarına neden
olur.
Asit özelliği gösterir ve solunum
yolu yanıklarına neden olur
Kapalı alan yangınlarında çok
tehlikelidir. Asit özelliği gösterir ve
solunum yolu yanıklarına neden
olur
Solunum yolu yanıklarına neden
olur.

Yanma
tamamlanmasından
solunum sisteminin
neden olur.

iĢleminin
sonra
durmasına

CO gazlarına belirli sürede maruz kalma, öncelikle kanın oksijen taĢıma yeteneğinin bir azalması
sonucunda, kanda karboksihemoglobin (COHb) üretimine yol açar. Karbon monoksit oksijene oranla
hemoglobine 200 kat daha fazla oranda yapıĢarak yangındaki ölümlerin temel nedenini oluĢturur.
Ġnsan kanında bu oranın %50-60’ları bulması ölümcül sonuçlar doğurmaktadır [10]. Bunun yanı sıra
gözlerin, üst solunum yollarının ve akciğerlerin tahriĢ olması nedeni ile tahliye daha da zorlaĢır. COHb
oranlarının oluĢturduğu semptomlar aĢağıda çizelge 2.4 da belirtilmiĢtir. Bu çizelgelere göre CO
gazına 5 dakika süren bir yangın boyunca maruz kalınması sonucunda, kandaki oranının 6.000 ppm
olması ile birlikte, bireyde hareket kaybı oluĢurken değerin 12.000 ppm’e ulaĢması durumunda ise
ölümler ile karĢılaĢılmaktadır. Karboksihemoglobinin kanda bulunma yüzdesine göre birey üzerinde
oluĢturduğu sağlık problemleri de değiĢmektedir. Bu oranın % 90- 100’ e ulaĢması durumunda ise
ölümler ile karĢılaĢılmaktadır (çizelge 2.3-2.4). Buna ek olarak, yangın sonrasında ölüme yol açan
ödem etkilerinin oluĢmasına neden olabilir. NFPA101 [6] ve NFPA 130’da [7] CO için sınır değerleri
tanımlamıĢtır. Diğer zehirli gazlar için ise bir tanımlama yapılmamıĢtır [1].
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Çizelge 2.3. Boğulmaya neden olacak sınır limitleri [13].

CO
CHN
Oksijen azlığı
Hipoksi
CO2

5 dakika yangına maruz kalma
Hareket kaybı
Ölüm
6.000 ppm
12.000 ppm
150 ppm
250 ppm
< %14
<%5

30 dakika yangına maruz kalma
Hareket kaybı
Ölüm
1.400ppm
2.500ppm
90 ppm
170 ppm
< % 12
<%7

>%7

>%6

> % 10

>%9

Karbon monoksitin yanı sıra karbon dioksit ve hidrojen siyanür de uyuĢturucu gazlar tanımındadır. Bu
gazlar vücudun oksijeni tam anlamı ile kullanmasını engeller. Bu olay insan üzerinde uyuklama,
uyuĢukluk hali, zayıf fiziksel koordinasyon ve öfori (kendini aĢırı derecede zinde hissetmek) gibi
semptomların oluĢmasına neden olur. Bu gazları maruz kalan kullanıcılar bilinçlerini kaybederler veya
ölürler. Ayrıca, hidrojen siyanürün de aynı karbonmonoksit gibi hücrelere bağlanması sonucu benzer
semptomlar gözlenebilmekte ve bu olay bilinç kaybı ve ölümlere ile sonuçlanabilmektedir [10].
Yangınlarda tahliye sırasında ortamdaki karbon monoksit miktarının tahmin edilmesi kaçma iĢlevinin
hangi aĢamasında kullanıcının fiziksel durumunun nasıl olabileceği ve çıkıĢlara sağlıklı bir Ģekilde
ulaĢıp ulaĢamayacağını öngörülebilmektedir [10].
Çizelge 2.4. COHb yüzdelere bağlı semptomları [13].
COHb%
0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
80-90
90-100

Semptomlar
Yok
Damarlarda genleĢme ve baĢ bölgesinde ciltte gerginlik
BaĢ ağrısı,
Ciddi baĢ ağrısı, baĢ dönmesi, görüĢ de bozukluk, bulantı ve kusma, bitkinlik ve
yere yığılma
Diğer semptomlara ek olarak nabız ve nefes almada artıĢ, ve boğulma
Diğer semptomlara ek olarak istem dıĢı, tonik ya da klonik Ģekilde oluĢan çizgili
kasların Ģiddetli kasılması, koma, düzensiz solum
Diğer semptomlara ek olarak zayıf nabız ve soluma ve ölüm
Solunumun durması veya yavaĢlaması ve birkaç saat içinde ölümlerin
gerçekleĢmesi
1 saaten az bir zaman dilim içinde ölümlerin gerçekleĢmesi
Birkaç dakika içinde ölümlerin gerçekleĢmesi

3. GÖRÜġ MESAFESĠ
Bir bireyin duman ile dolu bir ortamda herhangi bir nesneyi fark edebilme mesafesidir [10]. Özellikle
dumanın ıĢığın geçirgenliğini azaltması ile görüĢ mesafesi düĢer [11].
GörüĢ mesafesi, dumanın rengi, yoğunluğu, içinde barındırdığı parçacıkların boyutları ile zehirlilik
oranı, kullanıcının; fiziksel ve mental durumu, (panik olma v.b) ile ortamda bulunan nesnelerin renk ve
boyutları ve ıĢığı yansıtma Ģekilleri gibi çevresel faktörlere bağlıdır. Duman katmanının standart bir
insan boyuna ulaĢması ile birlikte, görüĢ mesafesi problemi ortaya çıkar ve tahliye için elveriĢsiz
koĢullar oluĢmaya baĢlar. Bu durum, zehirli gazların insan üzerinde oluĢturduğu olumsuz koĢulların bir
baĢlangıcıdır [10]. GörüĢ mesafesi aktif sistemlerin doğru kullanımı ile arttırılabilir.
Dumanın varlığı tahliye hareketini iki Ģekilde etkilemektedir:
 Tahliyeye devam etme ve duman dolu alanın içine girme olasılığını azaltır.
 Dumanın konsantrasyonundaki artıĢ ve zarar verici etkisi, yürüme hızını azaltır.
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Ġnsanlar duman dolu bir koridor boyunca yürümek yerine geri dönmeyi tercih ederler. Yangının hemen
arkalarında olması durumunda ise dumanın içine girmeyi göze aldıkları görülmüĢtür [1]. (çizelge 3.1).
Güvenli bir ortamın sağlanabilmesi için, görünürlük 10 m den az olmamalıdır. GörüĢ mesafesinin 10
m’nin altına düĢmesi en kritik koĢulların olduğunu gösterir [12]. Yangın gazlarının seviyesi tavandan
aĢağıya 1,9 m’den daha fazla olmamalıdır. Tahliye hızının azalması ve zararlı gazların toksit oranının
artması sonucu ortamdaki görüĢ mesafesinin 3m’nin altına düĢmesi durumunda, kullanıcıların
çıkıĢlara ulaĢması olanaksız hale gelir [1]. Jin yaptığı çalıĢmalar sonucunda, duman ile dolu bir 20 m
koridorda tam karanlıkta bir kiĢinin yürüme hızını 0.3 m/s olarak belirlemiĢtir. Bu konudaki bir diğer
çalıĢmasının sonucunda ise, güvenli bir kaçıĢ için gerekli duman yoğunluğunun, yapıyı tanıyan bireyler
için 0.5 m, binaya yabancı olan kullanıcılar için ise 0.15 m olduğunu görülmüĢtür [13].
Çizelge 3.1. Duman yoğunluğunun görüĢ mesafesine ve insanın yürüme hızına etkileri [1].
Dumanın yoğunluğu
0.5
0.2
0.33

GörüĢ mesafesi
Etkisiz
2m
AzaltılmıĢ
3m

Etkiler
1.2
0.3
0.3
Birçok insan ilerlemek yerine geri döner

Öndeki görüĢ mesafesi, “1/optik yoğunluk, arkadaki görüĢ mesafesi ise 2.5/optik yoğunluk” olarak
2
hesaplanmaktadır. HavalandırılmamıĢ bir ortamdaki m baĢına düĢen optik duman yoğunluğunun
min.10 olduğu düĢünülmektedir. Bu değere göre görüĢ mesafesi değeri 10 cm’e düĢmektedir. Bu
durum önündeki kiĢinin baĢını bile görmeyi engellemektedir [7].

4. SICAKLIK
Termal sıcaklık, yangın alanında bulunan ve dumana maruz kalan kullanıcıların güvenliklerinin
0
sağlanabilmesi için gerekli değerlerdir. Ġnsan sıcaklığının 44.8 C ye ulaĢması durumunda ağrılı
yüzeysel yanıklar gözlenir [10]. Edwards ve Wade’nin yaptığı çalıĢmalarda yanma odasında dumanın
yerden 2.1 m’ye ulaĢması ile birlikte sıcaklığın 650°C’ye çıkması durumunda dumanın önemli
sayılabilecek zehirleyici etkisi ile karĢılaĢılmamıĢtır. Bu noktadan sonra, yanma odası, koridor ve bitiĢik
mekanlarda güvenlik koĢulların hızla düĢmeye baĢlandığı gözlenmiĢtir [2]. Sınır değerlerinin aĢılması
0
durumunda kullanıcılar hipertermi, cilt ve solunum yolu yanıklara maruz kalabilir. 120C sıcaklığa
maruz kalınması durumunda hipatermi etkileri görülmekte ve birkaç dakika içinde ölüm ile
0
karĢılaĢılmaktadır. Sıcaklığın 120C nin üzerine çıkması durumunda ise ciddi cilt yanıkları ile
karĢılaĢılmaktadır. IsıtılmıĢ havadaki su buharı hacmin yüzde 10’undan daha az olduğu durumlarda
solunum yolu yanıkları ve cilt yanıkları gözlenmeye baĢlar [1]. (çizelge 4.1 ve 4.2). Sıcaklıktaki
0
güvenlik sınırı, havanın kuru olması ve çok kısa süreli bu ortamda bulunma durumunda 150 C olarak
belirlenmiĢtir (çizelge 4.3).
Çizelge 4.1. Standartlardaki sıcaklık sınırları
Kaynak
NFPA 101 2

Ölçüt
93°C
49°C

Notlar
Tahliye alanındaki duman katmanı> zeminden 1.5 m yukarıda
Tahliye alanındaki duman katmanı< zeminden 1.5 m yukarı

Çizelge 4.2. Sıcaklık sınır limitleri [13].
Olay
Hipertermi
Cilt yanıkları

Durum
15 dk dan fazla sıcaklığa maruz kalma
Konveksiyon ısıysa maruz kalma
Kuru hava < %10 su
Konveksiyon ısıysa maruz kalma
Suya doymuĢ hava

Sıcaklık derecesi
0
0
60 C -120 C
0
>120 C
>60 C

0
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Radyasyon ısısına maruz kalma
Kondüksiyon ısısına maruz kama
(sıcak metal yüzeyler ile temas)
Cilt yanıkları ile aynı

>2.5 kw/m
0
>60 C

2

Cilt yanıkları ile aynı

Çizelge 4.3. Havadaki su buharı oranına iliĢkin güvenlik ölçütleri [1].
Yoğunluk
0
<60 C %100 H2O
100< %10 H2O
110< %10 H2O
120< %10 H2O
130< %10 H2O
150< %10 H2O
180< %10 H2O

Tolerans zamanı
>30 dk
8 dk
6 dk
4 dk
3 dk
2 dk
1 dk

Sıcaklık konveksiyon yolu ile kullanıcıyı etkilemekle beraber radyasyon yolu ile de ciddi sağlık
2
sorunların neden olabilmektedir. Bu nedenle radyasyon sıcaklık ısısı sınır koĢulları 2.5 Kw/m
alınmaktadır [10].
2

Termal etkiler, kısa süreli radyasyon yoğunluğu maksimum 10 kW/m olmalıdır.
Sıcaklık, hava sıcaklığı 80°C’den daha yüksek olmamalıdır [12].
Kullanıcıların yapıyı tek baĢlarına tahliye edilmelerinden sonraki aĢama olan kurtarma ve söndürme
0
çalıĢmaları içinde itfaiye ekiplerinin dayanabilecekleri sınır koĢulları belirlenmiĢtir. Sıcaklığın 100 C ye
kadar çıkması kabul edilebilir bir değer olarak tanımlanmaktadır. Bu koĢullar altında 25 dk. tahliye
2
süresi ve 1 kw/m radyasyon ısısı aynı kabul edilebilir sınır içinde bulunmaktadır. Bu değerler altındaki
0
ortama koĢullarında itfaiye ekipleri rahatlıkla iĢlemlerini gerçekleĢtirebilirken, sıcaklığın 120 C ye
0
çıkması tehlikeli ortam koĢullarını oluĢtur. Sıcaklığın 160 C , ulaĢması itfaiye ekiplerinin yaĢamlarını
tehlikeye sokan bir ortam oluĢtur (çizelge 4.4-4.5).
Çizelge 4.4. Kurtarma ekiplerinin dayanma sınırları [13].

Max. Zaman
Max. hava sıcak.
Max. radyasyon

Normal koĢul.
25 dk
0
100 C
2
1 kw/m

Tehlikeli koĢul.
10 dk
0
120 C
2
3 kw/m

Çok tehlikeli koĢul.
1 dk
0
160 C
2
4-4.5 kw/m

Kritik koĢul.
<1 dk
0
>235 C
2
10 kw/m

Çizelge 4.5. BSI için Güvenlik sınır limitleri [10].
Konveksiyon ısısı
 Suya doygun havada,
0
<30 dk: < 60C
 < %1 su,
0
1 dk: 180 C
0
 2 dk: 160 C
0
 4 dk: 140 C
0
 7 dk: 120 C
0
 12 dk: 100 C

Radyasyon
ısısı
 4 dk
2
=10 Kw/m
 >5dk:
2
< 2.5 Kw/m
 30 dk
2
= 2.5 Kw/m

GörüĢ mesafesi
 Küçük odalarda:
OD<0.2 m-1
GM: 5m
 Diğer odalarda:
OD<0.1 m-1
GM: 10 m
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5. CFD YAZILIMLARI ÜZERĠNDEN YANGIN ÜRÜNLERĠNĠN YAġAMSAL SINIR KRĠTERLERĠNĠN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Modellenen yangın senaryosu yolu ile yangın sonrasında çıkan yan ürünlerin oluĢturduğu ortamın
güvenlik kriterleri ve duman hareketi belirlenebilmektedir. Ġstenen verilere ulaĢabilmek amacı ile birçok
bilgisayar modeli geliĢtirilmiĢtir. Fire Dynamics Simulator (FDS), Smart Fire en yoğun kullanılan
yazılımlar olmakla beraber, aralarında CFX, FLUENT ve PHOENICS bu amaca yönelik çözüm veren
programlardır [4] Bu programlar ile gerçekleĢtirilen CFD çözümlemeleri, yangın anında oluĢabilecek
ortamın en iyi Ģekilde analiz edilmesini sağlamaktadır [14]. Cfd analizleri ile gerçekleĢtirilen “field”
modelleri çalıĢma alanını(domain) ısı, duman akıĢları ve sıcaklık değerlerinin analiz edilebilmesi amacı
ile küçük hücrelere ayırmaktadır. Bu hücreler (mesh) ne kadar küçük aralılarda yapılırsa o kadar
gerçek değerlere yakın veriler elde edilmektedir. CFD yazılımları ile yapılan modellemeler sonunda
görüĢ mesafesi, CO miktarı, duman yoğunluğu ve sıcaklık konusundaki tespitler elde etmek
mümkündür [15]. Yapılan bu simülasyonlarda daha çok dumanın hareketi gözlenmektedir. Belirli bir
süre boyunca devam eden yangın sonunda dumanın yangın mekanında kaçıĢ mesafesini ne kadar
doldurduğu, tavandan ne kadar yukarıda biriktiği ve ortamda oluĢan CO miktarının kaçıncı dakikadan
sonra insanları zehirleyeceği konsantrasyona ulaĢtığı belirlenebilmektedir. Bu durumda yapılan
simülasyon sonuçlarında küçük mekanlarda 10 m büyük mekanlarda 15 m kaçıĢ kapılarına kadar olan
mesafesini açık olmasının sağlanması, kısacası zeminden 2 m yüksekliğe kadar olan mesafenin
dumansız kalmasının sağlanması güvenli koĢulların oluĢtuğunu gösterir.

6. SONUÇ
Yangında insanların yaĢamlarını tehlikeye sokan en önemli unsur dumandır. GörüĢ mesafesinin
azalarak tahliyenin gecikmesinin ve sıcak dumanın solunması sonucu iç organlarda oluĢan yanık ve
iĢlev bozukluklarının ve ölümlerin temelinde duman bulunmaktadır.
Yangında duman tabakasının zeminden 2m’nin üzerinde birikmesi durumunda insanlar dumandan
etkilenmeden sağlıklı bir Ģekilde mekanı terk edebilirler. Dumanın tahliye boyunca bu yüksekliğin
altına düĢmemesi ancak uygun duman tahliye sisteminin seçilmesi sonucu gerçekleĢtirilebilir.
Yanmanın süresi boyunca zehirli gaz çıkıĢı devam eder. Yanan malzemelerin bileĢimleri bu zehirlilik
oranının artıp azalması ile ilgilidir. Plastikler, asitler ve karbon içeren tüm malzemeler yandıklarında
açığa çıkardıkları gazların solunması durumunda önce bilinç kaybı, öfori, ze zehirlenmelere yol açar.
Bu nedenle özellikle yangın riski yüksek olan mekanlarda yanınca zehirli gaz çıkarmayan
malzemelerin seçilmesine özen gösterilmelidir. Duman tahliyesini yapılması mekandaki karbon
konsantrasyonun düĢürerek ortam koĢullarını güvenli sınır değerlerinin altında tutulmasını
sağlayacaktır. Sıcak dumanın ortamdan uzaklaĢtırılması sıcaklığında bir miktar düĢürülmene de
yardımcı olmaktadır.
Tüm bu değerler, oluĢturulan yangın senaryolar doğrultusunda yapılan uygulamaların baĢarıya ulaĢıp
ulaĢmadığının belirlenmesi için önemli bir kriteri oluĢturmaktadır. Yangın ürünlerinin yaĢamsal sınır
kriterleler, Cfd çalıĢmalarında tasarlanan senaryolarda yapılacak tüm mimari ve mekanik uygulamalar
hatta malzeme seçimlerinin değerlendirilmesi için göz önünde tutulması gereken minimum değerleri
tanımlamaktadır.
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KONUT KULLANICILARININ İÇ ORTAM KONFOR
KOŞULLARINDAN MEMNUNİYETLERİNİN TESPİTİNE
YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
İzzet YÜKSEK
Esma MIHLAYANLAR
Tülay ESİN TIKANSAK

ÖZET
Yapılar, kullanılan yapı malzemelerinin doğru seçilmemesi, yapım tekniklerinin yanlıĢ uygulanması,
tasarım ve iĢçilik hataları, kullanım hataları, eksik bakım ve onarım gibi nedenlerle çeĢitli problemlerle
karĢı karĢıya kalmaktadır. Bu problemlerin önemli bir kısmı yapı fiziği kaynaklıdır. Isı, su-nem, ses
kaynaklı bu problemler yapılarda çeĢitli deformasyonlara sebep oldukları gibi kullanıcıların konfor
koĢullarını etkilemekte, yapının ve kullanıcısının sağlığını da bozmaktadır. Bunlarla birlikte iç hava
kalitesi de iç ortam konfor koĢulları arasında önemli bir etkendir. Özellikle son yıllarda “Hasta Bina
Sendromu (Sick Building Syndrom) olarak tanımlanan vakalar artmıĢtır. Bu durum iç ortam havasının
dıĢ ortam havası ile değiĢme oranının azalması dolayısıyla iç ortam hava kalitesinin bozulması ile
meydana gelmektedir.
Bu çalıĢmada, kullanıcılara ısıl, iĢitsel, görsel konfor koĢulları, tesisat ve yapı elemanlarını içeren
sorulardan oluĢan anket çalıĢması uygulanmıĢtır. ÇalıĢmanın amacı; konut yapılarında mevcut konfor
koĢullarının tespitini yapmak ve tespit edilen sorunlar için çözüm önerileri getirmektir.
Anahtar Kelimeler: Konfor koĢulları, Yapı fiziği, Konut.

ABSTRACT
Buildings are confronted with various problems such as selected not correctly of building materials
used, the misapplication of construction techniques, design and workmanship defects, usage
mistakes, inadequate maintenance and repair. An important part of these problems are due to the
building physics. These problems which induced heat, noise, water and humidity induced cause
various deformations in buildings. And negatively affected users' comfort conditions, and building users' health. Along with these, indoor air quality is also an important factor in the indoor comfort
conditions. Especially in recent years, "Sick Building Syndrome” cases increased. This situation
occurs, decrease the rate of change indoor air with outdoor air so that the deterioration of indoor air
quality.
Questionnaire was conducted to the users in this study. Questionnaire consisted of thermal, auditory,
visual comfort conditions, plumbing and building element problems. The aim of the study, make the
determination of comfort conditions in residential buildings and to propose solutions to the problems
have been identified.
Key Words: Comfort condition, Building physics, Residental buildings.
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1. GİRİŞ
Yapılarda yapım tekniklerine, kullanılan malzemelere, tasarıma göre değiĢmekle beraber farklı
seviyelerde yapı fiziği sorunları ortaya çıkabilmektedir. Sanayi devriminden sonra geleneksel yapıların
yerine hızlı bir Ģekilde üretilen yeni yapım sistemleri ve elemanları kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Müstakil
konutlardan apartman dairelerine, kâgir yapım sistemlerinden betonarme yapım sistemlerine geçiĢ
yapılmasıyla bu sorunlar artmıĢtır. Yeni yapı malzemeleri endüstri devrimi öncesi kâgir yapı
malzemelerine göre daha ince kesitli yapı elemanları oluĢmasını sağlamaktadır. Ancak bu sonuç daha
önce karĢılaĢılmayan sorunları ortaya çıkarmıĢtır. Ġnce yapı elemanları ile oluĢturulan bu sistemlerde
ısıl, iĢitsel vb. konfor Ģartları sağlanamaz hale gelmiĢtir. Bu sorunların artması bina sağlığı ve kullanıcı
konforu ile ilgilenen “Yapı Fiziği” alanındaki çalıĢmaların yoğunlaĢmasına neden olmuĢtur.
Ġnsanlar yaĢamlarının %85-90’ını kapalı mekânlarda harcamaktadırlar. Bu nedenle iç ortamların
konforlu ve sağlıklı bir çevreye sahip olması hayati önem taĢımaktadır. Yapıların özellikle de konutların
en uygun konfor koĢullarına sahip olması istenir. Yapıların kullanım aĢamasında yapı fiziği problemleri
yaĢamaması için yapı tasarımı aĢamasında bu ilkeler göz önünde bulundurularak yapı fiziği açısından
projelendirilmesine önem verilmelidir.
Ġnsanlar bulundukları ortamda, sürekli olarak konforlu bir çevre oluĢturma çabası içindedirler. Bu,
geçmiĢten beri yaĢamın her alanında görülmektedir. Konfor kullanıcıların içinde bulundukları
ortamdaki memnuniyetin bir göstergesidir. Sağlıklı, huzurlu ve verimli yaĢam için yapıların kullanım
amacına uygun olarak; ısı, nem, su ve ses ile ilgili bazı Ģartlara sahip olması gerekmektedir [1]. Konfor
Ģartlarının ve bunu etkileyen faktörlerin ve bu faktörler karĢısındaki malzeme davranıĢlarının çok iyi
bilinmesi bunun için teorik ve deneysel çalıĢmaların yapılması gerekmektedir.
ÇağdaĢ yapı tasarımında hedef kullanıcıların iklimsel konforu sağlanırken konfor Ģartlarından taviz
vermeden minimum enerji tüketimi ile sağlanmasıdır. Birincil enerji kaynaklarının tükenme endiĢesi,
fiyat artıĢları ve enerji elde edilmesi için fosil yakıtların tüketilmesi sırasında çevreye verilen zararlar
her sektörde enerji verimliliğinin mümkün olan en üst düzeye çıkarılmasını gerekli kılmaktadır. Bina
kabuğunda enerji verimliliği sağlamada öncelikle bina kesitinin doğru planlanmıĢ olması
gerekmektedir. Ġklimsel konfor Ģartlarını çeĢitli iklimlendirme sistemlerini kullanmak yerine doğal
yöntemlerle (kontrollü ve yeterli havalandırma vb.) sağlayarak enerji ihtiyacı en aza indirilmelidir.
Konu ile ilgili önceki çalıĢmalar incelendiğinde, Yüksel tarafından yapılan çalıĢmada, kamu kurumları
çalıĢanlarının kullanıcısı oldukları yapıların konfor koĢullarından memnuniyeti bir anket çalıĢması ile
ölçmüĢtür [1]. Benzer bir çalıĢmada Güler ve Ülkü bitiĢik nizam villa tipi konutlardaki, ısıl konfor, görsel
konfor, iĢitsel konfor koĢullarını bir anket çalıĢması ile tespit etmiĢtir [2].
Bu çalıĢmada 24 saatin büyük bölümünü geçirdiğimiz konutlarda kullanıcıların ısı, nem ve ses
bakımından konfor koĢulları ile ilgili memnuniyet derecelerini ölçmek hedeflenmiĢtir. Bu amaçla konfor
koĢullarının önemli parametreleri olan ısısal konfor, akustik konfor ile su ve nem sorunlarını içeren bir
anket hazırlanmıĢ ve bu anket Kırklareli ilinde 100 ayrı konut kullanıcısına uygulanmıĢtır.

2. KONUTLARDA KONFOR KOŞULLARI
Yapılarda kullanıcıların sağlıklı ve üretken olabilmeleri için ısısal, görsel, iĢitsel ve iç hava kalitesi gibi
konfor koĢullarının sağlanması gerekmektedir. Bu koĢullar kullanıcının içinde bulunduğu yapıdan
memnuniyetini belirlemektedir.
2.1. Isısal Konfor
KiĢinin çevresindeki ısısal Ģartlarda kendini konforlu hissettiği durumdur. Ancak ısısal konfor koĢulları
kiĢiden kiĢiye göre değiĢebilir ve çeĢitli faktörlerden etkilenebilir olduğundan nicelik olarak tek bir ısısal
konfor Ģartından bahsetmek mümkün değildir. Isısal konforu etkileyen faktörler tasarımcının kararları
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ile değiĢtirilebilen iç ortama ait “çevresel faktörler” (hava sıcaklığı, radyant sıcaklık, rölatif nem ve hava
hızı) ve kullanıcının tercihi ile belirlenen “kiĢisel faktörlerdir” (Giyim tarzı ve hareket düzeyi).
Ġnsanların çalıĢma verimlerini bulundukları ortamın sıcaklığı büyük oranda etkilemektedir. ÇalıĢma
ortamının ısıl Ģartları, insanların bedensel ve zihinsel üretim hızını etkilemektedir. Isıl konfor ve iç hava
kalitesi, bireyin bir ortamdaki ısıl Ģartlar içinde kendisini rahat hissetmesi ve bu Ģartlardan doğan sağlık
sorunları ile karĢılaĢmayacağı bir ortamın özellikleridir, insan sağlığı onun üretimini doğrudan etkileyen
bir faktördür. Eğer insan bulunduğu ortamın sıcaklığı nedeniyle hasta oluyorsa ya iĢe gidemeyecek, iĢi
tamamen aksayacak ya da iĢte bulunduğu ortamda daha verimsiz çalıĢacaktır.
Bu konudaki uluslararası standart ASHRAE 55–81 e göre ısısal konfor, kiĢinin ısısal ortamından
memnun olduğu koĢullar olarak tanımlanır. Bir grup insan, aynı ısısal konfor koĢullarının etkisinde
bırakılırsa, kiĢisel farklılıkları nedeniyle hepsinin aynı anda memnuniyet duyması olanaklı değildir.
Burada amaç, olabildiğince çok sayıda kiĢiyi hoĢnut edecek koĢulları sağlamak olmalıdır. Bu
standartlara göre, kullanıcıların % 80 veya daha fazlasının içinde bulundukları ortamı kabul edilebilir
buldukları koĢulları ısısal konfor koĢulları olarak tanımlamak doğru olmaktadır [3].
2.2. İşitsel Konfor
ĠĢitsel konfor; sesin nereden geldiğinin iĢitsel olarak algılanamaması ve iĢitsel rahatsızlıkların
giderilerek kiĢinin iĢitsel konforunun sağlanmasıdır [4]. Kapalı mekânlardaki iĢitsel konfor, mekânda
ses ve ses olaylarının rahatsızlık verecek düzeyde olmaması ile sağlanmaktadır [5]. ĠĢitsel konforun
sağlanmasında dıĢ ortamlardan kaynaklanan seslerin iç ortama girmesinin engellenmesi önem
kazanmaktadır. DıĢ ortam kaynaklı gürültüden etkilenilmemesinin en basit çözümü yapı yerini gürültü
kaynağından etkilenmeyecek Ģekilde seçilmesidir. Eğer bu yapılamıyorsa, gürültüyü önleyen peyzaj
düzenlemelerine ve mekân organizasyonunda gürültü yönünde tampon bölgeler oluĢturma yoluna
gidilebilir. Yapı elemanı tasarımında ise gürültüyü engelleyen (özellikle taĢ yığma duvar, kerpiç yığma
duvar gibi) ağır yapı elemanları tercih edilmelidir. Pencere ve kapı açıklıklarının yerinin
belirlenmesinde gürültü bir tasarım parametresi olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Ġç kaplama
malzemeleri ise mekânda oluĢan sesleri yansıtmamalı ve sesin içeride yankı yapmasına izin
vermemelidir. Darbe sesini sönümleyen yapı elemanları ise iĢitsel konfor koĢullarını daha da arttırır.
2.3.Görsel Konfor
Görsel konfor; görsel algılamanın eksiksiz bir biçimde yerine getirilmesi ve insanda rahatsızlık
uyandırmaması olarak tanımlanmaktadır [5]. Mekân içinde görsel konfor, görsel algılamanın rahatsız
edici ya da uzun sürede yorucu olmamasıdır.
Görsel konforun sağlanmasında mekân içerisinde aydınlatma yükünü azaltan önlemler alınmalıdır.
Tüm mekânlara gün ıĢığı girecek Ģekilde mekân organizasyonu yapılması ve pencere boĢluklarının
tasarlanması gerekmektedir. Ayrıca yapı elemanları sahip olduğu fiziksel özellikler nedeniyle ortamın
doğal aydınlatmasını iyileĢtirerek görsel konfora katkıda bulunabilir. Bu nedenle son kat kaplama
malzemelerinin mekâna uygun renkte ve gün ıĢığını yansıtan, mekânı aydınlatan renkte olması
gerekir.
2.4. İç Hava Kalitesi
YaĢamlarının büyük bölümünü geçirdikleri iç ortamlardaki havanın temiz ve taze olması, insanların
sağlıkları için çok önemlidir. Ġdeal bir iç hava kalitesi rahatsızlık, konforsuzluk hissi ve sağlık
sorunlarına neden olmayan havanın niteliği olarak açıklanabilir. Multidisipliner çalıĢmalar sonucu bina
içi hava kalitesinin insan sağlığına zarar verecek gazlar ve partiküllerle kirlendiği gözlenmiĢtir [6].
Ġç hava kalitesi üzerine yapılan çalıĢmalar; insanların maruz kaldığı hava kirleticilerin seviyesi, iç
havada izin verilen seviyeden 2 ila 5 kat daha fazla ve bazen de dıĢ havanın kirlilik seviyesinden 100
kattan daha fazla kirli olduğunu göstermiĢtir.
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Son birkaç on yılda, iç hava kirleticilerine olan maruziyetin çeĢitli faktörlere bağlı olarak arttığı
bilinmektedir, iyi yalıtılmıĢ yapılar, enerji tasarrufu nedeniyle azaltılmıĢ havalandırmalı yapılar, sentetik
yapı malzemelerinin ve mobilyalarının kullanımı, ve kimyasal formüle sahip kiĢisel hijyen ürünleri,
pestisitler ve ev temizlik ürünleri.
ASHRAE 62-1989 ve 2001 Standardında kabul edilebilir iç hava kalitesi “içinde, bilinen kirleticilerin,
yetkili kuruluĢlar tarafından belirlenmiĢ zararlı konsantrasyonlar seviyelerinde bulunmadığı, bu
ortamdaki insanların %80 veya daha fazla oranının, havanın kalitesiyle ilgili herhangi bir
memnuniyetsizlik hissetmediği hava” olarak tanımlanmaktadır [7-8].
ÇeĢitli etmenlerle kirlenen iç havanın, temizlenmesinin en basit yöntemi doğal havalandırma
yapılmasıdır. Doğal havalandırma iç mekânda bağıl nemi dengeler, kirlenmiĢ havayı dıĢarı atarak
mekân içerisine taze ve temiz hava girmesini sağlar ve serinletme ihtiyacı olan dönemlerde sıcak
havayı yapıdan uzaklaĢtırır. Mekanik sistemler kullanılmadan bu özelliklerin yerine getirilmesi, konfor
koĢullarını arttırdığı gibi enerji korunumu da sağlamaktadır.

3. KONUTLARDAKİ KONFOR KOŞULLARININ KIRKLARELİ İL MERKEZİ ÖRNEĞİNDE ANALİZİ
Bu çalıĢmada analiz edilecek konfor koĢulları akustik konfor, ısısal konfor ve ısısal konforun önemli bir
parçası olan su ve nem problemleri ile sınırlı tutulmuĢtur. Bu kapsamda, kullanıcı profiline, ısısal
konfor koĢullarına, ısı yalıtımı durumlarına, su ve nem problemlerine ve akustik konfor koĢullarına
yönelik sorulardan oluĢan beĢ bölümden oluĢan bir anket çalıĢması hazırlanmıĢtır.

3.1. Konutlarda Kullanıcı Profili
Konut kullanıcılarının memnuniyeti üzerine yapılan bu çalıĢmada anket çalıĢması 100 ayrı binada
oturan kullanıcılar ile yapılmıĢtır. Konut mahallinde birebir kullanıcılarla yapılan görüĢmelerde
katılımcıların % 67’si kadın % 33’ü ise erkektir. Anket çalıĢması konutlarda yüz yüze görüĢme Ģeklinde
yapıldığından katılımcılar arasında kadınlar çoğunluktadır. Kullanıcıların öğrenim durumları dağılımına
baktığımızda % 51 lise, %24 üniversite, %16 ilköğretim mezunu olup, %9’u okur-yazardır.

Grafik 1. Katılımcıların öğrenim durumu oransal dağılımı
Katılımcıların konut tiplerine baktığımızda %73’ü apartman, %27’si müstakil konut kullanıcısıdır. Konut
kullanıcılarının %54’ü 1-10 yaĢ arası konutlarda, %36’sı 10-20 yaĢ arası konutlarda ve %10’u da 20
yıldan daha yaĢlı konutlarda oturmaktadır. Konutlarda yaĢayan kullanıcı sayılarının dağılımları ise Ģu
Ģekildedir; %38 2 kiĢi, %22 6 kiĢi, %14 4 kiĢi, %12 3 kiĢi, %8 1 kiĢi ve %6 5 kiĢidir.
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Grafik 2. Konutlardaki kullanıcı sayısı oranları
3.2. Kullanıcıların Konutlardaki Isısal Konfor Koşullarına Yönelik Görüşleri
YaĢanılan konutların %58’i doğalgaz kombili, %36’sı merkezi ısıtma sistemli ve %6’sı da sobalıdır.
Kullanılan yakıt türü de ısıtma sistemine paralel olarak %58 oranında doğalgaz, %42 oranında da
kömürdür. Evin ısısal konfor koĢullarını etkileyen unsurlardan biri olan ısıtma sisteminden
memnuniyete yönelik soruya verilen cevaplara bakıldığında farklı derecelerde memnuniyet tespit
edilmiĢtir.

Grafik 3. Konutlardaki ısıtma sisteminden memnuniyet seviyeleri
Evinizde mevcut ısıtma sisteminin haricinde ek olarak ısıtmaya ihtiyaç duyuyor musunuz? Sorusuna
%23 evet, %77 hayır cevabı verilmiĢtir. Sobalı konutlarda oturanlar ile ısıtma sisteminden memnun
olmayan kullanıcılar ek ısıtma ihtiyacı hissetmektedir. Gün içerisinde en çok ısıtmaya ihtiyaç duyulan
zaman dilimi %56 ile akĢam
saatleri ve %34 ile sabah saatleridir. Ayrıca gece saatlerinde %6,
öğle saatlerinde de %3 oranında ısıtmaya ihtiyaç hissedildiği beyan edilmiĢtir.
Konutların ısıtılmasının ekonomik maliyetine yönelik olarak “Isınma için harcadığınız para için ne
söyleyebilirsiniz?” sorusuna %14 oranında “Az veriyorum orta derecede ısınıyorum.”, %66 “Çok
veriyorum, çok ısınıyorum.”, %20 oranında da “Çok veriyorum orta derecede ısınıyorum.” cevabı
verilmiĢtir.
Verilen cevaplar değerlendirildiğinde kiĢiler ısınma için çok ücret ödediklerini
düĢünmektedirler.

Bina Fiziği Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 2146 _______

Konutunuzun petek boyutlarında değiĢiklik yapmayı düĢünüyor musunuz? ġeklindeki soru ise %22
oranında evet, %78 oranında hayır karĢılığını bulmuĢtur. Yeterince ısınmadığını düĢünenler veya
daha ekonomik ısınacağını düĢünen kullanıcılar peteklerin boyutlarını arttırmanın bir çözüm yolu
olacağını düĢünmektedir.
Isıtma sistemi ve iç ortam koĢulları değerlendirildiğinde “Kendinizi konutunuzda ısıl konfor açısından
memnun hissediyor musunuz?” sorusuna verilen cevapların yüzdeleri memnun değilim %
6,
az
memnunum
% 4, orta derecede memnunum % 52, çoğunlukla memnunum % 28, memnunum
%10 Ģeklindedir. Memnun olmayanlar sobalı evlerde oturanlardır.

Grafik 4. Isıl konfor koĢullarından memnuniyet dereceleri
3.3. Kullanıcıların Konutlardaki Isı Yalıtım Durumuna Yönelik Görüşleri
Konutunuzun dıĢ duvarlarının ısı korunumu sağladığını düĢünüyor musunuz? Sorusu % 91 oranında
hayır, % 9 oranında evet karĢılığı bulmuĢtur. Bu soruya paralel Ģekilde “Binanızın dıĢ duvarlarında ısı
yalıtımı var mı? Sorusu da %8 oranında evet, %92 oranında hayır cevabı almıĢtır.
Isı yalıtımı konusunda farkındalığı ölçmeye yönelik olarak “Konutunuzda yaĢamaya baĢlamadan önce
konutun ısı yalıtım özelliklerini araĢtırdınız mı?” Ģeklinde sorulan soruya %4 evet, % 96 hayır cevabı
verilmiĢtir. Bu sonuç ta konut seçiminde ısı yalıtım özelliklerine yeterince önem verilmediğini
göstermektedir. Benzer Ģekilde ısı yalıtımının yapının hangi elemanlarında yapılabileceğine yönelik
olarak sorulan “Isı yalıtımı nerelerde yapılabilir?” dıĢ duvar
% 73, iç duvar % 27, pencere % 18,
çatı
% 6 ve döĢeme %2 oranında seçilmiĢtir. Yapı kabuğunun en fazla alanına sahip olan
duvarların yalıtması bilinci oluĢmuĢ olması önemlidir.
3.4. Kullanıcıların Konutlardaki Su ve Nem Problemlerine Yönelik Görüşleri
Yapı elemanlarını deformasyona uğratan ve iç ortam koĢullarını sağlıksız duruma sokabilen terlemeye
bağlı nem ve küflenme oluĢumuna yönelik olarak “Evinizdeki yapı elemanlarında (duvar, döĢeme,
tavan) küflenme veya terleme oluĢmakta mıdır?” sorusu sorulmuĢtur. KarĢılık olarak küflenme için %
64 evet, %36 hayır, terleme % 72 evet % 36 hayır cevabı alınmıĢtır. Bu sonuçlarla konutlarda nem ve
küf oluĢumunun önemli oranlarda mevcut olduğu anlaĢılmaktadır. Küflenme olayının % 27 oranında
mutfak, % 63 oranında banyoda oluĢtuğu, terleme olayının ise % 54 oranında salon, % 46 oranında
oturma odasında gerçekleĢtiği söylenmiĢtir. Küflenmenin kullanımdan kaynaklı nemin fazla olduğu,
buna paralel olarak ta pencere boyutlarının nispeten küçük olduğu mekânlarda, terleme olayının ise
gün içinde daha çok kullanılan mekânlarda gerçekleĢtiği anlaĢılmaktadır.
Konutlarda su yalıtımı problemi tespitine yönelik olarak “Evinizde su yalıtımı sorunu var mı?” sorusu %
65 oranında evet, % 35 oranında hayır cevabı almıĢtır. Bu da yapılarda çoğunlukla su yalıtım problemi
yaĢandığını göstermektedir. Su yalıtımı sorununun hangi mekânlarda oluĢtuğunun tespitine yönelik
olan soruya ise % 43 banyo, % 33 wc ve % 24 mutfak cevabı verilmiĢtir.
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Su problemlerinin kaynağını tespit etmeye yönelik olarak “Su problemi varsa kaynağı nedir?” sorusuna
verilen cevapların yüzdeleri ise Ģöyledir; % 42 seramik derzlerinden, % 32 yer süzgeci, wc taĢı, duĢ
teknesi vb. tefriĢ elemanlarından, % 26’sı da tesisat kaçaklarından kaynaklanmaktadır.
3.5. Kullanıcıların Konutlardaki Akustik Konfor Koşullarına Yönelik Görüşleri
Akustik konfor koĢullarına yönelik olarak üç adet soru hazırlanmıĢtır. Soruların ilkinde kullanıcılara
gürültü Ģikâyetleri olup olmadıkları sorulmuĢ ve % 89 oranında evet, % 11 oranında hayır cevabı
alınmıĢtır.
Gürültünün kaynağını tespit etmeye yönelik olarak “Gürültü komĢu dairelerden mi geliyor?” diye
sorulmuĢ ve %92 evet, % 8 hayır cevabı alınmıĢtır. Müstakil konutlarda oturanlar bu orandan
düĢülürse apartmanda oturanların tamamının gürültüden rahatsız oldukları söylenebilir. Gürültünün
kaynağını tespit etmeye yönelik “Hangi tür gürültü Ģikâyetiniz var?” sorusu yöneltilmiĢtir. En çok tercih
edilen konuĢma ve müzik sesleri olması daireler arası ses yalıtımı olmadığını göstermektedir.

Grafik 5. “Hangi tür gürültü Ģikâyetiniz var?” sorusunu verilen cevap yüzdeleri
Son olarak katılımcıların hangi yalıtım türüne daha fazla önem verdiklerini anlamak için “Konutunuzda
bulunmasını istediğiniz yalıtım türlerini önem derecesine göre sıralayınız.” Sorusu sorulmuĢtur.
Yalıtımın önem derecesi yüzde 50 si ısı yalıtımı olarak cevaplandırırken yüzde 23’ü su yalıtımı,
ardından yüzde 17 ile ses yalıtımı ve ardından en son olarak yüzde 10’u yangın yalıtımına önem
vermektedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Ülkemizde 4. Derece Gün Bölgesinde yer alan Kırklareli ilindeki kullanıcıların iç ortam konfor
koĢullarından memnuniyeti belirlemek üzere uygulanan anket çalıĢmasında kullanıcıların %78’i
konutların ısıtma sisteminden farklı derecelerde de olsa memnun olduklarını belirtmiĢlerdir. %9’u
memnun olmadığını, %13’ü ise az memnun olduğunu beyan etmiĢtir. Bu yüzdelere paralel olarak
kullanıcıların %23’ü mevcut ısıtma sistemine ek olarak ısıtmaya ihtiyaç duymaktadır. Konutların
%91’inde ısı yalıtımı yoktur ve buna paralel olarak kullanıcıların %92’si yapıların dıĢ duvarlarının ısı
korunumu sağlamadığını düĢünmektedir. Benzer Ģekilde kullanıcıların % 96’sı konutlarını kullanmadan
önce ısı yalıtımı olup olmadığını sorgulamamıĢtır. Ancak kullanıcıların %90’ı konutlarının ısısal konfor
koĢullarından memnundur. Isısal konfor koĢullarını etkileyen ortam havası içerisindeki nem hareketleri
ile ilgili sorulara verilen cevaplarda yapılarda önemli ölçüde nem hareketlerinin olduğu ve bu hareketler
sonucu yapı elemanlarında terleme ve yoğuĢma olaylarının görüldüğü anlaĢılmaktadır. Terleme ve
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yoğuĢmanın meydana gelmesinde yetersiz havalandırma, yapı elemanlarının yalıtım durumu ve
eleman kesitlerinin yanlıĢ oluĢturulması gibi unsurlar olduğu düĢünülmektedir.
Konut kullanıcılarının 2/3’ü su yalıtımı problemi yaĢamaktadır. Çoğunlukla banyo, wc gibi ıslak
hacimlerde ortaya çıkan bu sorunların kaynağı yaklaĢık 3/4 oranında su yalıtımı yapılmamasından
kaynaklanmaktadır.
Akustik konfor koĢulları yapılarda oransal olarak en üst seviyede olumsuz geri dönüt alınan unsur
olarak ortaya çıkmıĢtır. Kullanıcıların %92’si gürültüden Ģikâyetçidir. Kullanıcıların yaklaĢık 1/3’ü
konuĢma sesinden dahi rahatsız olmaktadır.
Sonuç olarak yapılarda ısı, su veya ses yalıtımına yönelik herhangi bir önlem alınmadığı tespit
edilmiĢtir. Bina sağlığı ve kullanıcı konforuna yönelik bu detayların düĢünülmemesi ve
uygulanmamasından dolayı çeĢitli konforsuzluklar tespit edilmiĢtir. Yapılarda istenilen konfor
koĢullarının sağlanması tasarım öncesinden baĢlayan bir dizi tedbirler gerektirmektedir. Yeni
yapılacak yapılarda ve özellikle mevcut yapı stokunun çok fazla olduğu ülkemizde kullanıcı konfor
koĢullarının sağlanması için yapılması gereken çalıĢmalardan biri yalıtım uygulamalarıdır. Özellikle
yalıtımsız bina stokunun çok fazla olduğu Ülkemizde mevcut yapıların konfor koĢullarının ve mevcut
yapı fiziği hasarlarının iyileĢtirilmesi ile enerji verimliliklerinin arttırılmasına yönelik olarak bu
uygulamaların doğru malzeme, sistem ve uygulama ile gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir. Ancak anket
uygulanan kullanıcıların yalıtım konusunda yeterli bilince sahip olmadığı anlaĢılmaktadır.
Daha konforlu konutlar elde edilmesi için kullanıcılarda yalıtım bilincinin geliĢtirilmesine öncelik
verilmelidir. Yalıtım konusunda farkındalık sahibi olan kullanıcılar yalıtımlı konutları tercih edecekler ve
yapı profesyonellerini daha uygun konfor koĢullarına sahip yapı üretimine zorlayacaktır. Böylece hem
kullanıcı açısından hem de ülke ekonomisi ve çevre etkileri açısından olumlu sonuçlar alınabilecektir.
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MĠMARĠ SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK ĠÇĠN BĠR DEĞERLENDĠRME
ARACI OLARAK BENZETĠM
Ahmet Vefa ORHON
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ÖZET
Analitik yaklaĢımların aksine benzetim modelleri, karmaĢık problemlerin modellenmesi ve çözümünde
daha etkili sonuçlar vermektedir. Bu nedenle, değiĢkenlerinin fazlalığı ve giriftliği nedeniyle doğal bir
karmaĢıklık içeren mimari uygulamalar için de benzetim kullanımı giderek yaygınlaĢmaktadır. Mimari
sürdürülebilirlik olgusu açısından bakıldığında, daha az malzemeyle, daha sağlam – dolayısıyla daha
sürdürülebilir – yapı sistemlerinin üretilmesine olanak sağlayan sonlu elemanlar yöntemi tabanlı
benzetim modelleri, yapıların enerji etkinliğini değerlendiren akıĢkanlar dinamiği tabanlı benzetim
modelleri gibi artık yaygınlaĢmıĢ benzetim uygulamaları dıĢında son birkaç yıldır, özellikle
sürdürülebilir yaĢam toplulukları için dinamik benzetim oyunları ve karar deneyleri gibi yeni benzetim
yaklaĢımları da kullanım bulmaya baĢlamıĢtır.
Bu çalıĢmada mimari uygulamalarda yararlanılan benzetim modelleri ve yazılımları sürdürülebilirlik
olgusu açısından irdelenmiĢtir. GeliĢim kararlarının sosyal geliĢmeyi, çevreyi ve ekonomiyi nasıl
etkilediğini göstermek üzere yararlanılan dinamik benzetim oyunları ve karar deneyleri gibi yeni
benzetim yaklaĢımlarının gelecekte hedeflenen sürdürülebilir yaĢam toplulukları için sundukları
potansiyel dıĢında geleceğin sürdürülebilir, akıllı binaları için kullanım potansiyelleri de ayrıca
irdelenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Mimari sürdürülebilirlik, Benzetim, Benzetim modelleme, Bina benzetimi

ABSTRACT
Simulation models are usually more effective than analytical models to solve complicated problems
and to aid in decision-making. That‟s why, simulation models are increasingly being used to solve
architectural problems that have complexity by their nature due to abundance and intricacy of their
problem variables.
With respect to architectural sustainability concept, building simulation is a powerful tool for enhancing
the environmental performance of buildings, simply aiming to use fewer resources and treat the
surrounding environment in a better manner. For example, finite elements analysis (FEA) based
building simulations for reducing the amount of materials used; computational fluid dynamics (CFD)
based building simulations for enhancing the energy efficiency of buildings. Beside these simulations
which have become largely accustomed by now, there are also new simulation approaches such as
dynamic simulation games to simulate sustainability of communities. In this paper, building simulation
models and software are discussed with emphasis to sustainability of buildings.
Keywords: Architectural sustainability, Simulation, Simulation modeling, Building simulation
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1. GĠRĠġ
“Benzetim, bir model üzerinde yapılan deneydir” [1]
Benzetim, gerçek, dinamik bir sistemin belirli bir zaman dilimindeki özelliklerini ve davranıĢlarını
(karakteristik) tahmin etmek üzere sistemin mantıksal, matematiksel ve sembolik bir modelinin
(benzetim modeli) geliĢtirilmesi ve bu modelin bilgisayar aracılığıyla gerçek sistem örnekleri üzerinde
değerlendirilmesi sürecidir. Ele alınan sistemdeki pek çok faktörün etkisinin aynı anda ve etkileĢimli
olarak incelenebildiği, aĢamalı olarak uygulanabildiği, esnek bir çözüm yöntemi sunması nedeniyle
benzetim, karmaĢık problemlerin modellenmesi ve çözümünde analitik yaklaĢımlara kıyasla daha etkili
sonuçlar vermektedir. Bu nedenle, değiĢkenlerinin fazlalığı ve giriftliği nedeniyle doğal bir karmaĢıklık
içeren mimari uygulamalar için de, benzetim kullanımı giderek yaygınlaĢmaktadır.

2. MĠMARĠ UYGULAMALARDA BENZETĠM KULLANIMI
Mimari uygulamalarda benzetim iki temel araç olarak kullanılır:
1. Analiz aracı (sistem üzerinde yapılacak değiĢikliklerin etkilerini tahmin etmek, sistemdeki
faktörlerin etkilerini ve birbirleriyle etkileĢimlerini incelemek vb. amaçlarla)
2. Tasarım aracı (sistemin performansını tahmin etmek, yeni fikir ve tasarımları modellenen
sistem üzerinde deneyerek tasarım amaçlı performans değerlendirmeleri yapmak vb.
amaçlarla)
Genel uygulamalar için benzetim kullanımının temel amaçları baĢlıca 6 kategoride toplanabilir [2][3]:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Değerlendirme: Belirlenen kriterlere göre sistem performansının değerlendirilmesi,
KarĢılaĢtırma: Önerilen sistem tasarımlarının veya politikaların karĢılaĢtırılması,
Tahmin: Önerilen koĢullar altında sistemin performansının tahmin edilmesi,
Duyarlılık Analizi: Sistemin performansı üzerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi,
Optimizasyon: En iyi performans değerini veren faktör kombinasyonunun belirlenmesi,
Darboğaz Analizi: Bir sistemde darboğazların belirlenmesi

Benzetim, mimari uygulamalarda da bu amaçların birisini ya da bir kaçını gerçekleĢtirmek üzere
kullanılır. Bu çalıĢmada yukarıda verilen amaçları, mimari bir ürün olan bina ölçeğinde gerçekleĢtirmek
üzere benzetim yaklaĢımı kullanılan yazılım araçları „benzetim kullanılan bina yazılımı’ (kısaca BKBY)
olarak anılacaktır.

3. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ĠÇĠN BENZETĠM KULLANILAN BĠNA YAZILIM
ARAÇLARI
Bilgisayar ile modelleme ve benzetim, binalarda etkileĢimli mimari, mekanik ve mühendislik
sorunlarının çözümü için güçlü bir araçtır [4]. Bina performans benzetimleri binalarda sera gazı
salınımlarının azaltılmasında, enerji tüketimlerinin ve bina konfor Ģartlarının önemli miktarda
iyileĢtirilmesinde uzun süredir kullanılmaktadır. Bu yaklaĢımda temel ilke, binaların bağımsız
tasarlanmıĢ alt sistem ve bileĢenlerin toplamı olarak değil de alt sistemlerinin dinamik etkileĢimiyle
biçimlenen bir bütün – bir varlık – olarak düĢünülmesidir (ġekil 1) [4].
Binalarda bilgisayarla benzetim ilk kez 1962 yılında, yer altı nükleer sığınaklarının felaket sonrası
kullanımına dair bir çalıĢmada – kullanıcılar ile sınırlı havalandırma koĢulları altındaki mekânın
duvarları arasındaki ısı ve nem transferinin saat bazında benzetimini yapmak üzere – kullanılmıĢtır [5].
Bu çalıĢmada bilgisayarla elde edilen veriler daha sonra „Simoc‟ (simulated occupant) adı verilen
insan benzetimleri ile test edilmiĢtir. Simoc‟lar, yüzeyi ortalama bir insanın vücut yüzey alanına eĢit,
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metal silindirlerin ıslak kumaĢ ile kaplanması ile yapılmıĢtır. Ġnsan vücudundan çıkan ısıyı ve su
buharını temsil etmek üzere ortalama bir insanın metabolizma ısısı (400 Btu/saat) kadar ısıtılan
Simoc‟lardan 4 tanesi ile kurulan temsili aile, bir yer altı sığınağına kapatılıp 14 gün boyunca
iĢletilerek, sığınağa konulmuĢ ölçüm cihazlarından saat-saat veri kaydedilmiĢtir. Sonuçta, elde edilen
verilerin, bilgisayar benzetimiyle uyumlu olduğu görülmüĢtür [5].
1960‟ların sonlarına doğru kullanıma giren GATE (Gas Application to Total Energy) yazılımı, binaların
yıllık enerji hesaplarında HVAC benzetimlerinin etkinliğini göstererek, sonraki dönemlerde DOE2,
TRNSYS, BLAST gibi benzetim kullanılan bina yazılımlarının önünü açmıĢtır [5][6].

Ġnsan

Ekipman

Bina

Dinamik EtkileĢim
Çevre
HVAC

ġekil 1. Bina modeli bağlamında alt sistemlerin dinamik etkileĢimi [4].
Genel olarak „mimari sürdürülebilirlik‟ biçiminde anılan olgunun bina ölçeğinde değerlendirilmesine
dönük olarak benzetim kullanımı, son yıllarda büyük bir geliĢim göstermiĢtir. A.B.D. Enerji Bakanlığı‟na
bağlı Enerji Etkinliği ve Yenilenebilir Enerji Ofisi tarafından 1996 yılında oluĢturulmaya baĢlanan “bina
enerji yazılım araçları dizini” [7] içersinde baĢlangıçta (Ağustos 1996) 50 adet bina yazılım aracı
listelenirken, Aralık 2014 itibariyle bu sayı 417‟e yükselmiĢtir. Bu dizinde binaların enerji etkinliğini,
yenilenebilir enerji kullanımını ve sürdürülebilirliğini değerlendirmek amacıyla yararlanılan
veritabanları, çalıĢma sayfaları, bileĢen ve sistem analizine ve bina enerji performansının
saptanmasına dönük benzetim yazılımları vb. bina yazılım araçları listelenmektedir. Bu dizinde yer
alan bina yazılım araçları arasında, benzetim tabanlı olanların sayısı 100‟e yakındır.
Sürdürülebilirlik olgusu açısından bakıldığında bu benzetim yazılımları kullanılarak bina ölçeğinde
Ģunlar yapılabilir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Binanın tüm enerji tüketimi & enerji bedeli tahmini (yaĢam döngüsü, yıllık, dönemlik vb.)
Binanın karbon ayak izinin tahmini
Binanın yaĢam döngüsü değerlendirmesi
Isıtma/soğutma kaynaklı enerji tüketimi & enerji bedeli tahmini
Binadaki HVAC sistemlerinin boyutlandırılması ve optimizasyonu
Binanın ısı performansının belirlenmesi
Binanın ısıl konforunun değerlendirilmesi
Sıcaklık dağılımının değerlendirilmesi
YoğuĢma sorunlarının analizi
Buhar difüzyon akıĢlarının analizi
Nem dağılımının değerlendirilmesi
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Ġç mekân hava kalitesinin değerlendirilmesi
ÇeĢitli kirleticilere göre bina içi kirlilik dağılımının belirlenmesi ve değerlendirilmesi,
Binanın doğal havalandırma potansiyelinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi,
Bina çevresindeki rüzgâr akımlarının binaya etkisinin değerlendirilmesi
Binanın günıĢığı kullanımına dair değerlendirmeler
Aktif/pasif güneĢ tasarımı
Binanın yenilenebilir enerji (GüneĢ, Rüzgâr vb.) potansiyelinin belirlenmesi
değerlendirilmesi
19. Binanın su kullanımına dair değerlendirmeler
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ve

Bina Enerji Benzetimi: BKBY araçları arasında en yaygın grup enerji benzetimi yapan yazılımlardır.
Bu yazılımlar temelde, HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning - Isıtma, havalandırma ve
hava Ģartlandırma) olgularının hesabına dönük olarak hesaplamalı akıĢkanlar dinamiği (HAD)
tabanlıdır. Binanın konumu, strüktürü, yapı malzemeleri, yapı kabuğu bileĢenleri, HVAC sistemleri vb.
parametreleri dikkate alarak binanın enerji tüketiminin belirli periyotlar için benzetimini yaparlar. Çoğu
benzetimde doğal havalandırma, gün ıĢığı kullanımı gibi parametreler de dikkate alınır. Benzetim için
genellikle uzun dönemli meteorolojik gözlemlerden derlenen gerçek iklimsel veriler kullanılır.
Bina enerji benzetimi yapan, yaygın ve ücretsiz yazılımlara örnek olarak EnergyPlus, eQuest, BEopt,
EPS-r, DeST (Designer‟s Simulation Toolkit), HEED (Home Energy Efficient Design), HOT2000
verilebilir; web üzerinden ücretsiz olarak kullanılan BuildingSim, Design Adviser gibi yazılımlar da
vardır. Enerji benzetimi yapan ticari yazılımlara örnek olarak DesignBuilder, BEAVER, BSim,
BuildingAdvice, TRNSYS (Transient System Simulation Program), ENER-WIN verilebilir. Bu yazılımlar
arasında gerek ücretsiz olmaları, gerekse de destekleyen kurumlar nedeniyle standard belirlemeleri
nedeniyle çok kullanılan dört tanesine – EnergyPlus, eQuest, BEopt, EPS-r – aĢağıda kısaca
değinilecektir.
EnergyPlus: A.B.D. Enerji Bakanlığı (DOE) tarafından desteklenip, sunulan yazılım, açık kaynak
kodlu, ücretsiz bir enerji etkinliği değerlendirme aracıdır. Ġlk kez kullanıma sunulduğu 2001 yılından bu
yana 120 ülkeden, 85,000 kullanıcı tarafından indirilen yazılım sürekli olarak geliĢtirilmektedir [7].
Yazılım, HVAC benzetimleri ile ısıtma, soğutma, havalandırma ve diğer enerji akıĢı benzetimleri
dıĢında, çok bölgeli hava akıĢları, ısı konforu, su kullanımı, doğal havalandırma ve fotovoltaik (FV)
sistem benzetimleri de yapabilir. Ayrıca, genellikle saatlik benzetim kullanan diğer yazılımların aksine
daha küçük zaman aralıkları için de hızlı ve etkin benzetim araçları sunar [8]. Bu yazılımın enerji
benzetim motorunu kullanan ticari yazılımlara örnek olarak DesignBuilder verilebilir.
eQuest (The Quick Energy Simulation Tool): A.B.D. Enerji Bakanlığı (DOE) için bilimsel araĢtırmalar
yürüten Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuarı (LBNL) tarafından desteklenen, ücretsiz bir yazılım
olan eQuest, „bina enerji kullanımı analiz aracı‟ olarak tarif edilmektedir [9]. Program A.B.D.‟de en çok
kullanılan bina enerji benzetimi yazılımları arasındadır; yılda yaklaĢık 10,000 kere indirilmektedir [7].
eQuest yazılımı, öncülü olan DOE-2 programının grafik ve tasarım yardımcılarıyla geliĢtirilmiĢ bir
sürümüdür. Yazılımda kullanılan DOE-2.2 bina enerji benzetimi, endüstri standardı haline gelmiĢtir. Bu
enerji benzetimini esas alan programlara örnek olarak Green Building Studio, BEopt yazılımları
verilebilir.
BEopt (Building Energy Optimization): Amerikan Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuarı (NREL)
tarafından sunulan, ücretsiz bir enerji analiz aracıdır. EnergyPlus ve eQuest (DOE-2.2) benzetim
motorlarını kullanan yazılım, konutlarda optimum maliyet etkinliğini tanımlamak ve konut tasarımlarını
değerlendirmek üzere enerji/maliyet analizleri yapıp, optimizasyon modunda çeĢitli tasarım
alternatiflerini karĢılaĢtırabilir. NREL, yeni veya mevcut konut yapılarında yapılacak enerji analizlerinin
hassas ve tutarlı olarak yapılabilmesi için gerekli benzetim kabullerini „Ev Benzetimleri Protokolleri‟
belgesinde tanımlamıĢtır [10]. Bu protokolü esas alan yazılımın dezavantajı sadece konut binalarıyla
sınırlanmıĢ olmasıdır.
ESP-r: 1974 yılından bu yana geliĢtirilen, açık kaynak kodlu, ücretsiz bir bina enerji ve performans
benzetimi yazılımıdır. Ġskoçya‟da bulunan University of Strathclyde baĢta olmak üzere altı kurum
tarafından desteklenmektedir [11]. BütünleĢik bir enerji modelleme aracı sunan yazılım enerji
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kullanımı, gaz emisyonları, günıĢığı kullanımı, doğal havalandırma, kirlilik dağılımı, FV cephe vb.
benzetimleri yapabilir (ġekil 2).

ġekil 2. ESP-r yazılımının ara yüzü [11].
Hesaplamalı AkıĢkanlar Dinamiği (HAD) Benzetimi: Sıvı ve gazların katı yüzeyler ile etkileĢimlerini
simüle etmek üzere hesaplamalı akıĢkanlar dinamiği (HAD) benzetimleri, bina yazılımlarında yaygın
biçimde kullanılmaktadır. Hava akıĢı, sıvı akıĢı, ısı akıĢı, ısı transferi, radyasyon, güneĢ radyasyonu,
nem, yoğuĢma vb. pek çok yapı fiziği olgusunun benzetimi için HAD benzetimleri kullanılır. HVAC
olgularının hesabı için HAD‟ne ihtiyaç duyulması nedeniyle bina enerji yazılımları da HAD tabanlıdır.
Yukarıda değinilen bina enerji benzetimi yazılımları dıĢında, HAD benzetimi kullanılan yaygın
yazılımlara örnek olarak scSTREAM, AnTherm verilebilir.
scSTREAM: 1984 yılından bu yana geliĢtirilen yazılım, mimari uygulamalarda çoğunlukla binaların
iklim kontrolünün analizinde kullanılmaktadır. Bu analizler yapı içindeki ve dıĢındaki hava ve ısı
akıĢlarına dair çevresel sorunların değerlendirilmesi için kullanılmaktadır.
AnTherm (Analysis of Thermal Behavior of Building Construction Heat Bridges): Binanın ısı
performansını değerlendirmek üzere Avrupa Standardlarını dikkate alan ticari bir yazılımdır. Binanın
ısıl konforunun ve ısı performansının değerlendirilmesi dıĢında binadaki ısı köprülerinin analizi, buhar
difüzyon dağılımının, yüzey yoğuĢmalarının analizi vb. yapı fiziği benzetimleri için de kullanılır.
Hava akıĢı hesapları yapabilen HAD yazılımları, bina çevresindeki rüzgâr akımlarının binaya etkisine
dair benzetimler yapmak üzere de kullanılabilir. Nitekim bina içerisindeki doğal havalandırmanın
değerlendirilmesine dönük hava akıĢı benzetimleri yapan yazılımlar genellikle bu amaç için de
kullanılabilmektedir [12]. Bina ve bina adası ölçeğinde rüzgâr benzetimleri için kullanılabilecek HAD
yazılımlarına örnek olarak scSTREAM, Ansys, Autodesk Flow Design verilebilir (ġekil 3).
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(b)

ġekil 3. (a) Ansys yazılımında rüzgâr basıncının bina adasında dağılımını gösteren benzetim grafiği.
[13] (b) Autodesk Flow Design yazılımında bir stadyumun içinde ve dıĢında rüzgâr akıĢ hızlarını
gösteren benzetimin anlık grafiği.
YaĢam döngüsü değerlendirmesi (YDD) benzetimi: YaĢam döngüsü değerlendirmesi (YDD) için
temel kavramlar ve benzetim yaklaĢımları, genel bir program çerçevesiyle birlikte Forsberg [14]
tarafından ortaya konmuĢtur. Binanın yaĢam döngüsü değerlendirmesi için benzetim kullanılan bina
yazılımlarına örnek olarak EQUER ve GaBi verilebilir.
EQUER: Çevresel göstergeleri dikkate alarak binanın yaĢam döngüsünün yıllık benzetimlerini yapar.
Yazılım, COMFIE isimli benzetim modeline bağlı olarak çalıĢmaktadır; bu binanın enerji gereksinimine
ve sıcaklık profiline dönük saat bazında hassas tahminler yapan bir enerji benzetim aracıdır.
GaBi 4: Veri kalitesinin değerlendirilmesine dönük olarak hassasiyet analizinde ve senaryo
hesaplamada Monte Carlo benzetimi kullanılmıĢtır [15]. Nitekim YDD için kullanılacak yazılım araçları
için genel kuralların ortaya konduğu çerçeve belgesinde [16] YDD yöntemi için önem taĢıyan belirsizlik
analizlerinde Monte Carlo benzetiminin kullanımı önerilen yöntemler arasındadır.
Fotovoltaik (FV) Benzetimi: Meteorolojik verileri de dikkate alarak FV sistemlerin tasarımı, enerji
üretimlerinin tahmini, fayda-değer analizi, yapı sitesine gelen güneĢ radyasyonun değerlendirilmesi vb.
amaçlarla kullanılan FV benzetim yazılımlarına örnek olarak Archelios PRO, PVcad, BlueSol verilebilir.
FV analiz amaçlı bu programlar dıĢında energyPlus baĢta olmak üzere yaygın enerji benzetim
yazılımları da genellikle daha genel maksatlı FV benzetimleri sunarlar; güneĢ yörüngesi
diyagramlarının belirlenmesine, gün ıĢığı kullanımının değerlendirmesine dönük analizler enerji
benzetim yazılımlarının çoğunda mevcuttur. Yenilebilir enerji (rüzgar, güneĢ vb.) kullanan bina elektrik
güç sistemlerinin benzetimi için AEPS System Planning, BuildingAdvice gibi yazılımlar kullanılabilir.

4. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE DÖNÜK DĠNAMĠK BENZETĠM OYUNLARI
Sürdürülebilirlik olgusuna dönük mimari problemlerde benzetimin bir tasarım ve analiz aracı olarak
bina ölçeğinde kullanımına olanak sağlayan bina yazılım araçları dıĢında özellikle son yıllarda
sürdürülebilirlik odaklı dinamik benzetim oyunları da potansiyel bir araç olarak karĢımıza çıkmaya
baĢlamıĢtır. Mikro ve hatta makro ölçekte yerleĢim alanları (site, kasaba, Ģehir vb.) için alınan geliĢim
kararlarının sosyal geliĢmeye, çevreye ve ekonomiye etkilerine dair uzun dönemli benzetimler yapmak
üzere yararlanılan dinamik benzetim oyunları, günümüzde sürdürülebilir yaĢam topluluklarının
oluĢturulması için bir araç olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu benzetim oyunlarına örnek olarak
Planit-Sustainability verilebilir. Bu etkileĢimli, dinamik benzetim oyunu Ġngiltere‟de 450 atölye
çalıĢmasında 6000 kullanıcı tarafından kullanılmıĢtır; bu benzetimde yerleĢime dair geliĢim kararlarına
takımlar halinde katılan katılımcılar verdikleri kararların yerleĢimin sosyal, ekonomik ve çevresel
sürdürülebilirliğine zaman içindeki etkilerini görme fırsatı bularak tecrübe edinirler [17] (ġekil 4).
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ġekil 4. Planit-Sustainability kullanıcıların yerel sürdürülebilir geliĢmeye dair tecrübelerini arttırmayı
amaçlayan, etkileĢimli, dinamik benzetim oyunudur [17].
Bu benzetim oyunlarından edinilen tecrübe sonraki süreçte „PlanIt OS‟ ismiyle anılan “ġehir ĠĢletim
Sistemlerinin (Urban Operating Systems)‟ yaratılmasına esin kaynağı olmuĢtur. ġehir iĢletim sistemi
(ġĠS) olarak anılan sistemlerin amacı geleceğin sürdürülebilir, akıllı Ģehirlerinin ve yaĢam
topluluklarının idaresi için ihtiyaç duyulacak, binalara ve Ģehir altyapılarına bütünleĢik, akıllı çözüm alt
yapılarının sağlanmasıdır [18]. ġĠS, geliĢtirilmesi için geri besleme sağlamak Kuzey Portekiz‟de
Paredes Ģehrinde denenmektedir [19]. Sistemin hedeflerinden biri akıllı binalara Ģehir çevresi
hakkında veri akıĢı sağlayarak binanın çevreyle etkileĢimini sağlamaktır. Böylece bina, Ģehirde elektrik
talebinin zirveye çıktığı anlarda elektrik kullanımını optimize etmek, kullanıcılarını trafik akıĢını
rahatlatmak üzere uygun park yerlerine ya da ulaĢım araçlarına yönlendirmek vb. iĢlevler
kazanacaktır. ġĠS, London City Havaalanı (Londra) gibi yapılarda da denenmektedir [19].

5. SONUÇ
Benzetim, karmaĢık sistemlerin tasarımı ve analizinde kullanılan en güçlü değerlendirme araçlarından
birisidir. Bu nedenle mimari uygulamalar için de benzetim kullanımı giderek yaygınlaĢmaktadır. Mimari
uygulamalarda benzetim kullanımının en önemli avantajı, yeni fikir ve tasarımların modellenen sistem
değiĢtirilmeden rahatça uygulanmasına, önerilen değiĢikliklerin mevcut sistemde analizine ortam
sağlayarak tasarım sürecini hızlandırması ve zenginleĢtirmesidir. Buna karĢılık dezavantajları
açısından bakılırsa; benzetim, geliĢtirilip kullanılan benzetim modelinin etkinliğiyle sınırlandırılmıĢ bir
çeĢit deneme-yanılma yöntemidir; bu nedenle özellikle optimizasyon amaçlı kullanımlarda optimum
çözümün üretileceğinin garantisi yoktur. Bu durumlarda alternatif çözümler ortaya koyarak optimum
sonuca en yakın çözümü seçmek kullanıcıya kalır.
Bilgisayar mimarisindeki geliĢmeler sayesinde gelecekte mimari sürdürülebilirlik olgusunun giderek
daha fazla önem kazanmasıyla birlikte, sürdürülebilirlik odaklı benzetim kullanımının neredeyse tüm
bina yazılımları için vazgeçilmez hale gelmeye baĢlaması ĢaĢırtıcı değildir. Nitekim herkesin ücretsiz
biçimde eriĢebileceği, pek çok üniversitenin ve ulusal laboratuvarların desteklediği, çalıĢmada
değinilen açık kaynak kodlu bina enerji benzetimi yazılımları ortaya çıkarken bu benzetimlerin bina
yazılımlarına standart biçimde katılabilmeleri için gerekli ortak altyapı da oluĢturulmaya baĢlanmıĢtır.
Örneğin: Yapı Bilgi Sistemi (BIM) içinde saklanan yapı bilgilerini benzetim araçlarının da aralarında
bulunduğu mühendislik analiz araçlarına kolaylıkla aktarmak üzere, dünyada BIM üreten baĢlıca
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yazılım firmaları bir araya gelerek 1999 yılından itibaren Green Building XML (gbXML) adını verdikleri
bir açık Ģema oluĢturmaya baĢlamıĢlardır [20].
ÇalıĢmada sürdürülebilirliğe dair bina yazılımları için referans olarak gösterilen A.B.D. Enerji
Bakanlığı‟nın bina enerji yazılım araçları dizini [7] içerisinde Aralık 2014 itibariyle listelenen 417
yazılım aracı içerisinde ne yazık ki Türkiye‟den hiçbir örnek yoktur.
YerleĢimlerin yerel sürdürülebilirliğine dair dinamik benzetim oyunları, çevresel kaynakların yönetimi
için uygun stratejilerin belirlenmesinde ve çevresel problemlerin dinamiklerinin değerlendirilmesinde
önemli bir araç haline gelmeye baĢlamıĢtır. Sonraki süreçte, bu benzetimler geleceğin sürdürülebilir,
akıllı Ģehirlerinin ve yaĢam topluluklarının idaresi için ihtiyaç duyulacak Ģehir iĢletim sistemleri (ġĠS)
için esin kaynağı olmuĢtur. Bina kullanıcılarının akıllı binalar aracılığıyla Ģehirle etkileĢimine olanak
tanıyan ve bu etkileĢimleri izleyen sistemler gelecekte yaygın biçimde kullanılmaya baĢladığında,
gerçeğe çok yakın sonuçlar veren Ģehir benzetimleri de mümkün olacaktır. Günümüzde bazı
yerleĢimlerde ve yapılarda denenmeye baĢlanan ġĠS, geleceğin binalarında yaygınlaĢtığında Ģehirle
bina etkileĢimini gerçeğe yakın biçimde benzetebilen bu yazılımlar sayesinde benzetim, sadece bir
analiz ve tasarım aracı olmaktan çıkıp binanın sürdürülebilir olarak iĢletilmesine de olanak tanıyan bir
iĢletim aracı haline gelecektir.

KAYNAKLAR
[1] Korn, G. A., Wait. C. W., “Digital Continuous- System Simulation”, Prentice-Hall, Englewood Cliffs,
N.J., 1978.
[2] Pegden, C. D., Shannon, R. E., Sadowski, R. P., “Introduction to simulation using SIMAN”,
Singapore: McGraw-Hill, 1995.
[3] Dengiz, B. “Benzetim”, www.baskent.edu.tr/~bdengiz/benzetimslayt-09/yenibenzetim1.ppt, eriĢim:
15.11.2014.
[4] Hensen, J. L. M., "Towards more effective use of building performance simulation in design", Proc.
7th International Conference on Design & Decision Support Systems in Architecture and Urban
Planning, Technische Universiteit Eindhoven, 2004.
[5] Kusuda, T., “Early history and future prospects of building system simulation”, Proc. Building
Simulation ‟99, International Building Performance Simulation Association – IBPSA, 2001, sf. 3-15.
[6] Ford, A., Modeling the Environment: An Introduction to System Dynamics Modeling of
Environmental Systems. Island Press, 2011.
[7] DOE–EERE, “Building Energy Software Tools Directory”, U.S. Department of Energy (DOE) –
Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE),
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/, eriĢim: 22.12.2014
[8] energyPlus, “EnergyPlus: The Most Powerful Predictor of a Building‟s Energy Efficiency”,
energyPlus FactSheet, 2010.
[9] DOE2, “The Home of DOE-2 based Building Energy Use and Cost Analysis Software”,
http://www.doe2.com/, eriĢim: 21.12.2014.
[10] Wilson, E., Metzger, C. E., Horowitz, S., Hendron, R. “Building America House Simulation
Protocols”, National Renewable Energy Laboratory – NREL, Technical Report, 2014.
[11] ESP-r, “ESP-r Overview”, University of Strathclyde Energy Systems Research Unit – ESRU,
http://www.esru.strath.ac.uk/Programs/ESP-r.htm, eriĢim: 20.11.2014.
[12] Jiang, Y., Alexander, D., Jenkins, H., Arthur, R., Chen, Q. “Natural ventilation in buildings:
measurement in a wind tunnel and numerical simulation with large eddy simulation“, Journal of
Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2003 , 91(3), sf. 331-353.
[13] Ansys, “Wind Engineering”, http://www.ansys.com/Industries/Construction/Wind+Engineering,
eriĢim: 29.12.2014
[14] Forsberg, P., “Modelling and Simulation in LCA”, CPM Technical Report, 2000.
[15] GaBi, “GaBi 4 Manual: Introduction to GaBi 4“, Mart 2003.
[16] UNEP SETAC, “Global Guidance Principles for Life Cycle Assessment Databases“, United
Nations Environment Program, 2011.
Bina Fiziği Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 2161 _______

[17] Planit-Sustainability, “planitsustainability: A Local Sustainable Development Learning Solution”,
Fact Sheet, PixelFoundation.
[18] PlanIT, “Living Planit”, http://www.living-planit.com, eriĢim:01.01.2015.
[19] PlanIT Valley, “PlanIT Valley – the living laboratory and benchmark for future urban communities”,
http://www.living-planit.com/design_wins.htm, eriĢim:01.01.2015.
[20] gbXML, “Open Green Building XML schema: a Building Information Modeling Solution for Our
Green World“ http://www.gbxml.org/, eriĢim: 26.12.2014

ÖZGEÇMĠġ
Ahmet Vefa ORHON
1971 yılı Balıkesir doğumludur. 1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık bölümünden mezun
olmuĢtur. Lisansüstü eğitimine aynı üniversitede Yapı Bilgisi anabilim dalında devam ederek 1995
yılında yüksek lisansını, 2003 yılında doktorasını tamamlamıĢtır. 1996 yılında DEÜ Mimarlık Fakültesi,
Mimarlık bölümü Yapı Bilgisi anabilim dalında araĢtırma görevlisi olarak akademik hayatına baĢlamıĢ,
2004 yılında Yardımcı Doçent olmuĢtur. Mimarlık bölümünde lisans ve lisansüstü dersleri dıĢında,
zaman zaman inĢaat mühendisliği bölümünde de lisans seviyesinde ders vermektedir. Basic
programlama dillerini (VB6, VB.Net) profesyonel seviyede bilmekte ve mimarlıkta parametrik tasarıma
dönük Geodel (GEOmetry Deriving/Defining Language) isimli bir yazılım geliĢtirmektedir. Malzeme,
sürdürülebilirlik ve parametrik tasarım konularında çalıĢmaktadır.
Müjde ALTIN
1974 yılı Ġzmir doğumludur. 1997 yılında DEÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü‟nü bitirmiĢtir. Aynı
üniversitenin Yapı Bilgisi Anabilim Dalı‟ndan 1999 yılında Yüksek Mimar ve 2005 yılında Doktor
unvanını almıĢtır. DEÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi Anabilim Dalı‟nda 1998-2006
yılları arasında AraĢtırma Görevlisi, 2006-2014 yılları arasında Yard. Doç. Dr. olarak görev yapmıĢ,
2014 yılından itibaren de Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır. Mimarlık Bölümü‟nde verdiği lisans ve
lisansüstü derslerinin yanı sıra, bazı dönemlerde ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü‟nde de lisans
seviyesinde “Yapı Elemanları” dersini vermektedir. Yapı bilgisi, enerji, yenilenebilir enerji kaynakları,
güneĢ mimarisi, sürdürülebilir mimarlık, binaların çevresel değerlendirilmesi ve yeĢil bina
değerlendirme sistemleri konularında çalıĢmaktadır.
.
.

Bina Fiziği Sempozyumu Bildirisi

TESKON 2015 / BĠNA FĠZĠĞĠ SEMPOZYUMU

Bu bir MMO
yayınıdır

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

AKDENĠZ ĠKLĠMĠ ĠÇĠN YÜKSEK PERFORMANSLI
BĠNA KABUĞU TASARIMINA YALITIM
KATMANININ DĠNAMĠK ETKĠSĠ

BURHAN YÖRÜK
AHMET ARISOY
ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

MAKĠNA MÜHENDĠSLERĠ ODASI

BĠLDĠRĠ

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

____________________ 2165 _______

AKDENĠZ ĠKLĠMĠ ĠÇĠN YÜKSEK PERFORMANSLI BĠNA
KABUĞU TASARIMINA YALITIM KATMANININ DĠNAMĠK
ETKĠSĠ
Burhan YÖRÜK
Ahmet ARISOY

ÖZET
Türkiye’de ve dünyada toplam enerji tüketiminin %30-40’ı binalarda olmaktadır. Bu tüketimin azalması
yönünde yoğun olarak çalıĢılmaktadır. Yüksek enerji performanslı binalar, sürdürülebilir binalar, sıfır
enerjili binalar gibi yeni kavramlar ortaya çıkmakta ve binalardaki, özellikle fosil kaynaklı enerji
tüketiminin mümkün olduğu kadar azaltılması ve hatta sıfırlanması hedeflenmektedir. Bunun mümkün
olabilmesi için alınabilecek önlemlerin arasında bina dıĢ kabuğunun uygun tasarımı büyük önem arz
etmektedir. Bu uygun tasarımın birinci öğesi dıĢ kabuğun ısıl yalıtımıdır. Yalıtım kalınlıklarının
artırılması, özellikle ısıtma amaçlı enerji tüketiminin azaltılmasında çok önemlidir. Isıtma ağırlıklı soğuk
iklimlerde yalıtım kalınlığı mümkün olduğu kadar artırılmalıdır. Ancak Akdeniz iklimi gibi sıcak
iklimlerde, soğutma sistemlerinin geliĢmesi ve yaygınlaĢmasıyla birlikte, yıllık enerji tüketiminde
soğutma amacıyla harcanan enerji daha büyük paya sahip olmaya baĢlamıĢtır. Soğutma amacıyla
sıcak iklimlerde harcanan enerji miktarının azaltılması için, yine mümkün olduğu kadar kalın bir
dıĢ kabuk yalıtım tabakasına gereksinim var mıdır?
Soğutma iĢin içine girdiğinde, dinamik bir yük karakteri ortaya çıkmaktadır. Yazın ve özellikle ara
mevsimlerde ısı kazancı gün içinde değiĢmekte ve belirli saatlerde bu kazanç, kayba dönüĢmektedir.
Bu durumda bina dıĢ kabuğunun dinamik davranıĢları önem kazanmaktadır. DıĢ kabuğun kütlesi
önemli bir parametre olmaktadır ve belirli dönemlerde dıĢ kabuğun ısı kaybedebilme özelliği olması
istenmektedir. Soğutma enerjisi tüketiminin azaltılması, dinamik karaktere uygun bir dıĢ kabuk
tasarımıyla mümkündür. Bu durumda dıĢ kabuk ısıl yalıtım kalınlığının artırılması tersine etki
yapabilmektedir. Hatta bazı durumlarda duvarın hiç yalıtılmaması daha iyi sonuç verebilmektedir.
Bu çalıĢmada yalıtım katmanının, özellikle Akdeniz iklim bölgesi için bina enerji performansında
belirleyici etken olan soğutma enerjisi ihtiyacına etkisi incelenmiĢtir. Yalıtımın kalınlığı yanında içten
veya dıĢtan yapılması, dıĢ duvar kütlesi gibi parametreler de çalıĢılmıĢtır. Bu amaçla örnek bir Ģehir ve
bina seçilerek bir “case study” yapılmıĢtır. ÇalıĢmada sayısal çözümlemeler, EnergyPlus programı ile
yapılmıĢtır. Belirli kabuller altında elde edilen çıktılar tartıĢılarak, belirli sonuçlara ulaĢılmıĢtır.
Isıtma ağırlıklı iklimler için geliĢtirilen stratejilerin soğutma enerjisi ihtiyacının azaltılmasında yeterli
olmadığı ve yıllık toplam soğutma enerjisi ihtiyacının iyileĢtirilmesi için soğutma durumunun dinamik
doğasından faydalanılması gerektiği ulaĢılan ana sonuçtur.
Anahtar Kelimeler: Isı yalıtım kalınlığı, Akdeniz iklimi, enerji tasarrufu

ABSTRACT
Energy consumption in buildings corresponds 30-40% of the total energy consumption in the World
and in the Turkey. There are extensive efforts in this direction. Energy efficient buildings, sustainable
buildings and zero energy buildings are new concepts and the target of all those new concepts is
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reducing fossil fuel originated energy consumption. Among the design strategies in this direction,
suitable design of the building outer skin has great importance. The very first element of this suitable
design is the thermal insulation of the walls. Increasing thickness of the thermal insulation layer is very
gainful for reducing the heating energy requirement for cold climates. However in hot climates like
Mediterranean region, with the developing and spreading air conditioning systems, the share of
cooling energy demand in annual total energy consumption is increasing. Do we need to increase
thermal insulation layer thicknesses to reduce the cooling energy consumption in hot climates
too?
When cooling is considered, dynamic characteristics of cooling load involve in the problem. In summer
and especially in intermediate seasons, heat gains change dramatically during the day and night and
the heat gain during day time turns to a heat lost during the night time. Dynamic behavior of outer
walls plays an important role in this case. Mass of outer skin is an important parameter in these
circumstances and the wall is needed to be able to lose heat at certain hours. Reducing cooling
energy demand can only be achieved by a suitable design of the outer skin of the building. Increasing
insulation thickness in this case can even act reversely.
Effect of insulation layer on thermal performance of buildings, especially in Mediterranean region, has
been investigated in this study. Applying insulation layer from inside or from outside, mass of walls
and other related parameters has been studied. A sample city (Ġzmir) and a sample building have
been selected and a case study has been studied. Numerical analyses have been carried out by using
Energy Plus package program. Based on the simplifying assumption, outputs have been discussed
and some certain conclusions have been reached. Strategies which are valid for heating weighted
climates cannot be applied directly for the cooling load reduction purposes. Suitable new design
strategies should be developed considering the dynamic behavior of the walls in hot climates.
Key Words: Thermal insulation thickness, Mediterranean climate, energy efficient buildings.

1. GĠRĠġ
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)’nın raporuna göre, Türkiye’de binalarda tüketilen toplam enerji 1973
yılında 117,19 milyar kWh olarak gerçekleĢirken, 2008 yılına gelindiğinde %124 artarak 262,86 milyar
kWh’a çıkmıĢtır [1]. Bu değer Türkiye’nin toplam enerji tüketiminin %30,3’üne denk gelmektedir.
Dolayısıyla binalardaki tüketilen enerjinin büyük bir kısmını oluĢturan ısıtma ve soğutma enerjisi
ihtiyaçlarında yapılacak bir iyileĢtirmenin, enerji ihtiyacının çok büyük bir bölümünü ithal eden Türkiye
için gerekli olduğu gerçeği yadsınamaz.
Binalarda ısıtma ve soğutma için harcanacak enerjinin büyük bir bölümü, bina kabuğundan olan ısı
kayıp ve kazançları ile gerçekleĢmektedir. Bu nedenle bina kabuğu, bina enerji performansının
artırılmasında büyük önem taĢımaktadır.
Yunanistan’da apartman binalarındaki enerji tasarrufu potansiyeli üzerine çalıĢma yapan Balaras ve
arkadaĢları, Yunanistan’daki 3 iklim bölgesi için duvarlar, çatı ve döĢemede yalıtımın iyileĢtirilmesi ve
düĢük infiltrasyon stratejileri geliĢtirilmesiyle %20-%40 oranında enerji tüketiminde iyileĢtirme
yapılabileceği sonucuna ulaĢmıĢlardır. Aynı çalıĢmada gölgeleme elemanları ve açık renk duvar ve
çatı kullanılarak soğutma yükünün %30’a kadar azaltılabileceği vurgulanmıĢtır [2].
Bu çalıĢmada yalıtım katmanının, özellikle Akdeniz iklim bölgesi için bina enerji performansında
belirleyici etken olan soğutma enerjisi ihtiyacına etkisi incelenmiĢtir. Yalıtım kalınlığı yanında yalıtımın
içten veya dıĢtan yapılması, dıĢ duvar kütlesi gibi parametreler çalıĢılmıĢtır. Bina kabuğu elemanları
olarak da duvarlar ve pencereler ele alınmaktadır. Çatı ve döĢemede yapılacak iyileĢtirmeler ile HVAC
sistemlerinde elde edilecek “aktif” tasarruflar bu çalıĢmanın kapsamı dıĢındadır. Bu nedenle sonuçlar
sadece “enerji ihtiyacı” cinsinden verilmiĢtir.
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2. METODOLOJĠ
ÇalıĢmada ilk olarak TS 825’e göre yalıtımı yapılan örnek bir bina ele alınmıĢ ve enerji ihtiyaçları
belirlenmiĢtir. Enerji ihtiyaçlarının belirlenmesi için EnergyPlus programı kullanılmıĢtır. Daha sonra
duvar yalıtımı ile ilgili analizler yine EnergyPlus programında yapılmıĢ ve duvar yalıtım kalınlığı, duvar
yalıtım yeri, duvar kütlesi gibi parametreler değerlendirilmiĢtir.
Bu çalıĢmanın kapsamı, bina enerji performansının iyileĢtirilmesinde bina kabuğunun etkisiyle
sınırlandırılmıĢtır. Dolayısıyla iklimlendirme sistemleri gibi aktif değiĢkenler göz önüne alınmamıĢtır.
Bina ısıl performansındaki değiĢim, ısıtma ve soğutma yüklerinin değiĢimi ile iliĢkilendirilmiĢ ve
çalıĢmada iklimlendirme sistemiyle ilgili bir sonuç verilmemiĢtir.
Analizler, dinamik etkilerin daha çok öne çıktığı soğutma ağırlıklı Akdeniz iklim bölgesinde yer alan
Ġzmir için yapılmıĢtır. Isıtma ağırlıklı iklimlerde yıl boyunca neredeyse sürekli bir ısı kaybı nedeniyle
statik bir davranıĢ söz konusudur. Bu durumda bina dıĢ kabuğunun dinamik özellikleri etkisiz
kalmaktadır. Örneğin, yalıtımın artırılması bu durumda iyi bir stratejidir. Hâlbuki soğutma ağırlıklı bir
iklimde gün boyu değiĢken bir davranıĢ söz konusudur. Gündüz ısı kazancı varken, gece ısı kaybı
olur. Bu durumda binanın ve onun dıĢ kabuğunun davranıĢları önem kazanmaktadır. Bu nedenle
dinamik etkilerin öne çıktığı bir iklim ele alınmıĢ ve bina dıĢ kabuğu ısıl performansı bu iklim için analiz
edilmiĢtir. Ġzmir, Akdeniz iklimi için soğutma ağırlıklı örnek bir Ģehirdir. Hava durumu bilgileri
EnergyPlus’ın kütüphanesinden alınmıĢtır.
Tavan, çatı ve döĢemede alınacak pasif önlemler bu çalıĢmanın kapsamı dıĢında tutulmuĢtur. Bu
yüzden binada döĢeme ve çatı adyabatik olarak kabul edilmiĢ ve binadaki ısı kaybının ve kazancının
sadece çalıĢma kapsamında yer alan duvarlar ve pencerelerden (dıĢ kabuktan) gerçekleĢmesi
sağlanmıĢtır. Ġnsan, aydınlatma ve cihaz kaynaklı iç yükler de aynı düĢünce ile dikkate alınmamıĢtır.
Dolayısıyla bu sonuçların daha çok konutlar için uygun olduğu söylenebilir.
Simülasyonda, ideal Ģartlarda, sürekli çalıĢan bir iklimlendirme sistemi kabul edilmiĢtir. ġartlandırılan
o
o
odalar ısıtma durumunda kıĢın gece 00.00-08.00 arası 16 C’de, gündüz 08.00-24.00 arası 21 C’de
tutulmaktadır. Isıtma sistemi, sıcaklıklar bu seviyelerin altına düĢtüğünde devreye girmektedir.
Soğutma durumunda ise yazın gece 00.00-08.00 arası mekanik soğutma kesilmekte ve gündüz 08.00o
24.00 arası ise soğutma sistemi yardımıyla iç hacimler 25 C’de tutulmaktadır.
Duvar ve pencere analizlerine, duvar yalıtım kalınlığının toplam ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyacına
etkisi incelenerek baĢlanmıĢtır. Bu bağlamda diğer bütün değiĢkenler sabit tutulup dıĢ duvar yalıtımı 0
cm ile 50 cm arasında değiĢtirilerek parametrik çözüm yoluna gidilmiĢtir.
Ġkinci analiz, duvar yalıtımının içeriden ya da dıĢarıdan yapılması durumunun simülasyonunu
içermektedir. Bu analizde, yine yalıtım kalınlığının 0 – 50 cm arasında parametrik olarak
değiĢtirilmesiyle toplam enerji ihtiyaçlarının nasıl değiĢeceği incelenmiĢtir. Ayrıca duvar kütlesi
parametrik olarak değiĢtirilmek suretiyle bunun enerji tüketimine etkisi incelenmiĢtir.

3. ÖRNEK BĠNA ANALĠZLERĠ
2

Simülasyona temel olarak, ġekil 1’de görüldüğü gibi iki katlı, toplam 512 m alana sahip, her biri 2,88
2
m ’lik 32 adet penceresi bulunan bir bina seçilmiĢtir.
Bina, yöne bağlı değiĢimleri ortadan kaldırmak için her yönde aynı uzunlukta 4 zonlu ve simetrik olarak
düĢünülmüĢtür. Ortada bir çekirdek zon bulunmamaktadır. Bu çalıĢmada ana hedef bina dıĢ
kabuğunun davranıĢları ve buradan hareketle uygun bina tasarımı olduğu için, çevreden etkilenmeyen
çekirdek zonun varlığı ihmal edilmiĢtir. Bu nedenle bu çalıĢma sonuçları konut tipi ve taban alanı fazla
olmayan binalar için daha geçerlidir. Pencerelerde, uygulamada en çok karĢılaĢılan ölçülerden biri
olan 160x180 cm’lik profil çerçeveler kullanılmıĢtır. Binanın pencere dıĢ duvar oranı %24’tür. Her bir
2
katta aynı özelliklere sahip 4 adet oda bulunmaktadır. 64 m alana sahip odalar 3 m tavan yüksekliğine
sahiptir.
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ġekil 1. Simülasyona temel alınan bina ve boyutları.
Baz alınan örnek bina TS825 esas alınarak tasarlanmıĢtır. Duvar ve pencerelerin toplam ısı geçiĢ
katsayıları standartta belirtilen sınırlar içinde kalmıĢtır. Kullanılan malzemelerin fiziksel özellikleri de
yine standart ekinde verilen tablolar temel alınarak belirlenmiĢtir.
Tablo 1. Örnek bina için dıĢ duvar bileĢenleri.
Yapı BileĢeni
DıĢ Sıva (Anorganik Esaslı Sıva
Harcı)
XPS Köpük Yalıtım Levhası
Hafif Betondan Duvar Plakası
Ġç Sıva (Kireç – Çimento Harcı)

Kalınlık
[m]
0,008

Yoğunluk
3
[kg/m ]
900

Ġletim Katsayısı
[W/mK]
0,35

0,05
0,05
0,02

265
800
1800

0,045
0,29
1

DıĢ duvar yapı bileĢenleri verilen Ģekilde seçilip, iç ve dıĢ taĢınım katsayıları TS825’de tavsiye edilen
2
2
değerler olarak sırasıyla 7,7 W/m K ve 25 W/m K olarak alındığında, duvarın toplam ısı geçiĢ
2
katsayısı 0,67 W/m K olarak hesaplanabilir.
3.1. Örnek Bina Ġçin Sayısal Sonuçlar
Örnek olarak belirlenen bina için ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyaçları, EnergyPlus programında 1
saatlik adımlarla 1 yıl boyunca hesaplanmıĢtır. Sonuçlar aylık toplamlar olarak Tablo 2’de görülebilir.
2

Sonuçlar incelendiğinde yıllık toplam ısıtma enerjisi ihtiyacının 6127 kWhısı /yıl (11,9 kWhısı /m yıl)
2
olarak, soğutma enerjisi ihtiyacının ise 34160 kWhısı /yıl (66,72 kWhısı /m yıl) olarak gerçekleĢtiği
görülmektedir. Burada söz konusu olan ısıtma ve soğutma ihtiyacı sadece dıĢ kabuktan (dıĢ duvar ve
pencereler) olan dıĢ ısı kazancı ve kaybına bağlı değerlerdir.
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Tablo 2. Örnek bina için aylık toplam enerji ihtiyaçları sonuçları.

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

Isıtma Enerjisi
Ġhtiyacı [kWhısı]
1577
1284
559
133
1
0
0
0
0
39
749
1785
6127

Soğutma Enerjisi
Ġhtiyacı [kWhısı]
280
411
1136
1616
4197
5760
6289
6352
5205
2156
619
141
34160

Aylık gerçekleĢen toplam enerji ihtiyaçları göz önüne alındığında Ġzmir için Ocak, ġubat, Kasım ve
Aralık ayları ısıtma sezonu, kalan aylar da soğutma sezonu olarak düĢünülebilir. Bu bağlamda Ġzmir ve
benzer Akdeniz iklimleri için soğutma enerjisi ihtiyacında yapılacak iyileĢtirmelerin binanın toplam
enerji performansına büyük oranlarda etki edeceği sonucuna ulaĢılabilir

4. DIġ DUVAR ANALĠZLERĠ
4.1. Duvar Yalıtım Kalınlığı Analizleri
Binalarda dıĢ duvarların ısı yalıtımı Avrupa Birliği ülkelerinde 30 yıldır zorunludur. Ancak bu süre
içinde ısı yalıtımı kalınlığı giderek artmıĢtır [3]. Buna paralel olarak ülkemizde de 1982’de ortalama 3
cm olan yalıtım kalınlığı, 1999’a gelindiğinde 5 cm’ye kadar çıkmıĢtır.
Duvar yalıtım kalınlığının enerji ihtiyaçları üzerine olan etkisi incelenmek üzere EnergyPlus
programında Ġzmir’deki örnek binada dıĢtan mantolama biçiminde yapılan yalıtım kalınlığı
parametrik olarak 0 cm’den 50 cm’ye kadar değiĢtirilerek sonuçlar ġekil 2’de gösterilmiĢtir.
Bina dıĢ duvarlarında herhangi bir ısı yalıtımı olmaması durumunda toplam ısıtma enerjisi ihtiyacı
21204 kWhısı/yıl, toplam soğutma enerjisi ihtiyacı ise 34389 kWhısı/yıl olarak gerçekleĢmektedir. Bina
duvarlarına TS825 standartına göre dıĢtan 5 cm yalıtım uygulandığı durumda ise değerler sırasıyla
6127 kWhısı/yıl ve 34160 kWhısı/yıl olmaktadır.
Bu sonuçlara göre duvarlara standartlara göre uygulanacak bir ısı yalıtımı ısıtma enerjisi ihtiyacında %
71’lik bir tasarruf sağlamaktayken soğutma enerjisi ihtiyacındaki azalma % 0,6 ile oldukça sınırlı
kalmaktadır. Dolayısıyla standartların yalıtım kalınlığının belirlenmesi hususunda ısıtma enerjisi
ihtiyacını temel alması anlaĢılabilir bir durum olarak görülmektedir.
Yalıtım kalınlığı standartta belirtilen değerin 2 katı olan 10 cm’ye çıkarıldığında; ısıtma enerjisindeki
tasarruf oranı %85 mertebesine çıkarken, soğutma için harcanacak enerjideki küçük de olsa artıĢ
dikkat çekmektedir. Tablo 3 incelendiğinde yalıtımın; soğutma enerjisi ihtiyacını, dıĢ sıcaklığın gece ve
gündüz yüksek değerlerde seyrettiği Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında azalttığı buna karĢılık
diğer aylarda artırdığı görülebilir. Bu sonuçlar Ġzmir için geçerli olmakla birlikte Akdeniz iklimine özgü
olarak alınabilir. Burada önemli ve etkili olan gece ve gündüz boyunca dıĢ sıcaklığın değiĢimidir.
GüneĢten ısı kazancının olmadığı gece saatlerinde dıĢ sıcaklık iç sıcaklığın ve dıĢ duvar sıcaklığının
altına düĢtüğünde dıĢarı ısı kaybı meydana gelmektedir. Eğer duvarlar dıĢtan yalıtımlıysa gece bu
kendiliğinden soğutma etkisi ve bunun yarattığı toplam soğutma ihtiyacındaki azalma
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gerçekleĢememektedir. Dolayısıyla yalıtım arttıkça doğal soğutma azalmakta ve toplam mekanik
soğutma ihtiyacı artmaktadır.
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ġekil 2. Yalıtım kalınlığına göre yıllık enerji ihtiyacı grafiği.
Tablo 3. Yalıtım kalınlığı ile binanın aylık soğutma enerjisi ihtiyacının değiĢimi.

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

0 cm kalınlık için
Soğutma Enerjisi
Ġhtiyacı [kWh]
235
349
925
1236
4014
6123
6826
6819
5337
1846
559
120
34389

10 cm kalınlık için
Soğutma Enerjisi
Ġhtiyacı [kWh]
321
462
1307
1853
4340
5770
6254
6331
5270
2378
708
163
35156

Yalıtım kalınlığının, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında soğutma enerjisi ihtiyacına pozitif etki
etmesi ile diğer aylarda negatif etki etmesinin nedeni iç-dıĢ sıcaklık farkının dinamiği ile ilgilidir. Bu fark
statik olarak 24 saat boyunca aynı iĢaretli kalıyor ve statik bir davranıĢ gösteriyorsa duvarların ısıl
yalıtımı; yaz veya kıĢ enerji ekonomisine olumlu bir katkı getirmektedir. Aksine bu sıcaklık farkı gün
içinde iĢaret değiĢtiriyor ve dinamik bir davranıĢ sergiliyorsa, dıĢ kabuğun ısıl yalıtımı binanın enerji
tüketimi açısından olumsuz etki yapmaya baĢlamaktadır. Bu sonuçlar ġekil 3,4 ve 5 incelenerek daha
iyi açıklanabilir.
Ele alınan duvarın ve zonun yönü de güneĢten olan kazançlar nedeniyle çok önemlidir. Bu grafiklerde
pozitif yönlü ısı geçiĢi, duvardan odaya olan toplam ısı geçiĢini göstermektedir. ġekil 3’de verilen
Temmuz ayında kuzey yönlü bir duvarda 1 haftalık ısı geçiĢi grafiği incelendiğinde; yalıtım olmaması
durumunda odaya olan ısı geçiĢinin (ısı kazancının) 10 cm yalıtıma göre daha fazla olduğu görülebilir.
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Soğutma enerjisi ihtiyacı bu dönemde yalıtımlı duruma göre artmaktadır. Ġncelenen hafta için
yalıtımsız durumda binanın bu duvarından olan ısı kazancı cebrik toplam olarak net 32,6 kWh iken,
yalıtım bu değeri 12,7 kWh değerine kadar düĢürmektedir. Söz konusu net ısı kazancı mekanik
soğutma sistemi tarafından dıĢarı atılacaktır. Aynı grafikte odanın gece döneminde ısı kaybının yani
doğal soğutmanın yalıtımsız halde kayda değer olduğu görülmektedir. Hâlbuki yalıtım yapıldığında
geceleri bu değer, yani doğal soğutma sıfıra yaklaĢmaktadır. Geceleri ısı kaybı (doğal soğutma)
yalıtımlı iken 0,3 kWh, yalıtımsız iken 10,4 kWh değerleriyle gerçekleĢmektedir.
Temmuz ayındaki bu haftada geceleri doğal soğumanın gündüz olan ısı kazancının yanında düĢük
kalması bu doğal soğuma etkisinin önemini azaltmaktadır. Temmuz ayında dıĢ hava sıcaklığı gece
çok az bir süre odanın iç sıcaklığı altına düĢmektedir, duvarlardan ısı kaybı suretiyle olan doğal
soğutma önemsiz kalmaktadır. Dolayısıyla bu duvarda, bu dönemde ısı yalıtımı yapılarak toplam
gerekli mekanik soğutma enerjisi ihtiyacında bir tasarruf sağlanabilir.

Toplam Isı Geçişi *kWh/h+

0,7
0,5
0,3
0,1
-0,1
-0,3
07/14
01:00:00

07/15
01:00:00

07/16
01:00:00

07/17
01:00:00

07/18
01:00:00

07/19
01:00:00

07/20
01:00:00

Gün
0 cm

10 cm

ġekil 3. Kuzey yönlü bir duvardan geçen ısının Temmuz ayı için yalıtım kalınlığına göre değiĢimi.
Tablo 4’de binadaki her bir zon için Mayıs ve Temmuz ayında incelenen bir hafta için sadece
duvarlardan olan toplam ısı kayıp ve kazançları sayısal olarak verilmiĢtir. Bu tablodan yönün,
mevsimin ve yalıtım olup olmamasının ısı kayıp ve kazançlarına etkisi net bir biçimde görülmektedir.
Isı kayıp ve kazancı sadece yalıtıma bağlı değildir. Mevsim ve yön de aynı zamanda göz önüne
alınmalıdır.
ġekil 4’de Mayıs ve Temmuz aylarında tipik bir hafta boyunca iç ve dıĢ sıcaklıkların değiĢimi
verilmiĢtir. Temmuz ayında mekanik sistem çalıĢmaktadır ve iç sıcaklıklar sabit bir değerde
tutulmaktadır. Mayıs ayında ise çoğu zaman mekanik sistemin çalıĢmasına gerek kalmamaktadır. Ġç
sıcaklıklar ölü band adı verilen mevsimler arası konfor sıcaklığı (21-25 ᵒC) bandında kalmaktadır.
ġekil 5’de Mayıs ayının bir haftası için Kuzey yönlü duvardan geçen ısılar ve ġekil 6’da yine aynı
dönemde Güney yönlü duvardan geçen ısılar grafik olarak verilmiĢtir. Sayısal değerler için Tablo 4’e
bakılabilir. Kuzey yönlü duvarda güneĢten kazançların olmaması nedeniyle ısı kaybı ve kazancı çok
büyük ölçüde iç ve dıĢ sıcaklıklar arasındaki farka bağlıdır. Ġncelenen zaman aralığında dıĢ sıcaklıklar
göreceli olarak düĢüktür. ġekil 5 incelendiğinde Kuzey yönlü duvardan bu dönemde gündüzleri bile ısı
kaybı olduğu görülmektedir. Ancak bu durum ısıtma yapılmasını gerektirmemektedir. ġekil 4’deki iç
sıcaklık değerlerine bakıldığında iç sıcaklığın ısıtma için belirlenen set değerinin üzerinde olduğu
görülmektedir. Yani bu duvardan bu dönemdeki olan ısı kayıplarının karĢılanması için mekanik bir
o
o
enerji harcanmasına gerek yoktur. Mekanik sistem iç sıcaklık 21 C veya 25 C set değerlerine
ulaĢtığında devreye girmektedir. Yalıtımın iyileĢtirilmesinin, ısı kaybını önemli ölçüde azalttığı yine aynı
Ģekilden görülmektedir ancak bu dıĢarıdan enerji talebinde bir değiĢikliğe neden olmamaktadır.
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10cm Yalıtım

Yalıtımsız

Tablo 4. Yalıtım durumu, yön ve mevsime göre, her dört zon için sadece duvarlardan olan haftalık ısı
kayıp ve kazançları.
Isı Kazancı
[kWh]

Mayıs
Isı Kaybı
[kWh]

Toplam
[kWh]

Isı Kazancı
[kWh]

Temmuz
Isı Kaybı
[kWh]

Toplam
[kWh]

GB zon
GD zon
KB zon
KD zon
Topla
m

71.8
20.9
13.2
7.7
113.6

-12.7
-64.0
-68.5
-66.7
-211.9

59.1
-43.1
-55.3
-58.9
-98.3

138.2
108.3
91.1
90.1
427.8

-28.7
-20.7
-21.4
-20.4
-91.2

109.6
87.6
69.7
69.7
336.6

GB zon
GD zon
KB zon
KD zon
Topla
m

34.1
8.1
3.1
4.8
50.1

-1.3
-4.7
-5.8
-7.7
-19.5

32.8
3.5
-2.7
-2.9
30.6

47.6
35.5
28.6
30.0
141.6

-2.5
-0.9
-0.5
-1.1
-5.1

45.1
34.6
28.1
28.9
136.6

ġekil 6’da Güney yönlü duvara bakıldığında ise aynı dönemde gündüzleri güneĢ nedeniyle önemli
ölçüde ısı kazancı olduğu görülmektedir. Yalıtımsız halde gece olan doğal soğuma, gündüz olan
kazançları kompanse etmektedir. Duvarlarda ısı yalıtımı yapıldığında hem kayıplar hem de
kazançlar azalmakta ancak bu durumda doğal soğuma, ısı kazançlarını karĢılayamadığı için
mekanik soğutma ihtiyacı doğmaktadır. Yani duvarların ısıl yalıtımı ters sonuç doğurmaktadır.

Hava Sıcaklığı *oC]

24
22
20
18
16
14
12

Hava Sıcaklığı *oC]

10
05/01
01:00:00

05/02
01:00:00

05/03
01:00:00

05/04
01:00:00

05/05
01:00:00

05/06
01:00:00

05/07
01:00:00

07/15
01:00:00

07/16
01:00:00

07/17
01:00:00

07/18
01:00:00

07/19
01:00:00

07/20
01:00:00

38
33
28
23
18
07/14
01:00:00

Dış Hava Sıcaklığı

İç Hava Sıcaklığı

ġekil 4. Mayıs (yukarıda) ve Temmuz (aĢağıda) ayları için bir haftalık iç ve dıĢ hava sıcaklıkları
değiĢimi.
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Toplam Isı Geçişi *kWh/h+

0,6
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0
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01:00:00

05/05
01:00:00

05/06
01:00:00

05/07
01:00:00

Gün
0 cm yalıtım (Kuzey)

10 cm yalıtım (Kuzey)

ġekil 5. Kuzey yönlü duvarlardan geçen ısının Mayıs ayı için yalıtım kalınlığına göre değiĢimi.

Toplam Isı Geçişi *kWh/h+

0,6
0,4
0,2
0
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-0,4
-0,6
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01:00:00
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01:00:00
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01:00:00
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01:00:00

05/05
01:00:00

05/06
01:00:00

05/07
01:00:00

Gün
0 cm yalıtım (Güney)

10 cm yalıtım (Güney)

ġekil 6. Güney yönlü duvardan geçen ısının Mayıs ayı için yalıtım kalınlığına göre değiĢimi.
Sonuç olarak, gerekli olan toplam mekanik soğutma enerjisi ihtiyaçları, soğutma yapılan 8 ay dikkate
alındığında, yalıtımsız durumda 33126 kWh, 10 cm yalıtım yapılması halinde ise 33503 kWh olarak
gerçekleĢmektedir (Tablo 3). Buradan bina dıĢ duvarlarının yalıtılması halinde, beklenenin aksine,
enerji tüketiminin 377 kWhısı/yıl daha da arttığı sonucuna ulaĢılmaktadır.
Soğutma sezonunda tek baĢına ara mevsimler (Mart, Nisan, Mayıs, Eylül ve Ekim) ele alındığında ise
bu fark daha da belirginleĢmektedir. Yalıtım uygulanmadığı durumda soğutma enerjisi ihtiyacı 13358
kWh, 10 cm yalıtımlı durumda ise 15148 kWh olmaktadır. Böylece bu aylarda; yalıtım yapılması, fayda
yerine, mekanik sisteme 1790 kWh değerine kadar ek yük getirmektedir.
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Bütün bunlar göz önüne alındığında, soğutma ağırlıklı Akdeniz ikliminde yıllık toplam soğutma
enerjisi performansının artırılması için yalıtım kalınlığının artırılması, doğru bir strateji olarak
görülmemektedir.
4.2. Duvar Yalıtım Yeri Analizleri
Isı köprülerinin olmadığı ideal bir durum düĢünüldüğünde, ısı yalıtımından en fazla, yalıtımın, ısı
giriĢinin olduğu yüzeye uygulanması halinde faydalanılmaktadır. Isı köprüleri olmaması halinde, ısıtma
ağırlıklı iklimlerde yalıtımın duvarın iç yüzeyine yapılması gerekirken, soğutma ağırlıklı iklimlerde dıĢ
yüzeye yapılması daha iyi sonuçlar vermektedir. Sadineni’nin çalıĢmalarında önerdiği bu durumun,
çalıĢmada göz önüne alınan Akdeniz iklimi için doğruluğu bu bölümün temelini oluĢturmaktadır [4].
Duvar yalıtımının içten ya da dıĢtan yapılmasının enerji ihtiyaçları üzerine olan etkisi incelenmek üzere
önceki yapılan simülasyonlar, yalıtım duvarın iç yüzeyine alınarak tekrarlanmıĢ ve sonuçlar
karĢılaĢtırmalı olarak ġekil 7’de verilmiĢtir.
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ġekil 7. Yalıtım yerine göre yıllık enerji ihtiyacı grafiği.
Yalıtımın, incelenen binada, duvar dıĢ yüzeyinden iç yüzeyine alınması yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacında
göz önüne alınabilecek herhangi bir değiĢikliğe neden olmamıĢtır. Ancak yine de durumu
iyileĢtirmemiĢ, çok hafif kötüleĢtirmiĢtir. Yalıtımın duvar iç yüzeyine alınması, referans alınan 5 cm’lik
2
yalıtım kalınlığı için 939 kWh/yıl (1,84 kWh/m yıl) mertebesinde dikkate değer ölçüde, yıllık soğutma
enerjisi ihtiyacında artıĢa neden olmuĢtur. Yalıtım kalınlığı arttıkça yalıtımın dıĢtan ya da içten
yapılması arasındaki fark git gide azalmakta iken en büyük fark yaklaĢık 1005 kWh/yıl ile 3 cm yalıtım
kalınlığında görülmektedir.
Yalıtım içten veya dıĢtan yapılmasının Akdeniz ikliminde soğutma enerjisi tasarrufundaki potansiyeli,
yıllık toplam enerji ihtiyaçlarından çok iyi görülememektedir. Ġçerden ve dıĢardan yapılan yalıtımın farkı
yine günlük ısı geçiĢi sonuçları incelendiğinde daha belirginleĢmektedir. ġekil 8, 3 cm yalıtım
kalınlığına sahip bir duvar için Mayıs ve Temmuz aylarındaki 1 haftalık toplam ısı geçiĢi grafiklerini
içermektedir.
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Mayıs ve Temmuz aylarındaki toplam günlük ısı geçiĢi grafiği incelendiğinde, içten yapılan yalıtımın
toplam ısı geçiĢinde etkisi görülebilir. Özellikle Mayıs ayında bu etki daha açık görülebilmektedir. Ġçten
yapılan yalıtım neticesinde gündüz olan ısı kazancı artmıĢ, buna karĢılık gece meydana gelen ısı
kaybı da artmıĢtır. Toplam soğutma ihtiyacı ise bu iki etkinin birbirini karĢılamasına bağlıdır. Temmuz
ayında yalıtımın içe alınması toplam soğutma ihtiyacını olumsuz etkilerken, Mayıs ayında soğutma
yükünü azaltma yönünde olumlu etkilemektedir.
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ġekil 8. Güney yönlü duvar için Mayıs (üst Ģekil) ve Temmuz (alt Ģekil) aylarında 3 cm kalınlığındaki
yalıtımın yerine göre (içte veya dıĢta olması) ısı geçiĢi değiĢimi.
Burada yalıtımın içten veya dıĢtan uygulanmasındaki farkı doğuran ana konu duvar kütlesi ve dıĢ
sıcaklık koĢullarının dinamik değiĢimidir. Statik bir durumda, yani sürekli ısı kaybı veya kazancı olması
halinde yalıtımın içten veya dıĢtan olması etkili değildir. Bu etki ısı kazancının günün sonunda ısı
kaybına döndüğü dinamik durumda görülmektedir. Bu nedenle yalıtımın yeri yine ancak Akdeniz iklimi
gibi dinamik değiĢimlerin olduğu iklimler için önemlidir. Soğuk Kuzey iklimleri için yalıtımın, ısı
köprülerinin etkisi de dikkate alınarak, dıĢtan bohçalama biçiminde yapılması daha doğrudur. Ancak
Akdeniz iklimi gibi bölgelerde yalıtım mutlaka dıĢtan yapılmalı, hatta gün içinde değiĢen dinamik
yalıtım kavramı geliĢtirilmelidir.
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4.3. Duvar Kütlesi Analizleri
ġekil 9 beton kütlesinin farklı değerleri ile yıllık soğutma enerjisi ihtiyacının değiĢimini göstermektedir.

Yıllık Soğutma Enerji İhtiyacı *kWh+
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ġekil 9. Ġzmir için duvar kütlesi ve yalıtım yerine göre yıllık toplam soğutma enerjisi ihtiyacı.
3

Burada betonun termal kütlesi, özgül ısısı sabit kalmak üzere yoğunluğu hafif durumda 300 kg/m , orta
3
3
durumda 800 kg/m ve ağır durumda 1600 kg/m değerleri alınarak değiĢtirilmiĢ ve sonuçlar
karĢılaĢtırılmıĢtır. Duvarın termal kütlesi arttıkça yalıtım yerinden bağımsız olarak soğutma enerjisi
ihtiyacında bir iyileĢme gözlemlenmektedir. Betonun termal kütlesi en iyi, yalıtımın hiç olmadığı
durumda sonuç vermektedir.
Tablo 5’de betonun ağırlığına göre soğutma enerjisi ihtiyacının aylık olarak değiĢimi verilmiĢtir.
3
Burada referans alınan yalıtımsız ve betonun yoğunluğunun 800 kg/m olduğu duruma göre termal
kütlenin 2 katına çıkarılması, yıllık toplamda 4239 kWh/yıl soğutma enerjisinden tasarruf
sağlamaktadır. Yalıtım kalınlığı arttıkça bu tasarruf miktarı azalmaktadır. Aylık sonuçlar incelendiğinde
beton kütlesinin duvarın dinamik davranıĢı üzerine etki ettiği görülmektedir. Statik durumda duvar
kütlesinin enerji tüketimine etkisi çok sınırlıdır. Kütlenin 2 katına çıkarılması ısıtma enerjisi ihtiyacından
sadece 812 kWh/yıl iyileĢme sağlamıĢtır. Ancak dinamik davranıĢ sergileyen Akdeniz iklimindeki
soğutma yükü üzerinde, duvar kütlesinin etkisi çok önemlidir. Bu kütle etkisi, yalıtımdan daha
büyüktür.
DıĢ hava sıcaklığının ortam sıcaklığının altında ve üstünde çok salınmadığı, daha çok üstünde kaldığı
yaz aylarında beton kütlesinin artmasının etkisinin sınırlı olduğu, ancak salınımın arttığı bahar
aylarında yaz aylarındaki tasarrufun neredeyse 2 katına çıktığı görülebilir. Örneğin Ağustos ayı için
kütlenin 2 katına çıkması 268 kWh bir tasarruf sağlarken, Ekim ayında bu miktar 570 kWh değerine
ulaĢmıĢtır.
Yapılacak yalıtımın yeri, betonun termal kütlesinin dikkate alınmasıyla birlikte anlam kazanmaktadır.
ġekil 10 ve 11’de Güney yönlü duvar için beton kütlesi ve yalıtım yerine göre Temmuz ayında toplam
ısı geçiĢi değiĢimi verilmiĢtir. Betonun yoğunluğunun, dolayısıyla termal kütlesinin azalması dıĢtan ve
içten yalıtım yapılması arasındaki farkın azalmasına neden olmaktadır. Beton yoğunluğunun 300
3
kg/m seviyesine düĢürülmesi, iki durumun neredeyse eĢit ısı geçiĢine neden olmasıyla
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sonuçlanmıĢtır. Bu durumda yalıtımın dıĢ yüzeyde bulunması iç yüzeyde bulunmasına göre çok az bir
faz gecikmesine neden olmuĢtur.
Beton yoğunluğunun 2 katına çıkarılması ile yalıtımın içten yapılması özellikle ısı kazancına oldukça
negatif etki etmiĢtir. Temmuz ayının incelenen haftası boyunca ağır beton kullanıldığında, dıĢtan
yapılan yalıtım ile gerçekleĢen toplam ısı kazancı 22,82 kWh, ısı kaybı ise 2,74 kWh olmaktadır.
Yalıtımın içten yapılması ile bu değerler sırasıyla 31,42 kWh ve 10,12 kWh olarak gerçekleĢmektedir.
Tablo 5. Ġzmir için yalıtımsız duvar halinde duvar kütlesine göre aylık soğutma enerjisi ihtiyaçları.
Hafif Beton Ġçin
Soğutma Enerjisi
Ġhtiyacı [kWh]
443
578
1422
1759
4508
6435
7073
7074
5740
2442
934
276
38684

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

Orta Ağırlıktaki Beton
Ġçin Soğutma Enerjisi
Ġhtiyacı [kWh]
235
349
925
1236
4014
6123
6826
6819
5337
1846
559
120
34389

Ağır Beton Ġçin Soğutma
Enerjisi Ġhtiyacı [kWh]
38
126
434
718
3518
5799
6543
6551
4954
1276
188
6
30150

Ağır beton kullanımındaki durumu ele aldığımızda toplam ısı kayıp ve kazançları birlikte
değerlendirildiğinde, dıĢtan yalıtımda ele alınan hafta için toplam 20,1 kWh, içten yalıtımda ise 21,3
kWh toplam soğutma enerjisi ihtiyacı olduğu görülebilir. Aradaki fark çok azalmakla birlikte, yine de
yalıtımın dıĢtan yapılması daha karlıdır.
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ġekil 10. Güney yönlü hafif kütleli duvar için beton kütlesi ve yalıtım yerine göre Temmuz ayında
toplam ısı geçiĢi değiĢimi.
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Toplam Isı Geçişi *kWh/h+
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ġekil 11. Güney yönlü ağır kütleli duvar için beton kütlesi ve yalıtım yerine göre Temmuz ayında
toplam ısı geçiĢi değiĢimi.

SONUÇ
Örnek bina, Ġzmir için TS 825’e uygun olarak modellendiğinde, ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyaçları
sırası ile 6127 kWh/yıl ve 34160 kWh/yıl olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu değerler göz önüne alındığında
Ġzmir ve benzer Akdeniz iklimleri için soğutma enerjisi ihtiyacında yapılacak iyileĢtirmelerin binanın
toplam enerji performansına daha büyük oranlarda etki edeceği sonucuna ulaĢılabilir.
Duvar yalıtım kalınlığı parametrik olarak incelendiğinde, TS 825 standardına göre yapılacak yalıtımın
ısıtma enerjisi ihtiyacında %71’lik bir iyileĢmeye sebep olduğu, buna karĢın soğutma enerjisi
ihtiyacındaki iyileĢmenin sadece %0,6’da kaldığı görülmüĢtür. Yalıtım kalınlığının standartta öngörülen
değerden daha fazla artırılması durumunda ise 7cm’den sonra ısıtma enerjisi ihtiyacında da kayda
değer bir değiĢikliğin olmayacağı sonucuna varılmıĢtır. Artan yalıtım kalınlığı ile soğutma enerjisi
ihtiyacındaki bir miktar artıĢ da dikkat çekmektedir. Bu duruma, özellikle bahar aylarında, dıĢ hava
sıcaklığının azalması esnasında binanın kaybedeceği ısının sınırlandırılması durumu neden
olmaktadır. Yazın sürekli ısı kazancının olduğu aylarda ise yalıtım kalınlığının iyileĢtirilmesi beklenildiği
gibi olumlu sonuç vermiĢtir. Bütün bunlar göz önüne alındığında, soğutma ağırlıklı Akdeniz ikliminde
yıllık toplam soğutma enerjisi performansının artırılması için yalıtım kalınlığının artırılması, doğru bir
strateji olarak görülmemektedir.
Yalıtımın incelenen binada duvar dıĢ yüzeyinden iç yüzeyine alınması ısıtma enerjisi ihtiyacında göz
önüne alınabilecek herhangi bir değiĢikliğe neden olmamıĢtır. Soğutma enerjisi ihtiyacında ise,
yalıtımın duvar iç yüzeyine alınması referans alınan 5 cm’lik yalıtım kalınlığı için 939 kWh/yıl artıĢa
neden olmuĢtur. Buradaki en büyük etki beton kütlesinden gelmektedir. Beton kütlesinde depolanan
enerji bu farkı yaratmaktadır.
Duvarın termal kütlesinin artması ile yalıtım yerinden bağımsız olarak soğutma enerjisi ihtiyacında bir
iyileĢme gözlemlenmiĢtir. Aylık soğutma enerjisi ihtiyacı sonuçları incelendiğinde beton kütlesinin
dinamik bir davranıĢ gösterdiği görülmüĢtür. DıĢ hava sıcaklığının ortam sıcaklığının altında ve
üstünde çok salınmadığı, daha çok üstünde kaldığı yaz aylarında beton kütlesinin artmasının etkisinin
sınırlı olduğu, ancak salınımın arttığı bahar aylarında kütlenin 2 katına çıkması ile yaz aylarındaki
tasarrufun neredeyse 2 katına çıktığı sonucuna varılmıĢtır.
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Ġçeriden ve dıĢarıdan yapılan yalıtım ile termal kütlenin birleĢik etkisi, günlük ısı geçiĢi sonuçları
incelendiğinde daha belirginleĢmektedir. Ġçten yapılan yalıtım neticesinde gündüz olan ısı kazancı
artmıĢ, gece meydana gelen ısı kaybı da yine benzer durumla dıĢtan yapılan yalıtıma göre
fazlalaĢmıĢtır. Beton yoğunluğunun 2 katına çıkarılması ile yalıtımın içten yapılması özellikle ısı
kazancına oldukça negatif etki etmiĢtir. Dolayısıyla büyük bir termal kütle ile içten yapılan yalıtımın
etkin bir Ģekilde kullanılması sonucunda, gece gerçekleĢen ısı kaybından mümkün olduğunca
yararlanılabileceği sonucuna ulaĢılmıĢtır.
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ÖZET
Bu çalıĢmada, doğal taĢınımın olduğu bir dikdörtgen kavite sayısal yöntemlerle analiz edilmiĢtir. Bu
tarz kaviteler çift cidarlı cephe (ÇCC) sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. ÇalıĢmadaki kavite,
3 m yüksekliğinde ve 1.5 m geniĢliğinde, eni ise 0.30 m olarak tanımlanmıĢtır. Bu kavite dıĢ ve iç
mekanı ısıl olarak kontrol edilebilir bir Ģekilde ayırmaktadır. Bu ortamlarla temas eden yüzeylerin
sıcaklıkları uniform olarak kabul edilmiĢ, diğer yüzeyler ise adyabatik olarak alınmıĢtır. Bu sıcaklık
değerleri yaz ve kıĢ koĢulları göz önüne alınarak sayısal çalıĢmada parametrik olarak tanımlanmıĢtır.
Sayısal modelin doğrulaması litaratürdeki deneysel çalıĢmalar baz alınarak yapıldıktan sonra,
kavitedeki akıĢ ve ısı transferine iliĢkin sonuçlar analiz edilmiĢtir. Buna göre doğal taĢınımda, yüzeye
yakın bölgelerdeki kaldırma kuvvetlerinin etkisi ve Rayleigh sayısına bağlı olarak Nusselt sayısındaki
artıĢ gösterilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Çift cidarlı cephe, Dikdörtgensel kavite, Hesaplamalı akıĢkanlar dinamiği (HAD)

ABSTRACT
In this study, natural convection within a rectangular cavity has been analyzed by using numerical
techniques. This type of rectangular cavities are extensively used in double skin facade (DSF)
buildings. The cavity is 3 m in height, 1.5 m in length and its width has been designed as 0.30 m. The
cavity separates the interior and exterior environments which can be controlled thermally.
Temperatures of surfaces in contact with these environments are assumed to be uniform, whereas the
temperatures of other surfaces are assumed to be adiabatic. These temperatures are defined
according to design temperature values for summer and winter conditions and described
parametrically in the study. After the numerical modeling has been validated based on the existing
experimental studies in the relevant literature, the results in terms of the air movement and heat
transfer in the cavity have been examined. Also, the heat transfer of the cavity and the air velocity
have been analyzed. In this regard, the effects of buoyancy force near to the surface and depending
on the Rayleigh number the increase in Nusselt number have been shown in natural air flow.
Key Words: Double skin facade, Rectangular cavity, Computational Fluid Dynamics (CFD)

1. GĠRĠġ
Sürdürülebilir, enerji etkin bina arayıĢı, mimaride gün geçtikçe belirleyici bir rol kazanmaktadır. Bu
yaklaĢım ulusal ve uluslararası boyutta bina performans standartlarını tanımlamakta ve dolayısıyla
mimari tasarım ve sürecinin gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda enerji kayıplarını
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minimuma indirmeyi ve kullanılan enerjiden maksimum düzeyde faydalanmayı hedefleyen yapı
kabuğu sistem arayıĢı üzerine yapılan araĢtırmalar mimari söylemde gittikçe önemli bir yer
kazanırken, yapı sektöründe çift cidarlı cam cephe sistemlerinin kullanımı küresel ölçekte
yaygınlaĢmıĢtır. Bu yaklaĢımın arkasında yatan temel varsayım çift cidarlı cephe uygulamalarının iklim
koĢullarını göz önüne alarak daha az enerji kullanabilme ve kontrollü havalandırma olanakları gibi
avantajlar sunduğudur.
Çift cidarlı cephe sisteminde iki cam cephe arasındaki havalandırma çeĢitli hava akıĢ modlarına göre
gerçekleĢtirilebilir. Bu cephe sistemleri havalandırma çeĢitlerine göre farklı gruplar altında toplanabilir
(Loncour vd., 2004). Bu gruplardan birisi; „Tampon Bölge‟ olarak adlandırılan havalandırma modunda
iç ve dıĢ cam cephe yüzeylerinin her ikisi de hava geçirimsizdir. Yani hava kanalında iç veya dıĢ
ortama herhangi bir hava giriĢ çıkıĢı söz konusu değildir. Bu tip bir ÇCC yaklaĢımı bu çalıĢmada
sayısal olarak incelenmiĢtir.

2. SAYISAL MODEL
Sayısal çalıĢmanın geometrisi ġekil 1‟de sınır koĢullarıyla birlikte gösterilmektedir. Test odasının
yükseklik, geniĢlik ve derinliği sırasıyla H = 3 m, W = 0.3 m ve L = 1.5 m‟dir. TH ve TC sabit
sıcaklıklarında tutulan yanal yüzeyler dıĢında kalan diğer tüm yüzeyler adyabatik olarak kabul
edilmiĢtir.
y (v)
W

TH
H

TC

x=0

→ T(y,z) = TH

x=W

→ T(y,z) = TC

y=0

→

y=H

→

z=0

→

z=L

→

x (u)

L

z (w)
ġekil 1. Sayısal çalıĢma geometrisi ve sınır Ģartları
Ġlgili korunum denklemlerinin belirlenmesi için oda içerisindeki akıĢ yapısının tespit edilmesi
gerekmektedir. Test odası içerisindeki Rayleigh sayısı yükseklik cinsinden aĢağıdaki Ģekilde
tanımlanabilir,

Ra H 

g
TH  TC  H 3
v

(1)
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burada havaya ait tüm termo-fiziksel özelikler ortalama sıcaklık değerinde alınmaktadır. ÇeĢitli sıcaklık
farkları için elde edilen RaH değerleri Tablo 1‟de verilmektedir. GeçmiĢ deneysel ve sayısal çalıĢmalar
8
incelendiğinde H/W oranının 3‟ten büyük olması ve Rayleigh sayısının 10 üzerinde olması
durumunda soğuk ve sıcak yüzeyler üzerinde türbülanslı girdapların oluĢtuğu görülmektedir. Bu
bağlamda test odası içerisindeki sayısal incelemelerde türbülans etkileri göz önünde
bulundurulmuĢtur.
Tablo 1. Farklı sınır koĢulları için RaH değerleri
Durum

ΔT

RaH

#1

25

7.24E+10

#2

15

4.73E+10

#3

10

3.29E+10

#4

7.5

2.52E+10

#5

2.5

8.78E+09

2.1. Korunum Denklemleri
Matematiksel modelin çözümünde kullanılacak korunum denklemlerinin indirgenmesinde aĢağıda
belirtilen temel kabuller yapılmıĢtır,
 AkıĢ türbülanslı, sıkıĢtırılamaz, Newtonyen, üç boyutlu ve kararlıdır,
 Havanın ısıl özeliklerinin sıcaklıkla değiĢimi ihmal edilmiĢtir. Yoğunluğun sıcaklıkla değiĢimini
modellemek için ise Boussinesq yaklaĢımı uygulanmıĢtır.
 Viskoz ısınma ve ıĢınım etkileri ihmal edilmiĢtir,
bu kabuller altında kütle, momentum ve enerji korunumdan elde edilen korunum denklemleri içerisinde
yer alan anlık hız ve sıcaklık değerlerinin yerine ortalama hız gradyanları ve türbülans yayınım
değerlerinin yazılmasıyla yeniden düzenlenmiĢ korunum denklemleri aĢağıdaki Ģekilde elde edilir:
Kütle
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Elde edilen bu denklemlerde türbülans etkileri ortalama hız ve sıcaklık değiĢimleriyle iliĢkilendirilmiĢtir.
Türbülans veya girdap viskozitesi daha önceden belirtildiği gibi akıĢa ait bir özeliktir ve hesaplama
bölgesi içerisindeki her bir çözüm noktası için yerel türbülans enerjisi (k) ve yayınım hızı (ε) cinsinden
elde edilebilir,

t   C 

k2

(7)



Bu çalıĢmada türbülans enerjisi ve yayınım hızı terimlerinin çözümünde k-epsilon türbülans modeli
ailesinden Realizable k-epsilon modeli uygulanmıĢtır. Realizable modelin klasik k-epsilon yöntemine
göre en önemli avantajı ayrılma, yeniden birleĢme ve karmaĢık ikincil akıĢların oluĢtuğu problemlerin
yüksek doğrulukta çözümlenebilmesidir (ANSYS, 2009). Realizable k-epsilon yönteminde yukarıda
verilen transport denklemlerinin yanı sıra türbülans kinetik enerjisi ve yayınım hızının belirlenmesi için
aĢağıdaki diferansiyel denklemler çözülmektedir,


t
  
k

t
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x j
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x j
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 k 
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(8)

(9)

Denklemlerde yer alan terimlerin ve sabitlerin detayları ANSYS-FLUENT teori kitabında bulunmaktadır
(ANSYS, 2009).
2.2. Ağ yapısı ve Çözüm yöntemi
Hesaplamalar kontrol hacimleri yaklaĢımını temel alan ANSYS-FLUENT paket programıyla
gerçekleĢtirilmiĢtir. Hesaplama bölgesi toplamda 1.25E+6 kontrol hacmine ayrılmıĢtır. Katı yüzeyler
üzerinde meydana gelecek yüksek gradyanları tespit edebilmek amacıyla bu bölgelerde kontrol
hacimleri sayıları arttırırmıĢtır. ġekil 2‟de oluĢturulan ağ yapısı gösterilmektedir.

(a)

(b)
ġekil 2. Ağ yapısı

(a) x-y düzlemi genel görünüm, (b) y-z düzlemi yakın görünüm
Korunum denklemlerinin çözümünde Patankar (1980) tarafından önerilen SIMPLE çözüm algoritması
uygulanmıĢtır. Basınç teriminin ayrıĢtırılmasında PRESTO yöntemi kullanılmıĢ, diğer transport
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denklemleri için ise QUICK (Leonard ve Mokhtari, 1990) ayrıĢtırma Ģeması uygulanmıĢtır.
-5
Çözümlemelerde tüm transport parametreleri için yakınsama kriteri 10 olarak belirlenmiĢtir.
2.3. Çözüm Yönteminin Doğrulanması
Mevcut geometri için çözümleme yapmadan önce uygulanan çözüm yönteminin doğrulanması
amacıyla literatürden benzer bir deneysel çalıĢma tekrarlanmıĢtır. King (1989) tarafından kurulan test
düzeneği için yükseklik, geniĢlik ve derinlik sırasıyla H = 2.5 m, W = 0.5 m ve L = 1.0 m‟dir. Deneysel
çalıĢmada sıcak ve soğuk yüzeyler sırasıyla TH = 77.2ºC ve TC = 31.4ºC sıcaklıklarında tutulmuĢtur.
10
Tanımlanan bu geometri ve sınır Ģartları için RaH = 4.6x10 olarak elde edilmektedir. Sistem
içerisindeki noktasal sıcaklık değerleri hareketli bir termokupl mekanizması yardımıyla elde
edilmektedir. Kullanılan sıcaklık ölçüm sensörleri için ölçüm hassasiyeti 0.2 K olarak belirtilmiĢtir. Hız
dağılımını elde etmek için ise Laser Doppler Anemometer (LDA) sistemi kullanılmıĢtır. Hız ölçümleri
için belirtilen belirsizlik ise 0.02 m/s‟dir. King (1989) tarafından gerçekleĢtirilen bu kapsamlı deneysel
çalıĢma çeĢitli araĢtırmacılar tarafından matematiksel modellerin doğrulanmasında tercih edilmektedir
(Choi vd., 2004 ve Lau vd., 2012).
Öncelikle sıcak yüzey üzerindeki hız profili ve yerel Nusselt sayısı değiĢimleri karĢılaĢtırılmıĢtır. ġekil
3(a)‟da z = L/2 ve y = H/2 için sıcak duvar üzerinde oluĢan hız profili deneysel ölçümlerle
karĢılaĢtırmalı olarak sunulmaktadır. ġekil 3(b)‟de ise yine z = L/2 için sıcak duvar boyunca elde edilen
yerel Nusselt sayısı değiĢimi referans çalıĢmayla karĢılaĢtırmalı olarak verilmiĢtir. Her iki karĢılaĢtırma
da mevcut sayısal sonuçların deneysel ölçümlerle uyumluluğunu göstermektedir. Bir diğer
karĢılaĢtırma ise z = L/2 düzlemi üzerinde elde edilen hız ve sıcaklık dağılımları için gerçekleĢtirilmiĢtir.
ġekil 4‟de Lau vd. (2012) tarafından elde edilen dağılımlar mevcut çalıĢmada elde edilen sonuçlarla bir
arada sunulmaktadır. Lau vd. (2012) türbülans modeli olarak Large-Eddy-Simulation (LES) kullanarak
zamana bağlı analiz gerçekleĢtirmiĢtir. Mevcut modelde ise zaman ortalamalı korunum denklemleri
üzerinden kararlı durum analizi gerçekleĢtirilmiĢtir. Uygulanan modeller arasındaki fark da göz önünde
tutulduğunda hız ve sıcaklık dağılımlarının benzerlik gösterdiği söylenebilir.

(a)

(b)

ġekil 3. Sıcak yüzey üzerindeki hız profili ve Nusselt sayısı değiĢimi

Bina Fiziği Sempozyumu Bildirisi

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

Lau vd. (2012)
Mevcut Analiz
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Mevcut Analiz
(b) Eş sıcaklık eğrileri

ġekil 4. z = L/2 düzlemi üzerindeki hız ve sıcaklık dağılımları

3. SAYISAL SONUÇLAR
ÇalıĢma kapsamında incelenen sınır koĢulları Tablo 1‟de verilmektedir. Buna göre Rayleigh sayısı
8.78E+09 ila 7.24 E+10 arasında değiĢmektedir. Rayleigh sayısının akıĢ ve ısı transferine etkisinin
incelenmesi amacıyla çeĢitli karĢılaĢtırmalı sonuçlar elde edilmiĢtir. Ġlk olarak z = L/2 düzlemi üzerinde
oluĢan akıĢ dağılımları ve eĢ sıcaklık eğrileri ġekil 5‟de sunulmuĢtur. Ġncelenen Rayleigh aralığı için
hız ve sıcaklık dağılımlarında çok küçük değiĢimlerin olduğu gözlenmiĢtir. EĢ sıcaklık eğrileri RaH =
8.78E+09 için düĢeye yakınken, artan Rayleigh sayıları için değiĢerek yatay çizgilere dönüĢtüğü
görülmektedir. Bunun sebebi de oda içerisindeki doğal taĢınım etkilerinin önemli derece değiĢmesidir.
Hız dağılımları incelendiğinde ise merkezdeki büyük sirkülasyon hücresinin artan Rayleigh sayısıyla
birlikte daraldığı ve üst/alt yüzeyler çevresinde ikincil sirkülasyonlar bölgelerinin oluĢtuğu
görülmektedir.
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#4
(RaH=2.52E+10)

#5
(RaH=8.78E+09)

ġekil 5. Farklı RaH sayıları için z = L/2 düzlemi üzerindeki akıĢ ve sıcaklık dağılımları
ġekil 6‟da Rayleigh sayısının sıcak yüzey üzerindeki yerel ve ortalama Nusselt sayısına etkisi
gösterilmektedir. Yerel Nusselt sayısı z = L/2 düzlemi üzerinde tanımlanan düĢey bir doğru için elde
edilmiĢtir. Beklendiği gibi artan Rayleigh sayıları için yerel ve ortalama Nusselt sayısı değerleri
artmaktadır. AkıĢ yapılarında belirgin bir farkın oluĢmamasından dolayı yerel Nussel sayılarının
değiĢimi de ötelenmiĢ eğriler Ģeklinde çıkmıĢtır.
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(a) Yerel Nu sayısı değişimi
(b) Ortalama Nu sayısı değişimi
ġekil 6. Sıcak yüzey için yerel ve ortalama Nusselt sayısı değiĢimleri

KAYNAKLAR
[1] ANSYS Inc, ANSYS-FLUENT 14.0 Theory Guide, 2009.
[2] Choi SK, Kim EK, Wi MW ve Kim SO. Computation of a turbulent natural convection in a
rectangular cavity with the low-reynolds-number differential stress and flux model, KSME
International Journal, 18, 1782-1798, 2004.
[3] King KJ, “Turbulent natural convection in rectangular air cavities,” Ph.D. dissertation, Queen Mary
College, University of London, 1989.
[4] Loncour, X., Deneyer, A., Blasco, M., Flament, G., and Wouters, P. Ventilated Double Skin
Façades. Belgian Building Research Institute (BBRI), Contributed Report 03, 2004.
[5] Lau GE, Yeoh GH, Timchenko V, ve Reizes JA, Application of dynamic global-coefficient subgridscale models to turbulent natural convection in an enclosed tall cavity, Physics of Fluids, 24,
094105 (2012).
[6] Leonard BP ve Mokhtari S, ULTRA-SHARP Nonoscillatory Convection Schemes for High-Speed
Steady Multidimensional Flow, NASA TM 1-2568 (ICOMP-90-12), NASA Lewis Research Center,
1990.
[7] Patankar SV, Numerical Heat Transfer and Fluid Flow, Hemisphere, Washington, D.C., 1980.

ÖZGEÇMĠġ
Tuğba ĠNAN
1985 yılı Malatya doğumludur. 2007 yılında SDÜ. Isparta Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık
Bölümünü bitirmiĢtir. Sonrasında ĠYTE. Mimarlık Fakültesi‟nde 2010 yılında Yüksek Mimar unvanını
almıĢtır. Su an aynı üniversitede Doktora yapmaktadır. 2009 yılından beri araĢtırma görevlisi olarak
çalıĢmaktadır. Çift cidarlı cephelerin enerji performansı, Çift cidarlı cephelerdeki tasarım parametreleri,
doğal aydınlatma, depreme dayanıklı mimari tasarım konularında çalıĢmaktadır.

Bina Fiziği Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 2191 _______

Mehmet Akif EZAN
Dokuz Eylül Üniversitesi (D.E.Ü.) Makina Mühendisliği Bölümü‟nü 2004 senesinde bitirmiĢtir. Aynı
üniversiteden 2006 yılında Yüksek Mühendis ve 2011 yılında Doktor unvanlarını almıĢtır. D.E.Ü.
Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik Anabilim Dalı‟nda Yardımcı Doçent olarak görev
yapmaktadır. Hesaplamalı akıĢkanlar dinamiği, faz değiĢim malzemelerinin karakterizasyonu ve faz
değiĢimli sistemlerin ısıl modellenmesi konularında çalıĢmaktadır.
Tahsin BAġARAN
Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olmuĢtur ve aynı üniversiteden
1995 yılında yüksek mühendis, 2002 yılında da doktor unvanını almıĢtır. 1993-2010 yılları arasında
aynı üniversitede araĢtırma görevlisi ve yardımcı doçent olarak çalıĢmıĢ, ardından da 2010 itibariyle
Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü‟nde yardımcı doçent olarak çalıĢmalarına devam
etmiĢtir. 2012 yılından itibaren doçent olarak aynı bölümde görevine devam etmektedir. ÇalıĢma
konuları, binalarda ısı transferi ve akıĢ, bina enerji performansı, ısıl enerji depolama ve ısıl konfor
üzerinedir.
Aytunç EREK
1966 yılı Ġzmir doğumludur. 1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü‟nü
bitirmiĢtir. Aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü, Termodinamik ABD „dan 1993 yılında yüksek
lisans ve 1999 yılında doktora derecelerini almıĢtır. 2014 yılından beri Dokuz Eylül Üniversitesi Makine
Mühendisliği Bölümü‟nde Prof. Dr. olarak görev almaktadır. Sayısal akıĢkanlar mekaniği, faz değiĢimli
ısı transferi uygulamaları, katı modelleme ve ısıl analiz konularında çalıĢmaktadır. . .

Bina Fiziği Sempozyumu Bildirisi

TESKON 2015 / BĠNA FĠZĠĞĠ SEMPOZYUMU

Bu bir MMO
yayınıdır

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

ĠZMĠR’DE BULUNAN BĠR KONUTTA ÖLÇÜLEN
HAVA SIZDIRMAZLIK DEĞERĠNĠN YILLIK
ISITMA AMAÇLI ENERJĠ TÜKETĠMĠ ÜZERĠNE
ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ

CEM DOĞAN ġAHĠN
ZEYNEP DURMUġ ARSAN
GÜLDEN GÖKÇEN AKKURT
ĠZMĠR YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ

MAKĠNA MÜHENDĠSLERĠ ODASI

BĠLDĠRĠ

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

____________________ 2195 _______

ĠZMĠR’DE BULUNAN BĠR KONUTTA ÖLÇÜLEN HAVA
SIZDIRMAZLIK DEĞERĠNĠN YILLIK ISITMA AMAÇLI ENERJĠ
TÜKETĠMĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Cem Doğan ġAHĠN
Zeynep DURMUġ ARSAN
Gülden GÖKÇEN AKKURT

ÖZET
Türkiye‟de binaların enerji verimli iyileĢtirilmesi çalıĢmaları Binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği‟nden sonra hız kazanmıĢtır. Ancak, bu iyileĢtirmelerin büyük bir çoğunluğu binaların ısıl
kabuğunda yapılan yenilememelerdir. Bu çalıĢmada Ġzmir‟de çok katlı bir apartman bloğunda yer alan
bir konutun hava sızdırmazlık değeri fan basınçlandırma (blower door) metodu ile ölçülmüĢtür. Yapı
kabuğunda hava kaçaklarının meydana geldiği yerler termal kamera yoluyla belirlenmiĢtir. Konut
yapısı, güvenilirliği doğrulanmıĢ bir bina enerji simülasyon aracı ile modellenmiĢtir. Daha sonra bu
model konutun aylık tüketim değerleri ve iç ortam sıcaklığı ile kalibre edilmiĢtir. Tespit edilen hava
-1
sızdırmazlık değerinin 0.5 h iyileĢtirilmesinin konutun yıllık mekan ısıtma amaçlı enerji tüketimi
üzerine olan etkisi bina enerji simülasyon aracı yardımıyla belirlenmiĢtir. Sonuçlar, hava sızdırmazlık
değerindeki iyileĢtirmenin yıllık enerji tüketiminde %3‟lük bir azalma sağladığını gösterirken, bu değer
ısı yalıtımının eklenmesi sayesinde %13‟tür.
Anahtar Kelimeler: Hava sızdırmazlığı, fan basınçlandırma (blower door) yöntemi, bina enerji
performansı, kalibrasyon.

ABSTRACT
Energy efficient retrofit of existed buildings in Turkey has accelerated after the Directive on Building
Energy Performance was initiated. Yet, the majority of the retrofitting applications were centralised
around those related with the buildings‟ thermal envelope. In this paper, air tightness performance of a
flat in the multistorey apartment block in Ġzmir was measured by fan pressurisation (blower door)
method. Air leakage areas in the building envelope were also identified using IR thermography. The
residential building was modelled with a validated building energy simulation tool. After, the model was
calibrated via monthly fuel utility bills and measured hourly indoor dry-bulb temperatures. The
influence of weather stripping of the building envelope down to 0.5 ACH@50Pa average infiltration
rate on the annual energy use for space heating was determined via building energy simulation tool.
Results show that air tightening of the building envelope reduced the energy consumption by 3% while
addition of external insulation by 13%.
Key Words: Fan pressurization method (blower door), building energy performance, air tightness,
calibration.
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1. GĠRĠġ
Türkiye enerji ihtiyacını karĢılamada ithalata bağımlı bir ülke konumundadır. 1990‟dan 2010‟a
gelindiğinde birincil enerji talebi 53 TEP‟ten 109 TEP‟e yükselmiĢtir [1]. Enerji talebinin %70‟inin
ithalatla karĢılandığı düĢünüldüğünde, enerji tasarrufunun önemi bir kez daha vurgulanmalıdır.
Binaların enerji tüketimi, Türkiye‟deki toplam enerji tüketimin yaklaĢık %34‟üne karĢılık gelmektedir [2].
Bu oranın azaltılması yönünde ilk olarak atılan adım olarak, 2000 yılında yürürlüğe giren Binalarda Isı
Yalıtım Yönetmeliği (TS825) gösterilebilir [3]. Daha sonra, bu adımı Binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği (BEP) takip ederek enerji verimliliği çalıĢmaları hız kazanmıĢtır [4]. Türkiye‟deki nüfusun
yaklaĢık %67 sinin 2000 yılından önce yapılmıĢ binalarda yaĢadığı düĢünülürse, mevcut binalarda
yapılacak enerji verimliliği çalıĢmalarının büyük bir enerji tasarruf potansiyeline sahip olduğu
söylenebilir [5].
Binalarda oluĢan ısı kazanç veya kayıpları genellikle binanın ısıl kabuğundan olan iletim ve taĢınım
(duvarlardan, çatıdan, döĢemeden, pencerelerden) ve enfiltrasyon (bina kabuğunda varolan çatlaklar
ve açıklıklar ile kapı ve pencerelerden) yolu ile meydana gelmektedir. Ancak, binalarda yapılan enerji
verimli iyileĢtirme çalıĢmalarının büyük bir çoğunluğunda binanın “ısıl” kabuğunda yapıldığı
enfiltrasyon kayıpları üzerinde gerektiği kadar durulmadığı görülmektedir. Enfiltrasyon ile ısı
kayıp/kazanç hesabında hava sızdırmazlık değerinin bilinmesi doğru hesaplama için önemlidir.
-1
TS825‟te yapılan hesaplamalarda hava sızdırmazlık değeri 0.8 h olarak sabit kabul edilmektedir [3].
Bu değer binadan binaya değiĢiklik gösterdiğinden sabit alınmamalı, bina ısı kayıp/kazançlarının,
dolayısı ile hacim ısıtma/soğutma enerji tüketimlerinin doğru hesaplanabilmesi için ölçülmelidir. Bu
çalıĢmanın amacı, hava sızdırmazlık değerinin yıllık mekan ısıtma amaçlı enerji tüketimi üzerindeki
etkisini göstererek doğru belirlenmesi gerektiğine vurgu yapmak ve konu üzerine bir tartıĢma ortamı
yaratmaktır.
Literatürde, hava sızdırmazlığının binaların enerji tüketimi üzerine olan etkisini inceleyen çok sayıda
çalıĢmaya rastlanmaktadır. Chen ve diğerleri, 2013 yılında yapmıĢ oldukları çalıĢmada hava
sızdırmazlığının mekan ısıtma amaçlı enerji tüketimi üzerine olan etkisini incelemiĢlerdir [6]. Bu
çalıĢmada, iki apartman binasının hava sızdırmazlık değeri fan basınçlandırma yöntemiyle
hesaplanmıĢıtr. Daha sonra güvenilirliği doğrulanmıĢ bir bina enerji simülasyon (BES) aracı
kullanılarak, hava sızdırmazlığının enerji tüketimi üzerindeki niceliksel etkisi gözlenmiĢtir. BES
aracında oluĢturulan modeller, binaların gerçek tüketimi ile bu araçtan elde edilen değerlerin
karĢılaĢtırılması yöntemine dayanarak kalibre edilmiĢtir. Sonuçlar, hava sızdırmazlık değerinin 0.98 h
1
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‟den 0.5 h ‟e iyileĢtirilmesiyle mekan ısıtma amaçlı enerji tüketiminin yaklaĢık %13 azaldığını
göstermiĢtir. Kalamees 2007‟de yapmıĢ olduğu çalıĢmada, bina kabuğunda meydana gelen hava
kaçaklarını saptamak için termal kamera ve duman dedektörü yöntemlerini kullanmıĢtır [7]. Termal
kamera ile hava kaçaklarının belirlenmesinde fan basınçlandırma yönteminden faydalanılmıĢtır.
Sonuçlar, iĢçilik hatalarının ve binada bulunan kat sayısının hava sızdırmazlık değeri üzerinde etkili
olduğunu göstermiĢtir. Villi ve diğerleri, 2012 yılında yapmıĢ oldukları çalıĢmada çok katlı bir binadaki
hava kaçaklarını incelemiĢlerdir [8]. ÇalıĢmada fan basınçlandırma yöntemi kullanılmıĢtır. BES modeli,
fan basınçlandırma yöntemi sonucunda elde edilen hava sızdırmazlık değerleri dikkate alınarak
geliĢtirilmiĢtir. Simülasyon sonuçları, hava sızdırmazlık değerine bağlı olarak meydana gelen ısı
kayıplarının önemli oranda azaldığını göstermiĢtir. Coxon, 2013 yılında, Ġngiltere‟de bulunan tipik bina
örneklerinde hava sızdırmazlık değerlerinin mekan ısıtma amaçlı enerji tüketimine olan etkisinin
incelenmesine yönelik bir çalıĢma gerçekleĢtirmiĢtir [9]. ÇalıĢmada, öncelikle iki yapıdaki hava
geçirgenliği bilinçli olarak artırılmıĢ ve bu değer ölçülmüĢtür. Daha sonra, bu yapılardan bir tanesinin
3
2
3
2
hava sızdırmazlığı 15 (m /(m .h)@50Pa) değerinden 5 (m /(m .h)@50Pa) değerine iyileĢtirilmiĢ,
diğerinde herhangi bir değiĢiklik yapılmamıĢtır. Sonuçlar, hava sızdırmazlığında yapılan iyileĢtirmenin
ısı kayıplarını yaklaĢık %35 azalttığını göstermiĢtir.
Bu çalıĢmada, ilk olarak Ġzmir-Balçova‟da bulunan çok katlı bir apartman bloğunda yer alan bir
konutun hava sızdırmazlık değeri fan basınçlandırma yöntemi ile ölçülmüĢtür. Daha sonra konut
çeperi ve bina kabuğundan gerçekleĢen hava kaçakları termal kamera yöntemi ile saptanmıĢtır. Bina,
güvenilirliği kanıtlanmıĢ bir BES aracı ile modellenmiĢtir. Daha sonra bu model, simülasyon
sonuçlarından elde edilen iç ortam sıcaklığı ve yıllık mekan ısıtma amaçlı enerji tüketim değerlerinin
gerçek iç ortam sıcaklığı ve enerji tüketimi değerleri ile karĢılaĢtırılması yöntemi ile kalibre edilmiĢtir.
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Hava sızdırmazlık değerinin 0.5 h ‟e iyileĢtirilmesinin yıllık mekan ısıtma amaçlı enerji tüketimine olan
etkisi, BES aracı kullanılarak tahmin edilmiĢtir. Ayrıca, dıĢtan yalıtım eklenmesi ile bina kabuğunda
yapılan iyileĢtirmenin etkisi de incelenmiĢtir.

2. HAVA SIZDIRMAZLIK DEĞERĠNĠN ÖLÇÜMÜ
Literatürde, hava sızdırmazlık değerinin ölçülmesi için uygulanan üç farklı yönteme rastlanmıĢtır.
Bunlar, fan basınçlandırma, izleyici gaz (tracer gas) ve nabız (pressure pulse), yöntemleridir [10].
Ġzleyici gaz yöntemi, hava sızdırmazlık değeri belirlenecek olan hacme homojen bir Ģekilde doldurulan
özel bir gazın zamanla değiĢiminin ölçülmesine dayalı bir yöntemdir. Nabız yöntemi, daha önceden
sıkıĢtırılan havanın bir piston silindir düzeneği kullanılarak geri salınması sonucu yaratılan anlık (1-2
saniye) basınç ve hacim değiĢiminin ölçülmesine dayalı bir yöntemdir [11]. Fan basınçlandırma, hava
sızdırmazlık değerinin (HSD) elde edilebilmesi için uygulamada en çok kullanılan yöntemdir. Bu
yöntem en basit Ģekliyle, portatif-ayarlanabilir bir kapı üzerine monte edilmiĢ fan yardımıyla iç ve dıĢ
ortam arasında yaratılmıĢ sabit basınç farkının (genellikle 50 Pa) ve fan içinden geçen hava debisinin
ölçülmesine dayalıdır [12].
Fan basınçlandırma yöntemi ilk olarak 1977 yılında Ġsveç‟te pencere üzerine sabitlenmiĢ bir fandan
faydalanılarak bina kabuğu sızdırmazlığının belirlenmesi amacıyla kullanılmıĢtır. Aynı teknik daha
sonra, pencereye sabitlenmiĢ bir fan yardımıyla 1979‟da Texas-ABD‟de ve kapıya sabitenmiĢ bir fan
yardımıyla Princeton Üniversitesi-ABD‟de bina kabuğundaki hava kayıp-kaçaklarının saptanması ve
onarılması için kullanılmıĢtır. Bu nedenle bu yöntem genellikle gayrı resmi olarak üfleyici kapı (blower
door) ya da daha teknik bir deyiĢle fan basınçlandırma yöntemi olarak bilinmektedir [13].
Bu yöntem günümüzde yalnızca bina kabuğunun hava sızdırmazlık değerinin belirlenmesinde değil
aynı zamanda, havalandırma kanallarındaki ve bina kabuğundaki kaçakların saptanması için
kullanılmaktadır [12]. Ancak bu çalıĢmada, havalandırma kanallarındaki kayıp ve kaçakların
saptanması konusuna değinilmeyecektir.
2.1. Fan basınçlandırma yöntemi
Bu bölümde tek ısıl bölgeye sahip hacimlerin hava sızdırmazlık değerinin elde edilebilmesi için
uygulanacak test yönteminden bahsedilecektir. Bazı durumlarda çok ısıl bölgeli hacimlerin hava
sızdırmazlık değerinin hesaplanabilmesi de gerekebilir. Bunun için yaygın bir Ģekilde kullanılan
yaklaĢımlar da vardır. Örneğin apartmanlarda, bir konutun yalnızca dıĢ ortamla olan sızdırmazlık
iliĢkisi değil aynı zamanda komĢu konutlarla arasında oluĢan sızdırmazlık iliĢkisinin de bilinmesi
istenebilir. Bunun için Levin, 1991 yılında birden fazla üfleyici kapının gerektiği bir yöntem kullanmıĢtır
[12].
Test prosedürüne baĢlanmadan önce, iç ve dıĢ ortam arasında yaratılmak istenen basınç farkı
belirlenmelidir. Hava sızdırmazlık değerinin belirlenebilmesi için genellikle testin 50Pa basınç farkı
yaratacak Ģekilde uygulanması önerilmektedir. Bunun nedeni, 50Pa basınç farkının, rüzgar veya baca
etkisi gibi faktörlerin yaratabileceği bozucu etkilerin üstesinden gelebilecek büyüklükte olmasıdır. Hava
sızdırmazlık değerinin belirlenebilmesi için yaratılacak olan basınç farkı belirlendikten sonra test
prosedürü uygulanır. Fan basınçlandırma yönteminin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken
hususlar aĢağıda belirtilmiĢtir [12]. Buna göre:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Test düzeneği dıĢ ortama açık bir kapıya kurulmalı, bunun dıĢındaki dıĢ ortamla bağlantılı
diğer kapılar kapatılmalıdır.
Fanın emiĢ tarafında hava akıĢını engelleyecek bir nesne olmamalıdır.
Bütün pencereler ve havalandırma açıklıkları kapatılmalıdır.
Oda kapıları hava akıĢını engellememesi için test süresince açık bırakılmalıdır.
Kazan, kombi gibi yanma ile çalıĢan sistemlerin kapalı durumda olduğundan emin olunmalıdır.
Havalandırma fanları, klima vb. cihazlar kapatılmalıdır.
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Fan basınçlandırma testi sonucu cihazdan elde edilen değer CFM@50Pa (cubic feet per minute at 50
Pa) birimindedir. Bu değer öncelikle EĢitlik 1 kullanılarak HSD@50Pa birimine çevirilmelidir [14]. Bu
değer 50Pa negatif ya da pozitif basınç altındaki saatlik ortalama hava değiĢim oranını vermektedir.
(1)
Farklı ölçüm yöntemleri ve çalıĢma grupları hava sızdırmazlık değerini farklı birimlerle belirtmiĢlerdir.
Türkiye‟de en sıklıkla kullanılan birim ise ortalama hava sızdırmazlık değeri ya da diğer bilinen adıyla
-1
hava değiĢim oranıdır (h ). Ortalama hava sızdırmazlık değerinin elde edilebilmesi için EĢitik 2‟de
gösterilen yöntem kullanılmaktadır [14].
(2)
EĢitlik 2‟de verilen basit denklikle ortalama hava sızdırmazlık değeri bulunabilir, ancak bu değerin
arkasında ihmal edilmiĢ birçok detay vardır. Bu detaylar, kayıp-kaçak noktalarının niteliği, dıĢ ortam
rüzgarlılık ve baca etkisidir [14]. Bu nedenle, belirtilen faktörlerin etkisini de dikkate alan bir yaklaĢım
geliĢtirilmiĢtir. Bu yaklaĢıma göre ortalama hava sızdırmazlık değeri EĢitlik 3 ve 4 ile hesaplanabilir.
(3)

(4)
Burada “C” iklim düzeltme katsayısı, “H” yükseklik düzeltme katsayısı, “S” rüzgar korunumu katsayısı
ve “L” kayıp-kaçak düzeltme katsayısıdır. Bu katsayılar Tablo 1‟de verilmiĢtir. Bu noktada önemli olan
C katsayısının tayin edilmesidir. Örneğin bu katsayı Kuzey Amerika için belirlenmiĢ, bu değerler ġekil
1‟de verilmiĢtir. Ancak Türkiye için böyle bir çalıĢmaya rastlanmadığından, katsayının kullanılması
mümkün değildir. Bu nedenle bu çalıĢmada yaklaĢık bir sonuç veren EĢitlik 2 kullanılacaktır.
Tablo 1. Düzeltme katsayıları [14]
H

Binadaki kat sayısı
Düzeltme katsayısı

S

Rüzgar korunumu
Düzeltme katsayısı

Korunaklı
1,2

Normal
1

Korunaksız
0,9

L

Kayıp-kaçak türü
Düzeltme katsayısı

Küçük
1,4

Normal
1

Büyük
0,7

1
1,0

2
0,9

3
0,8

4
0,7

ġekil 1. Kuzey Amerika için belirlenmiĢ iklim düzeltme katsayıları [13]
Tablo 2‟de hava sızdırmazlık değerlerinin temsili karĢılıkları gösterilmiĢtir.
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Tablo 2. Hava sızdırmazlık değerlerinin temsili karĢılıkları [15]
Birim
-1

(HSD), h

Ġyi

Orta

<0.35

0.35 ve 1 arasında

Geçirgen
(Kötü)
>1

3. ÇALIġMA ALANI
Örnek çalıĢmanın yapıldığı konutun bulunduğu apartman bloğu Ġzmir-Balçova‟da yer almaktadır. Bu
bölgede ısıtma ve sıcak su ihtiyacı genellikle jeotermal bölgesel ısıtma sistemi ile karĢılanmaktadır.
Apartman bloğu 1985 yılında inĢa edilmiĢ olup, betonarme karkas taĢıyıcı sistemine sahiptir. Konut, 3.
katta, kuzey-doğu yönüne bakmakta; üç oda, bir salon, mutfak, banyo, iki tuvalet ve iki balkondan
oluĢmaktadır. Konutun mutfak tarafında bulunan balkonun bir kısmı PVC çerçeveleme ile kapatılarak
mutfak içerisine dahil edilmiĢtir. ÇalıĢmanın yapıldığı konutun planı ġekil 2‟de verilmiĢtir.

ġekil 2. Konut planı
3

Ġki kiĢinin yaĢadığı konut 108 toplam alan ve 287 m hacme sahiptir. Konut, jeotermal enerjili sistem ile
ısıtma sezonu boyunca kesintisiz olarak ısıtılmaktadır. Her bir konutun ısıtma sezonu boyunca tükettiği
enerji, ısı pay ölçerler aracılığıyla belirlenmektedir. Konut sakinleri, sıcak yaz aylarını yazlık
konutlarında geçirdiği için soğutma sisteminin kurulmasına ihtiyaç duymamıĢlardır.
Yapının dıĢ duvarları, 3 cm dıĢ sıva, 19 cm yatay delikli tuğla ve 2 cm iç sıvadan oluĢmaktadır. Ġç
duvarlar ise 2 cm iç ve dıĢ sıva ve 9 cm yatay delikli tuğladan oluĢmuĢtur. Duvar detayları ve ısı
transfer katsayıları Tablo 3‟te verilmiĢtir. Cephedeki pencere ve kapı açıklıkları ise, tek cam ve
boyanmıĢ ahĢap çerçeveden yapılmıĢtır. ġekil 3 binanın dıĢ ve iç duvar kesit detaylarını
göstermektedir.

Tablo 3. Ġç ve dıĢ duvar detayları
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Duvar

DıĢ Duvar

Ġç Duvar

Katman

Malzeme

DıĢ katman
1
Ġç katman
1
2
3

Sıva
Yatay delikli tuğla
Sıva
Alçı sıva
Yatay delikli tuğla
Alçı sıva

Kalınlık
(cm)
3
19
2
2
9
2
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Toplam ısı transfer
katsayısı
2
(W/m K)
2,3

2,2

a)
b)
ġekil 3. a) DıĢ duvar ve b) iç duvar kesiti
3.1. Hava Sızdırmazlığı
Konutun hava sızdırmazlık performansı fan basınçlandırma yöntemi kullanılarak belirlenmiĢtir [12]. Bu
metot ile konut hacmi 50 Pa negatif basınçlandırılmıĢtır. Ölçüm öncesi, tüm pencereler, kapılar ve
havalandırma açıklıkları kapatılmıĢtır, ancak iç kapılar açık bırakılmıĢtır. Fan basınçlandırma testi
sonucunda daha güvenilir değerler elde edilebilmesi için, ölçüm iki farklı noktada gerçekleĢtirilmiĢtir.
Bu noktalar ġekil 1‟de “kırmızı ok” iĢaretiyle gösterilmiĢtir. Test 1, konutun balkon kapısına yerleĢtirilen
test düzeneğiyle; belirtilen talimatlara uygun olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Test 2 ise konutun merdiven
boĢluğuna açılan giriĢ kapısına yerleĢtirilen test düzeneğiyle gerçekleĢtirilmiĢ, test boyunca
apartmanın merdiven boĢluğundaki bütün pencereler ve ana giriĢ kapısı, atmosfer basıncına en yakın
değerin elde edilebilmesi amacıyla açık tutulmuĢtur.
Ölçümler 2 Nisan 2014 tarihinde, gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu tarihteki rüzgar hızının, testin
gerçekleĢtirilebilmesi için belirtilen talimatlara göre kabul edilebilir düzeyde olduğu belirlenmiĢtir.
Ölçüm sonuçlarına göre, konutun ortalama hava sızdırmazlık değeri Test 1‟e göre 0,70, Test 2‟ye göre
-1
ise 0,63 h (HSD) olarak belirlenmiĢtir. Bu değerlere göre konutun hava sızdırmazlık değerinin orta
dereceli olduğu söylenebilir. Ancak daha sonra, Test 1 sonuçları nispeten daha doğru olduğu kabul
edilerek BES modelinde 0.7 HSD değeri kullanılmıĢtır.
3.2. Hava kayıp - kaçaklarının saptanması
Bina kabuğundaki hava kayıp kaçaklarının saptanabilmesi için termal kamera metodundan
faydalanılmıĢtır. Termal kamera metodu uygulanmadan önce konutta yapılan incelemelerde pencere
ve kapı kenarlarından muhtemel sızıntıların oluĢabileceği öngörülmüĢtür. Daha sonra, termal kamera
metodu, fan basınçlandırma testi ile aynı anda uygulanmıĢ, iç ortam ile dıĢ ortam arasında 50 Pa
negatif basınç oluĢturulmuĢtur. Böylece açıklıklardan giren soğuk hava termal kamera ile
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görüntülenmiĢtir. Bu incelemenin gerçekleĢtirildiği anda dıĢ ortam sıcaklığı, iç ortamdan yaklaĢık 7⁰C
daha soğuktur. Termal kamera çekimleri ġekil 4‟te gösterilmiĢtir.

a)

b)

c)

ġekil 4. Hava kayıp kaçak yerleri a) konut giriĢ kapısı, b) balkon kapısı, c) kapı kolu.
ġekil 4‟te verilen termal görüntü sonuçlarının, teste baĢlamadan önce yapılan incelemelere göre
yapılan öngörüleri doğrular nitelikte olduğu anlaĢılmıĢtır. Böylece konuttaki kapı ve pencerelerin, genel
olarak hava kaçaklarının gerçekleĢtiği yerler olduğu belirlenmiĢtir.

4.BĠNA ENERJĠ SĠMÜLASYON (BES) MODELĠ
Örnek bina, EnergyPlus hesaplama metodolojisini kullanan DesignBuilder simülasyon aracı yardımıyla
modellenmiĢtir [16,17]. Modelleme sırasında yapılan önemli kabuller aĢağıda verilmiĢtir:
1) Konut, ara katta yer aldığından ve üst ve alt katlar da benzer ısıtma düzeninde ısıtıldığından
dolayı konutu çevreleyen hacimler (merdiven boĢluğu hariç) adyabatik kabul edilmiĢtir.
2) Simülasyon zamanını azaltmak - çalıĢmayı hızlandırmak – için sadece inceleme yapılan
konuta komĢu balkonlar modellenmiĢtir.
ġekil 5 konutun BES modelini göstermektedir. KomĢu binalar ve yeĢil alanlar, binaların yaratmıĢ
olduğu gölgelemenin ve yeĢil alanlardan gerçekleĢen yüzey yansımasının da hesaba katılması için
modele dahil edilmiĢtir.
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ġekil 5. Bina enerji simülasyon modeli

4.1. BES Modelinin Kalibrasyonu
Güvenilirliği kanıtlanmıĢ BES araçlarını kullanmak, BES modellerinin doğru sonuçlar vereceği
anlamına gelmez. Bu nedenle modellerin kalibre edilmesi gereklidir. Literatürde, BES modellerinin
kalibre edilebilmesi için çoğunlukla kullanılan yöntemin ölçüm sonuçları ile simülasyon sonuçlarının
karĢılaĢtırılmasına dayalı olduğu gözlemlenmiĢtir [6,18,19]. Bu çalıĢmada kalibrasyon, ölçülen iç ve
dıĢ ortam sıcaklıklarının ve gerçek enerji tüketim değerlerinin simülasyon sonuçlarıyla
karĢılaĢtırılmasına göre yapılmıĢtır. BES modelinin kalibrasyonunda kullanılan metodoloji ġekil 6‟da
gösterilmiĢtir.
ġekil 6‟ya göre ilk olarak, iç ve dıĢ ortam sıcaklıkları belirlenen süre boyunca ölçülmeli ve sonra dıĢ
ortam sıcaklıkları simülasyon aracının iklim datası içerisine yerleĢtirilmelidir. Ġklim verisi değiĢtirilip BES
modeli oluĢturulduktan sonra, simülasyon gerçekleĢtirilmeli ve ilk sonuçlar alınmalıdır. Eğer sonuçlar
ASHRAE-14‟te belirtilen hata oranları içerisinde ise, model kalibre edilmiĢ sayılabilir [20]. Ancak, hata
oranları yüksek ise, BES modelinde sapmaya yol açan parametreler belirlenmeli ve bu parametreler
belirtilen hata oranlarından daha düĢük oranlar elde edilene kadar düzeltilmelidir. Hata oranları, EĢitlik
5-7 kullanılarak hesaplanmıĢtır [17,21].

(5)

(6)

(7)
Burada MBE, ortalama taraflı hata, RMSE, ortalama karekök hata, CV(RMSE) ise, varyasyon
katsayısını temsil etmektedir. Ayrıca,
simülasyon sonucu elde edilmiĢ veriyi,
ölçülmüĢ veriyi, n
veri sayısını,
ise ölçülen değerlerin ortalamasını belirtmektedir.
Bina Fiziği Sempozyumu Bildirisi

____________________ 2203 _______

Ġklim verisinin elde edilmesi

Simülasyon iklim verisinin düzeltilmesi

Ġklim verisi
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BES modeli

Ġteratif kalibrasyon iĢlemi

Simülasyon
Sapmaya yol açan
parametrelerin
düzeltilmesi
ASHRAE -14
„e göre kontrol
et
Sapma yaratan
parametrelerin
belirlenmesi

Evet
Kalibrasyonu bitir
ġekil 6. Kalibrasyon metodolojisi
Bu çalıĢmada, iç ve dıĢ ortam sıcaklıkları mini veri kaydediciler ile 10 dakikalık aralıklarla ölçülmüĢ ve
kaydedilmiĢtir. DıĢ ortam sıcaklığını ölçecek cihaz balkona, iç ortam sıcaklığını ölçecek cihaz ise
odalardan bir tanesine yerleĢtirilmiĢtir. Veri kayıt cihazları, direkt güneĢ ıĢığı almayacak Ģekilde ve
yerden yaklaĢık 1.5 metre yüksekliğe monte edilmiĢtir. Ölçülen dıĢ ortam sıcaklık değerleri simülasyon
iklim verisi içerisine yerleĢtirilmiĢtir. Veri kayıt cihazlarının yerleri ġekil 2‟de “yıldız” iĢareti ile
gösterilmiĢtir.
4.2. ĠyileĢtirme Senaryoları
BES modeli kalibre edildikten sonra, enerji verimli iyileĢtirme senaryoları belirlenir ve uygulanır. Bu
-1
çalıĢmada, hava sızdırmazlık değerinin 0.5 h değerine iyileĢtirilmesi ve dıĢ duvarların yalıtılması
iyileĢtirme senaryosu olarak belirlenmiĢtir. Ayrıca bu iki iyileĢtirmenin bileĢik etkisinin görülmesi için bir
baĢka senaryo daha uygulanmıĢtır. ÇalıĢmada uygulanan iyileĢtirme senaryoları Tablo 4‟te
gösterilmiĢtir.
Tablo 4. Enerji verimli iyileĢtirme senaryoları
Senaryo

1

Adı
Hava sızdırmazlığı

2

DıĢ yalıtım

3

1 ve 2‟nin
kombinasyonu

Detay

Mevcut
Durum
0.70
-1
h

Hava sızdırmazlık
-1
katsayısının 0.5 h
değerine iyileĢtirilmesi
DıĢ duvarın
2.30
2
(5 cm XPS) ile dıĢtan
W/m K
yalıtılması
Senaryo 1 ve 2‟nin bileĢik etkisi.

ĠyileĢtirilmiĢ
Durum
0.50
-1
h
0.52
2
W/m K
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Hava sızdırmazlık değerinin iyileĢtirilebilmesi için, saptanmıĢ olan kayıp-kaçak noktalarının onarılması
gereklidir. Bu çalıĢmada daha önce saptanmıĢ olan bulgulara göre, hava sızdırmazlık değeri kapı ve
pencere kenarlarının izole edilmesi ve kapı kollarının hava geçiĢine izin vermeyecek Ģekilde bir yenisi
ile değiĢtirilmesi sonucu iyileĢtirilebilir.

SONUÇLAR VE TARTIġMA
BES modelinin kalibre edilebilmesi için, iç ortama (Oda A) yerleĢtirilen mini veri kaydediciler ile
ölçülmüĢ ve simülasyon sonucu elde edilmiĢ sıcaklıkların karĢılaĢtırılması yöntemi kullanılmıĢtır. ġekil
7, bu sıcaklıkların karĢılaĢtırılmasına dayalı olarak elde edilmiĢ kalibrasyon sonuçlarını
göstermektedir. KarĢılaĢtırmalar, 8-22 Nisan 2014 tarihleri arasındaki 15 günü kapsamaktadır. ġekil 7‟
deki kalın mavi çizgi ölçülmüĢ iç ortam değerlerini, kesikli kırımızı çizgi simülasyon sonucunda elde
edilmiĢ değerlerini ve düz ince siyah çizgi ise ölçülmüĢ dıĢ ortam sıcaklıklarını göstermektedir.
26

Sıcaklık (oC)

25

İç Ortam

Simülasyon

Dış Ortam

24
23
22
21
h:mm
h:mm
h:mm
h:mm
h:mm
h:mm
h:mm
h:mm
h:mm
h:mm
h:mm
h:mm
h:mm
h:mm
h:mm
h:mm
h:mm
h:mm
h:mm
h:mm
h:mm
h:mm
h:mm
h:mm
h:mm
h:mm
h:mm
h:mm
h:mm
h:mm
h:mm
h:mm
h:mm
h:mm
h:mm
h:mm
h:mm

20

Zaman
ġekil 7. Ölçüm ve simülasyon sıcaklıklarının karĢılaĢtırılması (Oda A)
ASHRAE-14‟e göre, eğer saatlik ölçümler için hesaplanan MBE değerleri ±%10‟un, CV(RMSE)
değerleri ise ±%30‟un içerisindeyse BES modeli kalibre edilmiĢ olarak kabul edilebilir. ġekil 7‟ye göre
simülasyon sonuçları ile iç ortam sıcaklıkları birbiriyle benzer bir eğilim göstermektedir. Ayrıca, bu
çalıĢmadaki MBE değeri %1 ve CV(RMSE) değeri ise %2.2 olarak hesaplanmıĢtır. Böylece, BES
modeli kalibre edilmiĢtir denilebilir.
ġekil 8‟de mekan ısıtma amaçlı enerji tüketiminin simülasyon sonuçlarıyla karĢılaĢtırılmasına dayalı
kalibrasyon sonuçları aylık olarak gösterilmiĢtir. Konutun enerji tüketimini gösteren faturalardan
yalnızca 2013 Kasım, 2014 Ocak ve 2014 Mart aylarına eriĢilebildiğinden, kalibrasyon bu değerler
dikkate alınarak yapılmıĢtır. Sonuçlar, sapmaların 2013 Kasım için %16, 2014 Ocak için %4 ve 2014
Mart ayı için %2 olduğunu göstermektedir. Buna göre yıllık mekan ısıtma amaçlı enerji tüketimi 3178
kWh olarak tahmin edilmiĢtir.
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539

527

518

409

kWh

400
300
200
100
0
Kasım

Ocak
Simülasyon Gerçek Tüketim

Mart

ġekil 8. Simülasyon ve gerçek tüketim değerlerinin (mekan ısıtma) aylık bazda karĢılaĢtırılması.
ġekil 9a konutun mevcut durumdaki ısı kayıplarının yüzdesel dağılımını göstermektedir. Buna göre ısı
kayıplarının %21‟i pencerelerden, %26‟sı enfiltrasyon yoluyla ve %53‟ü de duvarlardan meydana
gelmektedir. Senaryo 1 sonrasında bu dağılımlar pencereler için %22, enfiltrasyon %24 ve duvarlar
%54 seviyesindedir. ġekil 9b senaryo 2 sonrası ısı kayıplarını göstermektedir. Buna göre duvarların
dıĢtan yalıtılması, pencerelerden ve enfiltrasyon yoluyla gerçekleĢen ısı kayıplarını artırmıĢtır. Senaryo
2 sonrasında bu oranlar pencereler için %34, enfiltrasyon için %42 ve duvarlar için %24 olarak
dağılmıĢtır. Senaryo 3 sonucunda ise bu oranlar, pencereler için %35, enfiltrasyon için %40 ve
duvarlar için %25 olarak hesaplanmıĢtır.
2,8

3
2,5
21%
kW

26%

53%

2
1,5

1,39 1,42

1,13 1,15
0,8

1
0,5

Pencere

Duvar

Pencere
Mevcut Durum

Enfiltrasyon

Duvar
Enfiltrasyon
Dış duvar yalıtımı

a)
b)
ġekil 9. a) Mevcut durumdaki ısı kayıpları yüzdesi, b) Senaryo 2 sonrası ısı kayıpları (kW)

kWh/yıl

ġekil 10 iyileĢtirme senaryolarının yıllık enerji tüketimi bazında karĢılaĢtırmasını göstermektedir. Buna
-1
-1
göre, hava sızdırmazlık değerinin 0.7 h ‟den 0.5 h değerine indirilmesi (Senaryo 1) yıllık mekan
ısıtma amaçlı enerji tüketimini %3, dıĢ duvarların 5 cm XPS ile dıĢtan yalıtılması (Senaryo 2) %13,
Senaryo 3 (Senaryo 1 ve 2‟nin bir arada uygulanması) ise yaklaĢık %20 düĢürmüĢtür.
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

3178

3082

2779
2540

Mevcut Durum

Senaryo 1

Senaryo 2

Senaryo 3

ġekil 10. ĠyileĢtirme senaryolarının karĢılaĢtırılması.
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YORUMLAR
Bu çalıĢmada, Türkiye‟nin Ege Bölgesi‟nde yer alan çok katlı apartman bloğunda yer alan bir konutun
hava sızdırmazlık değerinin değiĢiminin konutun toplam ısıtma enerjisi tüketimine etkisi incelenmiĢtir.
Bu amaçla dairenin hava sızdırmazlık değeri fan basınçlandırma yöntemiyle ölçülmüĢtür. Ayrıca
çalıĢmada duvarların dıĢtan yalıtılmasının da mekan ısıtma amaçlı enerji tüketimine etkisi
incelenmiĢtir. Sonuçlara göre aĢağıdaki yargılara varılabilir:
1) Hava sızdırmazlığı, enerji tüketiminin azaltılması üzerine dıĢtan yalıtıma kıyasla daha az
etkilidir.
2) Pencereler ve kapılar, daha iyi bir ısıtma performansı elde edilebilmesi için izole edilmelidir.
3) BES modelleri, daha iyi sonuçlar elde edebilmek için kalibre edilmelidir. Bu çalıĢmada
kalibrasyon iĢlemi tek bir oda hacmi dikkate alınarak yapılmıĢtır. BES modelinin gerçeğe daha
yakın sonuçlar vermesi isteniyorsa, kalibrasyon iĢleminin konuttaki tüm hacimler ele alınarak
yapılması daha doğru olur.
4) Bu çalıĢmada yapılan kalibrasyon iĢleminde yalnızca sıcaklık dikkate alınmıĢtır. Daha fazla
iklim parametresinin dikkate alınması gerçeğe daha yakın sonuçlar verecektir.
5) Sıcaklığa bağlı olarak yapılan kalibrasyon iĢlemi daha uzun süreleri kapsamalıdır. Bu
çalıĢmada 15 günlük ölçüm sonuçları kullanılmıĢtır, ancak benzer çalıĢmalarda en az bir yıllık
ölçümler yapılması daha doğru sonuçlar verecektir.
6) Benzer Ģekilde daha fazla sayıda aylık (eğer mümkünse günlük) enerji tüketim değerleri
karĢılaĢtırılmasına dayalı kalibrasyon iĢlemi, daha iyi tahminler verecektir. Bu çalıĢmada
ısıtma sistemi, yalnızca üç aya ait mekan ısıtma amaçlı enerji tüketimi dikkate alınarak kalibre
edilmiĢ ve gerçek tüketime göre en yüksek hata payı Kasım ayı için %16 olarak
hesaplanmıĢtır.
7) ĠyileĢtirmelerin bileĢik etkileri iyi değerlendirilmelidir. Çünkü iyileĢtirmelerin tekil etkilerinin
toplamı bileĢik etkisine eĢit değildir. Bunun nedeni her bir iyileĢtirmenin diğerini etkilemesi,
birbiriyle etkileĢim içinde olmasındandır.
8) Konutların hava sızdırmazlık değeri mutlaka belirlenmelidir. Türkiye‟deki konutlarda mekanik
havalandırma sisteminin yaygın olmadığı düĢünüldüğünde, hava sızdırmazlık değerinin
bilinmesi doğal havalandırma ve enfiltrasyon ile oluĢan ısı kayıp/kazançlarının belirlenmesi
için önemlidir.
9) DıĢ duvar yalıtımı yaptırmadan önce hava sızdırmazlık değerinin elde edilmesi için gerekli
ölçüm ve denetimler yapılmalıdır.
10) Benzer çalıĢmalarda, dıĢ duvarların toplam ısı transfer katsayısı deneysel ve/veya analitik
yöntemler kullanılarak doğru bir Ģekilde belirlenmelidir. Bu çalıĢmada duvarların toplam ısı
transfer katsayısı, sadece BES aracı kullanılarak hesaplanmıĢtır.
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BĠNAYA ENTEGRE FOTOVOLTAĠK SĠSTEMLERDE CEPHE
YÖNÜ ve ÇATI EĞĠM AÇISI ETKĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Mehmet Azmi AKTACĠR
Bülent YEġĠLATA

ÖZET
Binalarda tüketilen enerjinin kontrol altına alınarak binalarda enerji verimliliğinin sağlanması büyük
önem arz etmektedir. Daha sonra; binanın enerji ihtiyacını tamamını veya bir bölümünü karĢılamak
üzere, yenilenebilir enerji sistemlerinden faydalanılır. Bu kapsamda yaygın olarak kullanılan
sistemlerden birisi de fotovoltaik panellerdir. Bu çalıĢmada; binaya entegreli fotovoltaik sistemlerin
enerji performans analizinin gerçekleĢtirilmesi hedeflenmiĢtir. Bu amaçla Ġzmir ilinde bir binanın
cephelerine ve çatısına fotovoltaik panel yerleĢtirilmesi sonucunda elde edilebilecek elektrik enerjisi
değerleri farklı tasarım koĢulları altında hesaplamıĢ ve sonuçlar detaylı olarak analiz edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Fotovoltaik Panel, Yenilenebilir Enerji, Binaya Entegreli Fotovoltaik Sistemler

ABSTRACT
Ensuring energy efficiency in buildings by taking control of the energy consumed is very important and
first priority. The next step is to provide as much of energy needs by renewable energy sources. In this
context, rooftop or facade integrated photovoltaic (PV) panels are commonly used. In this study, the
energy production potential of a building integrated photovoltaic systems is analyzed. The calculations
are made for a model house located in Izmir/Turkey. Different orientation directions and tilt angles are
considered and the results are compared in detail.
Key Words: Photovoltaic Panel, Renewable Energy, Building Integrated Photovoltaic System.

1. GĠRĠġ
Binalarda tüketilen enerjinin kontrol altına alınarak binalarda enerji verimliliğinin sağlanması büyük
önem arz etmektedir. Bu amaçla, Avrupa Birliği‟ne üye ülkelerde geçerli olmak üzere çıkarılan
Binalarda Enerji Performansı Direktifi (2002/91/EC), 2003 tarihinden itibaren yürürlüktedir. Türkiye‟de
ise, 2007 de Enerji Verimliliği Kanunu`nu kabul edilmiĢ bir yıl sonrada Binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği yürürlüğe girmiĢtir. Bu yönetmeliğe göre binaların enerji tüketimlerine göre bir
sınıflandırma yapılmaktadır. Tablo 1 ve Tablo 2‟de bina enerji sınıfı için sınır değerler verilmiĢtir [1]. Bu
yönetmelik ile genel olarak; binalarda tüketilen enerjinin etkin kullanılması ve binaların enerji üreten bir
yapıya dönüĢtürülmesi hedeflenmektedir.
Günümüzde “enerji etkin bina tasarımı” yaklaĢımı ile tükettiği enerjinin tamamını veya bir bölümünü
üreten “yaklaĢık/net sıfır enerjili binalar” elde etmek mümkün hale gelmiĢtir. Bu yaklaĢım ile çeĢitli
tekniklerle iç yükler optimize edilerek binanın enerji ihtiyacı da azaltılabilmektedir. Binanın enerji
ihtiyacını tamamını veya bir bölümünü karĢılamak üzere faydalanılan yenilenebilir enerji
sistemlerinden en yaygın olanı ise fotovoltaik (PV) panellerdir.
Bina Fiziği Sempozyumu Bildirisi
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Tablo 1. Birincil enerjiye göre referans göstergesi (RG) (kWh/m yıl)
1. ısıtma
2. ısıtma
3. ısıtma
BĠNA
KULANIM AMAÇLARI
bölgesi
bölgesi
bölgesi
Tek ve ikiz aile evleri
165
240
285
Konutlar
Apartman blokları
180
255
300
Ofis ve Büro Binaları
240
300
360
Eğitim Binaları (Okullar,
180
255
300
Yurtlar, Spor Tesisleri vb.)
Hizmet Binaları
Sağlık Binaları (Hastaneler,
huzurevleri, yetiĢtirme
600
yurtları, sağlık ocakları vb.)
Otel, Motel, Restoran vb.
540
Ticari Binalar
AlıĢveriĢ ve Ticaret
750
Merkezleri

4. ısıtma
bölgesi
420
435
495
450

2

Tablo 2. Birincil enerji tüketimlerine göre enerji sınıfı (EP) (kWh/m yıl)
Bina Enerji Sınıfı
Enerji Sınıfı Endeksi (EP)
A
EP < 0,4*RG
B
0,4*RG ≤ EP <0,8*RG
C
0,8*RG ≤ EP < RG
D
RG ≤ EP < 1,20*RG
E
1,20*RG ≤ EP < 1,40*RG
F
1,40*RG ≤ EP < 1,75*RG
G
1,75*RG ≤ EP
GüneĢ enerjisinden doğrudan elektrik üreten fotovoltaik paneller, bina yüzeylerine (cephe ve çatı)
entegre edilerek bir yapı bileĢeni olarak kullanılabilmektedir. Bina yüzeyine konumlandırılan PV
panellerden maksimum enerji üretimi için, güneĢ ıĢınımının dik açıda ve uzun süreli gelmesi önemlidir.
Cephe uygulamalarında opak ve yarısaydam PV panellerin kullanımı ile binalarda gün ıĢığından
faydalanma Ģansı devam etmekte ve aydınlatma enerji tüketimine olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.
Çatı uygulamalarında ise PV paneller direkt çatı yüzeyine monte edilebildiği gibi; bir konstrüksiyon
üzerine de uygulanabilmektedir. Sıcak bölgelerde (soğutma yoğun bölgelerde) PV panellerin bina
kabuğu üzerine gelen güneĢ ıĢığını engelleyerek, bir gölge elemanı olarak ta kullanılması mümkün
olabilmektedir.
Literatürde binaya entegreli fotovoltaik (BIPV) sistemler ile ilgili çok sayıda çalıĢma bulunmaktadır.
Örneğin; Özbalta [2], Fotovoltaik teknolojinin mimariye uygulama olanakları ele alınmıĢtır. Çelebi [3]
ise PV panel kullanılması durumunda düĢey yapı kabuğunun biçimlendirilmesine yönelik temel tasarım
ilkelerini açıklayan kapsamlı bir çalıĢma gerçekleĢtirmiĢtir. Atmaja [4], çalıĢmasında bina
cephelerinden elektrik üretmek için farklı tasarım koĢullarını inceleyerek en uygun PV modül
kurulumunu ifade etmiĢtir. Ömer ve ark. [5], iki farklı BIPV konfigürasyonu kullanarak, konstrüksiyon ve
yerleĢimin elektrik üretimindeki etkisi deneysel incelemiĢtir. Benzer diğer bir çalıĢmada ise Bakosa ve
ark. [6], Yunanistan‟ın Kastoria kentinde kurulu bir Ģebeke bağlantılı bina entegre fotovoltaik sistemin
enerji performansı incelenmiĢtir. Roman, ve ark. [7] tarafından yapılan çalıĢmada ise binaya entegreli
PV sisteminde PV kontrol elemanının etkisi deneysel olarak araĢtırılmıĢtır. Altın [8], bina kabuğunun
sürdürülebilirliğinde fotovoltaik panel kullanımının enerji etkinliği açısından etkilerini irdelemiĢtir. Mutlu
ve Türkeri [9], fotovoltaik entegre edilmiĢ eğik çatı sistemlerinin yapısal tasarımı için; mimarlara ve çatı
kaplama malzeme üreticilerine yol gösterici bir model oluĢturmaya yönelik çalıĢma gerçekleĢtirmiĢtir.
Oral ve Manioğlu [10], çalıĢmalarında bina cephelerinde uygun ısı yalıtımı kullanımı ve enerji
etkinliğinin sağlanması ele alınmıĢtır.
Bu çalıĢmada; binaya entegreli fotovoltaik sistemlerin farklı cephe ve farklı çatı eğimi ile yerleĢtirmeleri
durumunda sağlayacağı elektriksel üretim değerleri hesaplanmıĢtır. Yenilenebilir enerji ile üretilen bu
elektriksel güç nedeniyle, binanın enerji performans sınıfında sağlanan iyileĢmeler belirlenmiĢtir.
Binanın enerji performans analizinin gerçekleĢtirilmesi hedeflenmiĢtir.
Bina Fiziği Sempozyumu Bildirisi
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2. ÖRNEK UYGULAMA ĠÇĠN ENERJĠ ANALĠZĠ
Bu çalıĢmada Ġzmir meteorolojik koĢullarında bir binanın düĢey cepheleri ile çatısına entegre edilmiĢ
PV sistemin elektrik enerji üretimi hesaplanmıĢtır. Hesaplanan bina 12mx12mx12m dıĢ boyutlarında
2
olup, toplam kullanım alanı 576 m dir. Hesaplamada kullanılmak üzere bir bilgisayar programı
hazırlanmıĢtır. Programda güneĢ ıĢınım değerlerinin bulunmasında ASHRAE tarafından önerilen
ıĢınım modeli kullanılmıĢtır [11].
ÇalıĢma üç bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde bina cephe yönünün PV sistem elektriksel üretim
miktarı üzerindeki etkisi belirlenmiĢtir. Bu amaçla binanın kuzey, güney, batı ve doğu cepheleri olmak
üzere 4 düĢey cepheye entegre edilmiĢ PV sistemin elektrik üretimleri hesaplanmıĢtır. Ġkinci bölümde
çatı üstü PV sistemlerde, eğim açısının elektrik üretim değerleri üzerindeki etkisi araĢtırılmıĢtır. Güney
yönünde 0°-75° arasında, 15° aralıklarla 6 farklı çatı eğimi için PV sistemin elektrik üretim değerleri
hesaplanmıĢtır. Üçüncü bölümde PV sistem ile üretilen toplam enerjinin, bina enerji sınıfına olan etkisi
belirlenmiĢtir.
Hesaplamalarda kullanılan PV panel teknolojisi polikristal, verim değeri ise %15 olarak alınmıĢtır. PV
2
panel toplam alanı 100 m , binanın ilk durumdaki enerji sınıfı ise „D sınıfı‟ olarak kabul edilmiĢtir. Aylık
ortalama değerler için her ayın 21. günü dikkate alınmıĢtır.

3. DEĞERLENDĠRME
3.1. Bina Cephe Uygulaması
Ocak, Nisan, Temmuz ve Kasım ayları için cephelere göre saatlik elektrik enerjisi üretim dağılımı (Wh)
ġekil 1‟de sunulmuĢtur. ġekilden görüleceği gibi, 21 Nisan günü için, cephelere göre maksimum
00
00
elektrik üretimi doğu cephesinde saat 8 ‟de, batı cephesinde 16 ‟da ve güney cephesinde ise saat
00
12 ‟de görülmektedir. Binanın cephelerine göre günlük toplam elektrik üretimi güneyde 58996 Wh,
doğuda 61738 Wh, batıda 64315 Wh ve kuzeyde 18894 Wh olarak belirlenmiĢtir. Doğu ve batı
cephelerinde günlük toplam elektrik üretimi yaklaĢık eĢit olmakla beraber, elektrik üretim dağılımında
farklılık görülmektedir. Doğu cephesinde elektrik üretimi sabah saatlerinde, batı cephesinde ise
öğleden sonra olmaktadır. Aylık maksimum elektrik üretimi, güney cephede Ocak ve Kasım aylarında,
Batı ve Doğu cephelerinde ise Nisan ve Temmuz aylarında görülmüĢtür.
Bu çalıĢmada incelenen düĢey cephelerden elde edilen elektrik enerjisi, Türkiye‟de en fazla uygulanan
Güney cephe uygulamasından elde edilen elektrik enerjisine oranlayarak boyutsuz elektrik enerjisi
üretimi (X1) belirlenmiĢtir. ġekil 2‟de toplam aylık elektrik üretiminin boyutsuz değerleri sunulmuĢtur.
ġekilden görüleceği gibi; Doğu ve Batı cephelerindeki toplam elektrik üretimi yaklaĢık aynı miktarda
olmuĢtur. Doğu ve batı cephelerinde maksimum elektrik üretimi Mayıs ayı ile Temmuz ayları
arasındaki yaz döneminde, minimum elektrik üretimi ise Kasım ayı ile Ocak ayı arasındaki kıĢ
döneminde olmuĢtur. Tüm cepheler arasında en kötü performans beklendiği gibi Kuzey cephesinde
görülmüĢtür.
ġekil 3‟de yıllık toplam elektrik üretimleri bazında boyutsuz değerler sunulmuĢtur. Doğu cephesinde
üretilen enerjinin Güney cephesine göre %29 daha az, Batı cephesindeki üretim değerinin ise %26
daha az olarak gerçekleĢtiği belirlenmiĢtir. Yıllık minimum elektrik enerji üretimi ise kuzey cephesinde
gerçekleĢmiĢtir.
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Nisan

Kasım
ġekil 1. DüĢey cephelere göre günlük elektrik enerjisi üretim dağılımı (Wh)

ġekil 2. Aylık toplam elektrik enerjisi üretiminin boyutsuz değerleri
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ġekil 3. Yıllık toplam elektrik enerjisi üretiminin boyutsuz değerleri
3.2. Çatı Uygulaması
ÇalıĢmanın bu bölümünde fotovoltaik panellerden saatlik ve günlük toplam elektrik enerjisi üretimi
hesaplanmıĢtır. Hesaplamalar güney yönünde, eğim açısı 0°(yatay), 15°, 30°, 45°, 60° ve 75° olmak
üzere altı farklı çatı/panel eğimi değerleri için yapılmıĢtır. Ocak, Nisan, Temmuz ve Kasım ayları için
yatay ve eğik çatılardan saatlik elektrik enerjisi üretim dağılımı ġekil 4‟te sunulmuĢtur. Minimum enerji
üretimi, Ocak ve Kasım aylarında yatay çatıda, Nisan ve Temmuz aylarında ise 75°‟lik eğik çatıda
görülmüĢtür. Maksimum elektrik enerjisi üretimi Ocak ve Kasım aylarında 60°‟lik eğik çatıda, Nisan
ayında 30°‟lik eğik çatıda, Temmuz ayında ise 15°‟lik eğik çatıda görülmüĢtür. Tüm çatı modellerinde
00
maksimum elektrik enerjisi üretimi saat 12 ‟de olmaktadır.
Genel olarak Türkiye‟de çatı uygulamalarında PV panelleri güneye doğru eğim açısı enlem derecesine
eĢit olacak Ģekilde yerleĢtirilir. Bu çalıĢmada incelenen çatı uygulamalarında elde edilen elektrik
enerjisi, Türkiye‟de en fazla uygulanan 30°‟lik çatı uygulamasında elde edilen elektrik enerjisine
oranlayarak; elektrik enerjisi üretiminin boyutsuz değeri (X2) belirlenmiĢtir. Boyutsuz değer ile
incelenen tüm çatı eğimlerinin, 30°‟lik çatı eğimine kıyasla elektrik üretimindeki performansını direkt
değerlendirme Ģansı bulunmaktadır.
ġekil 5‟te aylık toplam elektrik enerjisi üretimi için boyutsuz değerler gösterilmiĢtir. ġekilden görüleceği
gibi; yatay çatı uygulamasında maksimum elektrik üretimi Mayıs-Temmuz döneminde, minimum
elektrik üretimi ise Kasım-Ocak döneminde olmuĢtur. 15°‟lik çatı uygulamasında maksimum elektrik
üretimi Mayıs-Temmuz döneminde, minimum elektrik üretimi ise Kasım-Ocak döneminde olmuĢtur.
30°‟lik çatı uygulamasında maksimum elektrik üretimi Mart-Eylül döneminde, minimum elektrik üretimi
ise Kasım-Ocak döneminde olmuĢtur. 45°‟lik çatı uygulamasında tüm aylarda elektrik üretimi yaklaĢık
olarak aynı miktarda olmuĢtur. 60°‟lik çatı uygulamasında maksimum elektrik üretimi ġubat-Mart
aylarında, minimum elektrik üretimi ise Mayıs-Temmuz döneminde olmuĢtur. 75°‟lik çatı
uygulamasında maksimum elektrik üretimi ġubat ayında, minimum elektrik üretimi ise Mayıs-Temmuz
döneminde olmuĢtur.
ġekil 6‟da ise yıllık toplam elektrik enerjisi üretiminin boyutsuz değerleri gösterilmiĢtir. ġekilden
görüleceği gibi yıllık toplam elektrik üretimi açısından, en iyi performans 30° ve 45°‟lik çatı
uygulamalarında, en kötü performans ise yatay çatı ve 75°‟lik çatı uygulamalarında görülmüĢtür. Ġki
performans arasındaki fark yaklaĢık olarak %20‟dir.

Bina Fiziği Sempozyumu Bildirisi

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

Ocak

____________________ 2218 _______

Nisan

Temmuz

Kasım
ġekil 4. Çatılara göre günlük elektrik enerjisi üretim dağılımı (Wh)

ġekil 5. Farklı çatı eğim açılarına göre aylık elektrik üretiminin boyutsuz değerleri
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ġekil 6. Farklı çatı eğim açılarına göre yıllık toplam elektrik üretiminin boyutsuz değerleri

3.3. Bina Enerji Performans Analizi
Binaya entegre edilen PV sistemin bina enerji performansına etkisinin bulunması için PV sistemin yıllık
enerji üretiminin, binanın birincil enerji tüketimine oranının belirlenmesi gereklidir. Tablo 3‟de PV
sistemden yıllık toplam enerji üretimi ve bu enerjinin birincil enerji tüketimi üzerindeki tasarruf miktarı
verilmiĢtir. Tablodan görüleceği üzere, düĢey cephe uygulamalarında birincil enerji tüketiminde toplam
2
tasarruf miktarı 45 kWh/m yıl ile en iyi performans güney cephe uygulamasında görülmüĢtür. Çatı
uygulamalarında ise en iyi performans 30° ve 45°‟lik eğik çatı uygulamalarında görülmüĢtür. Tablo 4‟te
analiz yapılan binanın farklı kullanım amaçları için BEP yönetmeliğine göre enerji sınıfları
belirlenmiĢtir. PV sistem kurulmadan önce D olan bina enerji sınıfı, incelenen uygulamalarda genel
olarak C sınıfına yükselerek bina performansını arttırmıĢtır. Ġncelenen uygulamalar arasında en iyi
performans Apartman-Okul binalarında, güney cephe ve tüm çatı uygulamalarında B enerji sınıfına
yükselerek görülmüĢtür.
Tablo 3. PV sistemden üretilen yıllık toplam enerji miktarı ve binanın birincil enerji tüketimini
üzerindeki tasarruf miktarı
DüĢey cephe
Çatı
Kuzey Güney Doğu Batı Yatay çatı15 çatı30 çatı45 çatı60 çatı75
PV sistemden
üretilen yıllık toplam 5995 25757 18313 19012 31461 35426 37359 37157 33286 30629
enerji üretimi (kWh)
Bina enerji tüketime
10
45
32
33
55
62
65
65
58
53
2
etkisi (kWh/m yıl)

Tablo 4. Bina enerji sınıfı

Sağlık binası
Apartman-Okul
Otel-Restoran
AVM

DüĢey cephe
Kuzey Güney Doğu
C
C
C
C
B
C
C
C
C
C
C
C

Batı
C
C
C
C

Çatı
Yatay çatı15 çatı30 çatı45 çatı60 çatı75
C
C
C
C
C
C
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
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4. SONUÇLAR VE ÖNERĠLER
Bu çalıĢmada Ġzmir ili meteorolojik koĢullarında binaya entegreli fotovoltaik uygulamalarında elektrik
enerji üretimi, detaylı olarak hesaplanmıĢtır. Elde edilen sonuçlar değerlendirilerek PV sistem
tasarımcıları için aĢağıda belirtilen öneriler sunulmuĢtur.
Bina düĢey cepheleri (kuzey, güney doğu ve batı ) fotovoltaik uygulamalarında yıllık performans
dikkate alındığında beklenildiği gibi maksimum üretim Güney cepheli uygulamada, minimum üretim ise
Kuzey cepheli uygulamada görülmüĢtür. Doğu ve Batı cepheli uygulamalarda elektrik enerjisi üretim
performansı açısından yaklaĢık olarak eĢit olmuĢtur. Doğu cephesindeki elektrik enerji üretimi Güney
cephe uygulamasından %29 daha az olarak belirlenmiĢtir. Doğu cephe uygulamasında günlük üretim
sabah saatlerinde, Batı cephesi uygulamasında ise öğleden sonra gözlemlenmiĢtir.
Çatı uygulamalarında yıllık performans dikkate alındığında maksimum elektrik enerji üretimi 30° ve
45°‟lik eğik çatı uygulamalarında görülmüĢtür. Elektrik enerji üretimi açısından en kötü performans
(%20 daha az) düz çatı (yatay) ve 75°‟lik çatı uygulamalarında görülmüĢtür.
Sonuç olarak bina cephe uygulamalarında, binanın elektrik enerjisi tüketim profiline göre cephe tercihi
yapılmalıdır. Yıllık toplam elektrik enerji üretimlerine göre Güney cephesi tercih edilmeli, kapasite
olarak yetersiz kalındığında alternatif olarak Doğu ve Batı cepheleri de uygulama alanı olarak
kullanılabilir. Ancak, PV sistem ile elektrik enerjisi üretiminde binanın tek cephesi yerine Güney, Doğu
ve Batı cephelerinin birlikte kullanılması ile gün içinde sabit bir güç çıktısı sağlanabilir. Çatı
uygulamalarında ise güneye yönlenmiĢ 30° ve 45°‟lik eğik çatılar tercih edilmelidir.
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BAYBURT ĠLĠNDE KURULMASI DÜġÜNÜLEN YAY ÇATILI
SERA ĠÇĠN GÜNEġ ENERJĠSĠ HESAPLAMALARI
Uğur ÇAKIR
Erol ġAHĠN
Kemal ÇOMAKLI
Murat BALCI

ÖZET
GüneĢ enerjisi diğer enerji kaynaklarının da ana kaynağı olarak kabul edilmekte olup gerek enerji,
elektrik ısı ve güç üretimi alanlarında ve gerekse tarım gibi hayatın diğer alanlarında dolaylı ya da
direkt olarak kullanılabilen bir enerji türüdür. GüneĢ enerjisinden en çok yararlanılan ziraat
faaliyetlerinin baĢında seracılık gelmektedir. Seralar, bitki yetiĢmesine uygun Ģartların sağlanması
amacı ile çevre Ģartları kontrol edilebilen veya düzenlenen cam, plastik, fiberglas gibi ıĢığı geçiren
materyallerle örtülü yapı veya yapı elemanları olarak bilinmektedir. Bu çalıĢma Bayburt Ġli iklimsel ve
meteorolojik koĢulları altında bulunan yay çatılı bir seranın farklı konum ve oryantasyonlar için güneĢ
enerjisinden faydalanma oranları üzerine yapılmıĢ bir araĢtırmadır. ÇalıĢma kapsamında Bayburt
sınırları içinde tesis edilecek yay çatılı bir seranın güneĢ enerjisinden en iyi Ģekilde faydalanması için
MATLAB programı kullanılarak en uygun yön ve ölçülerin belirlenebileceği sayısal bir modelleme
çalıĢması yapılmıĢtır. OluĢturulan modelleme belirli boyutlardaki örnek seralar için çalıĢtırılıp bazı
sonuçlar elde edilmiĢ olsa da istenildiğinde farklı Ģekil ve boyutlardaki yapılar içinde kullanılabilmekte
ve en uygun yön ve konum tayini yapılabilmektedir. ÇalıĢma kapsamındaki temel parametreler ise
sera azimut açısı, sera boyunun sera enine oranı ve seranın aldığı toplam dönemlik ıĢınım olarak
belirlenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Seracılık, GüneĢ Enerjisi, Direk IĢınım, Yenilenebilir Enerji

ASTRACT
Solar energy is thought as main source of all energy sources on the world and it can be used in many
applications like agricultural areas, heating cooling or direct electricity production directly or indirectly.
Greenhousing is the first one of the agricultural activities that solar energy can be used directly in.
Greenhouses offer us suitable conditions which can be controlled easily for the growth of the plant and
they are made by using a covering material that allows the sun light entering into the system. Covering
material can be glass, fiber glass, plastic or another transparent element. This study investigates the
solar energy usability rates and solar energy benefitting rates of a semi-spherical (modified arch) type
greenhouse system according to different orientations and positions which exists under climatic
conditions of Bayburt. In the concept of this study it is tried to determine the best direction and best
sizes of a semi-spherical greenhouse to get best solar benefit from the sun. To achieve this aim a
modeling study is made by using MATLAB. However this modeling study is run for some determined
shapes and greenhouses it can be used for different shaped greenhouses or buildings. The basic
parameters are determined as greenhouse azimuth angle, the rate of size of long edge to short and
seasonal solar energy gaining of greenhouse.
Keywords: Greenhousing, Solar Energy, Direct Radiation, Renewable Energy
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GĠRĠġ

Yeryüzündeki tüm yapılarda güneĢ enerjisinden yararlanarak pasif ısıtma ve soğutma iĢlemleri
uygulanabilmektedir. Söz konusu yapıların ve güneĢ enerjisinden yararlanılan sistemlerin tasarımında
öncelikle faydalanılabilir güneĢ ıĢınımının bilinmesi gerekmektedir. Toplayıcıların tasarımı, binalarda
aydınlatma yükünün ve güneĢten kazanılan ısı enerjisinin belirlenmesi, güneĢ fırınlarının hesabı ve
seraların güneĢlenme oranları gibi parametreler yeryüzüne ulaĢan ıĢınım miktarlarına göre
belirlenmektedir. KıĢ güneĢinin yatık, yaz güneĢinin ise daha dik gelmesi, kuzey yarım kürede güneye
bakan yüzlerin kıĢın daha fazla güneĢ ıĢınımı almasını, yazın da kolay bir Ģekilde korunmasını
sağlamaktadır. Bu nedenle güneye bakan cepheler mimaride değerli cepheler olmaktadır.
BaĢta konutlar olmak üzere ülkemizde tasarlanan ve inĢa edilen birçok binanın tasarımında maalesef
güneĢten kazanılan ısı enerjisi dikkate alınmamaktadır. Bu konu özellikle küçük ölçekli firmaların
tasarladığı ya da bireysel olarak inĢa edilen binalarda tamamen ihmal edilmektedir. Bir önceki
bölümde de bahsedildiği gibi bu tip binalarda gerek fiyatlandırmada ve gerekse binanın bölümlerine
olan talepte güneye bakan yüzeyler oldukça farklı değerlendirilmektedir [1].
Seralar, iklimle ilgili olarak çevre koĢullarına tümüyle veya kısmen bağlı kalmadan gerektiğinde
sıcaklık, ıĢık, nem ve hava gibi etmenler denetim altında tutularak bütün yıl boyunca çeĢitli kültür
bitkileriyle bunların tohum, fide ve fidanlarını üretmek korumak veya sergilemek amacıyla cam ya da
plastik gibi ıĢık geçebilen malzeme ile kaplanarak değiĢik Ģekillerde yapılan yüksek sistemli bir örtü altı
yetiĢtiriciliği olarak da tanımlanmaktadır [2].
Dünya ülkeleri arasında sera yetiĢtiriciliği en çok ABD, Japonya ve Hollanda’da yapılmaktadır. ABD’de
sera yetiĢtiriciliği en çok Kaliforniya, Florida’da yapılmakta olup %39’unu cam seralar oluĢturmaktadır.
Seraların % 78’i çiçekçilikle uğraĢmaktadır. Avrupa’da ise Hollanda, sera yetiĢtiriciliği bakımından ilk
sırada yer alır. Soğanlı ve yumrulu çiçek üretiminde öncelik yapmaktadır. Ġspanya, Fransa ve Ġtalya
gibi ülkelerde de plastik seralar kullanılmaktadır [3].
Literatürde yapılan araĢtırmalarda güneĢ enerjisi ve seracılık hakkında pek çok sayıda çalıĢma
bulunmaktadır. Bu çalıĢmalar içinden bazıları sunulmuĢtur. Gupta et al. çalıĢmalarında, güneĢ
ıĢınımları ve seraları AutoCAD’ ile oluĢturdukları sanal ortamda üç boyutlu olarak tanımlamıĢlardır.
AutoCAD programında var olan aydınlatma sistemini, güneĢ ıĢınımı olarak algılatmıĢlardır [4].
Tanımladıkları bu üç boyutlu ortamda seraların konumunu ve tasarımını değiĢtirerek karĢılaĢtırmalar
yapmıĢlardır. Kılıç ve Öztürk’ün 1983’te yaptığı çalıĢma güneĢ ıĢınımlarının yeryüzüne etkilerini
hesaplarla analiz etmiĢtir. ÇalıĢmalarında güneĢ açılarının tespiti yapılmıĢ, günün saatlerinde, yılın
günlerindeki dünyaya gelen güneĢ ıĢınımlarının Ģiddeti analiz edilmiĢtir. Bahsi geçen GüneĢ Enerjisi
eseri daha sonrasında pek çok çalıĢmaya ilham kaynağı olmuĢtur. GüneĢ açıları ile ilgili terimler bu
eserdeki gibi kabul görmüĢtür [1].
Diğer bir çalıĢmada araĢtırmacılar, sera duvar ve çatı eğimlerinin güneĢ ıĢınımlarını en fazla alacak
Ģekilde hesaplanması üzerinde durmuĢtur. En ideal çatı ve duvar açısını tespit için çalıĢmalar
yapmıĢtır. ÇalıĢmalarında sera çatı ve duvarlarından içeri giren güneĢ ıĢınımlarının, içeride karĢı
duvarlara yansıyarak yaptığı ısı etkisini arttırmaya çalıĢmıĢtır [5]. BaĢka bir çalıĢmada da sera
çeĢitlerinin güneĢ ıĢınımlarından en fazla yararlanılabilecek yön ve tasarım tespiti yapılmıĢtır.
ÇalıĢmada incelenen sera çeĢitlerinin duvarları ayrı ayrı, güneĢ ıĢınım alma durumuna göre
değerlendirilmiĢtir. Genel olarak kabul edilmiĢ 5 sera çeĢidi için günün her saatinde alınan enerjiye
göre incelenmiĢtir [6].
Bu çalıĢmada Bayburt koĢullarına uygun yarı küresel seraların, ilde seracılığın yapıldığı dönemlerde,
güneĢten direk olarak en fazla ıĢınımı alabileceği, boyutların ve yönlendirmelerin tahmin edildiği
sayısal bir model geliĢtirilmiĢtir. Tahmin etme süreci bir optimizasyon problemi olarak düĢünülmüĢ ve
sayısal model buna uygun olarak MATLAB programı ortamında oluĢturulmuĢtur.
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BAYBURT ĠLĠ

Bayburt ili 40 derece 37 dakika Kuzey Enlemi ile 40 derece 45 dakika Doğu boylamı, 39 derece 52
dakika Güney enlemi ile 39 derece 37 dakika batı boylamları arasında yer almaktadır. Bayburt’ta doğu
Karadeniz iklimi ile doğu Anadolu iklimi arasında, karasal özellikleri ağır basan bir geçiĢ iklimi hüküm
sürmektedir. Bu nedenle yazları sıcak ve kurak, kıĢları ise soğuk ve yağıĢlı geçmektedir. Ancak, gerek
ortalama yüksekliğin azlığı, gerekse vadiler sisteminin oluĢturduğu mikro klima ortamı sayesinde Doğu
Anadolu’ya göre iklim yumuĢaktır [7].

3.

GÜNEġ ENERJĠSĠ HESAPLAMALARI

GüneĢ enerjisinden iyi bir Ģekilde yararlanabilmek için ilgili bölgedeki ve çalıĢılan zaman aralığındaki
tüm güneĢ ıĢınım özelliklerinin ve miktarının bilinmesi bir zorunluluktur. Bunun için de dünyanın kendi
ekseni ve güneĢ etrafındaki hareketine ve konumuna bağlı olarak ilgili noktaya ulaĢan güneĢ
ıĢınımının geliĢ açısının, güneĢlenme süresinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalıĢma kapsamında
yapılan güneĢ enerjisi hesaplamalarının önemli bir kısmı Abdurrahman Kılıç ve Aksel Öztürk
tarafından yazılan ve 1983 yılında KipaĢ tarafından basımı ve dağıtımı gerçekleĢtirilmiĢ olan GüneĢ
Enerjisi isimli kitaptan yararlanılarak yapılmıĢtır [1].
3.1. Esas GüneĢ Açıları
Yeryüzündeki bir noktaya gelen direk güneĢ ıĢınımı doğrultusu eğer o yerin enlemi (e), saat açısı (h)
ve deklinasyon açısı (d) biliniyorsa tayin edilebilmektedir. Bu açılar esas güneĢ açıları olarak
adlandırılmaktadır.
Enlem açısı e: Göz önüne alınan yeri dünya merkezine birleĢtiren doğrunun dünyanın ekvator
düzlemi ile yaptığı açıdır.
Saat açısı h: Göz önüne alınan yerin boylamı ile güneĢi dünya merkezine birleĢtiren doğrunun, yani
güneĢ ıĢınlarının belirttiği boylam (güneĢ boylamı) arasındaki açıdır.
Deklinasyon açısı d: GüneĢ ıĢınlarının ekvator düzlemi ile yaptığı açıdır aĢağıdaki gibi hesaplanır.



d  23.45 sin  360



 n  284  
365




(1)

3.2. TüretilmiĢ GüneĢ Açıları
Zenit Açısı z: Direkt güneĢ ıĢınlarının (güneĢin doğrultusunun) yatay düzlemin normali ile yaptığı
açıdır. Diğer bir deyiĢle güneĢ ıĢınlarının yatay düzleme geliĢ açısıdır. Zenit açısı aĢağıdaki gibi
hesaplanmaktadır

cos  z   cos  d  .cos  e  .cos  h   sin  d  .sin(e)

(2)

GüneĢin doğduğu ve battığı anlarda güneĢ ıĢınları yatay düzleme paralel gelmektedir. Bu anlardan
faydalanarak güneĢin doğuĢ ve batıĢ açısı H ve gün uzunluğu Tg aĢağıdaki gibi hesaplanabilir.
cos  H   

sin  d  .sin  e 
cos  d  . cos  e 

  tan( d ).tan(e)

(3)

3.3. Eğik Yüzey Açıları
Eğik bir yüzeyin konumu yatay düzlemle yaptığı eğim açısı (s) ve yüzeyin normalinin yatay düzlemdeki
izdüĢümünün güneyden batıya doğru (+) ölçüldüğü yüzey azimut açısı (a) ile belirlenmektedir. Eğik
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düzlemin normalinin yatay düzlemin normali üzerindeki izdüĢümü cos(s) ve yatay düzlem üzerindeki
izdüĢümü sin(s)’dir. GüneĢ geliĢ açısı g GüneĢ doğrultusunun herhangi bir eğik düzlemin normali ile
yaptığı açıdır ve aĢağıdaki denklem ile hesaplanmaktadır.
cos  g   cos  d  .cos  e  *cos  h  .cos  s  

(4)

 cos  a  .cos  d  .sin  e  .cos  h  .sin( s) 
 sin  a  .cos  d  .sin  h  .sin  s    sin  d  .sin  e  .cos  s  
 cos  a  .sin  d  .cos  e  .sin  s  

Bir yüzeyin herhangi bir zaman dilimi içinde ya da güneĢ enerjisi miktarının hesaplanabilmesi için ilk
güneĢ ıĢınının yüzeye geldiği andan itibaren son güneĢ ıĢının geldiği ana kadar ki tüm güneĢ
ıĢınlarının verdiği enerjilerin toplanması gerekmektedir. Tüm gün gelen güneĢ ıĢınımının
hesaplanabilmesi için de aĢağıdaki yol izlenmektedir. GüneĢ ıĢınları yüzeye paralel geldiği zaman
o
g=90 olduğunda;
C1  sin  a  .cos  d  .(sin( s)

(5)

cos  e  .cos  s 

C2  cos  d  . 

  cos  a  .sin  e  .sin( s) 

(6)

sin  e  .cos  s 

C2  sin  d  . 

  cos(a).cos  e  .sin( s) 

(7)

D 2  C12  C22  C32

(8)
2

Bu Ģekilde güneĢ ıĢınlarının yüzeye paralel geldiği saat açıları D >0olmak üzere denklem 9 ve
denklem 10’daki gibi hesaplanmaktadır.
 C D 
(9)
H1 p  2 arctan  1

C

C
3 
 2
 C D 
H 2 p  2 arctan  1

 C2  C3 

(10)

GüneĢ ıĢınımının düzleme paralel geldiği anlar, güneĢ doğmadan önce ve battıktan sonra olabilir. Bu
sebeple güneĢ ıĢınımının eğik düzleme paralel geliĢ saat açısı mutlak değerce gün doğuĢu saat
o
açısından daha büyükse, ilk geliĢ saat açısı gün doğuĢunda olmaktadır. GüneĢ öğlesinde (h=0 )
güneĢ geliĢ açısı go’ın kosinüsü denklem 11 ile hesaplanabilmektedir. Daha sonra Çizelge 1 deki
algoritmadan faydalanmak sureti ile eğik düzleme, günesin ilk geliĢ ve son düĢüĢ açıları
belirlenmektedir

cos  g0   C2  C3

(11)

Tablo 1. Eğik düzleme güneĢ ıĢını ilk ve son geliĢ açıları
Ġlk GeliĢ Saat Açısı (H1) Son GeliĢ Saat Açısı (H2)
2

max (H1p, -H)
-H

min(H2p, H)
H

2

max (H2p, -H)

min(H1p, H)

cos(go) > 0
o
(go > 90 )

D >0
2
D <0

cos(go) < 0
o
(go > 90 )

D >0
2
D <0

Yüzeye güneĢ ıĢını gelmez

GüneĢ ıĢınlarının eğik düzleme bir gün içinde kaç saat geleceği de önemli bir etkendir. GüneĢ
ıĢınlarının eğik düzleme gelme süreleri aĢağıda sunulan denklemlerle ile hesaplanmaktadır.

Bina Fiziği Sempozyumu Bildirisi

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

d  0 için : teg 
d  0 için :

____________________ 2229 _______

2
arccos   tan  d  .tan  e  s  
15
2
teg  arccos   tan  e  .tan  d  
15

(12)
(13)

Atmosfer dıĢındaki eğik düzlemlere gelen güneĢ ıĢınım Ģiddeti, güneĢ ıĢını geliĢ açısına ve yüzey
eğim açısına bağlı olarak değiĢmektedir. Atmosfer dıĢındaki eğik düzlemlere bir gün boyunca gelen
ıĢınım miktarı denklem 14 ile hesaplanabilir.
 

180  H 2  H1  .sin d



.  sin e.cos s  cos e.sin s.cos a  
12


Qoe 
.I . f .   sinH 2  sinH1  .cosd

 gs 
.  cose.coss  sine.sins.cosa 



   cosH 2  cosH1  .cosd .sins.sina 



4.

(14 )

YAY ÇATILI SERA ĠÇĠN HESAPLAMALAR

Ġncelenen seranın görsel olarak tanıtılması için örnek çizimi aĢağıda ġekil 1 ile gösterilmiĢtir. Bu
çalıĢma sonucunda Bayburt ilinde seracılığın yapılabileceği iki farklı sezon olduğu düĢünülmüĢtür. Bu
dönemlerde (1 Nisan-15 Haziran ve 15 Ağustos-10 Kasım) gerekli güneĢ ıĢınımının toplanabileceği
en uygun sera ölçülerinin ve en uygun yönün hangisi olduğu belirlenmiĢtir. Örneğin belirli bir alana
sahip bir sera kurmak isteyen herhangi bir kiĢi için seranın hangi boyutlarda kurulmasının ve o
boyutlar için en uygun yönlendirmenin hangi açıda olması gerektiği belirlenebilecektir. ġekil 2 üzerinde
herhangi bir seranın farklı yönlendirmelere göre farklı açılara göre incelenmesi Ģematize edilmiĢtir.

ġekil 1. Yarı Küresel sera tipi

ġekil 2. Farklı açılara göre seranın incelenmesi
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Yay çatılı sera tipi için kabul edilen ölçüler aĢağıda gösterilmiĢtir. Yan duvarların yükseklikleri 2 m
sabit, bu duvardan sera tavanının en üst noktası arası ise yine 1m olarak sabit olacaktır (ġekil 3).
Gerekli diğer ölçüler seranın verilen tavan alanına göre hesaplanacaktır. Yay uzunluğu hesaplanıp bu
yay güneĢ enerjisi hesaplamaları için beĢ eĢit parçaya bölünerek incelenecektir. Yay çatılı seranın
dairesel olan çatısı küçük doğrusal parçalara ayrılma sureti ile küçük dikdörtgen yüzeyler halinde
analiz edilebilir. ġekil 4 yay çatılı sera çatısının bir bölümünün beĢ eĢit parçaya bölünmek sureti ile eĢit
boyutlarda ancak farklı eğim açılarına sahip beĢ farklı dikdörtgen yüzey haline getirildiğini
göstermektedir.

5.

VARSAYIMLAR

Bayburt için yapılması planlanan bu çalıĢma için gerekli olan uzun yıllar güneĢ ölçüm Bayburt için
mevcut değildir. ÇalıĢma kapsamında, yalnızca doğrudan ıĢınım göz önüne alınmıĢtır. Bu nedenle
yayılı ıĢınım, rüzgâr, yansıma, örtü malzemesinin kirliliği veya eskiliği, bulutluluk, sera elemanlarının
oluĢturacağı gölgelemenin etkisi gibi tüm koĢulların tüm seralar için aynı olduğu kabul edilmiĢtir.
Bununla birlikte bütün sera tipleri ve ebatları için seraların içindeki maksimum yüksekliğin 3 m ile
sınırlandırıldığı kabul edilmiĢtir. Yapılan çalıĢma farklı seralar için karĢılaĢtırma yapmak üzerine
olduğu için bu kabuller karĢılaĢtırma sonuçlarını etkilemeyecektir.

ġekil 3. Yay çatılı seranın boyutları

ġekil 4. Yay çatılı seranın dairesel çatısının yüzeylere bölünmesi
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SONUÇLAR
2

6.1. 400 m yüzey alanına sahip yay çatılı sera
2

Taban alanı 400 m olan yay çatılı bir seranın uzunluk ve en ölçüleri ile yüzeylerinin alanları aĢağıda
Çizelge 2’de sunulmuĢtur. Bu çizelgenin aynıları diğer boyutlardaki seralar için de oluĢturulmuĢ olup
2
sadece 400 m taban alanına sahip yay çatılı sera için sunulmuĢtur.
2

Tablo 2. 400 m yay çatılı sera için sera ve duvar ölçüleri
2

2

2

k

L (m)

W (m)

D1, D3 (m )

D2, D4 (m )

Çatı Kıs. (m )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

20.00
28.28
34.64
40.00
44.72
49.00
52.92
56.57
60.00
63.25

20.00
14.14
11.55
10.00
8.94
8.166
7.56
7.07
6.67
6.33

53.36
37.75
30.84
26.72
23.91
21.84
20.23
18.93
17.86
16.95

40.00
56.57
69.28
80.00
89.44
97.98
105.83
113.14
120.00
126.49

40.26
40.53
40.79
41.05
41.31
41.57
41.83
42.08
42.33
42.59

Farklı k değerleri için, yılın farklı günlerinde ve farklı azimut açıları için güneĢten alabileceği ıĢınım
2
miktarlarının değiĢimi ġekil 5 üzerinde gösterilmiĢtir. Görüldüğü gibi 400 m alana sahip yay çatılı sera
için k (L/W) oranı yükseldikçe seranın aldığı ıĢınım miktarı da yükselmektedir. Bu durum sadece yaz
döneminin ortalarına denk gelen zaman diliminde ve azimut açısının 40 derecenin altında olduğu
2
durum için değiĢmektedir. Taban alanı 400 m olan yay çatılı seranın farklı L/W oranlarına göre
Bayburt ili için seranın kullanılabileceği dönemlerde alacağı toplam güneĢ ıĢınımının değiĢimi ġekil
o
6’da sunulmuĢtur. Görüldüğü gibi bu özelliklerdeki sera için en iyi sera azimut açısı 90 ve en iyi k
oranı 10 olmaktadır.

2

ġekil 5. 400 m Yay çatılı sera güneĢ enerjisi kazanımının değiĢimi
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2

ġekil 6. 400 m Yay çatılı sera güneĢ enerjisi kazanımının değiĢimi
2

6.2. 300 m yüzey alanına sahip yay çatılı sera
2

Taban alanı 300 m olan yay çatılı seranın farklı L/W oranlarına göre Bayburt ili için seranın
kullanılabileceği dönemlerde alacağı toplam güneĢ ıĢınımının değiĢimi ġekil 7’de sunulmuĢtur.
o
Görüldüğü gibi bu özelliklerdeki sera için en iyi sera azimut açısı 90 ve en iyi k oranı 10 olmaktadır.
Azimut açısı 30-40 arasında bir değerde de olabilmektedir.
2

6.3. 250 m yüzey alanına sahip yay çatılı sera
2

250 m taban alanına sahip yay çatılı bir seranın, farklı k değerleri için, yılın farklı günlerinde ve farklı
azimut açıları için güneĢten alabileceği ıĢınım miktarlarının değiĢimi ġekil 8 üzerinde gösterilmiĢtir.
2
Görüldüğü gibi 250 m alana sahip yay çatılı sera için k (L/W) oranı yükseldikçe seranın aldığı ıĢınım
o
miktarı da yükselmektedir. Görüldüğü gibi bu özelliklerdeki sera için en iyi sera azimut açısı 35 ve en
iyi k oranı 10 olmaktadır.

2

ġekil 7. 300 m Yay çatılı sera güneĢ enerjisi kazanımının değiĢimi
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2

ġekil 8. 250 m Yay çatılı sera güneĢ enerjisi kazanımının değiĢimi
2

6.4. 200 m yüzey alanına sahip yay çatılı sera
2

Taban alanı 200 m olan yay çatılı seranın farklı L/W oranlarına göre seranın kullanılabileceği
dönemlerde alacağı toplam güneĢ ıĢınımının değiĢimi ġekil 9’da sunulmuĢtur. ġekil 9 incelenirse bu
sera için en iyi k oranının 10 olduğu düĢünülebilir. Ancak bu noktada seranın mevcut ebatları ile ne
kadar ergonomik bir yapısının olduğu üzerinde durulması gereken bir konu olmaktadır. k değerinin 10
olması durumunda seranın çok dar bir sera olacağı ve kullanıĢlı ölçülere sahip olmayacağı
anlaĢılmaktadır. Bu nedenle bu Ģartlar için seranın eninin en az 5 metre ve k değerinin en fazla 8
o
olması gerektiği düĢünülmüĢtür. Görüldüğü gibi bu özelliklerdeki sera için en iyi sera azimut açısı 35
ve en iyi k oranı 8 olmaktadır.
2

6.5. 150 m yüzey alanına sahip yay çatılı sera
Yukarıda bahsi geçen nedenden dolayı bu Ģartlar için seranın eninin en az 5 metre ve k değerinin en
2
fazla 6 olması gerektiği düĢünülmüĢtür. Taban alanı 150 m ve k değeri en fazla 6 olan yay çatılı
seranın farklı L/W oranlarına göre Bayburt ili için seranın kullanılabileceği dönemlerde alacağı toplam
güneĢ ıĢınımının değiĢimi ġekil 11’de sunulmuĢtur. Görüldüğü gibi bu özelliklerdeki sera için en iyi
o
sera azimut açısı 34 ve en iyi k oranı 6 olmaktadır.
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YEŞİL BİNA DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİYLE
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CAM CEPHELERİN İRDELENMESİ
Müjde ALTIN
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ÖZET
Sürdürülebilir mimarlık, günümüzün en çok tartıĢılan konularından birisidir. Bir yapının ne kadar
sürdürülebilir olduğunun ölçüsü ise, yeĢil bina değerlendirme sistemleri diye anılan sertifika sistemleri
ile bir anlamda ölçülmekte, dünya üzerinde binalar bu sistemlerle ne kadar sürdürülebilir oldukları
konusunda sınıflandırılmaktadırlar. GeniĢ cam cephe yüzeyleri, pasif mimari tasarımda binanın kıĢın
ısıtma yüklerini azaltmak için tercih edilmektedir. Ancak yaz klimasında ise bu geniĢ cam cephelerin
binanın soğutma yüküne oldukça fazla katkısı olmaktadır. Bu nedenle pasif tasarımda U değeri düĢük
cam/pencere kullanımı tercih edilmektedir. Ancak ne kadar dikkat edilse de cam malzemenin cephede
kullanımının çok verimli olmadığı, binanın enerji performansına olumsuz yönde etkileri olduğu
konusunda yaygın bir kanı vardır. Günümüzde bu kanıyı çürüten örnek binalar mevcut olup bunların
bir kısmı ise günümüzde tüm dünyada yaygın olarak kullanılan yeĢil bina değerlendirme sistemleri
denilen sertifika sistemleriyle sertifikalandırılmıĢ durumdadır. Bu nedenle bu çalıĢmanın amacı, dünya
üzerinde yeĢil bina değerlendirme sistemleri ile sertifikalandırılmıĢ cam cepheye sahip binaların
irdelenmesi ve cam cepheye sahip binaların enerji verimli olabileceğinin ortaya konmasıdır. Bunun için
öncelikle yapı malzemesi olarak camın cephede kullanımı anlatılmıĢ, yeĢil bina değerlendirme
sistemleri hakkında bilgiler verilmiĢ ve bu sistemlerle sertifikalandırılmıĢ örnek binalar enerji
performansı açısından irdelenmiĢtir. Son olarak da elde edilen veriler yorumlanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir mimarlık, YeĢil Bina Değerlendirme Sistemleri, Pasif tasarım, Enerji
performansı, Cam cephe.

ABSTRACT
Sustainable architecture is one of the subjects mostly discussed nowadays. How much a building is
sustainable is determined by the use of systems known as Green Building Rating Systems (BGRS)
and buildings all around the world are classified by these systems according to the rate of their
sustainability. Wide glass facades are used in passive solar architecture in order to minimize the
heating load of buildings. But this results in increase in the summer cooling loads. Therefore, special
glass with low U value is used in such buildings to overcome this issue. However, it is believed that
glass facades decrease the energy eddiciency of buildings and that they are not good for the building
performance. Today, there are buildings that ruin this impression and some of them are certified by
GBRS. Therefore the aim of this study is to examine buildings with wide glass facades and certified by
BGRS and to put forward that buildings with glass facades can be energy efficient. For this reason,
use of glass as a construction material is explained, GBRS are described and case studies are
examined from the viewpoint of energy performance. In the end, the results are concluded.
Key Words: Sustainable architecture, Green Building Rating Systems, Passive design, Energy
performance, glass facade.
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1. GİRİŞ
Günümüzde çevre ve çevre kirliliği konusu çok tartıĢılmakta, bu konuda çok sayıda çalıĢmalar
yapılmaktadır. Çevreye verilen zararın azaltılması konusunda ise sürdürülebilir mimarlık tartıĢmaları
devam etmektedir. Sürdürülebilir mimarlık, günümüzün en çok tartıĢılan konularından birisi olup
binaların çevreye verdiği zararın azaltılması, kullanıcılara daha konforlu iç mekanlar sağlanması
konuları ile ilgilenir. Bir yapının ne kadar sürdürülebilir olduğunun ölçüsü ise, yeĢil bina değerlendirme
sistemleri diye anılan sertifika sistemleri ile bir anlamda ölçülmekte, dünya üzerinde binalar bu
sistemlerle ne kadar sürdürülebilir oldukları konusunda sınıflandırılmaktadırlar.
Çevreye verilen zarar genellikle malzeme, enerji ve su kullanımı miktarı, çevreye salınan CO2 gibi sera
gazlarının salım miktarları ile ölçülmekte, geri kazanım, atık dönüĢümü, geri dönüĢümlü malzeme
kullanımı, enerji verimliliği gibi çözümlerle azaltılmaya çalıĢılmaktadır. Bu konular içerisinde en çok yer
alan madde enerjidir. Enerji ile ilgili hemen her ülkenin yönetmeliklerinin, standartlarının olması,
tasarruf planları yapılması, bunun için teĢvik programlarının geliĢtirilerek kullanılması, bunun en önemli
kanıtlarıdır.
UK Energy Trust‟a göre konut binalarında ısı kayıplarının %33‟ü binanın duvarlarından, %26‟sı
çatıdan, %8‟i ise zeminden olmaktadır [1]. Dolayısıyla, duvarların daha ince olup daha yüksek U
değerine sahip geniĢ cam yüzeyler ile oluĢturulması, durumu daha da kötüleĢtirmekte, binanın
cephesinden olan enerji kaybını arttırmakta, cam cepheler, binalarda enerji kaybının en çok olduğu
yüzeyler ve yapı elemanları olmaktadır. GeniĢ cam cephe yüzeyleri, pasif mimari tasarımda binanın
kıĢın ısıtma yüklerini azaltmak için tercih edilmektedir. Ancak yaz klimasında ise bu geniĢ cam
cephelerin binanın soğutma yüküne oldukça fazla katkısı olmaktadır. Bu nedenle pasif tasarımda U
değeri düĢük cam kullanımı tercih edilmektedir. Ancak ne kadar dikkat edilse de cam malzemenin
cephede kullanımının çok verimli olmadığı, binanın enerji performansına olumsuz yönde etkileri
olduğu konusunda yaygın bir kanı vardır. Günümüzde bu kanıyı çürüten örnek binalar mevcut olup
bunların bir kısmı ise günümüzde tüm dünyada yaygın olarak kullanılan yeĢil bina değerlendirme
sistemleri denilen sertifika sistemleriyle sertifikalandırılmıĢ durumdadır. Bu nedenle bu çalıĢmada,
dünya üzerinde yeĢil bina değerlendirme sistemleri ile sertifikalandırılmıĢ cam cepheye sahip binalar
irdelenmiĢ, bunun için öncelikle cam malzemenin özellikleri ve cephede kullanımı anlatılmıĢ, yeĢil bina
değerlendirme sistemleri hakkında bilgiler verilerek bu sistemlerle sertifikalandırılmıĢ örnek binalar
enerji performansı açısından irdelenmiĢtir.

2. YAPI MALZEMESİ OLARAK CAM VE CEPHELERDE KULLANIMI
Cam malzeme, binaların iç mekanlarına gün ıĢığının alınmasını sağlaması açısından mimaride önemli
bir yere sahiptir. Ancak endüstri devrimiyle birlikte teknolojinin de ilerlemesiyle geniĢ cam yüzeyli
binalar inĢa edilebilmeye ve bu binaların iç mekanlarında konfor koĢulları da fosil kaynaklı yakıtlarla
karĢılanmaya baĢlandı. Bu durum, hem binanın enerji ihtiyacını ve tüketimini aĢırı arttırırken hem de
bu artan ihtiyacın fosil kaynaklı yakıtlar tüketilerek karĢılanması nedeniyle çevreye de zarar veriyordu.
Bunun sonucu olarak ilk olarak 1970‟lerdeki enerji krizleriyle, enerji kaynaklarının bu kadar aĢırı
miktarda tüketilmesinin doğru bir davranıĢ olmadığı, daha sonraları ise, kendini göstermeye baĢlayan
küresel ısınma ile bu durumun çevreye de çok zarar verdiği anlaĢılmaya baĢlandı. Bunun önüne
geçilmek üzere hem yeni ve tükenmeyecek enerji kaynağı arayıĢına girildi, böylelikle yenilenebilir
enerji kaynakları kullanılmaya baĢlandı, hem de cam teknolojisi geliĢtirilerek, cam cephelerden olan
enerji kaybını minimuma indirecek çözümler üretilmeye baĢlandı. Böylelikle günümüzde tamamen
camla kaplanan ancak enerji tüketimi aĢırı olmayan binalar üretilebilmeye baĢlandı. ÇalıĢmada ele
alınan binaların geniĢ cam yüzeylerinde bu tür özellikli camların kullanımı ile enerji kaybı minimuma
indirilmiĢtir.
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3. YEŞİL BİNA DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİ
Sürdürülebilirliğin tartıĢılmaya baĢlandığı 1970‟lerden itibaren, sürdürülebilir mimarlık konusunun
gündeme gelmesiyle, genelde yapılı çevrenin, özelde de binaların ne kadar sürdürülebilir olduğunun
belirlenmesi önem kazanmıĢtır. Bu amaçla geliĢtirilen birçok yöntem mevcuttur. Bu yöntemler, farklı
ülkelerde, farklı kuruluĢlar tarafından geliĢtirilseler de incelendiğinde hepsinin amacının aslında
çevreye verilen zararın azaltılması ve mekan içinde insan konforunun arttırılması olduğu
görülmektedir. Binaların çevresel etkilerinin ölçülmesi için geliĢtirilen bu yöntemler içerisinde, tüm
binayı dikkate alan sistemler, genel olarak “YeĢil Bina Değerlendirme Sistemleri (YBDS)” olarak
adlandırılmaktadır. Bazı çalıĢmalarda bu yöntemler “Bina Çevresel Değerlendirme Sistemleri” olarak
adlandırılsa da önceki ismin daha çok tercih edildiği görülmektedir.
YBDS, binaları bir bütün olarak ele alarak geniĢ kapsamda değerlendirmesi, kriterlerinin olması ve bu
nedenle kullanımının kolay olması, sonuçlarının kolay anlaĢılabilir olması gibi nedenlerle günümüzde
daha çok tercih edilen ve medyada da daha çok duyduğumuz sistemler olmuĢlardır.[2] Bu
sistemlerden ilk olarak oluĢturulanı Ġngiltere‟de Bina AraĢtırma Kurumu (BRE) tarafından geliĢtirilerek
1990 yılında uygulamaya konulan BREEAM (Bina AraĢtırma Kurumu Çevresel Değerlendirme
Sistemi)‟dir. Bunu 1998‟de Amerikan YeĢil Bina Konseyi‟nin (USGBC) geliĢtirerek uygulamaya
koyduğu LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) izlemiĢtir. Daha sonra çok sayıda
değerlendirme sistemi geliĢtirilmiĢ ve günümüzde kullanılmaktadır. Bunlar içerisinde Dünya YeĢil Bina
Konseyi (WGBC) üyesi ülkelerin de en çok kabul ettiği, uluslararası olarak da en çok kabul görüp
uygulananları, BREEAM(Ġngiltere), LEED(ABD), CASBEE(Japonya), Green Star(Avustralya) ve SB
Tool(Uluslararası)‟dur. Ancak BREEAM‟in, ölçütlere dayalı değerlendirme ve sertifika metotlarının ilki
olarak kendinden sonraki yöntemlerin çoğunun kökeni olduğu bilinmektedir.[3]
Bunlar ve diğerlerinde de kriterler farklı olsa da, hemen hepsinde ortak olan bazı özellikler vardır.
Örnek olarak BREEAM ile LEED arasındaki ortak kriterleri sayacak olursak Ģöyle sıralanabilir:







ĠnĢaat alanı ve kaynak verimliliği,
Enerji verimliliği,
Su verimliliği,
Malzeme verimliliği,
Ġç mekan hava kalitesi ve insan sağlığı,
Atık yönetimi.

Görüldüğü gibi YBDS, çevreye verilen zararın azaltılması ve mekan içinde insan konforunun
arttırılması için binaları değerlendiren ve derecelendiren sertifika sistemleridir. Bu çalıĢmada, en köklü
değerlendirme sistemleri olmaları ve dünya üzerinde en çok uygulanan, tercih edilen değerlendirme
sistemleri olan BREEAM ve LEED ile sertifikalandırılmıĢ binalar örnek olarak seçilmiĢ ve irdelenmiĢtir.

4. ÖRNEKLER
Bu bölümde, YBDS ile sertifikalandırılmıĢ cam cepheli bina örnekleri irdelenmiĢtir. Bu kapsamda dört
adet bina örneği seçilmiĢtir; bunların ikisi yurtdıĢından ve aldığı sertifikanın en yüksek derecesini almıĢ
binalar olup diğer ikisi ise Türkiye‟den bu iki sertifika sistemiyle sertifikalandırılmıĢ binalardır.
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4.1. Brent Toplum Merkezi (Brent Civic Centre), Londra, İngiltere – BREEAM Outstanding

Şekil 1. ve Şekil 2. Brent Toplum Merkezinin görünüĢü[4]

Tablo 1. Yapının Künyesi:
Yapının Adı
Yapının Yeri
Yapının Fonksiyonu
Mimarı
Toplam Alan
Kullanılan Değerlendirme Metodu
Kullanılan Değerlendirme ġeması
Sertifika Düzeyi
Sertifika Tarihi
Binada Kullanılan Sürdürülebilir Sistemler
Karbon emisyonu azaltma miktarı

Brent Toplum Merkezi (Brent Civic Centre)
Londra
Karma kullanım, kamu binası
Hopkins Architects
40,000 m²
BREEAM
Outstanding
2013
Gölgeleme, doğal havalandırma, yüksek
performanslı cephe, atık yağ kullanan CCHP
(combined cooling, heating and power)
%33 [5]

Londra‟nın Brent ilçesinin yönetim merkezi olarak tasarlanmıĢtır. Wembley Stadyumu‟na ve Wembley
Arenası‟na komĢu olan yapı, BREEAM sisteminde, binanın kategorisinde en yüksek sertifika derecesi
olan “Outstanding” derecesini alan ilk yapıdır. Brent Konseyi‟nin toplum merkezi olarak Hopkins
Architects tarafından tasarlanmıĢtır.
Bina, yönetim binasının yanı sıra “Toplum Merkezi” tanımına uyacak Ģekilde, tiyatro salonu, konser
salonu ve büyük düğün resepsiyonlarının verilebileceği bir salon olarak kullanılabilecek çok amaçlı bir
salon ve bir kütüphane de içermektedir. Ofis kanatları ise cam cepheli olup ileride fonksiyondan
kaynaklı olarak gerekli olabilecek değiĢikliklere uyum gösterebilmesi için esnek ve açık planlı olarak
tasarlanmıĢtır. Binada ayrıca perakende satıĢ birimleri ve bir bahçe de yer almaktadır.
Mimarları, binanın %33 karbon salımını azaltma oranıyla Ġngiltere‟deki tamamlanmıĢ en sürdürülebilir
yerel yönetim binası olacağını öne sürmektedirler.[5] Bina ayrıca BREEAM 2015 ödülüne aday
gösterilmiĢtir. Sonuçlar 3 Mart 2015‟te yapılacak törenle ilan edilecektir.[6]
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4.2. Şehir Yeşil Sarayı (City Green Court), Prag, Çek Cumhuriyeti - LEED Platinum

Şekil 3. City Green Court binası cephesi
görünüĢü [7]

Şekil 4. City Green Court binası cam
cephe ve gölgeleme elemanları detayı [8]

Tablo 2. Yapının Künyesi:
Yapının Adı
Yapının Yeri
Yapının Fonksiyonu
Mimarı
Toplam Kapalı Alan
Kullanılan Değerlendirme Metodu
Kullanılan Değerlendirme ġeması
Sertifika Düzeyi
Sertifika Tarihi
Binada Kullanılan Sürdürülebilir Sistemler

Gömülü Karbon Emisyonu

ġehir YeĢil Sarayı (City Green Court)
Prag, Çek Cumhuriyeti
Ofis binası
Richard Meier & Partners Architects
2
16.300 m [9]
LEED
LEED BD+C: Core&Shell v3 - LEED 2009
Platinum
Kasım 2012
Yaz döneminde atriumun doğal havalandırılması,
son teknoloji ürünü mekanik sistemler, yeĢil çatı,
iç hava kalitesi kontrolü, yerel ve geri dönüĢümlü
malzeme kullanımı.
11.034 ton CO2 (Bunun %93,8‟inden yapı
malzemeleri, %6,2‟sinden inĢaat süreci
aktiviteleri ve ulaĢım sorumludur.) [9]

City Green Court Binası, enerji tüketimini keskin bir Ģekilde azaltarak LEED Platinum sertifikası almıĢ,
enerji tüketiminin azaltılması ise enerji korunumu için kullanılan stratejiler ve çevre dostu malzeme
kullanımı ile baĢarılmıĢtır. Bina, Çek Cumhuriyeti‟nde LEED Platinum sertifikası alan ilk binadır. [8]
Bina, LEED Sertifika sistemine göre toplam maksimum 110 puan üzerinden 83 puan almıĢtır.[10]
Giydirme cepheye göre tasarlanmıĢ ve güneĢe göre hareket eden düĢey gölgeleme elemanları, güney
ve batı cephelerinde, cam cephenin önünde yer almakta ve güneĢ kazançlarını azaltarak binanın iç
mekan konforunu arttırmakta, böylelikle termal konfor koĢullarını sağlamak için mekanik sistemlerde
2
kullanılacak enerji ihtiyacını azaltmaktadır. Binanın enerji tüketimi 79 kWh/m olup bu değer Çek
2
Cumhuriyeti standartlarının talebi olan maksimum 179 kWh/m değerinden %56 daha azdır [9].
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4.3. Tekfen Oz Levent Ofis Binası

Şekil 5. TEKFEN OZ Levent Ofis Binası
görünümü [11]

Tablo 3. Yapının Künyesi:
Yapının Adı
Yapının Yeri
Mimarı
Yapının Fonksiyonu
Toplam Alan
Kullanılan Değerlendirme Metodu
Kullanılan Değerlendirme Seması
Sertifika Düzeyi
Sertifika Tarihi
Binada Kullanılan Sürdürülebilir Sistemler

Şekil 6. TEKFEN OZ Levent Ofis Binası giriĢten
görünüm [12]

Tekfen OZ Levent Ofis
Ġstanbul
Mimar Juan Pablo Molestina (M.Arch., BDA) &
Swanke Hayden Connell Architects (SHCA)
Ofis Binası/Ticari Bina
2
15.900 m
LEED
Bina Çekirdeği ve Kabuğu (Core&Shell)
Gold
Nisan 2011
Uluslararası standartların üzerinde yalıtım,
iklimlendirme sistemleri, yerel ve geri dönüĢümlü
malzeme kullanımı.

Bina, Türkiye‟nin LEED sertifikalı ilk ticari binasıdır. Bina kabuğunda uluslararası standartların
üzerinde bir yalıtım sağlanmıĢtır.[3]
Binanın, enerji modellemesi ve simülasyonu yapılmıĢ olup buna göre ASHRAE standartlarındaki
binalara oranla % 34 daha enerji verimli olacağı öngörülmüĢtür [13]. Binada iklimlendirme sistemlerinin
tasarımında uluslararası standartlar (ASHRAE 55) dikkate alınmıĢ olup termal konfor en uygun Ģekilde
sağlanmaya çalıĢılmıĢtır.
Bina, LEED Sertifika sistemine göre toplam 62 puan üzerinden 40 puan almıĢtır.[14] Binanın, enerji
maliyetleri bakımından da oldukça ekonomik bir bina olup benzerlerine göre %30 civarında tasarruflu
bir bina olacağı öngörülmüĢtür [15].
Cam cephelerin önünde kullanılan yeĢil bitkiler ise gölgeleme elemanı olarak yazın binanın soğutma
yüklerini azaltmaktadır. Binada kullanılan bu bitkilerden oluĢan kabuk, cephelere göre yoğunluğu ve
boyutları değiĢen bir kabuk alt elemanı olarak tasarlanmıĢ; güney ve batı cephelerinde yoğunluğu ve
yüksekliği arttırılarak gölgeleme sağlanmıĢtır. Böylelikle yüksek maliyetli ve ithal bir cam yerine, yerel
ve doğal kaplamalı bir cam kullanılabilmiĢ, camın maliyetinden de tasarruf sağlanabilmiĢtir. [16]
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4.3. Toyota Plaza Onatça Binası, Adana

Şekil 7. ve Şekil 8. Toyota Plaza Onatça Binasının dıĢ görünüĢleri [17]

Tablo 4. Yapının Künyesi:
Yapının Adı
Yapının Yeri
Mimarı
Yapının Fonksiyonu
Toplam Kapalı Alan
Kullanılan Değerlendirme Metodu
Kullanılan Değerlendirme Seması
Sertifika Düzeyi
Sertifika Tarihi
Binada Kullanılan Sürdürülebilir Sistemler

Toyota Plaza Onatça
Adana
Kamuran Pekçetin
Endüstriyel Yapı
2
7.000 m
BREEAM
Ticari Yapılar
Very Good (Tasarım Sertifikası)
1 Mart 2011
Yönlenme ve özellikli cam seçimi, verimli
mekanik ve elektrik sistemlerin kullanımı, güneĢ
kollektörleri ile sıcak su üretimi, fotovoltaik panel
ile elektrik üretimi, geri dönüĢümlü ve yerel
malzeme kullanımı.

Türkiye‟de ilk BREEAM ĠnĢaat Sonrası Sertifikalı projesi olup aynı zamanda ilk A sınıfı enerji kimlik
belgesini alan yapı olup %55,21‟lik skoruyla BREEAM Very Good sertifikası almıĢtır[18].
Projede, batı ve güney cephelerindeki pencere boyutları küçültülmüĢtür. Doğal aydınlatma için camlı
bölmeler ve ıĢıklık tasarlanmıĢ, dıĢ cephe camları güneĢ kırıcı özellikli (low-e), argon dolgulu ve renkli
olarak seçilmiĢ, böylelikle ısı geçirgenliği ve dolayısıyla binanın enerji ihtiyacı azaltılmıĢtır. Böylelikle
yaz mevsiminde soğutma yükleri miktarı oldukça düĢürülmüĢtür. [3]
Binanın elektrik ve mekanik sistemleri enerji verimli olacak Ģekilde seçilmiĢtir. Binada hem elektrik
üreten fotovoltaik paneller, hem de sıcak su üreten güneĢ kolektörleri kullanılmıĢ olup bu iki sistem
birlikte binanın enerji ihtiyacının %20‟sini üretmekte, yıllık CO 2 salımını 21 ton azaltmaktadır[18].

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Ġncelenen örneklerin hepsinde geniĢ cam cepheler mevcuttur. Ancak buna rağmen hepsi YBDS
tarafından sertifikalandırılmıĢ binalarıdır. Üstelik yurtdıĢı örnekleri, bu sertifika sistemlerinin en yüksek
derecesini alabilmiĢtir. Buradan da görüldüğü gibi cam cepheler, binanın enerji ihtiyacının yüksek
olmasını gerektirmiyor. GeliĢen teknoloji yardımıyla üretilen ısıl iletkenliği düĢük camların, uygun
yönlenmenin ve gölgeleme elemanlarının kullanımı ile enerji etkin binalar tasarlamak ve inĢa etmek
mümkündür.
YBDS aslında binaların ne kadar yeĢil değil, ne kadar sürdürülebilir olduğunu ölçen sistemlerdir.
Çünkü değerlendirme kriterlerine bakıldığında, sürdürülebilirliğin sadece çevre ayağını değil, ekonomi
ve sosyal ayaklarını da içermektedir. Çevreye verilen zararın azaltılması dıĢında binanın ekonomik
olması, insan sağlığını, konforunu sağlaması ve sosyal anlamda ihtiyaçlara cevap veren binalar
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olmasını da gözetiyor. Böylelikle sadece yeĢil değil, sürdürülebilir binaları değerlendiriyor. Dolayısıyla
belki de bu değerlendirme sistemlerine Sürdürülebilir Bina Değerlendirme Sistemleri denmesi daha
uygun olacaktır. Aslında isimden de önemlisi, bu sistemlerin yaptığı iĢ olup içerisinde daha konforlu ve
daha sağlıklı bir yaĢam sürdürebilmemizi sağlayacak binalar ve yaĢam alanları üretilmesini
sağlamaktadırlar. Tamamen Ģeffaf bir bina tasarlasak bile. Dolayısıyla ülkemiz için, yurtdıĢına bu
konuda da bağımlı olmamak adına, gerek enerji ihtiyacının azaltılması, gerekse konforlu-sağlıklı
binalar üretilmesi için bir Sürdürülebilir/YeĢil Bina Değerlendirme Sistemi‟ne ihtiyaç vardır.
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TÜRKĠYE’DEN VE DÜNYADAN ÖRNEKLER IġIĞINDA ÇĠFT
CĠDARLI CEPHENĠN GELĠġĠMĠ
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Ufuk ERSOY
Tahsin BAġARAN

ÖZET
Günümüzde enerji tüketiminin giderek artması ile birlikte, mimaride enerji tasarrufuna olanak sağlayan
sürdürülebilir binalar giderek önem kazanmıĢtır. Bu bağlamda, çift cidarlı cephe sistemleri tüm
dünyada yaygın kullanım alanı ile son yıllarda öne çıkmaktadır. Çift cidarlı cephesi olan binalar enerji
etkin, çevre dostu ve yenilikçi mimari çözüm olma amacı taĢımaktadır. Bu sistem, değiĢen iklim
koĢullarında düĢük düzeyde enerji kullanarak, iç ve dıĢ ortam arasındaki dengeyi daha verimli bir
Ģekilde kurabilmekte ve enerji tasarrufuna büyük katkı sağlayabilmektedir. Ancak, ülkemiz için henüz
yeni bir tür yapı kabuğu olma özelliğini korumakta, yaygınlaĢmaya devam etmektedir. Bu çalıĢmada
çift cidarlı cephenin bir bina elemanı olarak geliĢim süreci irdelenerek, dünyadan ve Türkiye’den
birtakım önemli örnekler karĢılaĢtırmalı olarak incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Çift Cidarlı Cephe, Bina Teknolojisi, Malzeme

ABSTRACT
Due to excessive consumption of energy, sustainable buildings which allow energy saving in
architecture has gained importance in our day. In this regard, double skin facade systems has been
common in all over the world. Buildins with double skin facades aim to be energy-efficient,
environment-friendly and serve as innovative architectural design solutions. By using low level energy
under the chaning climatic conditions, this system is able to set a balance between the interior and
exterior environment in a more efficient way and contribute to enery saving. Still, it is a fairly new
building skin type for our country, in the process of being common. In this study, examining the history
of double skin facades as a building component, selected examples from the world and Turkey will be
analyzed by comparison.
Key Words: Double Skin Facade, Building Technology, Material

1. GĠRĠġ
Günümüz dünyasında enerji üretimi ve tüketimi çok önemli bir yere sahiptir. Üretilen toplam enerjinin
büyük bir kısmı ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma amacıyla kullanılmaktadır. Bu
bağlamda, iklim değiĢiklikleri birçok sektörü etkilediği gibi inĢaat sektörünü de ciddi derecede
etkilemektedir. Bina endüstrisi enerji tüketiminde önemli bir paya sahiptir. Türkiye’de yaklaĢık olarak
toplam enerjinin % 20’si ulaĢım, %43’ü endüstri ve %37’si binalarda kullanılmaktadır [1]. Bu da binaları
yaĢam evreleri boyunca daha az enerji tüketecek Ģekilde tasarlamayı neredeyse zorunlu kılmaktadır.
Bu yaklaĢım, mimari tasarım kriterlerinin de yeniden gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Dünya
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üzerinde giderek artmakta olan enerji ihtiyacına rağmen, halihazırda tüketilebilir enerji kaynaklarının
hızla azalması, tasarımcıları bina sektöründe birtakım yeni “çevre dostu”, “enerji etkin”, “ekolojik”,
“sürdürülebilir” olarak adlandırılan bina tasarımlarına yönlendirmektedir [2]. Tipik bir binada enerji
kayıplarının büyük bir yüzdesi yapı kabuğu üzerinden gerçekleĢmektedir. Çift cidarlı cephe sistemleri
bu duruma karĢı etkin bir çözüm olarak ortaya çıkmıĢtır. Bugün çift cidarlı cam cephe sistemlerinin
kullanımı küresel ölçekte yaygınlaĢmıĢtır. Bu sistemler, değiĢen iklim koĢullarına karĢı en az enerji
kullanabilme ve iç/dıĢ iklim arasında denge kurma özelliğine sahiptir [3]. Bugün Avrupa ve Kuzey
Amerika’da yaygın kullanım alanına sahip olan çift kabuk cephelerin ülkemizde uygulama alanı yok
denecek kadar az sayıdadır. Soğuk iklim bölgelerinde uygulandığında binanın enerji performansını
arttırmada etkili rol oynayan çift cidarlı cephe sistemleri ülkemizdeki bazı bölgelerde olduğu gibi sıcak
ve ılıman iklim bölgelerinde fazla yaygın değildir. Bu çalıĢmamızda çift cidarlı cephe kavramının
geliĢim sürecinden bahsedilerek, dünyadan ve Türkiye’den birtakım önemli örnekler karĢılaĢtırmalı
olarak incelenecektir.

2. ÇĠFT CĠDARLI CEPHE KAVRAMI VE TARĠHÇESĠ
Çift cidarlı cephe sistemleri literatürde çeĢitli adlarla anılmaktadır. Bunlardan en sık rastlanan ifadeler
“çift cidarlı cepheler”, “çift cam cepheler”, “aktif cepheler”, “enerji etkin cepheler”, “havalandırılmıĢ çift
cidarlı cepheler” ve “havalandırmalı cepheler” dir. Literatürde farklı adlarla nitelendirilen bu cephe
sistemleri çeĢitli kaynaklarda da farklı Ģekillerde tanımlanmıĢtır.
Bazı kaynaklara göre ilk çift cidarlı cepheye, hala kullanımda olan ve 1903’te inĢa edilen Almanya’daki
Steiff Fabrikası’nda rastlamak mümkündür. Bu binada öncelik, bölgeye hakim olan kuvvetli rüzgara ve
soğuk havaya rağmen günıĢığı kullanımını arttırmaktı. 1903’te Otto Wagner’in Avusturya’daki Post
Office Savings Bankası proje yarıĢmasını kazandığı tasarımı da çift cidarlı cephe içermekteydi.
1920’lerin sonunda ise çift cidarlı cepheler iyiden iyiye geliĢtirilmiĢti. Moisei Ginzburg 1928’te
Rusya’daki toplu konutlarının Narkomfin Binası’nda çift cidarlı cephe tercih etmiĢti. Le Corbusier de
Moskova’da Centrosoyus’u tasarlamıĢ, bir yıl sonra da Cite de Refuge (1929)’ye ve Paris’te Immeuble
Clarte (1930)’ye baĢlayacaktı. 1970’lerin sonlarına ve 1980’lerin baĢlarına kadar çift cidarlı cephe
sistemlerinde çok fazla bir geliĢme olmazken, 1980’ler boyunca bu tip cepheler daha sık kullanılmaya
baĢlanmıĢtır. Bunların birçoğu Leslie ve Godwin’in ofisleri gibi çevresel kaygılar ile tasarlanmaktaydı.
Diğer örneklerde ise camın çoklu katmanlarla kullanılmasının estetik etkisi ön plandaydı. 1990’lara
gelindiğinde ise, giderek artan çevresel kaygılar mimari tasarımı teknik olarak etkilemeye baĢlamıĢ,
“yeĢil binalar’’ ofis mimarisi için iyi bir ikon olarak ortaya çıkmıĢtır [4].

ġekil 1. Steiff Fabrikası, Almanya, dıĢ görünüĢ (1903) [5].
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Çift cidarlı cephe sistemini hava kanalı gibi davranan bir boĢluk ile birbirinden ayrılmıĢ, Ģeffaf iki
yüzeyden oluĢan bir kabuk olarak görmek mümkündür [6]. Bu hava kanalı içinde güneĢ kırıcı
elemanlarının konumlanabilmesi ile kötü hava koĢullarına karĢı bu elemanların korunumu
sağlanabilmektedir. Aynı sistem, ayrıca havalandırılmıĢ çift cidarlı cephe sistemini, klasik tek cephenin
ikinci bir cam cephe yüzeyi ile çift cephe haline gelmesi olarak da ifade edilebilir [7]. Bu yüzeyler cidar
olarak adlandırılmıĢ ve havalandırılmıĢ boĢluk bu iki cidar arasında konumlanmaktadır.
Çift cidarlı cepheler ikinci bir yapı kabuğuna sahiptir ve genellikle bir dıĢ cam cephe ve cam veya
kısmen cam malzemeden oluĢan bir iç cam cepheden oluĢur. DıĢ cam genellikle tek saydam bir
camdan oluĢur. Ġç cam ise genellikle çift camdır ve low-e veya güneĢ kontrollü camlardan oluĢur. Bu
yapı kabukları birbirinden boyutları 20cm ile 2m arasında değiĢebilen, literatürde “hava kanalı” veya
“hava koridoru” gibi isimlerle adlandırılan bir boĢluk ile ayrılır. Bir termal tampon bölge gibi davranan
bu boĢluk doğal ve/veya mekanik olarak havalandırılabilir. Tampon bölge oluĢturan bu hava kanalı
binayı yüksek hızdaki rüzgarlardan ve rahatsız edici gürültüden binayı korur. GüneĢ kırıcı elemanlar
da bu hava boĢluğuna yerleĢtirilerek olumsuz hava koĢullarından etkilenmez.

Hava çıkış
menfezi
Dış cephe

İç cephe

Güneş kırıcı
elemanlar
Ara boşluk

Hava giriş
menfezi
ġekil 2. Çift cidarlı cephe sistemi diyagramı

3. ÇĠFT CĠDARLI CEPHE ÖRNEKLERĠ
DeğiĢen iklimsel koĢullara göre farklı çift cidarlı cephe uygulama türlerini görmek mümkündür. Çift
cidarlı cephede iki cephe kabuğu arasındaki hava boĢluğunun geometrik konfigürasyonu, boĢluğun
havalandırma Ģekli, menfezlerin boyutu, konumu, cam türleri, güneĢ kırıcı elemanların türü, cephedeki
konumu ve kullanılan malzeme türü vb. gibi seçilen farklı tasarım kararları ile farklı çift cidarlı cephe
tasarım kombinasyonları türetilmiĢtir. Bu uygulama çeĢitliliğini örneklerde de görmek mümkündür.
3.1. DÜNYADAN ÇĠFT CĠDARLI CEPHE ÖRNEKLERĠ
Çift cidarlı cephe uygulama türleri iklime göre değiĢiklik göstermektedir. Çift cidarlı cephede iki cephe
kabuğu arasındaki hava boĢluğunun geometrik konfigürasyonu, boĢluğun havalandırma Ģekli,
menfezlerin boyutu, konumu, cam türleri, güneĢ kırıcı elemanların türü, cephedeki konumu ve
kullanılan malzeme türü, vb gibi seçilen farklı tasarım kararları ile farklı çift cidarlı cephe tasarım
kombinasyonları türetilmiĢtir. Bu kısımda incelenecek binalar Commerzbank Binası, Moravian
Kütüphanesi, Postane Kulesi ve Aurora Ofis Kulesi ve Rezisansları’dır.
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3.1.1 COMMERZBANK BĠNASI
Ġncelenecek ilk çift cidar cepheli bina Almanya’daki Commerzbank Binası’dır. Foster ile Ortakları ve
Arup tarafından inĢaa edilen bina 1997’de tamamlanmıĢ olup, dünyanın ilk ekolojik ve Avrupa’nın en
uzun binası olma iddiasını taĢımaktadır. 53 katlı yapı, ofis ortamının doğasına odaklanarak yeni
ekolojik fikirler ortaya koymayı amaçlamıĢtır. Bu açıdan, doğal aydınlatma ve havalandırma kullanımı
tasarımda temel çıkıĢ noktası olmuĢtur. Her ofis odası gün ıĢığından yararlanabilmekte ve açılabilir
pencerelerle donatılmıĢtır. Böylece kullanıcılar kendi ortamlarını kontrol edebilmektedir. Sonuç olarak,
binada klasik ofis binalarının yarısına eĢdeğer enerji tüketim seviyeleri görülmektedir.
Üçgensel bir plana sahip olan binada, ofis katları atriuma bakmaktadır. KıĢ bahçeleri de atrium
etrafına dört katlı ofis kısmının görsel ve sosyal odak noktasını oluĢturmak üzere yerleĢtirilmiĢtir.
DıĢarıdan bakıldığında binaya Ģeffaflık ve hafiflik katan bu kıĢ bahçeleri, çevresel anlamda da atriuma
ıĢık ve hava iletmektedir. Sosyal anlamda da ofis çalıĢanları için bir ara verme yeri olarak hizmet
vermektedir. Yapı, RIBA mimarlık ödülü ve Ġngiliz inĢaat endüstrisi ödülü gibi pek çok ödül almıĢ
ekolojik bir binadır [8].
Binanın çift cidarlı cephe sistemi 3 katmanlı bir dıĢ deri, sürekli bir boĢluk ve açılabilir pencelerin
yerleĢtirildiği iç cepheden oluĢmaktadır. DıĢ cidar sızdırmasız sabit 8 mm kalınlığında temperli camdan
oluĢmaktadır. Çift cidarlı cephenin alt ve üst bölümünde 12 cm yüksekliğinde kapatılamayan hava giriĢ
ve çıkıĢ menfezleri bulunmaktadır [9]. GüneĢ kırıcılar da iki cephe arasındaki boĢluğa yerleĢtirilmiĢtir
[10].

ġekil 3. Commerzbank Binası, Almanya, dıĢ görünüĢ (1997) [8].
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ġekil 4. Commerzbank Binası, Almanya, bina derisi havalandırma detayı (1997) [10].

ġekil 5. Commerzbank Binası, Almanya, iç görünüĢ (1997) [8].
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3.1.2. MORAVIAN KÜTÜPHANESĠ
Çift cidarlı cephelere bir örnek de Çek Cumhuriyeti’ndeki Moravian Kütüphanesi binasıdır. 2001 yılında
tamamlanan binanın cephesi açılabilir pencerelerle donatılmıĢtır. Bu da yılın sıcak zamanlarında
binanın doğal havalandırmasına yardımcı olmaktadır. Bir baĢka cephe de, soğuk zamanlarda kavite
arasındaki havanın günıĢığı tarafından ısıtılmasını sağlamaktadır. Binada temizlik için de kullanılabilen
yatayda sabitlenmiĢ ve dikeyde motorlu olmak üzere iki tip güneĢ kırıcı kullanılmıĢtır.
Kütüphane binasının cephesi 8 katlı olup, 50 metre uzunluğundadır. Cam cephe ve bina cephesi
arasındaki hava boĢluğu da 550 mm dir. [9].

ġekil 6. Moravian Kütüphanesi, Çek Cumhuriyeti, dıĢ görünüĢ (2001) [9].

ġekil 7. Moravian Kütüphanesi, Çek Cumhuriyeti, açılabilir pencereli cephe (2001) [9].
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ġekil 8. Moravian Kütüphanesi, Çek Cumhuriyeti, çift cidarlı cephenin kavitesi ve güneĢ kırıcılar
(2001) [9].
3.1.3. POSTANE KULESĠ
Dünyadan bir diğer çift cidarlı cephe örneği de yine Almanya’daki Postane Kulesi’dir. 2002 yılında
tamamlanan binada 90000 m cam kullanılmıĢtır. Her 9 katta bir gökyüzü bahçeleri vardır [11]. Bu
gökyüzü bahçeleri, katlar arası iletiĢimi sağlamakta ve asansörleri içermektedir. Ayrıca, alçak ve
yüksek katların cam asansörleri gökyüzü bahçelerinin ortasından geçerek, kullanıcılara manzara
seyretme olanağı vermektedir. Binanın çift cidarlı cephesinin dıĢ katmanı tamamen cam olup, özellikle
ilkbahar ve sonbaharda doğal havalandırmayı mümkün kılmaktadır. DıĢ katman yağmur, rüzgar ve
gürültüden koruma ve gölgeliklerin yerleĢtirilmesine imkan sağlamaktadır. Tabandan tavana kadar
olan cam, günıĢığını ayarlamaya yardımcı olmaktadır. Ücret karĢılaĢtırmalarına göre, bu tip bir çift
cidarlı cephenin maliyeti geleneksel olanına eĢittir. Ancak, iĢletim maliyeti %60 kadar azaltılmıĢtır [12].
Binanın çift cidarlı cephesi filagran olup, otomatik kontrollüdür. Her 9 katta bir bölümlendirilmiĢtir. Ġç ve
dıĢ deri için taĢ cam öngörülmüĢtür. Kulenin kuzey tarafının cephesi pürüzsüz bir düzleme eklenmiĢ
kanatlardan oluĢmaktadır. DıĢ deride açılan ıĢıklar merkezi bir sistem tarafından kontrol edilen elektrik
motorlarına bağlanmıĢtır [9].

ġekil 9. Postane Kulesi, Almanya, iç (2002), [12].
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ġekil 10. Postane Kulesi, Almanya, dıĢ görünüĢ, (2002), [12].
3.1.4. AURORA OFĠS KULESĠ VE REZĠDANSLARI
Dünyadan bir baĢka çift cidarlı cephe örneği de Avusturalya’daki Aurora Ofis Kulesi ve
Rezidanslarıdır. 2002 yılında tamamlanan bina, Renzo Piano Bina Atölyesi tarafından tasarlanmıĢtır.
Binanın çift cidarlı cephesi cam panjurla donatılmıĢtır. Kavisli olan 44 katlı kuzey-güney cepheleri
tamamen camdır. Ofisler ise batı-doğu cephesine konuĢlandırılmıĢtır.
Binanın dıĢarı bakan camı 1.35x2.4 m boyutlarına olup, ayrıca beyaz cam ile izole edilmiĢtir. DıĢ deri
ise 6 mm kalınlığında köĢelerde sürekli beyaz nokta desenli kalın bir tabaka cam ile 6 mm low-e
tipinde ince tabakalı camdan oluĢmaktadır. Ġç kısımda da yine 6 mm kalınlığında low-e malzeme ile
kaplı cam bulunmaktadır. DıĢ cam ise 12 mm sertleĢtirilmiĢ ekstra beyaz ince tabakalı cam
içermektedir.
GüneĢ ıĢığı kontrolü ve parıltıdan korunmak için bina içinde kumaĢ perdeler kullanılmaktadır. Parapet
ve kolonların önünde kalan opak kısımlar ise 2x6 mm boyutlarında ince tabakalı ekstra beyaz ve
camın %60’ını kapatan beyaz nokta desenli cam ile kaplanmıĢtır. GüneĢ alan kuzey cephesinde ise,
dıĢ kumaĢ perdelere ek olarak yatay olarak yerleĢtirilmiĢ metal güneĢ kırıcılar da bulunmaktadır [9].
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ġekil 11. Aurora Ofis Kulesi ve Rezidansları, Avusturalya, görünüĢ (2002), [13].

ġekil 12. Aurora Ofis Kulesi ve Rezidansları, Avusturalya, dıĢ cam (2002), [14].
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3.2. TÜRKĠYE’DEN ÇĠFT CĠDARLI CEPHE ÖRNEKLERĠ
Dünya’da enerjinin yaklaĢık neredeyse %50’sinin binalar tarafından tüketilmesinden dolayı, yenilenen
AB direktifi olan Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD) kapsamında, tüm ülkelerin binalarında
olduğu gibi Türkiye’de de optimum enerji verimli ve optimum maliyeti barındıran tasarımlar yapılması
gerekmektedir. Bu bağlamda binaların enerji verimliliğinde etkin rol oynayan yapı kabuğu olan cephe
sistemleri Türkiye’de de önem kazanmaya baĢlamıĢ ve dünya üzerinde yaygın olarak kullanılan çift
cidarlı cephe sistem örnekleri yavaĢ yavaĢ Türkiye’de de uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Türkiye’de
uygulanmıĢ olan çift cidarlı cephe sistemlerine örnek olarak Ġstanbul Sapphire ve Küçükçekmece
Belediye Binası gösterilebilir.
3.2.1. ĠSTANBUL SAPPHĠRE
Bina 2011 yılında tamamlanmıĢ olup, çift cidarlı cephe sistemlerinin Türkiye’deki ilk örneklerinden biri
olarak gösterilebilir. Konut, alıĢveriĢ ve eğlence merkezini içinde barındıran Ġstanbul Sapphire, toplam
165.139 m²’lik inĢaat alanına sahiptir. Bina 10 katı zemin altı olmak üzere 61 katlı olup 30 metre
antenle birlikte toplam 261 m yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek binası olma adayıdır. Zemin altında
tasarlanmıĢ olan 10 bodrum katından en altta bulunan 6’sı otopark, zemine yakın 4 kat ise alıĢveriĢ
merkezi ve hipermarket olarak tasarlanmıĢtır. Binanın taĢıyıcı sistemi betonarme ve çelik
malzemelerden oluĢmaktadır. Zemin altındaki tüm bodrum katlar betonarme olarak tasarlanmıĢ, dıĢ
cephe ve devamı niteliğindeki alıĢveriĢ merkezi çatı örtüsü ise çelik konstrüksiyon olarak inĢa
edilmiĢtir. Bina, yukarıya doğru hafif bir Ģekilde incelerek yükselmekte ve dördüncü kattan itibaren
aĢağı doğru geniĢlemektedir. Ayrıca binanın kabuğunu kaplayan cam yüzey hafif bir açıyla yatayda
geniĢleyerek kafe, bar, restoran ve dükkanların yer aldığı alanın üzerini saçağa dönüĢerek örtmektedir
[15].

ġekil 13. Ġstanbul Sapphire, Ġstanbul, dıĢ görünüĢ, (2011), [15].
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ġekil 14. Ġstanbul Sapphire, Ġstanbul, cephe, (2011), [16].
Bina cephesi birbirinden bağımsız iki yapı kabuğundan oluĢmaktadır. Bina cephesine entegre edilen
bu ikincil cam yapı kabuğu sayesinde iç mekanlar dıĢ ortamın olumsuz iklimsel koĢullarından, Ģehrin
gürültüsünden ve yüksek rüzgar yüklerinden korunmaktadır. Bu Ģeffaf cam cephe binadaki iç mekan
ve dıĢ ortam arasında bir tampon bölge oluĢturmakta, bu da yapının enerji performansına olumlu
yönde katkı sağlamaktadır [15]. Yapının dıĢ cidarı ile iç cidarı arasında dıĢ cam cepheye yakın
yüzeyde alüminyum güneĢ kırıcılar konumlandırılmıĢtır. Bunlar iç ortamı dıĢ ortamın kötü hava
koĢullarından korumaktadır.
Binanın konut kısımlarında 120 m²’den 1.100 m²’ye kadar değiĢen, birbirinden farklı büyüklükte 177
adet konut yer almaktadır. Rezidans kısmında ise 4 konut alanı bulunmakta ve bu alanlar da kendi
içerisinde her 3 katta bir düĢey gökyüzü bahçesi oluĢturmaktadır. Her 3 katta kendi içinde dıĢ cephede
bulunan hareketli menfezler yardımı ile yapının doğal havalandırılması sağlanmaktadır. Bu alanlar
arasında konumlanan katlara konut kullanıcıları için çeĢitli rekreasyon alanları da eklenmiĢtir [15].
3.2.2. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDĠYE BĠNASI
Ġstanbul'da tasarlanan ve inĢaatı 2014 yılında tamamlanan çift cidarlı belediye binası, Türkiye'nin ilk
BREEAM yeĢil bina sertifikası alan kamu yönetim yapısı olma özelliğindedir. Binanın ''yeĢil bina'’ adını
almasının temel nedenleri, pasif iklimlendirme ve doğal aydınlatma imkânına yüksek oranda olanak
sağlayan çift cidarlı cephe ve galerileĢme, geri-dönüĢebilir malzeme seçimleri, yeĢil çatı uygulaması
ve uygun bitki tercihleridir [17].
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ġekil 15. Küçükçekmece Belediye Binası, Ġstanbul, dıĢ görünüĢ (2014), [17].
Yapı üç tane daire formun bir araya getirilmesi ile oluĢan bir dairesel plan kurgusuna sahiptir. Eğimli
bir arazide inĢa edilen binanın üç ayrı kotta üç ayrı giriĢi bulunmaktadır. Binanın tüm cephesi eğrisel
cam cepheden oluĢmaktadır. Böylece tüm katlar hemen hemen doğrudan güneĢ ıĢığından
faydalanabilmektedir. 2 katı yer altında olmak üzere toplam 9 katı olan bina, toplam 40000 m² inĢaat
alanına sahiptir. Ayrıca, belediye meclis binasının bulunduğu alanda bir iç avlu/galeri tasarlanmıĢ ve
gün ıĢığı mekana alınmıĢtır. Binanın her iki yanında yer alan 7 katlı otopark ve tek katlı teknik hacimler
binası gibi ıĢık alması gerekmeyen alanlar ise yer altında çözülmüĢtür [17].

ġekil 16. Küçükçekmece Belediye Binası, Ġstanbul, üç boyutlu görsel (2014), [18].
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ġekil 17. Küçükçekmece Belediye Binası, Ġstanbul, kesit, (2014), [19].
ġekil 17'de de görüldüğü gibi binanın zemin altında 2 bodrum katı bulunmaktadır ve zemin kattan
itibaren her 2 katta bir yatay bölücü elemanlarla katlar ayrılmıĢtır. Ġki cidar arasındaki havalandırma ise
her iki katta bir bulunan menfezlerle yapılan doğal hava sirkülasyonu ile sağlanabilmektedir. Yapının
kesitinde de bu durum görülmektedir.
Küçükçekmece Belediyesi Hizmet Binası Projesi'nin mekanik donanım sistemi, ''yeĢil bina'' konseptinin
çok önemli bir bölümünü oluĢturmaktadır. Binada kurgulanan ''trijenerasyon'' sistemi ''üçlü'' bir enerji
kaynağını sağlamaktadır. Bu sistemle doğalgaz kullanılarak elektrik üretilmektedir. Aynı zamanda
soğutma suyundan da sıcak su enerji kaynağı olarak yararlanılabilmektedir. Sıcak su kaynağından
soğutma sistemine kaynak sağlanmaktadır. Binada kullanılan ''buz depolama'' sistemiyle, gece
saatlerinde buz üretilerek depolanmaktadır. Tanklarda depolanan bu buzlar sıcaklığın yüksek olduğu
gündüz saatlerinde binanın soğutulmasında kullanılmaktadır. Dolayısıyla, bu sistem ile gündüz
saatlerinde elektrik tüketimi azaltılabilmektedir. Sıcak su gereksiniminin büyük bir kısmı ise ''güneĢ
panelleri'' ile karĢılanması planlanmıĢtır. Binadaki otomasyon sistemi ile enerjinin etkin yönetimi kontrol
altına alınması tasarlanmıĢtır. Bu sistem sayesinde, ısıtma, soğutma ve havalandırmanın, iklim
değiĢiklikleri ile gün içerisinde ve tüm yıl boyunca, çalıĢma saatleri içinde ve dıĢında kontrolü enerjinin
verimli kullanılması kurgulanmıĢtır. [18].

SONUÇ
Çift cidarlı cephe sistemleri dünya üzerinde yaygın olarak kullanılmakta; ancak Türkiye'de ise yeni yeni
uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Sistemin Türkiye'deki uygulaması sınırlı sayıdadır. Bu tarz yapı kabukları
genel olarak soğuk iklime sahip Kuzey Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılmıĢtır. Binaların enerji
performansı bütünleĢik olarak aynı anda karar verilmesi gereken birçok faktörü barındırmaktadır.
Binanın yönü, formu, mekansal tasarım kurguları, yapı kabuğunu oluĢturan cephenin tasarımı ve
malzeme seçimi binanın enerji performansında etkin mimari tasarım kararlarını oluĢturan bileĢenlerin
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baĢlıcalarını oluĢturmaktadır. Bu tasarım kararları üzerinde iklimsel koĢullar ve binanın kullanım
amacı, kullanım saatleri gibi kararlar da etkin rol oynamaktadır. Aynı iklimsel koĢullarda tasarlanmıĢ
olsa bile, her bina için uygun tasarım kararları ve bütün bileĢenler aynı anda dikkate alınarak, her
binanın enerji performansı ile ilgili detaylı analizler yapılmalıdır. Ülkemizdeki farklı iklim bölgeleri için
yeni kullanılmaya baĢlanan ve ilk yatırım maliyeti yüksek olan bu çift cidarlı yapı kabuklarının, tüm
tasarım kararları ve tüm faktörler aynı anda göz önünde bulundurularak detaylı analizler yapılarak
enerji performansına katkısı irdelenmelidir.
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nUXuiZxKecE%2fyw%3d%3d#prettyPhoto/6/
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SIFIR KARBON BĠNALARA ULAġMADA ANAHTAR BĠR
CEPHE ÖNERĠSĠ
Ġlknur KÜKDAMAR
Ayça TOKUÇ

ÖZET
Sürdürülebilirliğe ulaĢmada, gelecek yıllarda daha geniĢ bir yere sahip olacağı öngörülen biyoenerjinin
üretimi büyük öneme sahiptir. Bunun için kullanılan yöntemlerden biri fotobiyoreaktörler yardımı ile
biyokütlenin üretimidir. Bu reaktörler, sızdırmaz ve Ģeffaf konteynerler olup, alg yetiĢtirilmesi için uygun
ortam sağlamakta kullanılırlar. Fotobiyoreaktörler gün ıĢığını yakalamak, ulaĢtırmak, yöneltmek ve
yetiĢtirme alanı içine bu ıĢığı dağıtmaktadırlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan biyokütlenin
daha verimli kullanılması ancak uygun reaktör seçimi ve kullanımı ile mümkündür. Fotobiyoreaktörler
bina cephelerine uygulandığında, cepheler yeni bir iĢlev kazanmakta ve enerji üretimi için kullanılacak
alanlara dönüĢmektedir. Bu sayede yapıların çevreye olan karbon salımlarını da azaltmaktadırlar. Bu
çalıĢmada, reaktör türleri incelenmekte ve örnek bir yapı üzerinden cephelere fotobiyoreaktör
eklenmesi ile biyoenerjinin verimliliği araĢtırılmaktadır. Sonuç olarak, cephe tasarımında
fotobiyoreaktörlerin kullanımı için geliĢtirilen fikirler sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Fotobiyoreaktör, Biyokütle, Bina cephesi, Sürdürülebilir yapı, Alg.

ABSTRACT
The production of bioenergy will have more impact to reach sustainability in the foreseeable future.
One process for bioenergy is the production of biomass by photobioreactor utilization. These reactors
are mainly sealed, transparent containers that are used for providing suitable environment to cultivate
algae. Photobioreactors catch, transport, channel and distribute sunlight into the cultivation area.
Efficient use of biomass is possible with selection and use of a suitable reactor. When
photobioreactors are applied on building facades, these facades gain a new function and are
transformed into an energy production area. Thus, they reduce the carbon emission of buildings to the
environment. In this study, types of reactors are investigated and integrating photobioreactors on
facades the efficiency of bioenergy is explored in terms of a built example. Consequently, suggestions
on integration of photobioreactors into facades will be presented.
Key Words: Photobioreactor, Biomass, Building facade, Sustainable building, Algae.

1. GĠRĠġ
GüneĢ dünyanın ve insanoğlunun varoluĢundan bu yana, yaĢamın devamlılığını sağlayan temel bir
enerji kaynağıdır. Ancak teknolojinin geliĢmesiyle, güneĢ enerjisine verilen önem azalmıĢtır. Özellikle
20. ve 21. yüzyıllarda fosil enerji kaynakları tercih edilerek, insanların güneĢ enerjisinin öneminin
farkındalığına varamamalarından dolayı, güneĢ ikinci plana itilmiĢtir. Fosil kaynakların ise günden
güne azalmasıyla, insanların çevreyi, doğayı, havayı, kısaca dünyayı korumak amacıyla, yeĢil ve
yenilenebilir, sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmeleri, güneĢ enerjisinin kullanımını ve önemini
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tekrar arttırmıĢtır. Bu sürdürülebilir enerji kaynaklarından birisi de biyoenerjidir. Hatta biyoenerjinin
üretimi güneĢ ıĢığı sayesinde sağlanmaktadır.
Sürdürülebilir enerjinin ön plana çıkmaya baĢlamasıyla, güneĢ ıĢığını kullanarak biyoenerjiyi üretmek
pek çok meslek alanının ve sektörün ilgisini çekmeye baĢlamıĢtır. Mimarlık da çeĢitli sürdürülebilir
enerji kaynaklarına ilgi göstermekle birlikte, biyoenerjiye de ilgi duymaya baĢlamıĢtır. Ama hala,
mimaride sürdürülebilir enerji çok ilgilenilmeyen bir alandır. Oysaki mimari, uygulama potansiyeli
yüksek bir alan olduğu için bu konu üzerine daha çok çalıĢmalar ve araĢtırmalar yapılmalıdır.
Biyoenerjinin binalar yardımıyla üretilmesi, kullanılan binaların sürdürülebilirliğine katkıda bulunacak
ve bir adım daha ileri götürecektir.
Biyoenerjinin yapılardan sağlanmasında, binanın elemanlarından biri olan cephelerde
fotobiyoreaktörlerin kullanımı araĢtırılabilecek konular arasındadır. Fotobiyoreaktörler bina cephelerine
uygulandığında, cepheler yeni bir iĢlev kazanmakta ve enerji üretimi için kullanılacak alanlara
dönüĢmektedirler. Cephelere fotobiyoreaktör eklenmesi ile hem cephe elemanlarının sürdürülebilirliği,
hem de biyokütle enerjisinin etkinliği artırılabilecektir. Ancak cephelerde fotobiyoreaktör kullanımının
nasıl geliĢtirileceği sorusuna yanıt bulmak gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Bu çalıĢmada, fotobiyoreaktörlerin tanıtılması ve çalıĢma koĢullarının detaylı bir Ģekilde incelenmesi,
yapı cephesinde hangi çeĢitlerin daha verimli olduğu ve cephede fotobiyoreaktör uygulamasının bir
örnekle gösterilmesi amaçlanmıĢtır. Bu kapsamda, çalıĢmaya öncelikle fotobiyoreaktörlerle enerji
üretiminde görevli algler genel olarak incelenerek baĢlanacaktır. Kavram olarak fotobiyoreaktör tanımı
yapılacak, özelliklerine ve çalıĢma koĢullarına bakılacak ve bu reaktörlerin sınıflandırılacaktır.
Sonrasında cephesinde fotobiyoreaktör kullanılmıĢ bir bina örneği tanıtılacaktır. Sonuç olarak, cephe
tasarımında fotobiyoreaktörlerin kullanımı için geliĢtirilen fikirler sunulacaktır.

2. FOTOBĠYOREAKTÖRLERLE ENERJĠ ELDESĠ
Fotobiyoreaktörlerle enerji eldesinden bahsederken, öncelikle güneĢ enerjisini kullanarak büyüyen
algleri ve büyüme ortamları olan fotobiyoreaktörleri irdelemek gereklidir.
2.1. Algler
Günümüzde algler yiyeceklerin üretiminde, biyoaktif bileĢimlerde, kimyasallarda kullanılmaktadırlar.
Ayrıca biyokütle çeĢitleri arasında da bulunmaktadırlar, hatta dünyanın bitki biyokütlesinin üçte birini
algler oluĢturmaktadırlar. Algler, çevrenin temiz tutulmasında da faydaları ile ilgi çekmektedirler [1]. Bu
nedenle alglerin kullanımı sürdürülebilir enerjide unsurlardan biridir [2].
Algler, büyük çoğunluğu fotosentetik olmasına ve bitkilere benzemesine karĢın, bitkiler alemiyle yakın
akraba olmayan, vücut yapıları gerçek kök, gövde ve yaprak olarak farklılaĢmamıĢ olan, iletim
demetleri bulunmayan ve klorofil-a içeren sucul canlılardır (ġekil 1) [3,4]. Algler tüm fotosentetik
prokaryotik ve fotosentetik ökaryotik organizmaları temsil etmektedirler [5]. Birçok alg sucul ortamda
yaĢamakta olup, biyolojik karbondioksit (CO2) / oksijen (O2) döngüsünde görev almaktadır [5,6]. Diğer
bitkiler gibi, algler de fotosentez yapabilmek için güneĢ ıĢığını kullanmaktadırlar. Üstelik algler
fotosentez konusunda diğer geliĢmiĢ bitki türlerinden daha verimlidirler, çünkü algler hücresel
organizmalardır ve alg kolonisi içindeki her hücre fotosentez yapabilmektedir [2].
Alglerin de dahil olduğu biyokütlenin enerjiye dönüĢümü sırasında CO2 sıfırlanmaktadır. Burada
fotosentez en önemli anahtardır, çünkü enerjiye dönüĢüm sırasında yanarak serbest kalan karbonun
miktarı, alglerin büyümeleri sırasında yaptıkları fotosentez tarafından emilen karbon miktarına eĢittir
[2].
Alglerin hacimce büyümesinin temelinde fotosentez vardır. Bu sebeple fotosentezin içerdiği bütün
öğeler ve değiĢkenleri alglerin yetiĢtirilmesinde önemlidir. Bu öğeler ıĢıklandırma, karıĢtırma, su
tüketimi, CO2 tüketimi, ortamdan O2 uzaklaĢtırılması, besin tedariği, sıcaklık ve pH‟dır [5, 9].
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ġekil 1. Algler ve sucul ortamda büyümeleri [7,8]
Alglerin yetiĢtirilmesi havanın durumuna veya yoğun tarım yöntemlerine bağlı değildir.
YetiĢtirilmelerinde, diğer enerji üretiminde kullanılan ürünler gibi ek tarımsal alanlara ihtiyaç duyulmaz;
algler fotobiyoreaktörler içinde yetiĢtirilebilirler [2].
2.2. Fotobiyoreaktörler
Alglerin daha yüksek verimle geliĢmelerini sağlamak için gerekli büyüme ortamları oluĢturulmasında
belli sistemler kullanılmaktadır [1]. Bu sistemler ya açık kültür sistemleri ya da kapalı sistemler
olmakta, kapalı sistemler fotobiyoreaktör olarak adlandırılmaktadır [1, 5]. Fotobiyoreaktörler, açık
sistemlere göre alglerin geliĢme durumlarının ve ortam koĢullarının kontrolüne daha iyi izin
vermektedir. Ayrıca daha yüksek biyokütle üretimi elde edilmekte ve sistemdeki kirlilik daha kolay
önlenebilmektedir [1]. Fotobiyoreaktörlerde Ģeffaf ve sızdırmaz çeĢitli plastik kaplar veya konteynerler
kullanılmaktadır (ġekil 2) [2].

ġekil 2. ÇeĢitli fotobiyoreaktör örnekleri [10,11]
Fotobiyoreaktörler, alglerin biyokütle üretimi için güneĢ enerjisinden verimli bir Ģekilde
yararlanmalıdırlar. Bu sebeple fotobiyoreaktörlerin çoğu ıĢıklandırmaya, güneĢ ıĢığına maruz
bırakılmıĢ, geniĢ yüzeylere sahiptirler [1]. Fotobiyoreaktörler güneĢ ıĢığını yakalamak, ulaĢtırmak,
yöneltmek ve alglerin yetiĢtirme alanı içine bu ıĢığı dağıtmakta kullanılmaktadırlar. Böylece her alge
ulaĢan ıĢık miktarını arttırmaya çalıĢmaktadırlar. Fotobiyoreaktörün verimliliğine de ıĢığı
yakalamasına, ulaĢtırmasına, dağıtmasına ve kullanmasına bakılarak karar verilmektedir [12]. Algleri
barındıran bu kültür sistemleri güneĢ ıĢığı dıĢında, yapay ıĢıkla veya hem güneĢ hem yapay ıĢık
birlikte kullanılarak aydınlatılabilirler (ġekil 3) [1].
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ġekil 3. Gün ıĢığı ve yapay ıĢık kullanan fotobiyoreaktörler [13,14]
Fotobiyoreaktörlerin geliĢtirilmesinde öncelikle reaktörler, alglerin verimli biyokütle yetiĢtirmesini
üstlenmelidirler, alglerin içinde bulunduğu kültürün iyi bir Ģekilde çalkalanmasını sağlayacak karıĢtırıcı
sisteme sahip olmalıdırlar [1,15]. Sonra açık hava güneĢ ıĢınımını, kapasitesinin en üst seviyesinde
kullanabilmelidirler. Büyük ölçekli dıĢ mekan fotobiyoreaktörleri, büyük hacme sahip olup, daha az yer
kaplamalıdırlar. Ayrıca fotobiyoreaktörler Ģeffaf, yüksek aydınlatma yüzeylerine, yüksek biyokütle
transfer oranlarına sahip olmalı ve yüksek biyokütle ürünleri vermelidirler. Her çeĢit fotobiyoreaktörün
tasarımı ve yapımı, sızdırmazlık tipine, ürün hedefine, coğrafi konuma ve üretimin toplam fiyatına bağlı
olmalıdır [1].
Fotobiyoreaktörler biyokütle üretimlerinin verimli olarak gerçekleĢmesini sağlayacak Ģekilde
tasarlanmaktadırlar. Bunun için de etkili ıĢık kullanımı ve bunu sağlayacak yüzey-hacim oranı, yüksek
yoğunluktaki kültürlerle çalıĢma imkanı, yüksek alansal ve hacimsel üretim, dengeli, kaliteli ve sabit bir
üretim sağlama, yüksek oranda CO2 transferine izin verilmesi ve en az miktarda CO 2 kaybı, dıĢ
alanlarda kurulduğunda en üst seviyede güneĢ enerjisinden yararlanma ve biriken O 2‟nin hızla
uzaklaĢtırılmasını sağlama Ģartlarını gerçekleĢtirebilmelidirler [5].
2.3. Fotobiyoreaktör ÇeĢitleri
Yıllar içindeki araĢtırmalar sonucunda, yüksek olumlu özelliklere sahip, yaygın üretimi yapılan üç
fotobiyoreaktör tasarımı ortaya çıkmıĢtır. Bunlar düz-panel, tübüler ve dikey-kolon sistemlerdir (ġekil
4). Bu tasarımların temel prensipleri ıĢık yolunu azaltmak ve böylece gerekli ıĢığın tüm alglere
ulaĢmasını sağlamak, iyi karıĢtırma sağlayarak ıĢığın dağılımını ve gaz transferini en uygun koĢullarda
sağlayabilmektir [5]. Adı geçen fotobiyoreaktör çeĢitleri aĢağıda detaylandırılmıĢtır.

ġekil 4. Düz-panel, tübüler ve dikey-kolon fotobiyoreaktörler [6]
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2.3.1. Düz-Panel Fotobiyoreaktörler
Düz-panel fotobiyoreaktörler, geniĢ ıĢıklandırma yüzey alanına sahip oldukları için fotosententik
organizmaların yetiĢtirilmesinde daha çok dikkati çekmektedirler. Diğer güneĢ panel sistemlerde
olduğu gibi güneĢ enerjisinden en yüksek seviyede yararlanmak için Ģeffaf malzemelerden
yapılmaktadırlar [1]. Ayrıca düz-panel fotobiyoreaktörlerin, tabanlarından ortama hava verilmesini
sağlayacak Ģekilde dağıtıcı ünitesi olmaktadır (ġekil 5) [5].

ġekil 5. Düz-panel fotobiyoreaktör kesitleri [16]
Yapay ıĢıklandırılmıĢ düz-panel fotobiyoreaktörler çoğunlukla dikeydir ve ıĢık kaynağı reaktöre bir
cepheden verilmektedir (ġekil 6). DıĢarıda kullanılan düz-panel fotobiyoreaktörler ise tipik olarak belli
açıda yana kaymıĢ olmaktadırlar. Açılı olmaları güneĢ ıĢınımına uygun olmalarına izin vermektedir.
Düz-panel fotobiyoreaktörler bağımlı olarak düĢük kütle transfer oranına sahiptirler, çünkü paneller
arasındaki ıĢık yolu olarak bilinen boĢluk kısıtlıdır, bu da fotosentez yoluyla üretilen dağılmıĢ O 2‟nin net
verimliliğini azaltmaktadır. Reaktörde iyi O2 yayılma oranı için uygun algal biyokütle büyümesini
baĢarmak gerekmektedir [15].

ġekil 6. Yapay ıĢıklı düz-panel fotobiyoreaktör [15]
Bu paneller içindeki dağılmıĢ O2 toplanmasının birikmesi yatay tübüler fotobiyoreaktörlerle
karĢılaĢtırıldığında düĢüktür. Yüksek yüzey-hacim oranı olduğu için, düz-panel fotobiyoreaktörler
yüksek fotosentetik verimlilik baĢarmaktadırlar. Ayrıca alglerin biyokütle kültürleri ve dıĢarıda yetiĢen
kültürler için çok uygundurlar (ġekil 7) [1]. Ġyi ıĢık yoluna sahiptirler, temizlenmeleri kolaydır, diğer
fotobiyoreakterlere kıyasla ucuzdur, az O2 ile daha fazla verim oluĢturmaktadırlar [1].
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ġekil 7. Düz-panel fotobiyoreaktörler [17]
Fakat düz-panel fotobiyoreaktörler bazı kısıtlamalara da sahiptirler. Reaktörü boyut olarak büyütmek,
daha fazla bölüm ve destek malzeme gerektirmektedir [1]. Reaktörlerin yüksekliği ve geniĢliği iki
boyutlu olarak büyütmeye uygundur, ama pratik olarak sadece 2-3 m büyütme sınırındadırlar [15].
Fotobiyoreaktörlerin boyutça büyümesindeki kısıtlılıkların nedenleri arasında kültürün sıcaklık
derecesini kontrol etmekte zorluk yaĢanması sayılabilmektedir. Ayrıca bazı reaktörlerin duvarlarında
alg büyümesi gözlemlenebilmektedir. Hatta sistemde oluĢan hidrodinamik basınç bazı alg türlerinin
büyümesini sınırlayabilmektedir [1].
2.3.2. Tübüler Fotobiyoreaktörler
Tübüler fotobiyoreaktörler dıĢarıda yetiĢen biyokütle kültürleri için uygun reaktör türlerinden biridir. DıĢ
ortamda kullanılan tübüler fotobiyoreaktörlerin çoğu genellikle ya camdan ya da plastik tüpten inĢa
edilmektedirler, yatık, yataya yakın, konik ve yatay Ģekillerde olabilirler (ġekil 8) [1]. Tübüler
fotobiyoreaktörlerin avantajları olarak geniĢ ıĢıklandırma yüzey alanına sahiptirler. DıĢarıda kültür
üretimi için uygun olup, biyokütle üretkenlikleri oldukça yüksektir ve diğer sistemlere oranla ucuzdurlar
[1].

ġekil 8. Yatık, konik ve yatay tübüler fotobiyoreaktörler [11,18,19]
Tübüler fotobiyoreaktörlerde havalandırma ve kültürlerin karıĢtırılması genellikle hava pompalama
veya hava kaldırma sistemleri ile yapılmaktadır (ġekil 9). Bu reaktörler alglerin dıĢarıda yetiĢen
biyokütle kültürleri için çok uygundurlar çünkü geniĢ ıĢıklandırma yüzey alanına sahiptirler [1].
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ġekil 9. Hava kaldırmalı tübüler fotobiyoreaktör [9]
Ama bu reaktörlerin ana kısıtlamalarından biri düĢük biyokütle transferidir. Tübüler fotobiyoreaktörlerin
boyutları büyütüldüğünde, düĢük kütle iletimi nedeniyle reaktörün içinde çok yüksek çözülmüĢ O 2
seviyelerine kısa zamanda eriĢilebilmektedir. Bu da ortamda verimin azalmasına neden olmaktadır [1].
Uzun tübüler fotobiyoreaktörlerde CO2 ve O2 transferi, tüpler boyunca yükseliĢ ve düĢüĢ
göstermektedir. Kültürlerin pH‟ının artması, kültürlerin sık olarak karbonlaĢmasına sebep
olabilmektedir, bu da sonuç olarak alg üretiminin fiyatını arttırmaktadır [1].
Ayrıca her algin yeterince ıĢık alamaması sorunu, dıĢ ortamdaki tübüler fotobiyoreaktörler içinde çok
yaygındır, çünkü bir tübüler fotobiyoreaktörün tüp çapı arttırıldığında ıĢıklandırılmıĢ yüzeyin hacme
oranı azalmaktadır. Fakat bu sayede tüplerin uzunluğu mümkün olduğu kadar kısa tutulabilmektedir.
Bu durumda, eğer iyi bir karıĢtırma sistemi yoksa gölgeleme sebebiyle, tüpün alt kısmındaki hücreler,
büyümeleri için yeterli ıĢığı alamamaktadırlar. Her durumda, hücrelere verimli ıĢık dağılımı, ancak
tüplerin içinde iyi bir karıĢtırma sistemi geliĢtirilmesi ile baĢarılabilmektedir (ġekil 10) [1].

ġekil 10. Tübüler fotobiyoreaktörler [14]
Tübüler fotobiyoreaktörlerin çoğunda kültürün sıcaklık derecesini kontrol etmek zor olmaktadır.
Reaktörler istenen kültür derecesinin devamlılığını sağlamak için termostat ile donatılmıĢ olsalar da,
bunu uygulamak çok güç ve pahalı olabilmektedir. Hücrelerin tüplerin duvarlarına yapıĢarak yığılması
sorunu tübüler fotobiyoreaktörlerde yaygındır [1].
2.3.3. Dikey-Kolon Fotobiyoreaktörler
Dikey-kolon fotobiyoreaktörler silindirik yapıda olup çeĢitli çalıĢma ilkesine sahip tasarımlarda ve
ölçeklerde test edilmektedirler. Bunlar yoğun, düĢük fiyatlı ve iĢletmesi kolaydır. Bu reaktörler geniĢ
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ölçekte kullanıma uygundur [1]. Dikey kolon fotobiyoreaktörler havalandırma Ģekillerine göre kabarcıkkolon, karıĢtırmalı tank olarak iki çeĢide ayrılmaktadırlar (ġekil 11).

ġekil 11. Dikey-kolon fotobiyoreaktörler [20,21]
Kabarcık-kolon fotobiyoreaktörlerin çapı 0,19 m ye kadarsa, son biyokütle yoğunlaĢması ve büyüme
oranı tübüler fotobiyoreaktördekilerle benzerlik göstermektedir. Kabarcık-kolon fotobiyoreaktörlerde
hava aĢağıdan verildiğinde kolonun içinde akıĢ girdaplar halinde oluĢmaktadır. Bunu önlemek için,
kabarcık-kolonlar ya çekiĢ tüpleriyle donatılmakta ya da bölünmüĢ silindirler olarak yapılmaktadırlar.
ÇekiĢ tüplü fotobiyoreaktörlerde, ortaya çekme amaçlı bir tüp yerleĢtirilmekte ve karıĢma çekiĢ
tübünün duvarlarında yükselen ve alçalan bölgeler arasında oluĢmaktadır [1]. BölünmüĢ
fotobiyoreaktör çeĢitlerinde ise silindirin bir yarısında yükselen bölge, diğer yarısında ise alçalan bölge
olacak Ģekilde konumlandırılmıĢtır (ġekil 12).

ġekil 12. Kabarcık-kolon ve hava kaldırmalı fotobiyoreaktörler [22]
Dikey-kolon fotobiyoreaktörler iyi karıĢtırma koĢullarında yüksek biyokütle transferi ve düĢük kesme
kuvveti, düĢük enerji tüketimi gibi avantajlara sahiptirler. Ölçeklendirme konusunda yüksek
potansiyelleri vardır. Kolay temizlenebilirdir. Alglerin ıĢık alımının engellenmesini ve ıĢıktan dolayı
oksitleĢmeyi azaltmaktadırlar. Bu reaktörlerin kısıtlamaları ise, dar ıĢıklandırma yüzey alanına sahip
olmaları, inĢa edilmeleri için nitelikli malzeme gereksinimi ve yeterli karıĢtırma olmadığında alg
kültürlerinin üstüne yüksek kesme kuvveti binmesidir. Reaktörlerin boyutları büyütüldüğünde,
ıĢıklandırma yüzey alanı azalmaktadır [1].
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2.4. Fotobiyoreaktörlerde Alg Üretimini Etkileyen DeğiĢkenler
Uygun fotobiyoreaktör seçiminde yukarıda anlatılan farklı türler ortak değiĢkenler ıĢığında
incelenmelidir. Bu noktada öne çıkan değiĢkenler ıĢıklandırma, biyokütle transferi ve boyutta
yapılabilecek ölçeklendirmedir. Fotobiyoreaktör çeĢitlerinin özelliklerini daha iyi gözler önüne sermek
için, bu değiĢkenler ana hatlarıyla aĢağıdaki Tablo 1‟de özetlenmiĢtir [15]. Bu tablodan yararlanarak
hangi fotobiyoreaktör çeĢidinin daha verimli olacağı hakkında eğitimli bir tahmin yapılabilmektedir.
Tablo 1. Fotobiyoreaktörlerde alg üretimini etkileyen değiĢkenler
Fotobiyoreaktör
ÇeĢitleri
Düz-panel

Tübüler

IĢıklandırma

Biyokütle transferi

Ölçeklendirme

GeniĢ yüzey-hacim
oranı

IĢığın giderek içeri
doğru azalmasını
kontrolde zorlanma

Kullanım aĢamasında
esneklik

DıĢarıda uygulama için
yana çarpık, açılı
tasarım olasılığı

Algin bozulması
olasılığı

Ġki boyutlu büyütmeye
uygunluk

GeniĢ ıĢıklandırma
yüzey alanı

Tüpler boyunca yüksek
gaz gradyanlarının
ortaya çıkması

Ek borularla ilave
bölümler, kollar

Ġyi karıĢtırma
sağlaması

Boyutun
büyütülmesiyle
ıĢıklandırma alanının
azalması

Alg kültürlerinin
üstünde düĢük kesme
kuvveti

Özel malzeme
gereksinimi

DıĢarıda uygulama için
konik geometrili
tasarım olasılığı
Dikey-kolon

DüĢük yüzey-hacim
oranı

3. BĠYOADAPTĠF CEPHELĠ BĠNA
Fotobiyoreaktörler bina cephelerine uygulandığında, cepheler yeni bir iĢlev kazanmakta ve enerji
üretimi için kullanılacak alanlara dönüĢmektedir. Bina cephelerinde fotobiyoreaktörlerin
uygulanmasıyla ilgili ilk örnek Almanya, Hamburg‟ta yapılmıĢtır. Dünyanın ilk biyoadaptif cephe
örneğine sahip olan bina, Avusturyalı mimarlar Splitterwerk ve Graz tarafından tasarlanmıĢtır. Arup
mühendislik firması ile beraber, Smart Material House yarıĢması için bu binayı tasarlayıp, birincilik
ödülünü kazanmıĢlardır. Yapı 2013 yılında Uluslararası Bina Sergisi kapsamında, Hamburg‟ta inĢa
edilmiĢtir (ġekil 13) [2].
Konut yapısı, ikinci bir deri özelliğindeki fotobiyoreaktör cephe ile kaplanmıĢtır. Bu Ģekilde iç ve dıĢ
ortam arasında bir tampon bölge oluĢmuĢtur. Sistem binaya hem güneĢ ısı enerjisi hem de biyokütle
enerjisi sağlamaktadır ve binanın enerji ihtiyacına katkı sağlamıĢtır [2].
YarıĢma tasarım sürecinde çeĢitli denemelerde farklı fotobiyoreaktör uygulamaları araĢtırılmıĢtır. Bu
noktada, düz-panel fotobiyoreaktördeki biyokütle güneĢ ıĢığını %10 verimlilik ile dönüĢtürmüĢtür. Düzpanel fotobiyoreaktörler tübüler fotobiyoreaktörlerden sadece daha verimli olmakla kalmamıĢ, ayrıca
daha az bakım ve onarım gerektirmiĢlerdir [2].
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ġekil 13. Hamburg‟ta biyoadaptif cepheli bina [23]
2

Net yüzey alanı 200 m olan cephe sisteminin 129 fotobiyoreaktör elemanından oluĢan pilot proje,
2013 ilkbaharında, 4 katlı bir konutta hayata geçirilmiĢtir. Sistem için güneybatı ve güneydoğu
cephelerine ikincil bir strüktür monte edilmiĢtir. Her bir düz-panel 2,5 m yüksekliğinde, 0,7 m
geniĢliğindedir (ġekil 14). Besin desteğini kontrol eden, alg toplayan bina enerji yönetim sistemi, iç ve
dıĢ çevrim sistemini ve bir ara yüz yardımıyla bina servis sistemini denetlemektedir. Bu ara yüz
yardımıyla alglerin içeriği ve ortamın sıcaklık derecesi izlenmektedir. Sabit üretim oranında sıcaklık
40°C‟nin altında olmalıdır. GüneĢ etkisiyle ortaya çıkan ısı dağıtılmazsa sistem aĢırı ısınabilmektedir.
AĢırı ısı, ısı değiĢtiriciler ile sistemden dıĢarı atılmaktadır. Atılan ısı ya direk sıcak su eldesi için
kullanılmaktadır ya da jeotermal kuyularla zeminde depolanmaktadır [2].

ġekil 14. Binanın cephesindeki düz-panel fotobiyoreaktörün yapısı, kesiti ve görünüĢü [23,24]
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Cephedeki her metrekare için, günde 15 gr alg biyokütlesi üretileceği tahmin edilmektedir. Üretilen
biyokütle, düzenli aralıklarla biyogaz üretim makinesinin yakınına toplanmakta ve depolanmaktadır
(ġekil 15). Bu binanın fotobiyoreaktör cephelerinin her yıl 30 kWh/m² biyokütle ve 150 kWh/m² ısı
enerjisi üreteceği tahmin edilmektedir. Bütün cepheler her yıl binanın CO 2 salınımını 6 ton azaltacak
ve 2,5 ton CO2 biyokütle tarafından emilecektir. Bu binada bir yıl boyunca yapılan ölçümler sonucunda,
fotobiyoreaktör sisteminde ıĢığın biyokütleye dönüĢüm verimliliği %10, ısıya dönüĢüm verimliliği ise
%38‟dir [2, 25].

ġekil 15. Makine dairesi [25]

4. BĠNA CEPHELERĠNDE FOTOBĠYOREAKTÖRLER
Yukarıdaki örnek binada da görüldüğü gibi CO2, fotobiyoreaktörler yardımıyla biyokütle üretiminin ham
maddesidir. Günümüzde çeĢitli Ģekillerde çevreye karbon salımının gitgide arttığını düĢündüğümüzde,
özellikle kalkınmakta ve geliĢmekte olan ülkelerin CO 2 salımları daha da artmaktadır. Ama Kyoto
Protokolü‟nün önerdiği, yenilenebilir enerjinin geliĢtirilmesi, enerji verimliliğinin arttırılması,
sürdürülebilirliğin desteklenmesi gibi önlemler ile ülkeler, CO 2 salımlarını azaltmaya ve sıfır karbon
çözümler geliĢtirmeye zorlayacaktır. Bunun için de çeĢitli yöntemler önerilecek ve bu önerilerde
kullanılan elemanlardan biri de yapılar olacaktır.
Yapılarda CO2 salımını azaltmakta kullanılabilecek en önemli stratejilerden biri, içinde güneĢ
enerjisinin de bulunduğu yenilenebilir enerji teknolojilerinden yararlanmaktır. Türkiye‟de yıllık toplam
güneĢlenme süresi 2640 saattir. Yapılarda güneĢ enerjisinden yararlanmakta yaygın kullanılan baĢlıca
teknolojiler fotovoltaik, sıcak su eldesi, ısı pompaları ve pasif sistemlerdir, Fotovoltaik panellerden
2
güneĢ enerjisinin elektriğe çevrimi %12-15 verimlidir ve Türkiye ortalamasına göre günde 3,6 kWh/m
elektrik üretilebilmektedir, ancak bu sistemlerin soğutma sorunu bulunmaktadır. GüneĢle sıcak su elde
sistemleri ise %60-65 verimliliğe sahiptirler ve günde elde edilebilecek enerji miktarı ise 308,0
2
cal/cm „dir [26]. Fotobiyoreaktörler de güneĢ enerjisinden yararlanan ve bu çalıĢmada önerildiği üzere
yapılara eklenebilen sistemlerdir.
Fotobiyoreaktörlerin verimi günümüzde diğer güneĢ sistemleri ile karĢılaĢtırıldığında, daha düĢük olsa
da geliĢtirilmekte olan bir teknolojidir ve bu reaktörler alglerden elektrik, biyogaz, ısı ve hidrojen gibi
çeĢitli enerji kaynakları üretiminde kullanılabilmektedir. 1 ton algin büyüyebilmesi için 1,8 ton CO 2„e
ihtiyaç duyduğu bilindiğinde [27], güneĢ enerjisi açısından son derece zengin olan ülkemizde
fotobiyoreaktörler yardımıyla cephelerden enerji üretiminde yapılacak çalıĢmalar ve öneriler
cephelerden enerji sağlamaya geçiĢte ıĢık tutacaktır ve fotobiyoreaktörler cephe elemanı olarak
yapılardaki CO2 salımlarını azaltmakta anahtar bir teknoloji olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Bina Fiziği Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 2278 _______

Fotobiyoreaktör cephelerin özellikleri: güneĢ ıĢığının biyokütleye ve ısıya dönüĢtürmesi, yerel
depolama ve güneĢ ısı enerjisi olarak kullanımı, sürdürülebilir enerji tasarımı, sıfır CO 2‟e yaklaĢması,
güneĢ ıĢınımı yoğunluğunun artmasıyla Ģeffaflık ve camdaki toplam enerji iletiminin azalması
nedeniyle dinamik ve adaptif gölgeleme etkisi, oluĢan hava kabarcıkları ve alglerin renklerinin
çeĢitlenmesiyle yaratılan, yaĢayan ve dinamik kullanıcı deneyimi, ayrıca yüksek ısıl ve akustik yalıtım
ve giydirme cephe sistemleri gibi uygulanabilir olmasıdır [25].
Fotobiyoreaktör cepheler, dinamik bir sistemdir. Alg biyokütlesini ve güneĢ ısısını kullanarak,
cephelerden yenilenebilir enerjinin üretiminde kullanılmaktadır. Bu sistemin binalara entegrasyonu
hem yeni hem var olan binalar için ve endüstriyel, ticari, konut ve kamusal binalar için uygundur [25].
Farklı yapı türleri için Ģu Ģekilde değerlendirilebilir:
Fotobiyoreaktörlerin endüstriyel bölgelerdeki yapılara uygulanabilmesi, hem çevreye yaptığı CO 2
salımını yine kendilerinin kullanmalarını, hem de bundan elektrik, ısı ve biyokütle enerjisi üretmelerini
sağlayacaktır. Üstelik sanayi tesislerindeki yapılar olduğundan daha sürdürülebilir bir yapı özelliği
kazanacaktır. Endüstriyel yapılarından büyük hangarların, depoların ve sanayi tesislerinin 5-6 m
yüksekliğe sahip kör cepheleri artık kör olmaktan çıkıp, yeni bir iĢlev kazanmıĢ olacaktır. Bu cepheler
güneĢ ıĢığından yoksun bir yerde ise, istenilen biyokütle üretimini sağlamak için fotobiyoreaktörlerin
açılı Ģekilde cephelere uygulanması gerekecektir.
ġehir merkezindeki konut cephelerine fotobiyoreaktör monte edilmek istendiğinde, bunun için ikinci kat
ve üstü ya da en üst katlarda kullanımı güneĢ ıĢığından verimli Ģekilde faydalanmak için uygun
olacaktır. Ayrıca konutların kat yüksekliği 2-2,5 m arasında değiĢmektedir, oysa sanayi yapılarında bu
yükseklik ve dolayısıyla cephe alanı daha fazla olacağından konutlardan elde edilen enerji sanayi
yapılarına göre daha az olacaktır.
Kamusal binaların cephelerinde fotobiyoreaktörlerin kullanımı ise, bu binalarda giydirme cephe tercih
edildiğinde daha mümkün olacaktır. Çünkü giydirme cepheler hem yapıyı kullanan Ģirket ya da kurum
açısından prestij elde edilmesine yardımcı olmaktadır.

SONUÇ
Bu çalıĢmada bina cephelerinde fotobiyoreaktörlerin nasıl uygulanabileceğinin araĢtırılmıĢtır. Öncelikle
fotobiyoreaktör ve onun içinde yetiĢen alg kavramının ne olduğu, fotobiyoreaktörlerin özellikleri ve
çeĢitleri incelenmiĢtir. Bu sayede reaktör çeĢitlerinin verimleri, avantajları ve kısıtlamaları
değerlendirilmiĢtir. Fotobiyoreaktörlerde alg üretimini etkileyen değiĢkenlere göre fotobiyoreaktör
çeĢitlerinin olumlu ve olumsuz özellikleri verilmiĢtir.
Ana değiĢkenler olarak ıĢıklandırma, biyokütle transferi ve ölçeklendirme göz önüne alınmıĢtır. GüneĢ
ıĢığından daha fazla yararlanabilmek için, düz-panel ve tübüler sistemler kullanılmıĢtır. Tübüler
sistemlerde kütle transferi düĢük gerçekleĢmektedir. Reaktörlerin boyutları büyütülmek istendiğinde
düz-panel ve tübüler fotobiyoreaktörlerde zorluklarla karĢılaĢılmıĢtır. Dikey-kolon fotobiyoreaktörler ise
ölçeklendirilebilirlik açısından kullanıĢlı olmuĢtur ama yüzeylerinde düĢük ıĢıklandırma alanına sahip
oldukları için dıĢ ortamda kullanımları sınırlı kalmıĢtır [1].
Biyoenerjinin yapılardan sağlanmasına, bina cephelerinde fotobiyoreaktörlerin kullanımına dair bir
örnek incelenmiĢtir. Bu örnek bina, CO2 salınımını en düĢük noktaya getirebilmek için, cepheler ve
özellikle diğer sistemler arasındaki sinerjiye ulaĢmak için tasarlanmıĢtır. Burada bu çeĢitli sistemler
arasında bina teknolojisi, enerji, ısı dağılımı ve su sirkülasyonu bulunmaktadır. Denemeler sonucunda
çeĢitli fotobiyoreaktör çeĢitlerinden yola çıkılarak, uygulanması, onarımı, bakımı ve verimliliği
açısından düz-panel fotobiyoreaktörlerin en verimli olacağı ortaya konmuĢtur [25].
Bu çalıĢmada, cephelere fotobiyoreaktör eklenmesi ile hem cephe elemanlarının sürdürülebilirliği, hem
de biyokütle enerjisinin etkinliği artırılması önerilmektedir. Yıllar geçtikçe fotobiyoreaktörlerin
cephelerde kullanımı, teknolojik geliĢmeler sayesinde artmaya devam edeceği öngörülmektedir. Bu
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geliĢmeler arasında cephe teknolojilerinin yapısal ilerlemeleri ve sürdürülebilir enerji üzerine
çalıĢmaların geliĢtirilmesi sayılabilmektedir. Fotobiyoreaktörlerin araĢtırılan özellikleri, daha pratik ve
farklı malzeme kullanımlarıyla, farklı birleĢim Ģekilleriyle geliĢtirilecek ve enerji verimliliği daha yüksek
fotobiyoreaktörler farklı yapı türlerinde denenerek yaygınlığı ve tercih edilirliği arttırılacaktır.
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ESKĠġEHĠR ĠKLĠM KOġULLARINDA FARKLI YÖNLERE
BAKAN OFĠS BĠNALARININ ISIL PERFORMANSLARININ
ĠRDELENMESĠ
Hakan ÜNALAN
Emrah GÖKALTUN

ÖZET
Günümüzde sürdürülebilirlik, enerji etkinliği ve optimum enerji tüketimi oldukça önemlidir. Sektörel
bazda enerji tüketimi açısından binalar ikinci sırayı aldığı için binalarda enerji performansına daha
dikkatli yaklaĢmak gerekmektedir. Yapılan bu çalıĢmada EskiĢehir ilindeki aynı termofiziksel özelliklere
sahip farklı yönlere bakan iki ofis binasının; oda iç sıcaklık ölçümleri ile ısıtma enerji tüketimlerine
bakılarak ısıtma ve soğutma dönemlerindeki ısıl performansları arasında değerlendirmeler yapılmıĢtır.
Söz konusu çalıĢmada yapı kabuğunun yönlere göre gösterdiği ısıl performansı ile enerji tüketimi
arasındaki iliĢki ortaya konulmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Ofis Binaları, Enerji Tüketimi, Yönlenme

ABSTRACT
Today, sustainability, energy efficiency and optimal energy consumption is very important. Buildings in
terms of energy consumption by sector should be more careful approach to the energy performance of
the building to get to the second row. In this study looking at different aspects of the same
thermophysical properties of two office buildings in EskiĢehir; room interior temperature
measurements by looking at the heating energy consumption in heating and cooling periods between
thermal performance evaluations are made. The relationship between thermal performance by the
direction of building envelope and energy consumption put forward in this study.
Key Words: Office Building, Energy Consumption, Orientation

1. GĠRĠġ
Enerji ihtiyacını yabancı ülkelerden karĢılayan ülkemizde, binalarda enerji tasarrufunu sağlamak doğal
çevrenin ve ülke ekonomisinin sürdürülebilirliği için çok önemlidir. Bunların yanı sıra artan kullanıcı
konfor Ģartları nedeniyle enerji tüketimi de artmıĢtır. Halen fosil yakıt tüketim oranının fazla olduğu
ülkemizde artan enerji tüketimi yüzünden sürdürülebilir doğal çevre olumsuz etkilenmektedir. Bu
bağlamda enerji tüketim oranının %26’sını içeren binalarda enerjinin tüketimi ve etkin kullanımı çok
önemlidir (ġekil 1). Bununla birlikte sektörel bazda bakıldığında dünya genelinde binalarda tüketilen
enerji; konut için % 21,5, ticari binalar için %18,6 olarak tanımlanmaktadır [1].
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Diğer; 4

Ulaştırma;
14
Sanayi; 27
Çevrim
Sektörü;
24

ġekil 1.

Konut ve
Hizmetler;
26

2012 Yılı Birincil Enerji Tüketiminin Sektörlere Göre Dağılımı [2]

ġekil 2.

Ofis binalarında enerji tüketim alanları ve oranları [1]

Enerji tüketiminde;




Yapı içi (kullanıcı profili, iklimlendirme sistemleri, kullanım amacı ve sıklığı, konfor Ģartları [ısı,
ıĢık, akustik ve iç hava kalitesi…] vb.),
DıĢ ortam koĢulları (hava sıcaklığı, güneĢ ıĢınlarının geliĢ açısı, yağmur, rüzgar, vb.) ve
Yapı kabuğu (yapı elemanlarının malzemeleri, kalınlıkları ve termofiziksel özellikler vb.)

önemli etkenlerdir. Fakat yapı içi ile dıĢ ortam koĢulları arasında konfor Ģartlarını sağlamak amacıyla
kontrollü bir geçirgenlik sağladığı için yapı kabuğu enerji tüketimini belirlemede en önemli rolü
üstlenmektedir [3]. Bu bağlamda da ĠnĢaat sektöründeki tasarımcı ve uygulayıcılar için aktif ve pasif
tasarım kriterleri dikkat çekmektedir. Aktif tasarım kriterleri binaya entegre edilen sistemler olduğundan
enerji maliyetini dolaylı olarak düĢürmektedir. Pasif tasarım kriterleri ise iĢletme maliyetlerini doğrudan
etkilediği için bina inĢa edilmeden önce göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Pasif tasarım
kriterleri; yer seçimi, yönlenme, yapı formu, yapı kabuğunun fiziksel özellikleri, güneĢ kontrol
sistemleri, doğal havalandırma tasarımı, pencere camlarının fiziksel özellikleri olmak üzere
sıralanabilir [4, 5]. Ofislerdeki enerji tüketimine de bakıldığında ısıtma-soğutma ve aydınlatma yükü
toplam yükün %50,7'sini oluĢturmaktadır (ġekil 2) [1]. Bu parametrelerden yapı kabuğu ve yönlenme,
söz konusu enerji tüketimlerini doğrudan etkileyen ve tasarımda düĢünülmesi gereken en önemli iki
ögedir [6]. Çünkü bu parametreler binanın dıĢ çevreyle ısı transferi yapan yüzey alanını belirler [7].
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2. LĠTERATÜR TARAMASI
Hens’in yaptığı bu çalıĢmada ofis mekanlarında kullanılmaya baĢlayan elektronik cihazlarla beraber ısı
dengesinin bozulması ve Hasta Bina Sendromundaki binaların oluĢum sebeplerine değinilmiĢtir.
Deneysel ve anket/oylama çalıĢmaları ile günümüzdeki ofis binaları için yeni konfor Ģartları ortaya
konulmuĢtur. Konfor Ģartlarını ölçümlemek için oturan kiĢinin boyun hizasındaki; kuru hava sıcaklığı,
radyan sıcaklık, bağıl nem ve hava akıĢ hızı ölçülmüĢtür (10y dakikalık aralıklarla). ÇalıĢma Belçika’da
(Brüksel ve Leuven Ģehirlerindeki) çok katlı ve az katlı ofis binalarında gerçekleĢtirilmiĢtir. PPD
(predicted percentage of dissatisfied) / PMV (predicted mean vote) değerleri yeniden ortaya konulmuĢ
ve eski standartlardan %5 lik bir artıĢ gözlenmiĢtir [8].
Ghisi ve Massignani’nin yaptığı bu çalıĢmada yeni bir apartmandaki (henüz kullanılmayan) farklı
yönlere bakan yatak odalarında ölçüm yapılmıĢtır (datalogger ve fotometre/luxmetre ile). DıĢ
duvarların ve pencerelerin ısıl performanslarını hesaplamak, pencerelerin gölgelenme analizlerini
çıkarmak ve dıĢ ile iç sıcaklıklar arasında korelasyon oluĢturmak amaçlanmıĢtır. Yirmi dokuz günlük
ölçüm on dakikalık aralıklarla yapılmıĢtır. Farklı yöne bakan yatak odalarının ölçüm değerleri analiz
edilmiĢtir. Bununla birlikte kullanıcılar ile ekipmanlara yönelik; pencere açılma-kapanma oranlarının
havalandırmayı etkilemesi ve güneĢ ıĢığı farklılaĢması konularının iç ısıl yükü farklılaĢtıracağına dikkat
çekilmiĢ ve kullanıcı profillerinin iç ortamdaki ısıl yükleri değiĢtireceği ortaya konulmuĢtur [9].

3. METODOLOJĠ
Binalarda farklı yönlenmelere ait enerji tüketimlerinin değerlendirilmesi için;
 Mimari yapı karakteristiğinin,
 Opaklık saydamlık oranının,
 Yapı kabuğunun ve
 Kullanım fonksiyonu ile kullanım sıklığının
aynı olduğu mevcut binalardaki ölçülen verilerin kullanılması gerekmektedir. Bu bağlamda yapılan bu
çalıĢmada Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri ve Malzeme Bilimi Mühendisliği
Bölümlerinin Akademik ve Ġdari Personel blokları çalıĢma alanı olarak kabul edilmiĢtir. Bu binalarda
“bir yıllık” ısıtma enerjisi, iç oda sıcaklık ve bağıl nem değerleri ölçülmüĢtür. Isıtma enerjisi ölçümü için
Isı Enerjisi Ölçüm ve Veri Kayıt Sistemleri (kalorimetre; debimetre, sıcaklık elektrotları) (ġekil 3a.), oda
iç sıcaklık ve nem değerlerini ölçmek için dataloggerlar kullanılmıĢtır (ġekil 3b.)

(3a)
ġekil 3.

(3b)

Sıcaklık ve Bağıl Nem Kaydedici cihazlar ile Isı Enerjisi Ölçüm ve Veri Kayıt Sistemleri
(kalorimetre; debimetre, sıcaklık elektrotları)
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4. ÇALIġMA YAPILAN BĠNALARIN MEVCUT DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ
Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri ve Malzeme Bilimi Mühendisliği Bölümlerinin
Akademik ve Ġdari Personel blokları 39,81 enleminde ve 30,53 boylamında bulunmaktadır. Binalar
doğu-batı ekseninde 38,69º’lik açıyla konumlandırılmıĢtır. Güneybatıya yönlenen Malzeme
Mühendisliği Bölümü 1998, kuzeydoğuya yönlenen Endüstri Mühendisliği Bölümü 2000 yılında
tamamlanmıĢtır (ġekil 4a- 4b). Malzeme Bilimi ve Endüstri Mühendisliği Akademik ve Ġdari Personel
bloklarının kat planları ve kesitleri ġekil 5-9’da, blokların mimari karakteristik özellikleri ve yapı kabuğu
dirençleri Tablo 1. ve Tablo 2. de yer almaktadır. Ġki ofis bloğunun yapı kabuğu tamamen aynıdır, fakat
Malzeme Bilimi Mühendisliğinin çatı döĢemesi üzerinde ısı 10cm ısı yalıtım malzemesi serilmiĢtir. Ġki
ofis bloğu da ısı merkezi tarafından ısıtılmakta ve soğutma sistemleri bulunmamaktadır.

(a)
ġekil 4.

(b)

Endüstri Mühendisliği Bölümü (a) ve Malzeme Bilimi Mühendisliği Bölümü (b)

ġekil 5.

Endüstri Mühendisliği Bölümü Zemin kat planı
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Endüstri Mühendisliği Bölümü I. Kat planı

Malzeme Bilimi Mühendisliği Bölümü Zemin planı
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ġekil 8.

ġekil 9.

Malzeme Bilimi Mühendisliği Bölümü I. Kat planı

Endüstri Mühendisliği Bölümü Kesit ve GörünüĢleri

ÇalıĢma Yapılan blokların mimari karakteristik özellikleri

GeniĢlik (m)

32,3

GeniĢlik (m)

32,3

Yükseklik (m)

3,05

Yükseklik (m)

3,05

Derinlik (m)

12,2

Derinlik (m)

13,1

Zemin Alanı (m²)

394,06

Zemin Alanı (m²)

423,13

Yapı Kabuğu Toplam Alanı (m²)

114,38

Yapı Kabuğu Toplam Alanı (m²)

143,45

Pencere Alanı (m²)

44,95

Pencere Alanı (m²)

30,42

Duvar Alanı (m²)

53,57

Duvar Alanı (m²)

97,17

Toplam Yapı Kabuğu Alanı (m²)

I. Kat

Zemin Kat

Tablo 1.
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Toplam Zemin Alanı (m²)

817,19

Toplam Pencere Alanı (m²)

75,37

Toplam Duvar Alanı (m²)

182,46

3

Toplam Hacim (m )

2492,43

Pencere Oranı (Apencere/Aduvar)

29,23

Kompaktlık Oranı (Atoplam/Vtoplam)

0,3279

Tablo 2.

____________________ 2289 _______

ÇalıĢma Yapılan blokların yapı kabuğu ısıl dirençleri
Yapı Kabuğu Elamanı

U (W/m2K)

Zemin Kat Duvarı

0,875

I. Kat Duvarı

0,96

Betonarme Duvar

3,05

Zemin Oturan DöĢeme

2,34

I. Kat döĢemesi

3,29

I. Kattaki çıkma altındaki döĢeme
Endüstri Mühendisliği
Çatı
DöĢemesi
Malzeme Bilimi Mühendisliği
Pencere ve Doğrama

3,23
3,54
0,34
2,80

4.1. Isıtma Enerjisi Ve Ġç Ortam Ölçüm Verilerinin Kaydedilmesi
Endüstri ve Malzeme Bilimi Mühendisliği Bölümlerinin Akademik ve Ġdari Personel bloklarında yapılan
ölçümler bir ısıtma ve bir soğutma dönemini kapsayacak Ģekilde bir yıllık süreçte gerçekleĢtirilmiĢtir.
Enerji performansını değerlendirebilmek için;
 Isı Enerjisi Ölçüm ve Veri Kayıt Sistemleri ile ısıtma enerjisi ve
 Datalogger’lar ile Ġç ortam Hava Sıcaklığı ve Bağıl Nem
ölçülmüĢ ve kaydedilmiĢtir.

4.1.1.

Isı Enerjisi Ölçüm Ve Veri Kayıt Sistemleri

Isı Enerjisi Ölçüm ve Veri Kayıt Sistemleri
 Bir adet debimetre (ısıtma tesisatı dönüĢ borusuna),
 Ġki adet sıcaklık sensörü (prob) (ısıtma tesisatının gidiĢ-dönüĢ borularına),
olacak Ģekilde ısıtma tesisatına monte edildi ve iĢlem alındı (ölçer ve kaydeder hale getirildi) her iki
ofis bloğunda ısıtma tesisatına yerleĢtirilmiĢtir. Söz konusu kalorimetre sistemi gidiĢ-dönüĢ sıcaklık
farkı ile borudan geçen ısı akıĢkan miktarını hesaplayarak (kümülatif olarak) 1saniyelik periyotlarla
kayıt yapabilmektedir. Isıtma sistemine ait kayıpsız enerji tüketimleri ġekil 10 ve Tablo 3’de yer
almaktadır.

Bina Fiziği Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 2290 _______

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
07.10.2013
11:00:00

18.11.2013
03:00:00

29.12.2013
19:00:00

09.02.2014
11:00:00

MALZEME BİLİMİ MÜHENDİSLİĞİ
ġekil 10.

23.03.2014
03:00:00

03.11.2013
19:00

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Kuzeydoğuya yönelen Endüstri Mühendisliği Bölümünün ve Güneybatıya yönelen
Malzeme Bilimi Mühendisliği Bölümünün kayıpsız ısıtma enerjisi grafiği (kW)

Tablo 3.
Endüstri ve Malzeme Bilimi Mühendisliği Bölümlerinin 2013 -2014 yılı ısıtma dönemine
ait aylık toplam ısıtma enerjileri (kW)

Endüstri
Mühendisliği
Malzeme
Bilimi
Mühendisliği

4.1.2.

EKĠM

KASIM

ARALIK

OCAK ġUBAT MART

NĠSAN

MAYIS

TOPLAM

5655

11235

20349

11302

10539

11586

5995

582

77243

9997

11829

22236

24921

16373

17403

10143

974

113876

Ġç Ortam Hava Sıcaklığı Ve Bağıl Nem Ölçüm Ve Kayıt Sistemleri

Ġç ortam sıcaklık ve nem ölçümleri zemin ve I. katlarda iki uç oda ve bir orta odada; döĢemeden 1.50m
yüksekliğe güneĢ görmeyen duvara yerleĢtirilen dataloggerlardan on (10) dakika aralıklarla
kaydedilmiĢtir.
Soğutma ve ısıtma dönemine ait iç ortam sıcaklıkları ise ġekil 11-14’de yer almaktadır.
27,00
26,50
26,00
25,50
25,00
24,50
24,00
01.08.2013
00:00:00

05.08.2013
04:00:00

09.08.2013
08:00:00

13.08.2013
12:00:00

KD ALT KAT SICAKLIK ORTLAMASI

17.08.2013
16:00:00

21.08.2013
20:00:00

26.08.2013
00:00:00

GB ALT KAT SICAKLIK ORTLAMASI

30.08.2013
04:00:00
DIŞ SICAKLIK

ġekil 11. Soğutma Döneminde Güneybatıya yönelen Malzeme Bilimi Mühendisliği Bölümünün
o
ve kuzeydoğuya yönelen Endüstri Mühendisliği Bölümü alt kat sıcaklık ortalamaları ( C)
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27,50
27,00
26,50
26,00
25,50
25,00
01.08.2013
00:00:00

05.08.2013
04:00:00

09.08.2013
08:00:00

13.08.2013
12:00:00

KD ÜST KAT SICAKLIK ORTLAMASI

17.08.2013
16:00:00

21.08.2013
20:00:00

26.08.2013
00:00:00

GB ÜST KAT SICAKLIK ORTLAMASI

30.08.2013
04:00:00
DIŞ SICAKLIK

ġekil 12. Soğutma Döneminde Güneybatıya yönelen Malzeme Bilimi Mühendisliği Bölümünün
o
ve kuzeydoğuya yönelen Endüstri Mühendisliği Bölümü üst kat sıcaklık ortalamaları ( C)
28,00
27,50
27,00
26,50
26,00
25,50
25,00
24,50
24,00
23,50
23,00
01.01.2014
00:00:00

05.01.2014
04:00:00

09.01.2014
08:00:00

13.01.2014
12:00:00

KD ALT KAT SICAKLIK ORTLAMASI

17.01.2014
16:00:00

21.01.2014
20:00:00

26.01.2014
00:00:00

GB ALT KAT SICAKLIK ORTLAMASI

30.01.2014
04:00:00
DIŞ SICAKLIK

ġekil 13. Isıtma Döneminde Güneybatıya yönelen Malzeme Bilimi Mühendisliği Bölümünün ve
o
kuzeydoğuya yönelen Endüstri Mühendisliği Bölümü alt kat sıcaklık ortalamaları ( C)
27,50
26,50
25,50
24,50
23,50
22,50
21,50
20,50
19,50
18,50
01.01.2014
00:00:00

05.01.2014
04:00:00

09.01.2014
08:00:00

13.01.2014
12:00:00

KD ÜST KAT SICAKLIK ORTLAMASI

17.01.2014
16:00:00

21.01.2014
20:00:00

26.01.2014
00:00:00

GB ÜST KAT SICAKLIK ORTLAMASI

30.01.2014
04:00:00
DIŞ SICAKLIK

ġekil 14. Isıtma Döneminde Güneybatıya yönelen Malzeme Bilimi Mühendisliği Bölümünün ve
o
kuzeydoğuya yönelen Endüstri Mühendisliği Bölümü üst kat sıcaklık ortalamaları ( C)
4.2. Isıtma Enerjisi Ve Ġç Ortam Ölçüm Verilerinin Değerlendirilmesi
Dataloggerlar ile ısı ölçüm ve veri kayıt sisteminden elde edilen verilerde yapılan analizler sonucunda;
Kuzey doğuya bakan Endüstri Mühendisliği Bölümünün;
 Daha az ısı enerjisi almasından, soğuk olan kuzey doğuya yönlenmesinden ve çatıda ısı
yalıtımı olmamasından dolayı oda içi sıcaklıklarının Malzeme Mühendisliği Bölümü binasına
göre daha düĢük çıktığı,
Bina Fiziği Sempozyumu Bildirisi

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








____________________ 2292 _______

Isı merkezine daha uzak mesafede olunması, ısıtma tesisatı tasarım hatası, ısıtma tesisatında
kullanılan malzemenin yorulması ve EskiĢehir suyunun kireçli olmasından dolayı ısıtma
tesisatında hava yapması oranının yüksek olmasından dolayı tesisatın ısıl veriminin düĢmesi,
Bloğu besleyen ısıtma tesisatının binaya giriĢ yaptığı KD Z 01 nolu odanın iç sıcaklığın tüm
bloğa göre yüksek olduğu,
Üst katların alt katlara göre daha soğuk olduğu,
0
Alt kattaki orta odanın alt kattaki diğer uç odadan 1,5 – 2 C daha sıcak olduğu,
0
Üst kattaki orta odanın uç odalardan 1,5 – 2 C daha sıcak olduğu,
Ġki oda büyüklüğünde olan KD I 09 nolu (Bölüm baĢkanı) odasının bloğun en soğuk odası
olduğu,

gözlenmiĢtir. Bununla birlikte güney batıya bakan Malzeme Bilimi Mühendisliği Bölümünün;
 Daha çok ısı enerjisi almasından, sıcak olan güney batıya yönlenmesinden ve çatıda ısı
yalıtımı olmasından dolayı oda içi sıcaklıklarının Endüstri Mühendisliği Bölümü binasına göre
daha yüksek çıktığı,
 Isı merkezine yakın olmasından ısıtma tesisatı ısı kayıplarının az olması ve ısıtma tesisatında
hava boĢluğunun olmamasından dolayı ısıl verimin yüksek olduğu,
 Bloğu besleyen ısıtma tesisatının binaya giriĢ yaptığı GB Z 01 nolu odanın iç sıcaklığın tüm
bloğa göre yüksek olduğu,
 Alt kattaki uç odalardan GB Z 10 nolu odada sekiz adet masaüstü bilgisayar çalıĢtırıldığı için
0
GB Z 01 nolu odadan mesai saatleri içinde 1 – 2 C daha sıcak olduğu,
 Alt kattaki orta odanın sıcaklığının uç odaların sıcaklıklarının ortalaması değerinde seyrettiği,
0
 Üst kat orta odanın üst kattaki uç odalardan 0,5 – 2 C daha sıcak olduğu,
 Ġki oda büyüklüğünde olan GB I 09 nolu (Bölüm baĢkanı) odasının bloğun en soğuk odası
olduğu
gözlenmiĢ ve tespit edilmiĢtir.

5. SONUÇ
Enerji ihtiyacını yabancı ülkelerden karĢılayan ülkemizde, binalarda enerji tasarrufunu sağlamak,
doğal çevrenin ve ülke ekonomisinin sürdürülebilirliği için çok önemlidir. Enerjinin tüketiminin
azaltılması ve etkin kullanılmasıyla binalarda enerji performansı dikkat edilmesi gereken bir öge olarak
karĢımıza çıkmaktadır. Bu sebeplerden dolayı binalar tasarım aĢamasındayken enerji performansını
arttıracak mimari ve mekanik kararlara özen gösterilmelidir. Bu bağlamda enerji tüketiminin yüksek
olduğu ofis binalarında yapı kabuğu yönlenmeleri de enerji performansını doğrudan etkiler.
Yapılan bu çalıĢmada Anadolu Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Endüstri Mühendisliği Bölümleri Ġdari ve
Akademik Personel odalarının bulunduğu bloklarda yapılan bir yıllık ölçüm sonuçlarına göre;
 Yapı kabuğundaki çatı bünyesinde uygulanan ısı yalıtım uygulamalarının,
 GüneĢ ıĢınlarına etkisinden dolayı yapı kabuğundaki çıkma ve konsol döĢemeler gibi yatay
elemanların,
 Isıtma tesisatındaki ve sistemindeki tasarım kararları ve bu tasarım kararlarının doğru
uygulanmasının
enerji tüketimini ve kullanıcı konfor Ģartlarını doğrudan etkilediği gözlenmiĢtir. Bu doğrultuda;
 Üst kat oda sıcaklık ortalamaları açısından bakıldığında; çatı bünyesinde ısı yalıtımı
uygulanmayan kuzeydoğuya yönelen ofis bloğu ısı yalıtımı uygulanan güneybatıya yönelen
ofis bloğuna göre;
o
o Isıtma döneminde 1-4 C daha soğuk olduğu,
o
o Soğutma döneminde 1-1,5 C daha sıcak olduğu,
 Alt kat oda sıcaklık ortalamaları açısından bakıldığında; kuzeydoğuya yönelen ofis bloğu
güneybatıya yönelen ofis bloğuna göre;
o
o Isıtma döneminde 1-2 C daha soğuk olduğu,
o
o Soğutma döneminde 0,5-1 C daha soğuk olduğu,
Bina Fiziği Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 2293 _______



Isıtma enerjisi tüketimi açısından; ısı merkezine daha uzak olan kuzeydoğuya yönelen ofis
bloğu güneybatıya yönelen ofis bloğuna göre; ısıtma tesisatındaki ısı kayıplarının fazla
olmasından dolayı %67,83 oranında daha az enerji tükettiği
tespit edilmiĢtir.
Sonuç olarak binalardan enerji performansına dayalı bir tasarım yapmak için; aktif ve pasif tasarım
kriterleri doğrultusunda; Ġlgili sektörlerdeki aynı disiplinlerde çalıĢan Ar-Ge ve tasarım ekipleri ile
uygulama alanlarında çalıĢan meslektaĢ gruplar arasında organizasyonlar yapılmalı ve bununla birlikte
disiplinler arası da bilgi alıĢ-veriĢi sağlanmalıdır. Bunun sonucunda da uygun mimari ve mekanik
tasarım kararları alınmalı ve uygulanmalıdır.
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ĠZMĠR, KAYNAKLAR`DA HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI ĠLE
ĠKLĠMLENDĠRĠLEN MÜSTAKĠL BĠR KONUTUN ĠZLENMESĠ
VE MODELLENMESĠ
RahĢan Aytül GÜLMEZ RAFAAT
Zeynep DURMUġ ARSAN

ÖZET
Bu çalıĢmada, düĢük enerjili bina olabilmeyi hedefleyen, hava kaynaklı ısı pompasıyla iklimlendirilen
mevcut müstakil bir konutun, yerinde izleme ve modellemeye dayalı termal ve enerji performans
analizine ait sonuçlar sunulmaktadır. ÇalıĢmanın genel amacı, seçilen binaya ait ileriye dönük termal
ve enerji performans tahmini yapabilen, kalibre edilmiĢ dijital performans simülasyon modeli elde
2
etmektir. Ġncelenen bina, Ġzmir‟in Kaynaklar mevkiinde yer alan üç katlı 520 m kullanım alanına sahip
müstakil bir konuttur. Yerinde izleme çalıĢması, Temmuz 2009 – Temmuz 2010 tarihleri arası toplam
bir yıllık süreye ait yerel iklim verileri ile binanın termal ve enerji performans göstergelerinin ölçümünü
kapsamaktadır. Modelleme çalıĢması, DesignBuilder bina performans simülasyon programında
gerçekleĢtirilmiĢtir. Ayrıca, binanın iklimlendirme sistemi ile ilgili bileĢenlerini modellemede, hava
kaynaklı ısı pompasının gerektirdiği detaylı veri girdisini sağlayan EnergyPlus programı kullanılmıĢtır.
Modellemede kullanıcının performansa etkisi çalıĢma kapsamı dıĢında bırakılmıĢtır. Kalibrasyon
denemeleri, 2009 yılı soğutma dönemini temsilen 17 - 24 Ağustos 2009 tarihleri arasındaki bir haftalık
dönem için gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmanın sonunda, dijital modelden elde edilen sonuçlar ile gerçek
ölçüm değerleri karĢılaĢtırılmakta ve kalibre edilmiĢ modelin hata oranları sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bina Performans Modelleme, Yerinde Ġzleme, Termal ve Enerji Performans
Analizi, Hava Kaynaklı Isı Pompası, Kalibrasyon

ABSTRACT
In this study, the thermal and energy performance analysis based on monitoring and modeling results
of a private house with a target of titled as low-energy building, and conditioned via air source heat
pump are presented. The wider aim of this study is to achieve the calibrated digital performance
simulation model of case building, enabling the prediction of future thermal and energy performance.
2
The examined building is a three storeyed private house with 520 m total gross floor area, located in
Kaynaklar, Izmir. It has been monitored for a total one year period between July 2009 and July 2010,
including the measurement of local climate data and indicators of building thermal and energy
performance. The modeling study is carried out with DesignBuilder building performance simulation
software. Besides, the EnergyPlus software, supporting the entrance of detailed input data for the air
source heat pump, is utilized in the modelling of HVAC system-related components of building. The
impact of user on the performance is kept as out of scope in the modelling. The calibration iterations
are conducted for one week between August 17 and 24, 2009 in order to represent the cooling period
of 2009. At the end of the study, the results of digital model are compared with actual measured
values, and the error ratios of calibrated model are presented.
Key Words: Building Performance Modelling, Monitoring, Analysis of Thermal and Energy
Performance, Air Source Heat Pump, Calibration
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GĠRĠġ
Küresel ısınma artık tartıĢmasız bir gerçekliktir. 2014 yılı, kayıtların tutulmaya baĢlandığı 1880 yılından
bu yana küresel ölçekte kara ve okyanus yüzeylerinde kaydedilen en sıcak yıl olmuĢtur. Yıllık ortalama
sıcaklık değeri, 2005 ve 2010 yıllarına ait önceki rekor olan 0,04°C‟lük sıcaklık artıĢını da geçerek,
13,9°C‟lik 20. yüzyıl ortalama değerinin 0,69°C üzerinde gerçekleĢmiĢtir [1].
Ġnsan kaynaklı CO2 salınımının %85‟e yakını enerji amaçlı fosil yakıt kullanımından kaynaklanmaktadır
[2]. Yapılar, enerji tüketen ana sektörlerden biri olarak, küresel yıllık sera gazı salınımının %30'undan
sorumludur [3]. Her bir yapının 50 yıl veya üzeri kullanım ömrüne sahip olduğu düĢünüldüğünde, bir
yapının değiĢen iklim Ģartlarına nasıl uyum göstereceğini araĢtırmak ve enerji tüketimine bağlı sera
gazı salınımını azaltmaya yönelik öneriler geliĢtirmek önem kazanmaktadır [4]. Bu doğrultuda bina
enerji simülasyonları, dıĢ hava koĢulları, yapı kabuğu, kullanıcı ve iklimlendirme (HVAC) sistemleri
arasındaki dinamik etkileĢimlerin değerlendirilmesi amacıyla kullanılan, güvenilir bir araçtır [5].
Bina enerji modellemesi, enerji kullanımını azaltmaya yönelik çalıĢmalarda ihtiyaç duyulan temel
araçlardan biri haline gelmiĢtir. Güvenilirliği kanıtlanmıĢ simülasyon programları kullanılarak gerçekçi
tahminler yapılabilmekte, mevcut yapılar iyileĢtirilirken veya yeni yapı tasarlanırken farklı senaryoların
sonuçları karĢılaĢtırılabilmektedir. “Bina performans simülasyonları etkin ve doğru yapıldıkları takdirde
binaların tasarım veya iĢletim aĢamalarında çevresel etkilerini belirleyerek, bu çevresel etkilerin
azaltılmasında, bina performansının, iç çevre kalitesinin ve kullanıcıların veriminin arttırılmasında çok
önemli rol oynarlar” [6].
Bir binanın ne kadar enerji tükettiğini tahmin etme veya hesaplama bilgisine sahip olmayan çoğu
mimar için hangi tahmin yönteminin kullanılacağına karar vermek oldukça zor bir süreçtir. Mimarların
esas zorluk çektiği konu olan teknik hesapların tasarımı yönlendirmesi, kullanıcı-dostu ve güvenilirliği
kanıtlanmıĢ dinamik simülasyon programları sayesinde basitleĢtirilerek sağlanabilmektedir.
Bina performans modelleme ve simülasyon araçlarının kullanımı, farklı alanlarda teorik bilgiyi
iliĢkilendirebilen, uzmanlaĢmıĢ kiĢilerin varlığını da gerektirmektedir. Fizik, matematik, malzeme bilimi,
biyofizik, insan davranıĢı, istatistik, makine, tesisat, vb. gibi birçok bilgi ve bilim dalı ile yapı fiziği
disiplini bu alanlar arasında sayılabilir. Dijital bina performans simülasyon programları, binanın
performansını etkileyecek faktörleri farklı boyutları ile ele alacak bir bilgi birikimi ve deneyimi
gerektirmektedir [6].
Bu çalıĢmada, mevcut bir binanın gelecekte ne kadar enerji tüketeceğini tahmin etmek ve olası termal
konfor Ģartlarını sorgulamak amacıyla dinamik bina simülasyon aracı kullanılmaktadır. Literatürdeki
benzer çalıĢmalar incelendiğinde yöntem olarak, bina simülasyon modellerinin yerinde ölçüm
çalıĢmaları ile beraber yürütüldüğü ve dolayısıyla model sonuçlarının güvenilirliğinin sağlandığı
görülmektedir. Anderson, ABD‟nin California sahilinde aĢırı ısınma problemi yaĢanan mevcut düĢük
enerjili bir ofis binasının iyileĢtirilmesi için bina simülasyon araçlarından nasıl yararlanıldığını
anlatmaktadır. Bu yapıda öncelikle iç ortam konfor Ģartlarının yeterince karĢılanmadığı ölçümlerle
tespit edilmiĢtir. Ardından yörenin rüzgâr karakteri CFD analizi ile ortaya konduktan sonra, binada
karĢılıklı doğal havalandırmanın sağlanmasına yönelik önerilen değiĢiklikler DesignBuilder modelinde
denenerek, enerji tüketiminde sağlanacak tasarruf ortaya konmuĢtur [7]. Jankovic, Ġngiltere‟nin
Portsmouth Ģehri yakınında yer alan sıfır karbonlu binanın tasarımı aĢamasında IES-VE bina
performans simülasyon programının nasıl kullanıldığını açıklayarak, farklı enerji kaynaklarının karbon
emisyonu sonuçlarını karĢılaĢtırmıĢtır. Buna göre yenilenebilir enerji kaynaklarından hava kaynaklı ısı
pompası, rüzgâr ve güneĢ enerjisinin aynı model üzerinde verimlilikleri karĢılaĢtırılmıĢ ve faydamaliyet analizlerine göre kaynakların avantajları belirtilmiĢtir [8]. O‟Neill ve arkadaĢları 2010 yılında
yapmıĢ oldukları çalıĢmada, Illinois, ABD‟de yer alan LEED Altın sertifikalı mevcut bir yapının enerji
ve termal performansını analiz etmek için EnergyPlus yazılımını kullanmıĢtır. Modelin hazırlanma
sürecinde, ölçümü gerçekleĢtirilen ısıtma, soğutma, aydınlatma ve doğal havalandırma verileri dikkate
alınmıĢtır. Buna göre binanın 30 ayrı iklimlendirilmiĢ ısıl bölgesine ait sıcaklık değerleri karĢılaĢtırma
amaçlı kullanılmıĢtır. 1-26 Temmuz 2010 tarihleri arasında elde edilen izleme verilerine göre binanın
tahmin edilen elektrik tüketimi gerçek tüketimine göre sadece %3,56 daha fazla bulunmuĢtur [9].

Bina Fiziği Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 2299 _______

Bu çalıĢmada, düĢük enerjili bina olabilmeyi hedefleyen, hava kaynaklı ısı pompasıyla iklimlendirilen
mevcut müstakil bir konutun, yerinde izleme ve modellemeye dayalı termal ve enerji performans
analizine ait sonuçlar sunulmaktadır. ÇalıĢmanın genel amacı, seçilen binaya ait ileriye dönük termal
ve enerji performans tahmini yapabilen, kalibre edilmiĢ dijital performans simülasyon modeli elde
etmektir.

1. BĠNANIN FĠZĠKSEL TANITIMI
AraĢtırma Alanı ve Konum
AraĢtırma, Ġzmir‟de müstakil bir konutta gerçekleĢtirilmiĢtir. Bina, Ġzmir‟in Buca ilçesi Kaynaklar
Köyü‟ne 3 km. uzaklıkta ormanla çevrili kırsal düz bir alanda yer almaktadır (38°21'35”K, 27°14'25”D).
Alanın denizden yüksekliği 306 metredir. Binanın giriĢ cephesi, güneyden batıya 45º açıyla bakacak
Ģekilde konumlanmıĢtır.
Müstakil Konutun Tanıtılması
130 konutlu bir site içerisinde yer alan binanın inĢaatı 2008 yılında tamamlanmıĢtır. Bina üç katlı ve
2
toplam 520 m inĢaat alanıyla üç kattan oluĢmaktadır (ġekil 1). Zemin katta giriĢ, mutfak, yemek odası
ve çalıĢma odası yer almaktadır. Birinci katta üç yatak odası ve bunlara özel banyoları bulunmaktadır.
Bodrum katında ise sauna, spa, hobi salonu, garaj, çamaĢır odası, hizmetli odası ve tüm evin
iklimlendirme ve otomasyon sistemlerinin kontrol edildiği bir teknik oda mevcuttur (ġekil 2).

ġekil 1. Ġzmir, Buca, Kaynaklar‟da yer alan müstakil konutun kuzeydoğu cephesi.
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(a)

(b)

(c)
ġekil 2. Konutun bodrum kat (a), zemin kat (b) ve birinci kat planları (c).
Yapı Malzemeleri ve ĠnĢaat Tekniği
Bina, betonarme karkas taĢıyıcı sistemine sahiptir. Ġç ve dıĢ duvarların ana malzemesi gazbeton
3
blokudur. Zemin ve bodrum kat dıĢ cephesi, kalınlığı 3 cm, yoğunluğu 1400 kg/m ve ısı iletkenlik
hesap değeri 0,55 W/mK olan Kapadokya doğal tüf taĢı ile kaplanmıĢtır. Binanın birinci kat dıĢ
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cephesinde 3 cm beton sıva mevcuttur. Konut kırma çatıya sahip olup, ısıtılmayan çatı arası mekânı
ile birinci kat arasında 5 cm kalınlığında ısı yalıtım malzemesi serilidir. Ara kat döĢemelerinin U
2
değerleri ise kullanılan kaplama malzemelerine göre 0,15 ile 0,68 W/m K arasında değiĢmektedir.
Duvar, döĢeme detayları ve ilgili ısı transfer katsayıları Tablo 1‟de verilmiĢtir. Binanın kapı ve pencere
açıklıkları, alüminyum çerçeve ve arası 1,6 cm argon doldurulmuĢ çift cam olup, ısı transfer katsayısı
2
değeri 1,49 W/m K‟dir.
Tablo 1. Bina kabuğuna ait duvar ve döĢeme detayları
Duvar

Katman

Malzeme

DıĢ Katman Kapadokya tüf doğal taĢı
DıĢ Duvar
(Bodrum+Zemin
Kat)

DıĢ Duvar (1. Kat)

Ġç Duvar

Çatı Arası DöĢemesi

Bodrum Kat Zemin
DöĢemesi

Kalınlık (cm)

Toplam Isı Transfer
Katsayısı (W/m 2K)

3

2

XPS yalıtım malzemesi

5

3

Sıva

2

4

Gazbeton

25

Ġç katman

Sıva

2

DıĢ Katman

DıĢ sıva

2

2

XPS yalıtım malzemesi

5

3

Sıva

2

0,367

0,403

4

Gazbeton

25

Ġç katman

Sıva

2

1

Alçı Sıva

3

2

Gazbeton

10

3

Alçı Sıva

3

DıĢ Katman

Isı yalıtım malzemesi

5

2

Betonarme döĢeme

7

3

Asmolen

25

4

Sıva

3

Ġç katman

Kireç badana

1

DıĢ Katman

Blokaj

10

2

Grobeton

10

3

Isı yalıtım malzemesi

0,5

4

ġap

7

Ġç katman

Granit

3

1,312

0,402

0,359

Ġklimlendirme ve Otomasyon Sistemleri
Binada merkezi ısıtma-soğutma sistemi olarak hava kaynaklı (havadan suya) ısı pompası
kullanılmıĢtır. Garaj hariç, konutun tüm mekânları zeminden ısıtılıp, soğutulmaktadır. Zemindeki
borulardaki su sıcaklığı 14°C'ye ayarlanmıĢtır. 16 kW‟lık monofaze dıĢ üniteye sahiptir. Isı pompasına
ek olarak fotovoltaik güneĢ panelleri desteğiyle 1 kWh‟lik elektrik enerjisi güneĢten sağlanabilmekte,
entegre akülerde 8 kWh‟lik enerji depolanabilmektedir. Sıcak su üretimi güneĢ kolektörleri ile
sağlanmaktadır. Kolektörlere bağlı termoboyler ile 500 litre sıcak su depolanabilmektedir.
Kullanım ve Kullanıcı Özellikleri
Ölçüm çalıĢmalarının gerçekleĢtirildiği dönemde müstakil konut, içinde yer aldığı sitenin konut satıĢı
için örnek (demo) ev olarak kullanılmıĢtır. Bu nedenle dönem dönem kısa süreli ziyaret edilmiĢtir.
Ziyaret esnasında kapıların havalandırma amaçlı açık tutulduğu gözlenmiĢtir. Ancak bunlar izleme
kapsamında not edilememiĢtir.
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2. YERĠNDE ĠZLEME ÇALIġMASI: ÖLÇÜMLER
Bu çalıĢmada „Enerji Ġzleme Protokolü (MEP)‟ kullanılmıĢtır. Bu nedenle iki tür yerinde izleme
çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir: termal parametrelerin izlenmesi ve mekân ısıtma-soğutma amaçlı enerji
tüketiminin izlenmesi [10]. Buna göre izleme çalıĢmasının süresi bir yıl olarak planlanıp, ölçümlere
Temmuz 2009‟da baĢlanarak Temmuz 2010‟da tamamlanmıĢtır. Bu çalıĢmada 2009 yılı soğutma
dönemini temsilen 17-24 Ağustos 2009 tarihleri arasındaki bir haftalık döneme ait ölçüm sonuçları
verilmektedir. Sonuçlar kısmında ifade edilecek enerji tüketim değerleri sadece ısı pompasının
kullandığı elektrik tüketim verileridir. Evde aydınlatma ve diğer elektrikli aletler mevcut olup, konutta
sürekli yaĢanmadığı için yerinde izlemenin kapsamı dıĢında bırakılmıĢtır.
Termal Parametreler:
A. Meteorolojik Ġklim ġartlarının Ġzlenmesi
Buca, Kaynaklar‟da yer alan çalıĢma alanına ait yerel iklim özelliklerinin tespiti için binanın yanında
bulunan diğer bir konutun çatısına, Davis Vantage Pro-2 portatif meteoroloji istasyonu kurulmuĢtur
(ġekil 3). Ölçümlere 15 Temmuz 2009 tarihinde baĢlanıp, 06 Ekim 2009 tarihinde sonlandırılmıĢtır.
Ġstasyonun yer seçimi ve kurulumu sırasında ölçümü etkileyecek engellerin olmamasına ve kuzey
yönünün doğru tespit edilmesine dikkat edilmiĢtir. Ġstasyonun veri depolama kapasitesine bağlı olarak
yaklaĢık her üç haftada bir çalıĢma alanı ziyaret edilerek veriler indirilmiĢtir. Ġzleme çalıĢması
doğrultusunda bu kırsal alana ait dıĢ ortam kuru termometre sıcaklığı, bağıl nem, rüzgâr hızı, rüzgâr
yönü, atmosferik basınç ve yatay düzleme düĢen küresel radyasyon değerleri 10 dakikalık ara ile
toplanarak, saatlik ortalamalara dönüĢtürülmüĢtür.

ġekil 3. Portatif meteoroloji istasyonunun çatıya monte ediliĢi.
B. Ġç Ortam ġartlarının Ġzlenmesi
GerçekleĢtirilen konut içi izleme çalıĢmasının temel amacı, yapının iç ortam termal Ģartlarının
bulunduğu çevreden ne kadar etkilendiğini incelemek, iç-dıĢ arasındaki iliĢkiyi görebilmek ve
dolayısıyla yapı kabuğunun konutun mevsimsel ve günlük termal performansına etkisine yönelik
tespitlerde bulunabilmektir. Bir diğer amaç da, hazırlanan dijital bina performans modelinin
kalibrasyonuna yönelik temel veri sağlamaktır. Bu nedenlerle, üç katlı konutun farklı yönlere bakan
mekânlarından yaz, kıĢ ve geçiĢ dönemlerinde farkı termal tepkiler göstereceği düĢünülen 16‟sına veri
kayıt cihazları yerleĢtirilmiĢtir. Doğrudan güneĢ ıĢığı almayacak Ģekilde zemin kotundan yaklaĢık 150
cm yüksekliğe yerleĢtirilen toplam 18 adet ONSET HOBO U-12 veri kaydedici, 10 dakika ara ile kuru
termometre sıcaklığı, bağıl nem ve aydınlık seviyesini ölçerek, kayıt etmiĢtir (ġekil 4). Cihazların veri
depolama kapasitesine bağlı olarak yaklaĢık her üç ayda bir veriler indirilerek, saatlik ortalamalara
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dönüĢtürülmüĢtür. Bu çalıĢma kapsamında sonuçları sunulmak üzere seçilen 8 adet veri kayıt
cihazının ismi Tablo 2‟de, yerleri ise ġekil 2‟de “kırmızı dikdörtgenler” içinde gösterilmiĢtir.
Tablo 2. Veri kayıt cihazının ismi ve yerine yönelik özet bilgi.
Kodu

Yeri

HB-8

Bodrum Kat - Hobi Salonu

HB-9

Bodrum Kat - ÇamaĢırhane

HG-12

GiriĢ Katı - ÇalıĢma Odası

HF-1

Birinci Kat - Yatak Odası (kuzeybatı)

HF-2

Birinci Kat - Yatak Odası (doğu)

HF-3

Birinci Kat - Yatak Odası (güney)

HF-5

Birinci Kat - GiriĢ Galerisi Üst Kotu

HF-6

Birinci Kat - Yatak Odası (güneybatı)

ġekil 4. Kuru termometre sıcaklığı, bağıl nem ve aydınlık seviyesini ölçen veri kayıt cihazı.
Mekân Soğutma Amaçlı Enerji Tüketiminin Ġzlenmesi
Hava kaynaklı ısı pompasının elektrik tüketimi, ENTES MPR63 Ģebeke analizörü ile her on beĢ
dakikada bir kaydedilmiĢtir (ġekil 5). Uzaktan eriĢim ile konuta bağlanılarak ısı pompasının tükettiği
toplam enerji, ethernet bağlantısıyla hazırlanan bir portalda kaydedilmiĢ ve toplanan veriler sayısal ve
grafik olarak anlık izlenmiĢtir. Ölçüm dönemi olan 17 – 24 Ağustos 2009 tarihleri arasında ısı pompası
kesintisiz olarak 24 saat boyunca ve çıkıĢ suyu sıcaklık ayarı 14°C olacak Ģekilde soğutma amaçlı
olarak çalıĢtırılmıĢtır. Ölçülen tüketim değerleri daha sonra kalibrasyon çalıĢmasında kullanılmak
üzere saatlik ortalamalara dönüĢtürülmüĢtür.

ġekil 5. Hava kaynaklı ısı pompası (sağda) ve Ģebeke analizörü (solda).
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3. BĠNA PERFORMANS SĠMÜLASYON MODELĠ
Bina performans simülasyon modelleri tasarımcı ve mühendislere, binaların çevresel performanslarını
değerlendirmede ve enerji tasarrufu potansiyellerini tanımlamada yardımcı olmaktadır. Farklı
konularda uzmanlaĢmıĢ çok çeĢitli yazılım arasında, detaylı yerel iklim verisini kullanarak ayrıntılı
saatlik enerji tüketimi değeri veren ve çevresel performans analizi gerçekleĢtirenler de vardır. Bu
çalıĢmada, güvenilirliği kanıtlanmıĢ ticari bir dinamik bina performans yazılımı olan DesignBuilder v.4.2
kullanılmıĢtır [11]. DesignBuilder, EnergyPlus (E+) [12] hesaplama yöntemini kullanan, kullanıcı dostu
ara yüzü ile geliĢmiĢ modelleme araçlarından biridir. Bu yazılım sayesinde, mimar, mühendis ve enerji
denetçileri binanın enerji tüketimi ve karbon salınımını analiz ederek, azaltabilmektedir.
ÇalıĢmada hale hazırda mevcut olan IWEC/EPW formatında saatlik iklim verisi, Kaynaklar‟da yerinde
ölçülen meteorolojik iklim değerleri kullanılarak yeniden düzenlenmiĢtir. Dinamik bina performans
yazılımları, yere özel meteorolojik verilere dayanan ve uzun yılların ortalamalarına göre hazırlanmıĢ
çeĢitli iklim veri formatlarını kullanmaktadır. Her yazılım genellikle kendi formatını oluĢturmaktadır.
IWEC (International Weather Year for Energy Calculation) iklim verisi, dünyanın farklı noktalarında
1982 ile 1999 yılları arasında ölçülmüĢ farklı iklim parametrelerinin, Amerikan Ulusal Ġklim Bilgi
Merkezi tarafından „tipik yıl‟a ait iklim verisi oluĢturulmak üzere derlenmesiyle, ASHRAE tarafından
2000 yılında yayınlanmıĢtır [13]. ABD Enerji Bakanlığı tarafından geliĢtirilen enerji modelleme yazılımı
olan EnergyPlus tarafından kullanılan EPW (EnergyPlus Weather) uzantısı, IWEC formatındaki tipik
yıla ait iklim verisinin uzantısıdır [14]. Bu çalıĢmada, EPW uzantılı IWEC formatında hazır iklim verisi,
yere özel iklim verisi yaratmak üzere kullanılmıĢtır.
Müstakil konutun yakınında yer alan meteoroloji istasyonunun sağladığı kuru termometre sıcaklığı,
bağıl nem, rüzgâr hızı, rüzgâr yönü, yatay düzleme düĢen küresel radyasyon ve atmosferik basınç
değerleri saatlik ortalamalara dönüĢtürülerek, toplam bir yıllık yeni bir yerel iklim dosyası
hazırlanmıĢtır. Ayrıca mevcut istasyonun çeĢitli nedenlerle ölçümünü gerçekleĢtiremediği veriler, alana
Gülbahçe‟deki, Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü hava istasyonundan sağlanmıĢtır.
Modelleme aĢamasında konut, bodrum katta altı, giriĢ katında üç, birinci katta ise yedi olmak üzere
toplam 16 termal bölgeye ayrılmıĢtır (ġekil 6). Her bir termal bölgenin aynı zamanda birer veri
kaydedici cihaz ile izlenmesine dikkat edilmiĢtir.

Bina Fiziği Sempozyumu Bildirisi

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

(a)

____________________ 2305 _______

(b)

(c)
ġekil 6. Dijital modelde bodrum kat (a), zemin kat (b) ve birinci kata (c) ait termal bölgeler (not: her
renk ayrı bir termal bölgeyi temsil etmektedir).
Bina yakın çevresi ile beraber modellenmiĢtir. Bu amaçla konut çevresindeki yapı ve bitki örtüsü de
çizilmiĢtir (ġekil 7). Evde sürekli yaĢanmadığı da dikkate alınarak kullanıcının performansa etkisi
çalıĢma kapsamı dıĢında bırakılmıĢtır. Bu kapsamda kullanım ile iliĢkili ve iç kazançları etkileyecek
aydınlatma, elektrikli cihaz, piĢirme donanımı ve sıcak su üretimi ile ilgili herhangi bir model
düzenlemesi yapılmamıĢtır. Ayrıca, pencere açıklıklarındaki panjur elemanları, yazılımın sunduğu
gölgeleme elemanı seçenekleri arasındaki benzer tiplerden seçilerek modellenmiĢtir. Konutun dıĢ
kabuğunun hava sızdırmazlık değeri ile ilgili yapılan gözlemlerden, kapı-pencere çeperinden
kaynaklanan hava kaçıĢının mekânlara göre farklılık göstermediği saptanmıĢtır. Dolayısıyla, tüm
-1
termal bölgelerde hava sızdırmazlık değeri 0,4 h olarak varsayılmıĢtır yapılmıĢtır. Kalibrasyon öncesi
modelde yapılan kabuller Tablo 3‟de sunulmaktadır.
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ġekil 7. Bina performans modelinde konut ve yakın çevresi.
Tablo 3. Kalibrasyon öncesi ve sonrasında modelde yapılan kabuller (KÖ: kalibrasyon öncesi, KS:
kalibrasyon sonrası).

HF2

HF3

HF5

HF6

Geri Ayarlanan Sıcaklık (⁰C)

HF1

Termostat Sıcaklığı (⁰C)

HG12

Hava Sızdırmazlık Değeri (h -1)

Birinci Kat

HB9

Kullanıcı Yoğunluğu (kiĢi sayısı/m 2)

Zemin Kat

HB8

Bodrum Kat

KÖ

-

-

-

-

-

-

-

-

KS
KÖ
KS
KÖ
KS
KÖ
KS

0,2
0,4
22
20
28
22

0,2
0,4
22
21
28
22

0,2
0,4
22
19
28
21

0,2
0,4
22
26
28
27

0,2
0,4
22
26
28
28

0,2
0,4
22
26
28
28

0,7
0,4
22
24
28
28

0,2
0,4
22
24
28
28

Isı Pompasının Modellenmesi
OluĢturulan bina performans modelinde mekan soğutma amaçlı enerji yükleri, DesignBuilder v.4.2
bina performans programı ile hesaplanmıĢtır [11]. Mevcut konutun ısı pompası ile zeminden
soğutulduğu göz önüne alındığında, ısı pompasının modellenmesinde bir takım zorluklarla
karĢılaĢılmıĢtır. KarĢılaĢılan ana sorun, yazılımın kullanılan son sürümünde ısı pompası Ģablonunun
yeterince geliĢtirilmemiĢ olmasıdır. Diğer bir sorun da zeminden soğutma uygulamasının yazılımın
HVAC Ģablonları arasında tanımlanmamıĢ olmasıdır. Yazılım destek ekibinin de yönlendirmesi ile
tavandan soğutma (chilled ceiling) Ģablonu seçilerek, soğutma yükleri hesaplanmıĢtır. ġekil 8‟de, üç
ana kat için hazırlanmıĢ tavandan soğutma uygulamasının yazılım ara yüzündeki diyagramı
görülmektedir.
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ġekil 8. DesignBuilder yazılımında ısı pompasının soğutma dönemi modellemesi için hazırlanan
tavandan soğutma diyagramı.
Müstakil konutun mekanik sisteminin modellenmesi sürecinde karĢılaĢılan diğer bir sorun da tavandan
soğutma uygulamasının binanın ısıtma amaçlı enerji yükünün hesaplanması için uygun olmadığının
anlaĢılmasıdır. Isı pompasının ısıtma dönemi modellemesi için yazılımın yeterli olmadığı ortaya
konduktan sonra, yazılım destek ekibi tarafından EnergyPlus‟da modelleme yapılabileceği belirtilmiĢtir.
Dolayısıyla model EnergyPlus‟ın dosya uzantısı olan „idf‟ formatına çevrilmiĢtir. Bu yeni formatta ısı
pompası modellenirken çok daha detaylı veri girdisi yapılmıĢ olup, bu süreç ayrı bir bildiri konusu
olabilecek kadar geniĢtir. Sonuç olarak örnek yapının soğutma dönemi modellemesi için DesignBuilder
v.4.2, ısıtma dönemi modellemesi için EnergyPlus 8.2 programları kullanılmıĢtır.
Tavandan soğutma sistemlerinin bina uygulamalarında, soğuk su boruları mekâna serinlik sağlamak
amacıyla tavana monte edilmektedir. Bu uygulama, alçıpan paneller halinde monte edilen
konvansiyonel bir tavandan serinletme sistemine dayanır. Tavan panelleri genellikle ince metal
konstrüksiyon ya da sadece alçıpandan olabilir. Kat yüksekliği az olan mekânlarda tavandan soğutma
avantajlı bir sistem iken, yüksek ısı kazançları olan mekânlar için sınırlı soğutma kapasitesine sahip
olması nedeniyle uygun bir sistem değildir. Soğuk tavan sistemlerinin maksimum soğutma kapasitesi
2
70 W/m olabilmektedir [15]. Modelde bu kapasite değerinin aĢılmamasına dikkat edilmiĢtir.
Bina performans modelinde ise uygulamadan farklı olarak soğuk su boruları taĢıyıcı döĢeme içine
gömülüdür. Modelde garaj dıĢında diğer tüm mekânlar için tavandan soğutma (chilled ceailing)
Ģablonunun gerektirdiği veriler girilmiĢ ve pompa verimi (COP) 4,22 olarak kabul edilmiĢtir.
Kalibrasyon öncesi modelde yapılan kabullerin nasıl değiĢtiği Tablo 3‟de izlenebilir.
Model Kalibrasyon ĠĢlemi
Bu çalıĢmada, binanın gelecekteki termal performans ve enerji tüketim profilini makul hata oranları
içerisinde tahmin edebilen bir dijital model hazırlanması hedeflenmektedir. Kalibrasyon çalıĢmaları,
dijital modelin doğruluğu ve kullanılabilirliği için çok önemli ve gereklidir. Kalibre edilmiĢ bina
performans modeli yaklaĢımı, Uluslararası Performans Ölçümü ve Doğrulama (IPMVP) Protokolü [16]
ve ABD Tesisat Mühendisleri Derneği (ASHRAE) 14-2002 [17] kılavuzunda ayrıntılı olarak yer
almaktadır. Kalibrasyon iĢleminde, deneysel verilerle simülasyon sonuçları karĢılaĢtırılmakta ve
gerçeğe yakın veriler elde edene kadar simülasyon denemelerine devam edilmektedir.
Bina Fiziği Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 2308 _______

Bu çalıĢmada, saatlik veriler ile kalibrasyon yaklaĢımı uygulanmıĢtır. Kalibrasyon sürecinde iki tür veri
kullanılmıĢtır: iç ortam kuru termometre sıcaklıkları (ºC) ve ısı pompasının elektrik tüketimi (KW).
Yapılan tahminlerin doğrulanması için öncelikle modelin tahmin değerleri ile ölçümler arasındaki fark
gözetilerek, ortalama standart hata (ME: Mean Error) ve ortalama hata kareleri toplamının karekökü
(CV(RMSE): Root Mean Square Error) hesaplanmıĢtır. ASHRAE ve IPMVP kılavuzlarında bu iki
gösterge, hata oranı hesaplanmasında kullanılan istatistiki karĢılaĢtırma yöntemi olarak ele alınmıĢtır.
Hesaplanan değerlerin sıfıra yakınlığı o kalibrasyon için yapılan tahminlerin doğruluğunun arttığını
göstermektedir. Yeteri sayıda denemeden sonra hata oranlarının kabul edilebilir seviyelere ulaĢması
beklenmektedir. Saatlik hata oranları Tablo 4'de sunulmaktadır. Bu çalıĢmada modelin 17 - 24
Ağustos 2009 tarihleri arasındaki soğutma dönemine ait hata oranları, EĢitlik 1 ve 2 kullanılarak
hesaplanmıĢtır.
Tablo 4. Saatlik hata oranları sınır değerleri
Ġstatistiki
Gösterge

ASHRAE
14-2002 (%)

IPMVP %

MBESaatlik

±10

±20

CV(RMSE)Saatlik

30

10 – 20

(1)

CV(RMSE) = (

)*[1/n*(

)2)]1/2

(2)

Burada MBE, ortalama standart hata, CV(RMSE) ortalama hata kareleri toplamının karekökü, n
toplam veri sayısını, Öo n adet veriye ait ortalama ölçülen değeri, Si simülasyon sonucu elde edilen
değeri, Öi ölçülen değeri belirtmektedir.

4. SONUÇLAR VE TARTIġMA
Ġklim
Buca, Kaynaklar‟da Temmuz 2009 – Temmuz 2010 tarihleri arası toplam bir yıllık sürede
gerçekleĢtirilen meteorolojik iklim ölçüm sonuçlarına göre kıĢ aylarının (Eylül ile Mart arası) ortalama
maksimum sıcaklıkları 12 ve 17°C arasında değiĢim göstermektedir. Yaz aylarının (Mayıs ile Ekim
arası) ortalama sıcaklıkları ise 37,6°C‟ye kadar ulaĢılabilmektedir. Bina yıl boyu kuzey ve kuzey batı
rüzgârlarının etki alanı içerisinde yer almaktadır. Ġncelenen alandaki ortalama rüzgâr hızı 4,38
m/sn‟dir. UlaĢılan en yüksek rüzgâr hızı 18 Kasım 2009 tarihinde 18 m/sn (64.79 km/saat) olmuĢtur.
Kaynaklar‟da bağıl nem oranı sıcaklığın yüksek, bulutluluğun az olduğu yaz aylarında düĢüktür. Buna
karĢılık yılın soğuk döneminde artıĢ görülmektedir. Yıl içinde Mart ayından itibaren azalmaya baĢlayan
değerler en düĢük oranına Temmuz ayında ulaĢmaktadır. Bu ayda aylık ortalama bağıl nem binanın
bulunduğu alanda %50'dir. KıĢ mevsiminde ise aylık ortalama %60 civarındadır. Tablo 5‟de
kaydedilen iklim verilerine göre, 17 – 24 Ağustos 2009 döneminde çalıĢma alanına özgü dört iklim
parametresinin aralıkları görülmektedir.
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Tablo 5. Buca Kaynaklar‟da 17 – 24 Ağustos 2009 döneminde ölçülen dıĢ ortam iklim parametrelerinin
aralıkları.
En düĢük

En yüksek

Gece
gündüz farkı

17,3

37,3

11 - 16,2

Nem (%)

20

71

26 - 39

Rüzgar hızı (m/sn)

0

4,5

-

Sıcaklık (°C)

Hakim rüzgar yönü

KKB

Ölçüm ve simülasyon sonuçlarına göre iç ortam sıcaklıklarının karĢılaĢtırılması
Bina performans modelinin kalibrasyonu için iç ortamda uygun görülen sekiz ayrı termal bölgeye
yerleĢtirilen veri kaydedicilerden elde edilen kuru termometre sıcaklıkları ile simülasyon sonucu elde
edilen sıcaklıklar karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu amaçla yüzün üzerinde deneme gerçekleĢtirilmiĢtir.
Denemelerde ısı pompasının enerji tüketim sonuçları da eĢ zamanlı olarak değerlendirilmiĢtir. Sonuç
olarak 17 - 24 Ağustos 2009 tarihleri arasındaki soğutma dönemine ait kalibrasyon sonuçları, gün içi
saatlik ortalama (ġekil 10 ile ġekil 17 arası) ve günlük eğilimler (ġekil 18 ile ġekil 25 arası) olarak
toplam 16 grafik ile sunulmaktadır. Tablo 6‟da sekiz termal bölgeye ait saatlik ölçüm ve simülasyon
sonuçlarının karĢılaĢtırılması sonucu elde edilen saatlik hata oranları yer almaktadır. Ġç ortam
sıcaklıkları açısından, hata oranlarının eĢik değerlerin altında kaldığı görülmektedir. Bu nedenle
modelin kalibre edildiği kabul edilmiĢtir.

ġekil 10. Ölçüm ve simülasyon sonuçlarına göre
gün içi saatlik ortalama iç ortam sıcaklıkları: HF3Birinci Kat - Yatak Odası (güney), (17-24 Ağustos
2009).

ġekil 11. Ölçüm ve simülasyon sonuçlarına göre
gün içi saatlik ortalama iç ortam sıcaklıkları: HF2Birinci Kat - Yatak Odası (doğu), (17-24 Ağustos
2009).
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ġekil 12. Ölçüm ve simülasyon sonuçlarına göre
gün içi saatlik ortalama iç ortam sıcaklıkları: HF1Birinci Kat - Yatak Odası (kuzeybatı), (17-24
Ağustos 2009).

ġekil 13. Ölçüm ve simülasyon sonuçlarına göre
gün içi saatlik ortalama iç ortam sıcaklıkları: HF5Birinci Kat - GiriĢ Galerisi Üst Kotu, (17-24 Ağustos
2009).

ġekil 14. Ölçüm ve simülasyon sonuçlarına göre
gün içi saatlik ortalama iç ortam sıcaklıkları: HF6Birinci Kat - Yatak Odası (güneybatı), (17-24
Ağustos 2009)

ġekil 15. Ölçüm ve simülasyon sonuçlarına göre
gün içi saatlik ortalama iç ortam sıcaklıkları: HG12GiriĢ Katı - ÇalıĢma Odası, (17-24 Ağustos 2009).

ġekil 16. Ölçüm ve simülasyon sonuçlarına göre
gün içi saatlik ortalama iç ortam sıcaklıkları: HB9
Bodrum Kat – ÇamaĢırhane, (17-24 Ağustos
2009).

ġekil 17. Ölçüm ve simülasyon sonuçlarına göre
gün içi saatlik ortalama iç ortam sıcaklıkları: HB8Bodrum Kat - Hobi Salonu, (17-24 Ağustos 2009).
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ġekil 18. Ölçüm ve simülasyon sonuçlarına göre
günlük iç ortam sıcaklıkları: HF3-Birinci Kat Yatak Odası (güney), (17-24 Ağustos 2009).

ġekil 19. Ölçüm ve simülasyon sonuçlarına göre
günlük iç ortam sıcaklıkları: HF2-Birinci Kat - Yatak
Odası (doğu), (17-24 Ağustos 2009).

ġekil 20. Ölçüm ve simülasyon sonuçlarına göre
günlük iç ortam sıcaklıkları: HF1-Birinci Kat Yatak Odası (kuzeybatı), (17-24 Ağustos 2009).

ġekil 21. Ölçüm ve simülasyon sonuçlarına göre
günlük iç ortam sıcaklıkları: HF5-Birinci Kat - GiriĢ
Galerisi Üst Kotu, (17-24 Ağustos 2009).

ġekil 22. Ölçüm ve simülasyon sonuçlarına
göre günlük iç ortam sıcaklıkları: HF6- Birinci
Kat - Yatak Odası (güneybatı), (17-24 Ağustos
2009).

ġekil 23. Ölçüm ve simülasyon sonuçlarına göre
günlük iç ortam sıcaklıkları: HG12-GiriĢ Katı ÇalıĢma Odası, (17-24 Ağustos 2009).
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ġekil 25. Ölçüm ve simülasyon sonuçlarına göre
günlük iç ortam sıcaklıkları: HB8- Bodrum Kat - Hobi
Salonu, (17-24 Ağustos 2009).

Tablo 6. Simülasyon ve gerçek iç ortam sıcaklık değerlerine göre saatlik hata oranları.

HF1

HF2

HF3

HF5

HF6

Birinci Kat

HG12

Zemin Kat

HB9

Bodrum Kat

HB8

Ġç Ortam Sıcaklığı
(⁰C)
MBESaatlik (%)

-1.23

1,39

3,03
3,22

5,99

CV(RMSE)Saatlik (%)

6,10

-2,7
7,7

-0,51
4,37

-1,71
4,36

-1
4.81

-0,81
4,75

ASHRAE
14-2002
±10

30

Bina performans modelinde gerçeğe en yakın tahminlerin birinci kattaki „HF2-Yatak Odası (doğu)‟ ve
„HF6-Yatak Odası (güneybatı)‟ mekânlarında gerçekleĢtiği gözlenmiĢtir. Modelin en yüksek hata
payları, zemin kattaki „HG12-ÇalıĢma Odası‟ ile bodrum kattaki „HB9-Hobi Salonu‟ mekânlarında
ortaya çıkmıĢtır. Modelden elde edilen sıcaklıklar, gerçekte de olduğu gibi bodrum katta daha istikrarlı,
zemin ve birinci katta iniĢli-çıkıĢlı seyretmektedir. Sözü edilen bu iniĢli-çıkıĢlı eğilim, kimi mekânlarda
(Bodrum Kat-HB8-ÇamaĢırhane) yakalanırken, kimi mekânlarda (Birinci Kat-HF1-Yatak OdasıKuzeybatı ve Birinci Kat-HF5-GiriĢ Galerisi Üst Kotu) aĢırı sapmalar göstermektedir. Bu sapmaların
muhtemel sebepleri, bina kabuğuna ait açıklıkların kapanıp açılma miktar ve süreleri, gölgeleme
elemanlarının kullanım periyodları ve istenmeyen hava kaçıĢlarının belli bir zamanlamaya
oturtulamamasıdır. Ayrıca yazılımın mekanik sistemi modellemede sunduğu kısıtlamalar da hata
payını arttırmaktadır. Modelin en az kalibre edilebilmiĢ mekânı, ofis mekânıdır. Zemin katta yer alan
ofis mekânının kapısının sürekli açık olması doğrudan iliĢkide olduğu giriĢ holü – merdiven holü mutfak – yemek salonu – salon fonksiyonlarını içeren büyük bir ısıl bölgenin termal Ģartlarından
doğrudan etkilenmesine sebep olmuĢtur. Bu durum modelin HVAC ayarlarının yapılması aĢamasında,
termostat sıcaklığının tanımlamasını zorlaĢtırmıĢtır. Çok sayıda kombinasyon ve deneme sonunda,
Tablo 3‟de verilen termostat sıcaklığı değerleri ile ġekil 15 ve ġekil 23‟de görülen olası en yakın
değerlere ulaĢılabilmiĢtir.
Ölçüm ve simülasyon sonuçlarına göre ısı pompasına ait elektrik tüketiminin karĢılaĢtırılması
Bina performans modelinin kalibrasyonunda ısı pompasının tükettiği saatlik elektrik tüketimi de dikkate
alınmıĢtır. Modelde enerji tüketimini etkileyecek faktörler arasında, ısı pompasının kapasite verileri,
mekânların termostat ve geri ayarlanan sıcaklıkları ve hava sızdırmazlık değerleri üzerinde denemeler
yapılarak, tüketim tahmin edilmiĢtir. Sonuç olarak 17 - 24 Ağustos 2009 tarihleri arasındaki soğutma
dönemine ait kalibrasyon sonuçları, gün içi saatlik ortalama (ġekil 26) ve günlük eğilim (ġekil 27)
olarak sunulmaktadır. Tablo 7‟de saatlik ölçüm ve simülasyon sonuçlarının karĢılaĢtırılması sonucu
elde edilen saatlik hata oranları sunulmaktadır. Isı pompasının enerji tüketim değeri açısından, hata
oranlarının kabul edilebilir seviyenin bir miktar dıĢında kaldığı görülmektedir (ASHRAE 14-2002‟ye
göre MBE: %-10,47 < %-10; CV(RMSE): %22,53 < %30). Bu nedenle modelin yeterince kalibre
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edilemediği kabul edilmiĢtir. Bu süreçte karĢılaĢılan en büyük problem, ısı pompası sisteminin
gerektirdiği teknik özelliklerin DesignBuilder v.4.2‟de yeterince tanımlanamamasıdır.

ġekil 26. Ölçüm ve simülasyon sonuçlarına göre ısı pompasına ait gün içi saatlik ortalama elektrik
tüketimi, (17 -24 Ağustos 2009).

ġekil 27. Ölçüm ve simülasyon sonuçlarına göre ısı pompasına ait günlük elektrik tüketimi, (17 -24
Ağustos 2009).
Tablo 7. Simülasyon ve gerçek enerji tüketimine (mekân soğutma) göre saatlik hata oranları.

Elektrik (KW)
ASHRAE
14-2012

MBESaatlik (%)
-10,47

CV(RMSE)Saatlik (%)
22,53

±10

30

Yerinde ölçüm çalıĢmasında kaydedilen değerlere göre ısı pompasının soğutma için harcadığı saatlik
tüketim yaklaĢık 1.02 kW olduğu saptanmıĢtır. Kalibrasyon sürecinde, ölçülen gerçek iç ortam
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sıcaklıkları ile modelden alınan sıcaklık değerleri arasında farklılıklar görüldüğü gözlenmiĢ ve mekân
sıcaklıklarının modelde yeterince kontrol edilemediği saptanmıĢtır. Bunun üzerine tavandan soğutmalı
HVAC Ģablonunda termostat sıcaklık ayarları defalarca kontrol edilmiĢtir. Ġç ortam sıcaklıklarını ölçülen
değerlere yakın tutabilmek amacıyla, modelde girilen döĢeme katmanlarına bir yalıtım katmanı daha
eklenerek ısıtılmayan mekân döĢemelerinden kaynaklanabilecek muhtemel ısı kazançları önlenmeye
çalıĢılmıĢtır.

5. DEĞERLENDĠRME:
Bu çalıĢmada Kaynaklar, Ġzmir‟de yer alan müstakil bir konutun soğutma dönemi termal ve enerji
performansını analiz etmek amacıyla hazırlanmıĢ dinamik simülasyon modeline ait hata payları
sunulmaktadır. Dijital modele girdi olan iklimsel veri ve bina bilgisi, yerinde ölçümler gerçekleĢtirilerek
2009 yılının soğutma sezonunda toplanmıĢtır. Model, kalibrasyon yoluyla düzenlenerek ölçülene yakın
sonuçlar elde edilmeye çalıĢılmıĢtır. Kalibrasyon süreci bu bildiride detaylı olarak sunulmaktadır.
Kalibrasyon sonrasında, hava kaynaklı ısı pompası ile iklimlendirilen konuta ait simülasyon
modelinden 17-24 Ağustos 2009 tarihleri arasında gösterdiği termal performans değerleri ile mekan
soğutma amaçlı enerji tüketimi sonuçları elde edilmiĢtir. Bu sonuçlara dayanarak aĢağıdaki noktaların
altı çizilebilir:
1. Bir yapının dijital performans modelinin hazırlanması, kalibrasyonu ve simülasyon sonuçlarının
yorumu, binanın performansını etkileyecek faktörleri farklı boyutları ile ele alabilen, bilgi birikimi ve
deneyim sahibi kullanıcılar gerektirmektedir. Bu çalıĢma da özellikle yapı fiziği ve mekanik
iklimlendirme alanlarında bilgi ve tecrübe sahibi olabilmenin önemini ortaya koymuĢtur. Devamlı
geniĢleyen ve derinleĢen bina performans modelleme konusunda uzmanlaĢmak, zaman ve emek
gerektiren bir süreç olup, kullanıcının kendisini geliĢtirmesi beklenmektedir. Bu çalıĢmada, mimarlık
disiplinin bilgi birikimini zorlayan hava kaynaklı ısı pompası gibi özel bir iklimlendirme sisteminin
modellenmesi, makina mühendisleri ile mimarların birbirini besleyecek Ģekilde beraber çalıĢması
gerekliliğini ortaya koymuĢtur.
2. Kalibrasyon iĢlemi sonucunda daha az hata payı oranına ulaĢabilmek için bina simülasyon
programlarının mekanik sistem kütüphanesinin zengin ve uyarlanabilir olması gerekmektedir. Bu
çalıĢmada, hava kaynaklı ısı pompası ile soğutulan yapının mekanik sistemini DesignBuilder dinamik
simülasyon programında en iyi tanımlayan sistem, tavandan soğutma (chilled ceiling) olmuĢtur.
Yazılımın mekanik sistemi modellemede sağladığı olanak ve kısıtlamalar oranında hata payı da
azalabilme veya artabilmektedir.
3. Kalibrasyonun yapılacağı dönemde yerinde izleme yapılan mekânların kullanım ve iĢletim Ģekilleri
özenle kayıt altına alınmalıdır. Bu dönemlerde, bina kabuğuna ait açıklıkların kapanıp açılma miktar ve
süreleri, gölgeleme elemanlarının kullanım periyodları ile iç mekânlar arasındaki hava akımını
engelleyecek kapıların kullanım periyodları not edilmelidir. Bu faktörler modelin kalibrasyonunda en az
yapı ve yakın çevresinin fiziksel özelliklerinin doğru tanımlanması kadar önemlidir.
4. Bu çalıĢma kapsamında sadece soğutma dönemine ait kalibrasyon sonuçları sunulmaktadır. Isıtma
veya soğutma yapılmayan ara dönemler ile ısıtmanın yapıldığı dönemlere ait kalibrasyon iĢlemlerinin
de yapılması gereklidir.
5. Bu çalıĢmada da gerçekleĢtiği gibi gerekli durumlarda, bir yapının modellenmesinde birden çok
sayıda performans simülasyon aracının kullanılması gerekebilir. Örnek yapının soğutma dönemi
modellemesi için DesignBuilder v.4.2, ısıtma dönemi modellemesi için EnergyPlus 8.2 programları
kullanılmıĢtır. Farklı programların kullanılmasının ana sebebi, Designbuilder‟ın ısı pompası
Ģablonunun yeterince geliĢtirilmemiĢ olmasıdır. Kullanılan ana programın ileriki sürümlerinde havadan
suya ısı pompası sistemine özel Ģablonların hazırlanması mimar kullanıcılara rahatlık sağlayacaktır.
6. Bu çalıĢmada, modele girilen toprak sıcaklığının bodrum katındaki mekân sıcaklıklarını değiĢtiren
en etkili parametre olduğu görülmüĢtür.
7. Birinci kattaki mekân sıcaklıkları doğrudan güneĢ ıĢığı kazanım problemleri nedeniyle alt katlardan
farklılık göstermektedir.
8. Yapı kabuğunun hava sızdırmazlığının ölçüldükten sonra modelde belirtilmesi gerçeğe yakın
kalibrasyon sonuçlarının alınmasını sağlayacaktır.
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ÖZET
Isıl konfor, insanların kendilerini rahat hissettikleri ortam koĢullarını ifade etmekle beraber iĢ verimi ve
üretkenliği etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Eğitim binalarında ısıl konfor koĢullarının
sağlanması, öğrencilerin dikkat ve algılama düzeylerini arttırması açısından kaçınılmaz bir gerekliliktir.
Bu çalıĢmada, eğitim binalarında ısıl konfor koĢullarının araĢtırılmasına ve iyileĢtirilmesine yönelik
öneriler getirilmesi hedeflenmiĢtir. Bu kapsamda, Ege Üniversitesi kampüsündeki ĠnĢaat Mühendisliği
Bölümü binasında farklı katlarda yer alan iki derslikte ısıl konfor koĢulları ve kullanıcı memnuniyeti,
deneysel ölçümler ve anket çalıĢması ile belirlenmiĢtir. Ortam koĢulları yerinde yapılan ölçümler
sonucu elde edilmiĢ ve tahmini ortalama oy (PMV) ve memnuniyetsizlerin tahmini yüzdesi (PPD)
değerlerinin hesaplanması için kullanılmıĢtır. Anket çalıĢması yerinde ölçümler ile eĢ zamanlı
yürütülmüĢtür. Anket sonuçları, gerçek ortalama oy (AMV) değerlerinin hesaplanması yanında
kullanıcı tercih ve algılarını değerlendirmek için kullanılmıĢtır. Değerlendirmelerde ASHRAE 55-2010
standardı dikkate alınmıĢtır. Sonuç olarak, eğitim binasının farklı katlarında yer alan iki dersliğinde,
Haziran ve Kasım dönemleri için kullanıcı memnuniyetine yönelik farklılıklar ortaya konmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Isıl konfor, PMV/PPD, AMV, Eğitim binaları.

ABSTRACT
Thermal comfort implies the environmental conditions that occupants feel comfortable and is one of
the most important factors which effects efficiency and productivity. In order to increase attention and
perception of students, providing thermal comfort conditions in educational buildings is an avoidable
necessity. This study aims to investigate the thermal comfort conditions in educational buildings and
provides suggestions for improvement. Within this context, thermal comfort conditions and occupants’
satisfaction were investigated in two classrooms, which are located in different floors of Department of
Civil Engineering’s educational building at Ege University campus, via field measurements and
questionnaires. Environmental conditions were determined by field measurements and the data were
used to calculate the predicted mean vote (PMV) and the predicted percentage of dissatisfied (PPD)
indices. Questionnaires were conducted simultaneously during field measurements. Results of the
questionnaires were used to calculate the actual mean vote (AMV) as well as to assess occupants’
preferences and perceptions. ASHRAE 55-2010 were taken into account for evaluation.
Consequently, the differences between satisfaction of occupants in two classrooms, which are located
in different floors of the educational buidings, for June and November were demonstrated.
Keywords: Thermal comfort, PMV/PPD, AMV, Educational buildings.
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1.GĠRĠġ
Isıl konfor, insanların zihninde ısıl çevre ile olan memnuniyet ifadesinin oluĢması olarak tanımlanabilir
[1]. Isıl konfor, iĢ verimini ve üretkenliği etkileyen önemli etkenlerden biri olup çevresel ve kiĢisel olmak
üzere iki temel parametreye bağlıdır. Ortalama ıĢınım sıcaklığı, bağıl nem, hava akım hızı ve iç ortam
sıcaklığı çevresel parametreleri; giysi durumu ve aktivite düzeyi ise kiĢisel parametreleri
oluĢturmaktadır. Eğitim binalarında ısıl konfor koĢullarının sağlanması ise öğrencilerin dikkat, algılama
ve öğrenme düzeylerini arttırması açısından önemlidir.
Bir ortamın geniĢ bir insan topluluğu tarafından konforlu olarak algılanıp algılanmadığı, Fanger ve
Toftum tarafından geliĢtirilmiĢ olan Tahmini Ortalama Oy (PMV) ısıl duyum ölçeği ile ifade edilmektedir
[1]. Bu ölçek, yedi noktalı ısıl duyarlılık ölçeğinde geniĢ bir popülasyonun ortalama oylarının değerlerini
öngören bir indekstir. Öngörülen Memnuniyetsizlik Yüzdesi Ġndeksi (PPD) kendini serin veya ılık
ortamda rahatsız hisseden insan sayısını tahmin etmek için kullanılmaktadır. PMV ve PPD yapılan
ortam ölçümlerine dayanılarak hesaplanmaktadır. Bunlara ek olarak kullanıcıların algılarını
anlayabilmek için anket uygulanmakta ve böylece subjektif değerlendirmeler ile ortam ölçümleri
iliĢkilendirilebilmektedir.
Eğitim binalarında ısıl konfor ile ilgili yapılan çalıĢmalarda, PMV/PPD değerleri ile anket çalıĢmalarına
sıkça rastlanılmaktadır. Mors ve diğerleri ilköğretim dersliklerinde ısıl konfor araĢtırmalarını deneysel
ve anket çalıĢmaları ile yapmıĢlardır [2]. Ortam koĢullarının belirlenmesi için yapılan ölçümler, PMV ve
PPD değerlerinin hesaplanması için kullanılmıĢtır. Anket sonuçlarından elde edilen gerçek ortalama oy
(AMV) değerleri ile PMV değerlerinin farklılık gösterdiği ve PMV modelinin ilköğretim çağındaki
öğrencilerin ısıl konfor algısını tahminlemede doğru sonuçlar vermediği sonucuna varmıĢlardır.
Ġlköğretim dersliklerinde yürütülen bir baĢka çalıĢma, çocukların yetiĢkinlere göre yüksek sıcaklıklara
daha duyarlı olduklarını ortaya koymuĢtur [3]. Buna karĢın, Wong ve Khoo tropik bölgede bulunan bir
okulda yürüttükleri çalıĢmalarında, öğrencilerin serin ortamlara sıcak ortamlara oranla daha hızlı
adapte olabildikleri sonucuna ulaĢmıĢlardır [4]. Yapılan bir baĢka çalıĢmada sıcak ve nemli iklim
bölgesinde bulunan bir eğitim binasında ısıl konfor koĢullarının ve kullanıcı algısının ASHRAE
standardına göre değerlendirmesi yapılmıĢtır [5]. Sonuçlar, bu bölgelerde sıcaklıkların yüksek
olmasına karĢın kullanıcıların ortam koĢullarını kabul etme oranlarının bir baĢka deyiĢle tolerans
düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Hwang ve arkadaĢları çalıĢmalarında, üniversite
dersliklerinde öğrencilerin ısıl konfor algısını etkileyen parametreleri ortaya koymayı amaçlamıĢlardır
[6]. Deneysel ve anket çalıĢma sonuçları istatistiksel olarak değerlendirilmiĢtir. Sonuç olarak, ortam
sıcaklığı, hava hızı ve ortalama ıĢınım sıcaklıklarının algıyı önemli derecede etkilediği, ancak, bağıl
nem oranının istatistiksel olarak bir fark yaratmadığını ortaya koymuĢlardır. Yapılan çalıĢmalar, eğitim
binalarında ısıl konfor algısının yaĢ grupları ve bulunulan iklim özelliklerine bağlı olarak değiĢtiğini
göstermektedir.
Bu çalıĢmada, sıcak ve nemli iklim bölgesinde bulunan Ġzmir ilindeki bir üniversite eğitim binasında
kullanıcıların ısıl konfor algısı ve tercihlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. ÇalıĢmada öncelikle
yöntem açıklanmakta ve izleyen bölümlerde incelenen eğitim binası tanıtılarak, bulgular ve sonuçlar
aktarılmaktadır.

2.YÖNTEM
ÇalıĢmada, incelenen dersliklerdeki ısıl konfora etki eden çevresel etkenlere ait veriler, ortam sıcaklığı,
bağıl nem, hava akım hızı deneysel ölçümler sonucu elde edilmiĢtir. Ölçümler, anket uygulaması ile
birlikte Haziran ve Kasım aylarında yapılmıĢtır.
2.1. Çevresel Parametrelerin Ölçümü
Ġç ortam koĢullarına iliĢkin verilerin toplanması; iç hava sıcaklığı, bağıl nem ve hava akım hızı
ölçülmesi Termo-anemometre Model 435-2 ile yapılmıĢtır. Ölçümler, ASHRAE55-2010 [7]
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standardında belirtildiği gibi yerden 1,1 m yükseklikten alınmıĢ ve dakikalık olarak kaydedilmiĢtir.
Ölçüm sistemine ait özellikler Tablo 1 'de verilmektedir.
Tablo 1. Ölçüm sistemine ait özellikler
ÇalıĢma Aralığı

Parametreler

0

Hata Payı

Sıcaklık

-20 to 50 C

±0,3 C

Bağıl Nem

0-100 %

±2 %

Hava Akım Hızı

0-20 m/sn

±0,03 m/sn ölçüm, +2% okuma

Veriler, Fanger tarafından geliĢtirilmiĢ olan PMV ve PPD indeks değerlerinin hesaplanmasında
kullanılmıĢtır. Ortalama ıĢınım sıcaklığı (Tr,) Nagona [8] tarafından önerilen ve iç ortam hava
sıcaklığına (Ta) bağlı olan Denklem (1) kullanılarak hesaplanmıĢtır.
2

Tr =0.99.Ta-0.01, R =0.99

(1)

Operatif sıcaklığın (To) hesabı için ise ASHRAE55-2010’da yer alan; iç ortam hava sıcaklığına (Ta) ve
ortalama ıĢınım sıcaklığına (Tr) bağlı olan Denklem (2) kullanılmıĢtır.
To = A.Ta +(1-A) .Tr

(2)

Denklemdeki A, hava akım hızına (V) bağlı bir sabit olup standartta yer alan Tablo 2’den yararlanılarak
belirlenmiĢtir.
Tablo 2. A değerleri
Vr değeri
Vr<0.2
0.2<Vr<0.6
0.6<Vr<1.0

A değeri
A=0.5
A=0.6
A=0.7

2.2. Anket ÇalıĢması
Subjektif değerlendirmede, kullanıcılara bulundukları ortamı ısıl açıdan değerlendirebilmeleri için
içeriği ASHRAE55-2010 standardında belirtilen anket uygulanmıĢtır. Ankette kullanıcıların ortam
koĢullarıyla ilgili algı, tercih, kabul edilebilirlik ve toleranslarını anlamaya yönelik sorular yer almaktadır.
Anket soruları Fanger’in 7 nokta ısıl duyum ölçeğine göre hazırlanmıĢtır. Kullanıcılardan bulundukları
ortamı nasıl hissettiklerini Tablo 3’de görülen (-3)den (+3)e kadar seçim yaparak değerlendirmeleri
istenmiĢtir. Buna ek olarak, kullanıcılara, metabolik aktivite hızlarını ve kıyafet ısıl dirençlerini
öğrenmek için de sorular sorulmuĢtur.
Tablo 3. Isıl Duyum Ölçeği
Ölçek
Isıl
duyum

-3
Soğuk

-2
Serin

-1
Hafif serin

0
Konforlu
(Nötr)

+1
Hafif ılık

+2
Ilık

+3
Sıcak

Kullanıcılardan anketteki her soru için tek bir cevap seçmeleri istenmiĢtir. Toplamda 153 adet anket
uygulanmıĢ, 3 anketin geçersiz sayılması nedeniyle 150 adet değerlendirmeye alınmıĢtır. Haziran ve
Kasım aylarında sırasıyla 38 ve 37 öğrenci çalıĢmaya katılmıĢtır. Öğrencilerin yaĢ aralıkları18-25 olup
büyük çoğunluğunu erkek öğrenciler oluĢturmaktadır.
Ölçümler ders sırasında alındığından dolayı tüm öğrencilerin oturur vaziyette olduğu gözlemlenmiĢ ve
aktivite düzeyleri ASHRAE55-2010 standardına göre 1.0 met olarak alınmıĢtır. Ayrıca, ölçüm
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dönemine bağlı olarak öğrencilerin birbirlerine oldukça benzer giyindikleri gözlemlenmiĢ ve standarda
göre kıyafet ısıl dirençleri Haziran ayı için 0,35 clo ve Kasım ayı için 0,70 clo olarak hesaplanmıĢtır.

3. EĞĠTĠM BĠNASININ TANITIMI
ÇalıĢma, Ege Üniversitesi Kampüsü’nde 2002-2003 yılları arasında inĢa edilmiĢ olan ġekil 1’de konum
planı verilen ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü binasında gerçekleĢtirilmiĢtir. Bina, iklimsel özellikler
açısından 1. derece-gün bölgesinde (Ġzmir, 38°25’ K-Enlemi, 27°09’ Doğu-Boylam) yer almaktadır.
Bunun yanında, yapısal ve bina kabuğuna iliĢkin termofiziksel özellikler, konum ve yön dikkate
alındığında ısıl konfor koĢullarının sağlanması özellikle soğutma döneminde büyük önem taĢımaktadır.
2
ÇalıĢma için farklı katlarda, güney cephede yer alan 136,63 m taban alanına sahip ve öğrenci
kapasitesi yaklaĢık 70-80 kiĢi olan 2 derslik seçilmiĢtir (ġekil 2).

ġekil 1. Kampüs alanında binanın konumu

ġekil 2. Ġncelenen eğitim binasının 1. ve 2. kat planları
Ġncelenen binada ısıtma ve soğutma, merkezi sistem aracılığı ile gerçekleĢtirilmekte olup, ayrıca pek
çok mekanda split klimalar bulunmaktadır. Binanın dıĢ duvarlarında yalıtım yoktur, sadece teras çatıda
5 cm’lik XPS ısı yalıtımı bulunmaktadır. Binanın pencereleri yalıtımsız alüminyum doğramalardan
üretilmiĢ ve saydam yüzeylerde çift cam kullanılmıĢtır. Bina kabuğuna iliĢkin özellikler Tablo 4’de yer
almaktadır.
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Tablo 4. Bina yapı kabuğu bileĢenleri ve özellikleri

BİNADAKİ YAPI ELEMANLARI

Dış Sıva
DIŞ DUVAR (BETONARME) Donatılı Beton
İç Sıva

Yapı
Isıl
Elemanı İletkenlik
Kalınlığı Hesap
d(m)
Değeri
λ (W/mK)
0,02
0,7
0,3
2,5
0,02
1,4

DIŞ DUVAR (BİMSBLOK)

Dış Sıva
Bimsblok
İç Sıva

0,02
0,2
0,02

0,7
0,27
1,4

TAVAN (TERAS ÇATI)

Dış Sıva
Betonerme Döşeme
Çimento harçlı şap
Su yalıtımı
Çimento harçlı şap
XPS ısı yalıtımı
Çimento harçlı şap
Seramik kaplama

0,015
0,2
0,04
0,005
0,03
0,05
0,02
0,015

1
2,5
1,4
0,19
1,4
0,035
1,4
2,3

Seramik kaplama
Çimento harçlı şap
TABAN (TOPRAK TEMASLI) Su yalıtımı
Yapıştırma harcı
Betonerme Döşeme

0,01
0,055
0,02
0,04
0,2

2,3
1,4
0,19
1,4
2,5

4.BULGULAR
4.1. Ġç Ortam KoĢullarının Analizi
Ġncelenen dersliklerdeki ölçüm (iç ortam hava sıcaklığı, bağıl nem ve hava akım hızı) sonuçlarının
istatiksel analizi Tablo 5’de verilmektedir. Haziran ayında yapılan ölçümlerde farklı katlarda yer alan
D104 ve D204 dersliklerinde iç hava sıcaklıklarının çok fazla değiĢmediği gözlemlenmiĢtir. D104
dersliğindeki ölçülen değerlerin standart sapması (STS) 0,38; D204 dersliğindeki ölçümlerin STS’sı
0,05 dir. D104 dersliğinde iç ortam hava sıcaklığı ortalama olarak 28,6°C olup 28,1 °C ile 29,1 °C
arasında değiĢmiĢtir. D204 dersliğinde iç ortam hava sıcaklığı ortalama olarak 28,6 °C olarak
kaydedilmiĢtir. D104 dersliğinde bağıl nem %40,2 ile %45,3 arasında değiĢirken ortalama değeri
%42,2’dir. D204 dersliğinde ise bağıl nem %41,6 ile %52,9 arasında değiĢmiĢ olup ortalama değeri
%47,4’tür. D104 dersliğindeki hava akım hızı, minimum 0,01 m/s ve maksimum 0,30 m/s olarak
ölçülmüĢtür. D204 dersliğinde hava akım hızındaki değiĢimin yok denecek kadar az olduğu
gözlemlenmiĢ olup STS 0,01’dir.
Kasım ayında yapılan ölçümlerde farklı katlarda yer alan D104 ve D204 dersliklerinde iç ortam hava
sıcaklığının Haziran ayında olduğu gibi çok fazla değiĢmediği gözlemlenmiĢtir. D104 dersliğinde iç
ortam hava sıcaklığı 24,7 °C ile 26,0 °C arasında değiĢmiĢ olup D204 dersliğinde en düĢük 26,7 °C ve
en yüksek 27,3 °C olarak ölçülmüĢtür. D104 dersliğinde bağıl nem %52,5 ile %59,7 arasında
değiĢmiĢ, D204 dersliğindeki değiĢim ise diğer ölçümlere göre oldukça azdır. En düĢük bağıl nem
%40,2 ve en yüksek %42,2’dir. D104 dersliğinde hava akım hızı 0,01 m/s ile 0,10 m/s arasında
değiĢirken D204 dersliğinde bazı dakikalarda hava akımının olmadığı, en yüksek hava akım hızının da
0.04 m/s olduğu gözlemlenmiĢtir.
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Tablo 5. Ġç ortam koĢullarına iliĢkin değerlerin istatiksel analizi
Haziran
D104

D204

Kasım
D104

D204

28,6
0,38
28,1
29,1

28,6
0,05
28,5
28,6

25,6
0,53
24,7
26,0

27,1
0,23
26,7
27,3

42,2
2,11
40,2
45,3

47,4
4,88
41,6
52,9

55,8
2,67
52,5
59,7

41,2
0,76
40,2
42,2

0,06
0,11
0,01
0,30

0,02
0,01
0,01
0,02

0,03
0,03
0,01
0,10

0,01
0,01
0
0,04

28,3
0,37
27,8
28,8

28,3
0,05
28,2
28,3

25,3
0,51
24,4
25,7

26,8
0,23
26,4
27,0

28,5
0,37
27,9
28,9

28,4
0,05
28,4
28,5

25,4
0,51
24,6
25,9

26,9
0,23
26,6
27,2

0

Ġç Ortam Hava Sıcaklığı ( C)
Ortalama
STS
Minimum
Maksimum
Bağıl Nem(%)
Ortalama
STS
Minimum
Maksimum
Hava Akım Hızı (m/sn)
Ortalama
STS
Minimum
Maksimum
0
Ortalama IĢınım Sıcaklığı ( C)
Ortalama
STS
Minimum
Maksimum
0
Operatif Sıcaklık ( C)
Ortalama
STS
Minimum
Maksimum
4.2. Isıl Duyarlılık Analizi

Haziran ayına iliĢkin D104 ve D204 dersliklerindeki kullanıcıların ısıl duyarlılıklarına iliĢkin sonuçlar
ġekil 3’de gösterilmektedir. Haziran ayında D104 dersliğinde öğrencilerin %16’sı ortamı sıcak (+3),
%21’i ılık (+2), %16’sı da hafif ılık (+1) olarak değerlendirmiĢtir. Kullanıcıların büyük çoğunluğu ( %37)
ortamı konforlu (0) olarak tanımlamıĢtır. Buna karĢılık, öğrencilerin %10’u ortamı hafif serin (-1)
bulduklarını belirtmiĢlerdir. D204 dersliğinde ise öğrencilerin sadece %11’i ortamı konforlu (0) olarak
tanımlarken büyük çoğunluğu (%47) ortamı sıcak (+3) olarak değerlendirmiĢtir. Öğrencilerin %19’u
ortamı ılık (+2), %18’i de hafif ılık (+1) bulduklarını belirtmiĢlerdir. Ortamı hafif serin (-1) olarak
değerlendiren öğrenciler ise %5’lik dilimi oluĢturmaktadır. Ġç hava sıcaklığının ortalama değerinin her
iki derslikte de 28,6 °C olmasına karĢın bazı öğrencilerin ortamı hafif serin olarak değerlendirmelerinin
nedeni giyim tarzı ve pencere kenarına oturmalarına bağlı olabileceği düĢünülmektedir.
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ġekil 3. Haziran ayına iliĢkin ısıl duyarlılık sonuçları
ġekil 4 Kasım ayına iliĢkin D104 ve D204 dersliklerindeki kullanıcıların ısıl duyarlılıklarını
göstermektedir. Kasım ayında D104 dersliğinde kullanıcıların %43’ü ortamı hafif ılık (+1) olarak
değerlendirirken sadece %24’ü ortamı konforlu (0) olarak değerlendirmiĢtir. %8’lik kısım sıcak (+3),
%22’lik kısım ise ılık (+2) olarak değerlendirmiĢtir. Oldukça düĢük bir yüzde olmasına karĢın (%3) hafif
serin (-1) hisseden kullanıcılar da bulunmaktadır.
Kasım ayında D204 dersliğinde ise kullanıcıların %38’i ortamı ılık (+2) olarak değerlendirmiĢtir. %27’lik
bir kısım konforlu (0) olarak değerlendirirken %19’luk kısım sıcak (+3), %11’lik kısım da hafif ılık (+1)
olarak değerlendirmiĢtir. Burada da hafif serin (-1) hissedenler, kullanıcıların %5’ini oluĢturmaktadır.

ġekil 4. Kasım ayına iliĢkin ısıl duyarlılık sonuçları
Haziran ayında D104 dersliği için gerçek ortalama oy (AMV) değeri 1,32 bulunmuĢ ve bu değere göre
kullanıcıların dersliği hafif ılık (+1) olarak değerlendirdikleri anlaĢılmaktadır. D204 dersliği için AMV
değeri 1,87 bulunmuĢ olup derslik kullanıcılar tarafından ılık (+2) olarak değerlendirilmiĢtir.
Kasım ayında D104 dersliği için AMV değeri 1,08 bulunmuĢ olup derslik kullanıcılar tarafından,
Haziran ayında olduğu gibi, hafif ılık (+1) olarak değerlendirilmiĢtir. D204 dersliği için AMV değeri 1,31
bulunmuĢ ve derslik kullanıcılar tarafından hafif ılık (+1) olarak değerlendirilmiĢtir. Kasım ayında dıĢ
ortam hava sıcaklığının Haziran ayına göre azalması nedeniyle derslikler için bulunan AMV
değerlerinde de azalma gözlemlenmiĢtir. Ancak bu azalma D104 dersliğinin ısıl açıdan
değerlendirildiği aralığı değiĢtirmezken; Haziran ayında ılık olarak değerlendirilen D204 dersliğinin
Kasım ayında hafif ılık olarak değerlendirilmesine neden olmuĢtur.
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4.3. Isıl Tercih Analizi
Anket sonuçlarının ısıl duyarlılık ve ısıl tercih bakımından karĢılaĢtırmalı olarak değerlendirilmesine ait
sonuçlar Haziran ayı için Tablo 6’ da; Kasım ayı için Tablo 7’ de görülmektedir. Haziran ayında D104
dersliğinde ortam koĢullarını ASHRAE55-2010 ısıl duyarlılık ölçeğine göre üç merkez kategori olan
hafif serin (-1), konforlu (0) veya hafif ılık (+1) olarak tanımlayan kullanıcıların % 70,8’i daha soğuk
hissetmeyi tercih edeceklerini belirtirken, %25’i ortam koĢularında değiĢikliğe gerek olmadığını,
%4,2’si ise daha sıcak ortam koĢullarını tercih edeceklerini belirtmiĢlerdir. D204 dersliğinde
kullanıcıların %76,92’si daha soğuk ortamda olmayı tercih ettiklerini, %23,1’i ise değiĢikliğe gerek
olmadığını belirtmiĢlerdir.
Kasım ayında D104 dersliğinde ortam koĢullarını hafif serin (-1), konforlu (0) veya hafif ılık (+1) olarak
tanımlayan kullanıcıların % 42,3’ü daha soğuk ortamda olmayı tercih ettiklerini, %42,3’ü değiĢikliğe
gerek olmadığını, %15,4’i ise daha sıcak ortam koĢullarını istediklerini belirtmiĢlerdir. D204 dersliğinde
büyük çoğunluk (%56,3) değiĢiklik gerekmediğini, %31,3’ü ortamın daha soğuk, %12,5’i ise ortamın
daha sıcak olmasını tercih edeceklerini belirtmiĢlerdir.
Tablo 6. Haziran ayı için ısıl tercih analizi
Isıl Tercih (%)
Isıl Duyarlılık
Ölçeği(%)

-3, -2
-1, 0, 1
+2, +3

D104
Daha
soğuk
70,8
92,9

DeğiĢikliğe
gerek yok
25,0
7,1

D204
Daha
sıcak
4,2
-

DeğiĢikliğe
gerek yok
23,1
-

Daha
soğuk
76,9
100,0

Daha
sıcak
-

Tablo 7. Kasım ayı için ısıl tercih analizi
Isıl Tercih (%)
Isıl Duyarlılık
Ölçeği(%)

-3, -2
-1, 0, 1
+2, +3

D104
Daha
soğuk
42,3
54,6

DeğiĢikliğe
gerek yok
42,3
18,2

D204
Daha
sıcak
15,4
27,3

Daha soğuk
31,3
57,1

DeğiĢikliğe
gerek yok
56,3
33,3

Daha
sıcak
12,5
9,5

Sonuçlar değerlendirildiğinde, Haziran ayı için, kullanıcıların yaklaĢık %23-25’lik bir bölümü sıcaklık
değiĢimini gerekli görmez iken, büyük çoğunluğu (%70,8–76,9) ortamı daha soğuk hissetmek
istediklerini belirtmiĢlerdir. Kasım ayında, kullanıcıların ortamı ısıl açıdan ılık veya sıcak olarak
değerlendirmelerine karĢın ortamın daha sıcak olmasını isteyenlerin oranı %15,4 ve %12,5 aralığında
değiĢmektedir. Bu dönem için ortamı ısıl açıdan serin veya soğuk olarak değerlendiren kullanıcı
yoktur; ancak D104 dersliğinde %42,3’ü, D204 dersliğinde ise %31,3’ü daha serin hissetmek
istediklerini belirtmiĢlerdir. DeğiĢikliğe gerek görmeyenlerin oranları da D104 ve D204 için sırası ile
%42,3 ve %56,3’tür.

4.4. Kabul Edilebilirlik Analizi
Ortamın ısıl açıdan kabul edilebilirliğine iliĢkin yanıtların sonuçları Haziran ve Kasım ayı için sırasıyla
ġekil 5’de görülmektedir. Haziran ayında D104 dersliğindeki ortamı ısıl açıdan kullanıcıların %71’i
kabul edilebilir bulurken; D204 dersliğinde ise %58’i kabul edilebilir bulmuĢtur. D204 dersliğinde ortamı
tam olarak istediği gibi bulan kullanıcı yok iken, D104 kullanıcılarının %13’’ü ortam sıcaklığının tam
istedikleri gibi olduğunu belirtmiĢlerdir. D204 dersliğinde kullanıcıların %42’si ortamın ısıl açıdan
memnuniyet verici olarak düĢünmez iken; D104 dersliğinde bu oran %16’dır. Bu sonuçlara göre;
Haziran ayında D204 dersliğinin kullanıcılara göre ısıl açıdan D104 dersliğine göre daha kabul
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edilemez olduğu görülmektedir. Bunun nedeni, her iki dersliğin de ara katlarda yer alması ve aynı
koĢullara sahip olmasından dolayı, mekanın havalandırılması ve gölgeleme elemanlarının
düzenlenmesi ile iliĢkilendirilebilir.
Kasım ayında D104 dersliğinde kullanıcıların % 54’ü ortamı ısıl açıdan kabul edilebilir olarak
değerlendirmiĢ olup, %38’i tam istedikleri gibi olduğunu, %8’i ise memnuniyetsizliklerini belirtmiĢlerdir.
D204 dersliğinde de kullanıcıların büyük çoğunluğu (%62) ortamın kabul edilebilir olduğunu, %30’u
tam istedikleri gibi bir ortam olduğunu ve %8’i de memnun olmadıklarını belirtmiĢtir.
Sonuçlar değerlendirildiğinde, D204 dersliği için Kasım ayında “kabul edilebilir” ve “tam istediğim gibi”
diyenlerin oranı Haziran ayına göre daha yüksektir. D104 dersliği için ortamı “tam istediğim gibi” olarak
değerlendirenlerin sayısı Haziran ayı için %13 iken bu oran Kasım ayında %38’e ulaĢmıĢtır. Ancak
D104 için “kabul edilebilir” oylarının oranı Kasım ayında %62 iken Haziran ayında %58’e gerilemiĢtir.
Ayrıca “kabul edilemez” olarak değerlendirenlerin oranı da Haziran ayında %42 değerine sahiptir. Bu
sonuçlardaki en önemli etken dıĢ hava sıcaklığı olmakla birlikte, ortamın yetersiz havalandırılması ve
soğutulması olarak değerlendirilebilir. Haziran ayındaki ortalama dıĢ hava sıcaklığı 25.6 °C iken Kasım
ayında 14.1°C’dir.

ġekil 5. Haziran ve Kasım ayları için kabul edilebilirlik analizi
4.5. PMV ve PPD Ġndislerinin Analizi
Tablo 8 incelenen dersliklerde Haziran ve Kasım aylarına iliĢkin PMV ve PPD değerlerini
göstermektedir.
Tablo 8. PMV ve PPD değerlerinin istatiksel sonuçları
Kasım

Haziran
Tahmini Ortalama Oy (PMV)
Ortalama
STS
Minimum
Maksimum
Memnuniyetsizlerin Yüzdesi (PPD)
Ortalama
STS
Minimum
Maksimum

D104

D204

D104

D204

0,67
0,39
-0,23
0,85

0,69
0,05
0,61
0,77

0,26
0,14
0,01
0,39

0,65
0,08
0,51
0,71

14
5,35
6
20

15
1,41
13
17

6
1,03
5
8

14
1,94
11
16

Haziran ayında D104 dersliğine iliĢkin hesaplanan ortalama PMV değeri 0,67 (hafif ılık) ve buna
karĢılık gelen PPD değerinin %14 olduğu görülmektedir. D204 dersliği için hesaplanan ortalama PMV
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değeri 0,69 (hafif ılık) ve buna karĢılık gelen PPD değeri %15’dir. Kasım ayında D104 dersliğinde
hesaplanan ortalama PMV değeri 0,26 (konforlu) iken buna karĢılık gelen PPD değeri %6’dır. D204
dersliği için ortalama PMV değeri 0,64 (hafif ılık) ve buna karĢılık gelen PPD değeri %14’dür.
ASHRAE 55-2010 standardına göre (+0.5) ile (-0.5) aralığındaki PMV değerleri konforlu olarak
tanımlanmaktadır. Buna göre, Haziran ayında her iki derslikte de konfor aralığının sağlanmadığı
görülmektedir. Kasım ayında ise D104 dersliği konfor aralığında kalırken, D204 dersliğinde sınırın
dıĢında kalındığı anlaĢılmaktadır. Her iki dersliğinde ara katlarda ve aynı cephede yer almasına
karĢın, D204 dersliğinde her iki ayda da konfor koĢullarının sağlanamamıĢ olması bu derslikte
havalandırma ve/ya ısıtma/soğutma sistemiyle ilgili bir yetersizlik olduğunu düĢündürmektedir.
Operatif sıcaklık ve bağıl nem için kabul edilebilir aralıkları Haziran ve Kasım ayları için sırasıyla ġekil
6 ve ġekil 7’de gösterilmektedir. ġekillerden anlaĢıldığı üzere, Haziran ve Kasım aylarında konfor
bölgeleri operatif sıcaklıklara göre değiĢmekte ve sadece Kasım ayında D104 dersliği için
sağlanmaktadır. D104 ve D204 dersliklerinde konforlu bir ortam sağlanabilmesi için gerekli operatif
sıcaklıkların Haziran ayında 28±2 °C, Kasım ayında 26±2 °C olarak kabul edilebileceği söylenebilir.

ġekil 6. Haziran ayı için psikometrik grafikler

ġekil 7. Kasım ayı için psikometrik grafikler
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5. Sonuç
Bu çalıĢmada bir eğitim binasının farklı katlarında yer alan iki derslikte ısıl konfor koĢulları ve kullanıcı
memnuniyetinin deneysel ölçümler ve anket çalıĢması ile belirlenmiĢtir. ÇalıĢma Haziran ve Kasım
aylarında yürütülmüĢ ve yapılan ölçümlerde D104 ve D204 dersliklerinde iç hava sıcaklıklarının
birbirleri ile kıyaslandığında çok fazla değiĢmediği gözlemlenmiĢtir. Her iki dersliğe ait bağıl nem
ortalama değerleri ise D104 dersliğinde Haziran ayı %42,2; Kasım ayı %55,8 iken D204 dersliğinde
Haziran ayı %47,4, Kasım %41,2’dir. Hava hızı değiĢimleri ise her iki dönem için her iki derslikte de
yok denilecek düzeydedir. Bu ortam koĢullarında kullanıcıların Haziran ayında D204 dersliğini ısıl
açıdan D104 dersliğine göre daha kabul edilemez olduğu belirttikleri görülmektedir. D104 dersliği için
AMV değerleri Haziran ayında 1,32; Kasım ayında 1,08 olup her iki dönem için de hafif ılık olarak
değerlendirilmiĢtir. D204 dersliği için Haziran ayında AMV değeri 1,87 ile ılık, Kasım ayında ise 1,31 ile
hafif ılık olarak değerlendirilmiĢtir. DıĢ ortam hava sıcaklığındaki düĢüĢe bağlı olarak AMV
değerlerinde azalma görülmektedir. Bu azalma sadece D204 dersliğinde ısıl açıdan değerlendirme
aralığının değiĢmesine neden olmuĢtur (Haziran – ılık; Kasım - hafif ılık). PMV indisi ve AMV
değerlerinin karĢılaĢtırılması ġekil 8’de gösterilmektedir.

Kasım

Haziran

0,67
hafif ılık

1,87
ılık
0,69
hafif ılık
Isıl duyum ölçeği

Isıl duyum ölçeği

1,32
hafif ılık

0,26
nötr

1,31
1,08
0,65 hafif ılık
hafif ılık hafif ılık

ġekil 8. PMV ve AMV değerlerinin karĢılaĢtırılması

Sonuç olarak, üst katta yer alan D204 dersliğinde öğrencilerin % 47’si Haziran ayında mekanı sıcak
bulmuĢlardır; Kasım ayında da D104 dersliğinde % 54’ü, D204 dersliğinde ise büyük çoğunluğu (%62)
ortamı ısıl açıdan kabul edilebilir olarak değerlendirmiĢtir. Kullanıcı tercih ve algısının değiĢmesinin
nedenleri dersliklerin farklı katlarda yer almasına ve havalandırma koĢullarına dayandıralabilir, çünkü
derslikler aynı büyüklük, yön, gölgeleme ve cephe kuruluĢuna sahiptir.
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ÖZET
Bu çalıĢmada IEA (International Energy Agency) Annex20 odasının havalandırılmasında ısıl konfor
Hesaplamalı AkıĢkanlar Dinamiği (HAD) metodu kullanılarak araĢtırılmıĢtır. Oda içerisindeki hava akıĢı
iki boyutlu, sıkıĢtırılamaz ve türbülanslıdır. Ġlk olarak oda içerisindeki akıĢ ve sıcaklık dağılımları k-ε ve
k-ω tabanlı türbülans modelleri kullanılarak elde edilmiĢ ve uygun türbülans modeli belirlenmeye
çalıĢılmıĢtır. Bu amaçla ANSYS-Fluent yazılımı kullanılmıĢtır. Belirlenen türbülans modeli yüzde
memnuniyetsizlik (Draft oranı) indeksiyle birlikte kullanılarak oda içindeki ısıl konfor sayısal olarak
hesaplanmıĢtır. Böylece literatürde oda havalandırması çalıĢmalarında sıklıkla baĢvurulan IEA
Annex20 odası konfor çalıĢmasına uyarlanmıĢ ve oda içerisindeki konforlu bölgeler tespit edilmeye
çalıĢılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Oda Havalandırması, Isıl Konfor, Yüzde Memnuniyetsizlik, Türbülans,
Hesaplamalı AkıĢkanlar Dinamiği

ABSTRACT
In this study, thermal comfort in vantilation of IEA (International Energy Agency) Annex20 room is
investigated with using CFD (Computational Fluid Dynamics) method. Air flow inside the room is two
dimensional, incompressible and turbulent. Firstly, velocity and temprature distribitions are predicted
with using k-ε and k-ω based turbulent models and suitable turbulence model is determined as Std. kε model. This model is used together with percent dissatisfaction (PD) index to compute the thermal
comfort numerically. Thus, IEA Annex 20 room which is commonly considered for room ventilation
studies in the literature is adapted to comfort study and comfortable zones in the room is specified.
Anahtar Kelimeler: Room Ventilation, Thermal Comfort, Percent Dissatisfaction, Turbulence,
Computational Fluid Dynamics

1.GİRİŞ
Oda havalandırmasında HAD (Hesaplamalı AkıĢkanlar Dinamiği) yetmiĢli yıllardan beri kullanılmasına
rağmen [1] son zamanlarda araĢtırmacılar tarafından sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. [2] Oda
içerisindeki havanın kalitesi, enerji tüketimi ve ısıl konfora etki eden parametreler bu yöntem
kullanılarak doğrudan veya dolaylı olarak incelenmektedir. Konforun yaĢam kalitesinin yanında iĢ
verimine de etkisinin büyük olması bu alana olan ilginin sürekli artmasına sebep olmuĢtur.[3]
Termal konfor kiĢinin termal çevre ile olan memnuniyetini ifade edip değerlendirmesini sağlayan
nesnel bir değerlendirmedir. [4]
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Isıl konforu etkileyen parametreler kiĢisel ve çevresel olarak sınıflandırılabilir. Çevresel parametreler
olarak ortam sıcaklığı, ortam bağıl nemi, ortam hava hızı ve ortalama ıĢınım sıcaklığıdır. KiĢisel
parametreler ise kiĢinin metabolik aktivite düzeyi ve giyinme durumudur. [5]
Uluslar Arası Enerji Ajansı Annex20 Odası (IEA Annex20 ROOM) binalarda enerji korunumu
araĢtırmaları için geliĢtirilmiĢ yirmi beĢ programdan biridir. [6] Nielsen [7] deneysel olarak Annex20
odasında bazı çalıĢmalar yapmıĢtır. Oda geometrisinde termal ve izotermal olmak üzere çalıĢmasını
sınıflandırmıĢ ve odadaki belirli noktalarda hız ve sıcaklık ölçümü yapmıĢtır. Aynı zamanda bu
noktalardaki türbülans kinetik enerji profilini elde etmiĢtir.

Şekil 1. ANNEX 20 test odası [7]
Rong ve Nielsen [8], Annex20 odasında yaptıkları bir çalıĢmada HAD yazılımı kullanarak farklı
türbülans modellerinden elde ettikleri sonuçları deneysel verilerle karĢılaĢtırmıĢlardır. Bu çalıĢmada kε, k-ω ve BSL k-ω modellerini kullanmıĢlardır. Odanın farklı noktalarında farklı modellerin birbirine
göre farklı doğrulukta sonuçlar verdiğini görmüĢlerdir. Belirli bir modeli önermemiĢlerdir.
Voigt [9], Annex20 odasında daha önce Neilsen‘in yapmıĢ olduğu deneysel çalıĢmaya farklı bir
metodla yapılan bir deneysel sonuçları ekleyip üç boyutlu olarak elde edilen HAD analiz sonuçlarıyla
karĢılaĢtırmıĢtır. HAD analizinde farklı türbülans modelleri kullanmıĢtır. Rong ve Nielsen in
çalıĢmasına benzer Ģekilde sonuçların odanın farklı noktalarında birbirlerine karĢı üstünlüklerinin
olduğunu göstermiĢtir. Fakat akıĢın dağılımı ve Ģeklini incelendiğinde bu modeller arasındaki farkın
daha belirgin bir Ģekilde ortaya çıktığı görülmüĢtür.
Costa ve ark [10]. SınırlandırılmıĢ iki termal ısıl yüzey jetinin oluĢturduğu akımı deneysel ve nümerik
olarak incelemiĢtir. Chieng ve Launder‘in basitleĢtirilmiĢ iki kademeli duvar yaklaĢımı ile birlikte, sekiz
düĢük Reynolds sayısında k- ε türbülans modeli karĢılaĢtırmalı olarak test edilmiĢtir. Sınır tabakada ki
ölçüm zorluğu ve nümerik hatalardan dolayı genel bir sonuca ulaĢılamamıĢtır.
Yukarıdaki çalıĢmalardan görüleceği üzere oda havalandırmasında belirli bir türbülans modeli
önerilmemesine rağmen Chen ve Srebric [11], çoğu oda hava akıĢı simülasyonlarında durumlarda
Standard k-ε (Std. k-ε) ve RNG k-ε modelinin tatmin edici sonuçlar verdiğini belirtmiĢlerdir.
Yine kapalı mahallerde hava akıĢı ve türbülansın tahmininde kullanılan çeĢitli türbülans modellerinin
Hesaplamalı AkıĢkanlar Dinamiği açısından genel bir değerlendirmesi Zhai ve ark. [12] tarafından
yapılmıĢtır.
IEA Annex20 Odası yukarıda belirtildiği gibi birçok hava akıĢı problemlerinde, özellikle türbülans
modellerinin karĢılaĢtırılmasında yaygın olarak kullanılmasına rağmen ısıl konfor ve cereyan
çalıĢmalarında yazarların bilgisi dahilinde kullanıldığına rastlanmamıĢtır. Bu çalıĢmanın amacı IEA
Annex20 Odasında hava cereyanını sayısal olarak araĢtırmaktır. Bu amaçla türbülans modelleri
karĢılaĢtırılmıĢ ve hava cereyanı standard duvar fonksiyonu kullanan Std. k-ε modeliyle incelenmiĢtir.
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2. MODELLEME VE ÇÖZÜM YÖNTEMİ
2.1. Geometri ve Modelleme
ÇalıĢmada IEA (International Energy Agency) Annex20 odasının geometrisi iki boyutlu olarak
modellenmiĢtir. Hava sol üst köĢedeki kanaldan girmekte ve sağ alt köĢedeki kanaldan çıkmaktadır.
Geometrinin ölçüleri ġekil 2. de detaylı olarak verilmiĢtir.

Şekil 2. ANNEX 20 odasının ölçüleri (Ölçüler m‘dir.)
2.2.Çözüm Ağı Yapısı ve Doğrulama
Ağ yapısı çözüme etki eden en önemli parametrelerden biridir. Ağ yapısının sıklığı ve kalitesi doğru
sonuca ulaĢmanın yanı sıra çözüm süresine de etki etmektedir. Cidarlarda daha yoğun bir ağ yapısı
elde edilmiĢ, eleman olarak da hexahedral eleman türü seçilmiĢtir. Çözümde ağ yapısından
bağımsızlığı sağlamak amacıyla üç farklı sıklıkta [4795, 18937, 28500] ağ yapısında sonuç alınmıĢtır.
Deneysel verilerle olan karĢılaĢtırma sonucu 28500 ağ yapısında iĢlemlere devam edilmiĢtir.

Şekil 3. Ağ Yapısı (28500 Eleman)
2.3.Türbülans Modelleri ve Sayısal Yöntem
Bu çalıĢmada Std. k-ε, RNG k-ε, Realizable k-ε, Std. k-ω, SST k-ω türbülans modelleri kullanılmıĢtır.
Duvar yaklaĢımları ise Standard duvar fonksiyonu (Standart wall function-Std. wf.) ve GüçlendirilmiĢ
duvar tetkiki (Enhanced wall treatment – Ewt). Oda geometrisi içerisindeki akıĢ alanı sürekli, iki
boyutlu Reynolds Ortalamalı Navier-Stokes (Reynolds Averaged Navier Stokes - RANS), süreklilik,
momentum ve enerji denklemleri ANSYS-Fluent 14.0 yazılımı aracılığıyla çözülmüĢtür. Yer çekimi
Boussinesq yaklaĢımıyla göz ününe alınmıĢtır ve bu etki Ar sayısıyla aĢağıdaki gibi ifade edilmiĢtir.
Fluent sonlu hacim metodunu kullanmaktadır ve ayrıklaĢtırılmıĢ denklemlerin çözümünde birinci
-5
dereceden ayrıklaĢtırma kullanılmıĢtır. Yakınsama kriteri tüm parametreler için 10 alınmıĢtır.
RANS yaklaĢımında hız bileĢenleri aĢağıdaki gibi ortalama değerleriyle salınım değerlerinin (çalkantı)
toplamı Ģeklinde ifade edilirler.
=

+ ‘

= + ‘

(1)

Tanımlanan hız ifadelerinin Navier-Stokes denklemlerine uygulanması sonunda ilave olarak ortaya
Reynolds gerilme terimlerini veren aĢağıdaki gibi eĢitlikler çıkmaktadır.
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(2)
(3)

=

Bu Reynolds gerilmeleri türbülans viskozitesi adı verilen bilinmeyen bir katsayıyla ifade edilebilir [13].
(4)

Std k-ε modelinde türbülans kinetik enerjisi (k) ve onun yayılma hızı (ε) olmak üzere türbülans
viskozitesi Ģu Ģekilde ifade edilir.
(5)
Efektif viskozite de laminer ve türbülanslı viskozitenin toplamı olarak aĢağıdaki Ģekilde ifade edilir.

eff    t

(6)

Kaldırma kuvveti etkisi genellikle aĢağıdaki gibi ArĢimed (Ar) sayısı ile ifade edilir.

Ar 

 ghT0

(7)

u0

Burada
giriĢ ve çıkıĢtaki sıcaklık farkı olup Ar sayısı 0,173‘tür. Bu etki y-yönündeki korunum
denkleminde SM gibi bir kaynak terimiyle dikkate alınır.
(8)
S
 (   )g
M ,buoy

ref

Yoğunluk farkı oda havalandırmasında sıcaklık değiĢimlerinin yüksek olmaması sebebiyle Boussinesq
yaklaĢımıyla aĢağıdaki Ģekilde ifade edilebilir.

   ref   ref  (T  Tref )

(9)

2.4. Hava Cereyanı Denklemi
Cereyan hissi, hava hızı, rahatsızlığın derecesi, hava sıcaklığı, vücudun etkilenen alanı ve kiĢinin ısıl
durumuna bağladır. Bulunduğu ortamın sıcaklığı istediği konforun üzerinde olan bir kiĢi cereyanı hoĢ
bir esinti olarak algılayabilirken, üĢüyen bir kiĢi için cereyan çok rahatsız edici olabilir [14]. ISO 7730
[15] hava hareketi sebebiyle vücudun bazı bölgelerinde istenmeyen lokal yüzde memnuniyetsizliği
(Percent Dissatisfaction-PD) aĢağıdaki denklemle tanımlar. Lokal yüzde memnuniyetsizlik draft oranı
olarak da bilinmektedir. [16]
PD = (34-ta)(V-0.05)

0.62

(0.37V Tu + 3.14)

(10)

PD = Memnuniyetsizlik yüzdesi (%)
Tu = Türbülans Ģiddeti (%) (%10-60)
o
o
ta = Hava sıcaklığı ( C) (20-26 )
V = Lokal ortalama hava hızı (m/s) (V<0.5 m/s)
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u'
x100%
u

Tu denkleminde ortalama hız, da ortalama hızın çalkantısıdır.
Yüzde memnuniyetsizlik denklemi korunum denklemleri çözüldükten sonra program içine bir formül
girilerek çözdürülmüĢ ve çözüm sonucu kontur olarak elde edilmiĢtir.
2.5. Sınır Şartları

y

x
Şekil 4. Oda geometrisi üzerinde sınır Ģartları ve deneysel ölçümlerin yapıldığı noktalar
Sisteme hava 0.455 m/s hızla girmektedir. Ardından sağ alt köĢedeki kanaldan çıkmaktadır. Sürekli
2
rejimde bir çözüm yapılmıĢtır. Alt yüzeyde 63.08 W/m lik ısı akısı mevcuttur. Yan ve üst duvarlar
adyabatik olarak alınmıĢtır. GiriĢ için türbülans Ģiddeti %4 alınmıĢtır.

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
3.1. Hız Dağılımı
x=3 ve 6 m‘lerdeki boyutsuz hız profilleri kullanılan türbülans modelleri için deneysel sonuçlarla birlikte
sırasıyla ġekil 5a ve b‘de verilmiĢtir. ġekil 5a incelendiğinde y=1m den sonra Realizable k-ε modeli
deneysel sonuçlarla en uyumlu model olarak görünmektedir. Bu mesafede ki diğer en uyumlu
modeller ise Std. k-ω, Std. k-ε ve RNG k-ε modelleridir. Y=2.5 m den sonra ise tüm modeller deneysel
sonuçlarla uyumludur. Ancak oda alt cidarında, yani oda tabanından y=1 m‘ye kadar olan mesafede
deneysel sonuçlarla en uyumlu modeller Std. ve RNG k-ε modelleridir. Diğer tüm modeller bu
yüksekliklerde eğilim olarak zıt yöndedirler. Bunun nedeni ġekil 7‘den görülebileceği gibi bu modellerin
odanın sol alt köĢesinde saat yönünün tersinde ikinci bir girdap oluĢturması yüzündendir. SST k-ω
modeli ise y=2.5 m‘ye kadar deneysel sonuçlarla en uyuĢmayan model olarak görünmektedir. Hız
profilinin oda tabanından tavanına kadar genel eğilimi göz önüne alındığında deneysel sonuçlarla en
uyumlu modeller Std. ve RNG k-ε modelleridir. ġekil 5b incelendiğinde ise tüm türbülans modelleri hız
profilinin genel eğilimini yakalamıĢ olmakla beraber deneysel sonuçlarla en uyumlu modellerin Std. k-ε
ve Std. k-ω modelleri olduğu görülmektedir. Her iki mesafedeki hız profilleri göz önüne alındığında
Std. k-ε modelinin deneysel sonuçlarla en uyumlu model olduğu söylenebilir.
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x=3 m Hız Profili

3,5
3
2,5

y (m)

2

DENEYSEL
Standart ke std wf

1,5

Realizable ke ewt
RNG k-e ewt

1

Standart kw
0,5

SST kw

0
-0,4

-0,2

0

0,2
3,5

U/U0

0,4

0,6

0,8

1

x=6 m Hız Profili

3
2,5

y (m)

2

Deneysel
Standart k-e ewt

1,5

Realizable k-e ewt
1

RNG k-e ewt
Standart k-w

0,5

SST k-w
0
-0,6

-0,4

-0,2

0

U/U0

0,2

0,4

0,6

0,8

Şekil 5. (a) X=3 ve (b) 6 m‘de hız dağılımları (Deneysel sonuçlar, Nielsen 1990)
ġekil 6‘da Nielsen tarafından elde edilmiĢ [1] odanın orta düzlemindeki hız dağılımı verilmiĢtir. Bu
çalıĢmada elde edilen akım çizgileri de ġekil 7 ‗de verilmiĢtir. ġekil 6‘dan da görülebileceği gibi akıĢ
alanı oda içerisinde saat yönünde ana bir girdapla kendini göstermektedir. ġekil 7‘de kullanılan
türbülans modellerindeki elde edilen akım çizgilerinden ġekil 6‘daki deneysel veriyle en uyumlu
türbülans modellerinin Std. ve RNG k-ε modelleri olduğu görülmektedir. Diğer tüm modeller akıĢ
alanını biri saat yönünde ana girdapla birlikte saat yönünün tersinde ikinci bir girdapla vermektedirler.
Dolayısıyla bu çalıĢmada hava cereyanı etkisi Std. duvar fonksiyonu ile birlikte Std. k-ε modeli
kullanılarak yorumlanacaktır. Bu durum Chen ve ark. [11] ve Zhai ve ark.‘nın [12] bulgularıyla
uyumludur. KarĢılaĢtırma maksadıyla diğer türbülans modelleriyle elde edilen hava cereyanı
dağılımları da verilecektir.
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Şekil 6. Deneysel olarak elde edilen akıĢ çizgileri (Peter V. Nielsen Doktora Tezi, 1974)

a- Std. k-ε std. wf

b- Realizable k-ε Ewt

d- Std. k-ω

c- RNG k-ε enhanced wt

e- SST k-ω
Şekil 7. Farklı Türbülans Modellerinde Akım Çizgileri
3.2. Sıcaklık Dağılımı
Sıcaklık dağılımları, Annex20 odasında sıcaklık dağılımları deneysel olarak mevcut olmadığı için ġekil
8‘de Lemaire‘in sayısal çalıĢması ile birlikte verilmiĢtir. Sıcaklık dağılımları incelendiğinde de k-ε
modelinin Lemaire‘nin sonuçlarıyla diğer modellerden daha uyumlu olduğu görünmekte en uyumlu
diğer sonucun ise RNG k-ε modelinde alındığı görülmektedir. Sıcaklık dağılımları ġekil 7‘de akıĢ
alanlarının tahminleriyle uyumlu olarak elde edilmiĢtir. AkıĢ alanını deneysel sonuçlarla uyumlu tahmin
edemeyen modeller sıcaklık alanını da Lemaire‘nin çalıĢmasıyla uyumlu tahmin edememiĢtir.
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b- Realizable k-ε enhanced wt

d- Std. k-ω

f- A.D. Lemaire‘in çalıĢması

Şekil 8. Farklı Türbülans Modellerinde Sıcaklık Dağılımları
3.3. Yüzde Memnuniyetsizlik (Draft Oranı) Dağılımları
Bir mekandaki hava hızı insanla çevresi arasındaki taĢınımla ısı geçiĢini etkilemektedir. Bu ısı geçiĢi
de PMV-PPD indeksiyle ve cereyan yüzünden olan lokal yüzde memnuniyetsizlikle ifade edilen
vücudun genel ısıl konforunu (ısı kaybı) etkilemektedir. Isıl konfor için gerekli minimum hava hızı
yoktur. Bununla birlikte, hava hızı artıĢı sıcaklık artıĢı yüzünden olan sıcaklık algısını dengeleyebilir
[15]. Bu çalıĢmada cereyan yüzünden olan lokal yüzde memnuniyetsizlik modeli kullanılmıĢtır. Bu
model hafif, esas itibari ile oturmakta olan bütün vücudun nötr duruma yakın bir ısıl duyarlılıkta olduğu
ve boyun bölgesindeki cereyan tahmini için uygulanmaktadır. Elde edilen yüzde memnuniyetsizlik
dağılımları göz önüne alınan türbülans modelleri için ġekil 9‘da verilmiĢtir. Hız ve sıcaklık
dağılımlarında deneysel sonuçlarla en uyumlu model olan Std. k-ε modeli göz önüne alındığında en
küçük ve en yüksek yüzde memnuniyetsizliklerin sırasıyla -3.872 ile 12.704 olarak tahmin edildiği
görülmektedir. Bu modele en yakın sonuçlar RNG k-ε modeli ile elde edilmiĢtir. Diğer modeller konfor
dağılımını lokal olarak bu iki modelden farklı tahmin etmelerine rağmen sayısal değer olarak minimum
o
ve maksimum değerler bu modellere yakındır. Negatif değerler lokal hava sıcaklığının 26 C den büyük
olduğu yerlere karĢılık gelmektedir. Tabandan ısı akısı verildiğinden tabana yakın bölgelerde negatif
değerlerin elde edilmesi zaten beklenmektedir. Havanın tam üflendiği yerin alt kısımlarında negatif
değerlerin elde edilmesi ise tabanda ısınan havanın saat yönündeki ana hava akımı yardımıyla
üflenen havayı ısıtması yüzündendir. Odanın sol taraftan yaklaĢık üçte birlik kısmıyla ortalara doğru
uzanan dağılımların elde edilemediği bölge hava hızının 0.05 m/s den küçük olduğu yerlere karĢılık
gelmektedir. Zaten ASHRAE Standard 55-1992 Draft kriteri de 0.05 m/s den küçük hızlar için denklem
10‘da 0.05 m/s hızın alınmasın önermektedir [4]. Yine bu standard göz önüne alındığında odanın
tamamındaki yüzde memnuniyetsizlik %15 in altında olduğu için sınırlandırılmıĢ bölge (Occupied
zone) dıĢında bile tüm oda incelenen Ģartlar altında konforlu kabul edilebilir.
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b- Realizable k-ε enhanced
wt

c- RNG k-ε enhanced wt

d- Std. k-ω

e- SST k-ω
Şekil 9. Farklı Türbülans modellerinde yüzde memnuniyetsizlik (PD) dağılımları

SONUÇLAR
Bu çalıĢmada IEA (International Energy Agency) Annex20 odasının havalandırılmasında ısıl konfor
yüzde memnuniyetsizlik (Draft oranı) kullanılarak Hesaplamalı AkıĢkanlar Dinamiği (HAD) metodu
yardımıyla araĢtırılmıĢtır. Önce hız ve sıcaklık dağılımlarına göre uygun türbülans modeli Std. k-ε
modeli olarak belirlenmiĢ ve oda içerisindeki ısıl konfor diğer türbülans modelleriyle karĢılaĢtırmalı
olarak elde edilmiĢtir. RNG k-ε modeli sonuçları da Std. k-ε modeline oldukça yakındır. Lokal yüzde
memnuniyetsizlik değerleri diğer türbülans modellerinde bu iki modelden farklı olmasına rağmen
sayısal yüzde memnuniyetsizlik değerleri göz önüne alındığında tüm modeller birbirine yakın sonuçlar
vermiĢtir. Sonuçta incelenen Ģartlar altında Annex20 odası boĢ durumda konforlu olarak
değerlendirilebilir.
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FARKLI MEMBRANLI LAMİNASYONLU KUMAŞLARDA
KONFOR ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Füsun DOBA KADEM
Aslıhan ERGEN

ÖZET
Bu çalıĢmada %100 polyester (PES) dokuma kumaĢ sıcak eriyik metodu ile farklı membranlar
kullanılarak laminasyon iĢlemine tabi tutulmuĢ, membran (laminasyonda zemin kumaĢa tutunan film
tabakası) materyalleri olarak PU (poliüretan), PES (polyester) ve PTFE (politetrafloretilen)
kullanılmıĢtır. Laminasyon iĢlemi için kullanılan PES ve PU membranlar hidrofilik yapıda, PTFE
membran ise mikrogözenekli yapıdadır. Deneysel olarak üç membran yapısı için de laminasyonlu
kumaĢlara hava geçirgenliği, su geçirmezlik ve su buharı geçirgenliği konfor testleri, DSC (diferansiyel
taramalı kalorimetri) ve SEM (taramalı elektron mikroskobu) analizi uygulanmıĢtır. Elde edilen
sonuçlar karĢılaĢtırılmıĢ ve yorumlanmıĢtır
Anahtar Kelimeler: laminasyon, membran, ısıl konfor

ABSTRACT
In the study, 100% PES woven fabric was laminated with respect to hot melt method using different
membrane materials as PU (polyurethane), PES (poliester) and PTFE (polytetrafluoroethylene). After
lamination process some comfort tests were carried out to these fabrics. The comfort tests included air
permeability, water impermeability, and water vapor transmission tests. DSC (differential scanning
calorimeter) analyses and SEM (scanning electron microscopy) analyses were applied to the
laminated fabrics and the obtained results from studies were compared and interpreted.
Key Words: lamination, membrane, thermal comfort

1. GİRİŞ
Tekstil üretim proseslerinde, tüketici ihtiyaçlarını karĢılamak ve geleceğe yönelik yeni kullanım alanları
geliĢtirmek amacıyla; tekstil malzemelerinin fonksiyonel ve performans özelliklerinin kazandırılmasında
kaplama ve laminasyon teknolojileri kullanılmaktadır. Kaplama ve laminasyon yöntemi ile geçmiĢte
rüzgar ve diğer hava koĢullarından korunmak için tekstil yüzeyinin bir ya da iki yüzünü polimer bir
madde ile kaplayarak geçirgenlik özelliklerini azaltan bir yüzey oluĢturulmaktaydı. Günümüzde ise;
estetik ve dekoratif özelliklerin yanında tekstil ürünlerinin teknik veya iĢlevsel özelliklerinin artırılmasına
yönelik üretilen koruyucu ve spor tekstillerinde özellikle yüksek performans, sağlamlık, konfor gibi
parametrelerin önemli olduğu yerlerde modern kaplama ve laminasyon teknolojileri kullanılmaktadır
[1]. Laminasyon, tekstil ürünlerine yeni özellikler kazandırma ve bu ürünlerde mevcut olan
dezavantajları ortadan kaldırmak amacıyla yapılan ve önemi gün geçtikçe artan bir iĢlemdir.
Günümüzün yükselen yaĢam standartları ile birlikte giysilerden beklenen özelliklerin de değiĢikliğe
uğraması, laminasyonlu kumaĢların kullanım alanının yaygınlaĢmasını ve bu ürünlerle sağlanabilen
mekanik (kopma mukavemeti gibi) ve konfor özelliklerinin (su buharı geçirgenliği, hava geçirgenliği
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gibi) önemini dikkate değer bir noktaya getirmiĢtir. Bu alanda yapılmıĢ araĢtırma ve uygulama
çalıĢmaları incelendiğinde aĢağıdaki değerlendirmeler yapılmıĢtır.
Membranlı kumaĢlarda giysi tasarımı üzerine hazırlanan bir çalıĢmada anotomik yapı, antropometrik
ölçümler, ergonomi, ısıl konfor ve tekstil ürününün dikim, kullanım, üretim, kalite özellikleri ve amacı
düĢünülerek dağ sporları için tasarımlar oluĢturulmuĢ ve değerlendirilmiĢtir [2]. Termoplastik
poliüretanların kimyası ve nefes alabilirlikte kimyanın etkisinin incelediği bir çalıĢmada, monolitik film
ve mikro gözenekli film teknolojisinin karĢılaĢtırması yapılmıĢtır [3]. Bir firmanın ürettiği iki farklı
termoplastik PU’nın deneysel olarak özellikleri araĢtırılmıĢ ve her ikisinin de WVTR (su buharı geçiĢ
oranı) değerinin iyi ve mikro gözenekli PTFE’ye yakın değerde olduğu tespit edilmiĢtir [3]. KumaĢ
kaplama tekniklerinden bıçak kaplama yöntemiyle farklı kumaĢlara (mikro PES, PA, PES, PES/PA)
farklı yüzdelerde poliüretan kaplama uygulanmıĢ bir çalıĢmada bu kumaĢların su geçirmezlik ve
mukavemet performans özellikleri tespit edilmiĢtir ve sonuçlar değerlendirilmiĢtir [4]. Farklı lif tipleriyle
üretilen lamine kumaĢlarla ilgili yapılmıĢ bir çalıĢmada, viskon, polyester, pamuk ve bambu ipliklerden
üretilen süprem örme kumaĢların, birer yüzeyleri, aynı incelikte fakat farklı yoğunlukta su geçirmez ve
nefes alabilir poliüretandan filmler ile lamine edilmiĢ, bağlayıcı olarak ısı etkisi ile eriyen katı haldeki
reaktif poliüretan yapıĢkan kullanılmıĢtır. Hazırlanan numuneler fiziksel özellikleri ve konfor
performansları açısından test edilmiĢtir. Yapılan deneyler ile elyaf türü ve farklı membran tipinin örme
kumaĢta yarattığı etki karĢılaĢtırılmalı olarak incelenmiĢtir [5]. Membran ile lamine edilmiĢ nefes alabilir
kumaĢların konfor özelliklerinin incelendiği 2008 yılında Sivri tarafından yapılan bir çalıĢmada,
laminasyonlu numunelere sırasıyla su buharı geçirgenliği, hava geçirgenliği, su geçirmezlik testleri
uygulanmıĢ ve sonuçlar değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢma neticesinde elde edilen en önemli sonuçlar,
kumaĢların kaplandığı/lamine edildiği membran/kaplamanın kalınlığının arttıkça su buharı
geçirgenliğinin düĢtüğü, membran karakterinin (mikro gözenekli/gözeneksiz) su buharı geçirgenliği
üzerinde farklı ortam koĢullarında farklı etkilerinin olduğu sonucudur. Ayrıca vücut ile giysi arasındaki
hava boĢluğunun su buharı geçirgenliğini önemli ölçüde düĢürdüğü de tespit edilmiĢtir [6]. Frydrych ve
diğerleri, giysilerde yüksek konfor sağlayan membranların seçilmiĢ fiziksel özelliklerini analiz
etmiĢlerdir. Öncelikle seçilmiĢ ısı yalıtım giysileri tasarlanarak ve bunlar kumaĢlarla kombine edilerek
çok iyi ısıl özelliklere sahip giysiler hazırlanmıĢ, membran kumaĢların ısı yalıtım parametreleri test
edilmiĢtir. KumaĢların iç ve dıĢ tabakalarına yarı geçirgen özellikteki membranlar kullanılarak 12 farklı
kumaĢ için ölçümler yapılmıĢtır. Deneylerde kullanılan memranlar PBT, PTFE, PU olup hepsi de iki
katmanlıdır. Bu membranların iletkenlik, difüzyon, ısıl dayanım gibi ısıl değerleri test edilmiĢ ve elde
edilen sonuçlar karĢılaĢtırılmıĢtır. En iyi ısı yalıtım özelliği sırasıyla, PBT membran, PTFE membran ve
PU membran olarak tespit edilmiĢtir [7]. Kaplama ve laminasyon üzerine hazırlanan bir çalıĢmada
kaplama ve laminasyon yöntemleri, kullanım alanları, üretim teknikleri ve performans testleri
incelenmiĢ, kaplama ve laminasyon ile üretilen kumaĢların performans ve fonksiyonel özelliklerinin
kullanılan kaplama maddesine, uygulanan tekniğe, tekstil yüzeyinin yapısına ve özelliklerine göre
farklılıklar gösterdiği tespit edilmiĢtir [8]. Güney ve Üçgül, farklı materyallerden ve tabakalardan
oluĢmuĢ nefes alabilir membanların ısıl yalıtım özelliklerini Alambeta cihazında test etmiĢler ve
sonuçları grafiklerle karĢılaĢtırmıĢlar, bu membranların koruyucu giysi içinde konforu nasıl
etkileyebileceğini yorumlamıĢlardır. Neticede; koruyucu giysi tasarımında kullanılmaya baĢlanılan
nefes alabilir membranların ve gözenekli yapıların ısı ve buhar transferine izin vererek konforu
arttırmada etkili olabileceğini tespit etmiĢlerdir [9]. Doba Kadem ve Ergen, farklı membranlarla lamine
edilmiĢ kumaĢların bazı konfor özelliklerini su iticilik apresinin etkisine göre değerlendirdikleri deneysel
bir çalıĢma yürütmüĢlerdir. Zemin kumaĢı %100 PES dokuma olan PU, PES ve PTFE membranlı
kumaĢlara, su iticilik apresini laminasyon öncesi ve sonrası olarak uygulamıĢlar ve konfor testleri,
laminasyon öncesi ve laminasyon sonrası su iticilik apre prosesli olmak üzere iki grupta yürütülmüĢtür.
Hava geçirgenliği, su iticilik, su geçirmezlik ve su buharı geçirgenliği, kumaĢlara uygulanan konfor
testleri olup, elde edilen sonuçlara göre geleneksel yöntemin yerine, laminasyon sonrası su iticilik
prosesinin uygulanması tavsiye edilmiĢtir [10].
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2. MATERYAL ve METOD
Laminasyon iĢlemi, kumaĢ katmanlarını ya da kumaĢ ve materyali, kompozit bir materyal oluĢturmak
için birleĢtirme prensibine dayanmaktadır. Kaplama hamuru halinde biçimlendirilemeyen polimer
maddeler öncelikle film haline getirilip daha sonra kumaĢa lamine edilmektedir. Kaplamada
yapılabildiği gibi laminasyonda da, çözelti ya da sulu dispersiyon olarak kimyasal madde köpük
formunda kumaĢa aktarılabilmektedir. Laminasyon iĢlemi sonunda zemin kumaĢı dahil olmak üzere iki
veya daha çok katmandan oluĢan bir yapı elde edilmektedir. Laminasyonda amaç, zemin kumaĢın
özelliklerini olduğu gibi koruyarak istenilen tutumda, estetik özellikte ve dayanımda esnek bir lamine
kumaĢ üretebilmektir [8]. Laminasyonda kullanılan film tabakaları (membranlar) hafif ağırlıkta
giysilerde %100 kapama avantajına sahiptir; genelde sıvıları ve gazları geçirmez özellikte olup toz ve
diğer partiküllere karĢı da mükemmel koruma sağlarlar. Üretim metodu ve baĢlangıç maddesine bağlı
olarak maliyetleri değiĢkenlik göstermektedir [5]. Membranlar, polimerik materyalden yapılmıĢ, su
buharının geçiĢine izin vermesine rağmen sıvı suyun penetrasyonuna karĢı çok yüksek seviyede
dayanım gösterecek Ģekilde tasarlanmıĢ oldukça ince filmlerdir. Membranlar, kumaĢın tutumunu,
dökümünü ve görsel etkisini olumsuz olarak etkilemeksizin ileri teknoloji fonksiyonlarını en iyi yapacak
Ģekilde tekstil mamullerine birleĢtirilmelidir. Bu çalıĢmada, üç farklı membran yapısı için laminasyonlu
kumaĢlar üretilmiĢ, deneysel olarak hava geçirgenliği, su geçirmezlik ve su buharı geçirgenliği konfor
testleri uygulanmıĢ, DSC (diferansiyel taramalı kalorimetri) ve SEM (taramalı elektron mikroskobu)
analizi yapılarak elde edilen sonuçlar yorumlanmıĢtır

2.1. Materyal
Bu çalıĢma kapsamında, mont (yağmurluk) kumaĢı olarak üretilen %100 PES kumaĢ zemin kumaĢı
olarak seçilmiĢ, teknik kumaĢlar üreten bir iĢletmede laminasyon uygulamaları yürütülmüĢtür. Bu
ürünlerin laminasyonu için hidrofilik PES ve PU membranlar ile mikrogözenekli PTFE membran yapı
kullanıldığından, bu yönde iĢletme desteği alınmıĢtır. Zemin kumaĢı, sentetik haĢıl sökme iĢlemine
tabi tutulmuĢ, boyama iĢlemi uygulanmıĢ ve kumaĢın ramözde en boy stabilitesi sağlanmıĢtır. Bu
çalıĢmada, sıcak eriyik yöntemi ile uygulanan laminasyon iĢleminde, membran ve kumaĢı yapıĢtırmak
amacıyla poliüretan bazlı yapıĢkan kullanılmıĢtır. Tablo 1.’de çalıĢmada kullanılan hidrofilik ve mikro
gözenekli membranların genel özellikleri verilmiĢtir.
Tablo 1. ÇalıĢmada Kullanılan Filmlerin Genel Özellikleri [11]
Membran
Tipi
PU
PES
PTFE

Membran Yapısı
Hidrofilik
Hidrofilik
Mikro gözenekli

Kalınlık
(mikron)
20
15
35 (±5)

2

Ağırlık (g/m )

Renk

20
15
22-25

Mat beyaz
ġeffaf
Beyaz

2. 2. Metod
Deneysel çalıĢma kapsamında laminasyonlu kumaĢlara laboratuar Ģartlarında standartlar esas
alınarak; su geçirmezlik, hava geçirgenliği ve su buharı geçirgenliği testleri yapılmıĢtır. DSC analizi ve
SEM görüntüleri ile membranların farklılıkları değerlendirilmiĢtir. Tablo 2.’de kumaĢlara uygulanan
testler ve referans alınan ilgili standartlar verilmiĢtir.
Tablo 2. KumaĢlara Uygulanan Testler/analizler ve Ġlgili Standartları [11]
Uygulanan Testler
Gramaj
Sıklık (atkı ve çözgü)
KumaĢ kalınlığı

Ġlgili Standart
TS 251
TS 250
TS 7128 EN ISO 5084
İç Hava Kalitesi Sempozyumu Bildirisi
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Su geçirmezlik (Hidrostatik basınç deneyi)
Hava geçirgenliği
Su buharı geçirgenliği
DSC analizi
SEM analizi

TS 257 EN 20811
TS 391 EN ISO 9237
ASTM E 96-00
-

3. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
Laminasyon uygulamasında kullanılan zemin kumaĢa ait fiziksel özellikler Tablo 3’te verilmiĢtir. Tablo
2.’de verilen standartlar esas alınarak gramaj, kalınlık, su geçirmezlik, su buharı geçirgenliği ve hava
geçirgenliği tayini sonucu elde edilen verilerin ortalamaları Tablo 4. ve 5.’te listelenmiĢtir.
Laminasyonlu numune kumaĢlar ile zemin kumaĢın gramaj değerleri incelendiğinde membran
eklenmemiĢ zemin kumaĢın en az gramaja sahip olduğu, membranların Tablo 1.’deki ağırlıklarını
destekleyecek Ģekilde sırasıyla PES, PU ve PTFE olarak gramajın arttığı görülmektedir. KumaĢ
kalınlığı sonuçları da buna paralellik göstermektedir. Tablo 5.’te tespit edilen performans özelliklerinde
hava geçirgenliği olarak en yüksek değerin zemin kumaĢa ait olduğu, diğerlerinde membran
tabakasının hava geçiĢine izin veren gözenekliliği azaltması nedeniyle laminasyonlu kumaĢlarda
düĢük hava geçirgenliği elde edildiği görülmüĢtür. Su buharı geçirgenliğinde en yüksek geçirgenliği
PTFE membranlı laminasyonlu kumaĢın, su geçirmezlikte ise en yüksek değeri PES membranlı
laminasyonlu kumaĢın sağladığı görülmektedir.
Tablo 3. Laminasyonda Kullanılan Zemin KumaĢın Fiziksel Özellikleri [11]
KumaĢ eni (cm)
KumaĢ gramajı (g/m²)
Örgü yapısı
Atkı (tel/cm)
Sıklık
Çözgü (tel/cm)
Atkı (denye)
Ġplik
numarası
Çözgü (denye)

150
115,97
1/1 Bezayağı
31
57
140
140

Tablo 4. KumaĢ Gramajı ve Kalınlığı Test Sonuçları [11]
2

KumaĢ Gramajı (g/m )
Zemin
KumaĢı
115,97

KumaĢ Kalınlığı (mm)

PU

PES

PTFE

149,48

143,13

153,92

Zemin
KumaĢı
0,27

PU

PES

PTFE

0,28

0,27

0,29

Tablo 5. Membran Gruplarının Su Geçirmezlik, Su Buharı Geçirgenliği ve Hava Geçirgenliği Test
Sonuçları [11]

Laminasyonlu kumaĢ türü
PU membranlı
PES membranlı
PTFE membranlı
Zemin KumaĢı

Su Geçirmezlik
(cm SS)
1376,2
1534,6
1368,6
0

Su buharı
geçirgenliği
(g/m².24h)
1591,59
3026,32
3646,51
5774,69

Hava Geçirgenliği
(mm/s)
0,111
0,106
0,126
51,3
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a)PTFE membranlı laminasyonlu kumaĢ

c)PES membranlı laminasyonlu kumaĢ
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b)PU membranlı laminasyonlu kumaĢ

d)Zemin kumaĢı (%100 PES)

Şekil 1. Laminasyonlu KumaĢların (1000 kat büyütülmüĢ) ve Zemin KumaĢın SEM Görüntüleri

Şekil 2. Laminasyonlu KumaĢların ve Zemin KumaĢın DSC Grafiği
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ġekil 1.’de verilen SEM görüntüleri ile, hidrofilik yapıda olan PES ve PU membranlı laminasyonlu
kumaĢlar ile mikrogözenekli yapıda olan PTFE membranlı laminasyonlu kumaĢın gözenekliliği ve
yüzey yapıları ile elde edilen sonuçları destekleyici görüntüler elde edilmiĢtir. ġekil 2.’de polimerik
yapıların tanımlayıcı özelliklerinde de kullanılan DSC metodu ile membran türleri arasındaki
karakteristik farklılıkları görebilmek amacıyla üç membran yapısıyla laminasyon yapılmıĢ zemin
kumaĢın DSC analizi neticesi elde edilen grafiklerin tümü bir arada görülmektedir. Elde edilen grafik,
literatürde bilinen sonuçlara paralellik göstermektedir.
Çalışma ile ilgili yapılabilecek öneriler;




Bu çalıĢmada kullanılan membran materyalleri PU, PES ve PTFE’du. Zemin kumaĢı aynı
olmak üzere membran türü artırılarak benzer çalıĢmalar yapılabilir.
Zemin kumaĢı farklı hammaddeden seçilerek PU, PES ve PTFE membran ile laminasyon
uygulanıp performans özellikleri incelenebilir.
Bu çalıĢma dokuma kumaĢ ile yapılmıĢtı. Dokusuz yüzey veya örme yüzey kumaĢlar ile
benzer çalıĢmalar yapılabilir.

TEŞEKKÜR
ÇalıĢmaya verdikleri desteklerden dolayı Liteks San. Tic. Ltd. ġti (Ġstanbul) ve Vual Tekstil Ltd. ġti
(Bursa) iĢletmelerine teĢekkür ederiz.

KAYNAKLAR
[1] FUNG, W., ‘Coated and Laminated Textiles’ The Textile Ġnstitue, Woodhead Publishing Limited,
England, 2002.
[2] ÖZTÜRK, Z.S., Membranlı KumaĢlarda Giysi Tasarımı, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000.
[3] SAMMS, J., ‘High Moisture Vapor Transmission Thermoplastic Polyurethanes’, Noveon, Inc.
2002.
[4] ġAHĠN, B., Yüzey Kaplama Uygulama Tekniklerinin Farklı Materyallere Uygulanması ve Etkileri,
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ġstanbul, 2005.
[5] ARMAĞAN, O. G., Farklı Lif Tipleriyle Üretilen Lamine KumaĢların Performansının Ġncelenmesi.
Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ġstanbul, 2007
[6] SĠVRĠ, Ç., Membranla Lamine EdilmiĢ Nefes Alabilir KumaĢların Konfor Özelliklerinin Ġncelenmesi,
Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 2008.
[7] FRYDRYCH I., SYBILSKA W., WAJSZCZYK M. ‘Analysis of Selecte Physical Properties of
Membrane Fabrics Infl uencing the Utility Comfort of Clothing’, FIBRES & TEXTILES in Eastern
Europe Vol. 17, No. 6 (77) pp. 50-55, 2009.
[8] BULUT, Y., SÜLAR, V., ‘Kaplama veya Laminasyon Teknikleri ile Üretilen KumaĢların Genel
Özellikleri ve Performans Testleri’ Tekstil ve Mühendis, Sayı:70-71, 6-16, 2010.,
[9] GÜNEY, F., ÜÇGÜL, Ġ., ‘Koruyucu Giysiler Ġçindeki Nefes Alabilir Membranların Termal Yalıtım
Özellikleri’, Tekstil ve Konfeksiyon, 1: 9-16, 2010.
[10] DOBA KADEM F., ERGEN A., ‘Farklı Membranlarla Lamine EdilmiĢ KumaĢların Bazı Konfor
Özelliklerinin Ġncelenmesi’, Tekstil ve Konfeksiyon, Yıl: 21, Sayı:4, 323-327, Ekim-Aralık 2011.
[11] ERGEN, A., %100 Polyester Dokuma KumaĢa Uygulanan Laminasyon Tekniklerinin KumaĢ
Performans Özelliklerine Etkisinin Ġncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Adana, 2010.
[12] ASTM Method E96-80, Standard Test Method for Water Vapor Transmission of Materials, 2009.
İç Hava Kalitesi Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 2351 _______

[13] TS EN 250 ISO 1049-2, Tekstil DokunmuĢ KumaĢlar Yapı Analiz Metodları- Kısım 2- Birim
Uzunluktaki Ġplik Sayısının Tayini. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 1996.
[14] TS 251, DokunmuĢ KumaĢlar Birim Alan Kütlesinin Tayini. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara,
2002.
[15] TS 7128 EN ISO 5084, Tekstil ve Tekstil Mamullerinin Kalınlık Tayini. Türk Standartları Enstitüsü,
Ankara, 1998.
[16] TS 257 EN 20811, Tekstil KumaĢları - Su Geçirmezlik Tayini, Hidrostatik Basınç Deneyi, Türk
Standartları Enstitüsü, Ankara, 1996.
[17] TS 391 EN ISO 9237, Tekstil KumaĢlarda Hava Geçirgenliği Tayini, Türk Standartları Enstitüsü,
Ankara, 1999.
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AŞIRI NEMLİ ORTAMLARDA ISIL KONFOR VE İÇ HAVA
KALİTESİ PROJELENDİRME ESASLARI
Celalittin KIRBAŞ

ÖZET
Mühendislik anlamıyla ısıl konfor ve kaliteli iç hava koĢulları denildiğinde; insan için fizyolojik açıdan
vücut suhunetine uygun sıcaklık, nem ve kaliteli solunum havası kontrolü akla gelir. AĢırı nemli
ortamlar söz konusu olduğunda ise; ortam havasının fizyolojik yaĢama uyumlu konfor Ģartlarının
yanısıra, aĢırı nemin kontrol edilmesi ile yapı konstrüksiyonuna olumsuz etkisinin önlenmesi zorunlu
olmaktadır. Bu ve benzer ortamlarda gerek insan kaynaklı, gerekse yapının kullanım amacına uygun
olarak sürekli ve yoğun miktarda nem üretimi nedeniyle, nemin korozotif etkisinin, baĢta hijyen ve
sağlık koĢulları ile yapı güvenliğini olumsuz etkilediği bilinir. Yazı kapsamında; konfor ihtiyacının
gerekçesi olarak; metabolizma olayının bir sonucu olan vücut suhuneti ve vücut suhunetinin konfor
algılama sınırları tetkik edilmiĢ olup; aĢırı nemli ortamlardan; kapalı yüzme havuzları, saunalar,
hamamlar, büyük ticari mutfaklar, fizik tedavi ve terapi salonları gibi aĢırı nemli mekanların lüzumlu
tasarım kriterleri belirtilmeye çalıĢılmıĢtır. Yapı kullanım amacına göre, sağlıklı yaĢam için uygun ısıl
konfor, nem, hijyen ve iç hava kalitesi doğru veri belirleme yöntemleri ile yapı güvenliği için aĢırı nemin
tasarım sürecinde kontrol edilmesinin sebep ve yöntemleri anlatılmaktadır. Spesifik bir konunun ele
alınması yerine; benzer ortamların proje tasarımında, fizyolojik ihtiyaçlara uygun doğru veri tespit
usulleri genel esaslar seviyesinde açıklanarak uygulama ve psikrometrik diyagram çalıĢmalarına yer
verilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: AĢırı nemli ortamlar, vücut suhuneti, nemli ortamlarda ısıl konfor, nemli
ortamlarda iç hava kalitesi, kapalı yüzme havuzları, mutfaklar, Saunalar, Fizik tedavi ve terapi
salonları, nemli ortam projelendirmesi.

ABSTRACT
When it is said thermal comfort and quality indide air conditions, proper temperature for human body,
wet ve quality respiration air control is considered. In sticky environment, comfort conditions that is
proper to environment air‟s physiological life, controlling excess wet and preventing construction
against damaging effects are mandatory. It is known that corrosion effects is affecting primarily
hygiene and secondly construction security negatively in these similar environment conditions due to
human induced wet and occuring wet intensely and constantly in accordance with the purpose of
construction usage. Within the scope of this article, temperature of body and comfort sensation
borders of body heat have been examined because of comfort needs. Design criterias of excess wet
conditions like natatoriums, saunas, Turkish bathes, big trade kitchens, physical therapy centers have
been defined. It has been explained that body temperature related to engineering applications,
reasons and defining methods of proper thermal comfort for healthy life, wet, hygiene ve inside air
quality with the purpose of building usage. Instead of focusing on specific theme, applications and
psychometry diagram studies are involved by explaining right data determination ways at general
levels according to physiological necessity.
Key Words: Excess wet conditions, body temperature, thermal comfort at wet conditions, inside air
quality at wet conditions, natatoriums, kitchens,saunas, physical therapy centers, Project design of wet
condition.
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1. GİRİŞ
Tesisat mühendisliğinde “ısıl konfor ve hijyen Ģartları” denilince; yaĢanılan, çalıĢılan yapının solunum
ve dıĢ deri temas sıcaklığına uygun bir ortam içerip içermediği, yani; ortam sıcaklığı, nem oranı ve
hava kalitesinin “insan fizyolojisi”ne uygunluğu akla gelmektedir. Ġnsanın fizyolojik yapısı: Bulunulan
ortamların rahatsız edici termik sıcaklığı, nem oranı, ortam havasının soluma kriterlerine uygunluğunu
anında test etme özelliğine sahiptir. Söz konusu aĢırı nemli ortamlar olduğunda bahsedilen bu
parametreler daha fazla önem kazanmaktadır.
Canlılarda ısı vücut tarafından üretilir ve dıĢarı atılır. Sıcak bir ortamda kendimizi terliyor
hissetmemizin anlamı; vücudun ısıyı kolayca dıĢarı atamaması, üĢüyor hissetmemiz ise; vücuttan
çıkan ısının oldukça hızlı bir Ģekilde dıĢarı atılmasından baĢka bir Ģey değildir. Doğal açık ortamlarda
bu yaĢam dengesi giysiler vasıtasıyla sağlanır. Kapalı ortamlarda ise, bedeni üĢümekten korumak için
vücut ısısının hızlı bir Ģekilde atılmasını önlemek, sıcak ortamlarda ise ısının bedenden kolaylıkla
atılması için gerekli Ģartlar tesisat mühendisliğince mekanik olarak oluĢturulur. Bu nedenledir ki, kapalı
ortamlar, konfor ve hijyen yönünden rahat veya rahatsız diye tanımlandığında; tesisat mühendisliği
açısından sıcaklık, nem ve iç hava kalitesinin insan fizyolojisine uyumu akla gelmektedir.

2. AŞIRI NEMLİ ORTAMLAR
2.1. Genel Özellikleri
AĢırı nemli ortamlarda konforun sağlanmasının yanı sıra nem kontrolününde yapılması gelir. Bu tür
ortamlarda, ortam havasına karıĢan su buharı kütlesi yani ortam havasına kütle transferi söz
konusudur. Özellikle dıĢa açılan cam yüzeylerde aĢırı yoğuĢma nedeniyle bina konstrüksiyonunda
korozotif etkiler oluĢması ve bu yüzeylere yakın oturanlarda soğuk cereyanına maruz kalınma
Ģikayetleri dile getirilir. Bu tür mekanlarda gizli ısı yükünün fazlalığı nedeniyle nemin korozotif etkisini
önlemek ve azaltmak için bu gizli ısının sürekli alınması gereklidir. Havaya karıĢmıĢ su buharının
yoğunlaĢması neticesinde duvar ve tavan yüzeylerinde terleme sonucu yapı elemanlarına zarar
verilmesi söz konusudur.
Ayrıca bu yapıların geniĢ ve çoğunlukla tek hacimli yüksek tavanlı olmaları, insan sıklığının fazlalığı
nedeniyle vantilasyon havası ihtiyacının yüksekliği, dıĢ yüklerin maksimum seviyesinde olduğu yapılar
diye sıralanabilir.
2.2. Klima ve Havalandırma Santralının Görevleri
Bu tür yapılarda konfor, kısmen veya tamamen klima sistemleri ile sağlanmaktadır. Kullanıcılar
açısından klima sisteminin tüm kullanıcılar için hem konforu sağlaması hem de aĢırı hava
hareketlerine sebep olmaması arzu edilir.
Genel prensip olarak, klima santralinden beklenilen görevler:
* Ortam havasının sürekli yenilenmesini,
* Gerektiğinde besleme havasının uygun Ģartlarda hazırlanmasını,
* Ortamlarda istenmeyen ve rahatsız edici hava akımlarının oluĢmasının engellenmesi,
* Ortamda buharlaĢan su buharının alınması ve tahliye edilmesi,
* Ortamda oluĢan kötü kokuların atılmasının,
* Yapı elemanlarına zarar verici aĢırı nem oluĢturmasının önlenmesi, Ģartlarını sağlamalıdır.
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3. İÇ HAVA KALİTESİ
Ġç hava kalitesi, havadaki, insanın rahatlık ve sağlığını etkileyen termik olmayan tüm noktaları kapsar.
Havanın insan sağlığına birinci derecede etkisi, vücudun metabolizması için gerekli olan oksijenin
alımını ve meydana gelen karbondioksitin atılması için gerekli olan nefes alıp vermeyi (respirasyon)
sağlamasıdır.
Odayı kullananların odadaki havadan iki beklentileri bulunmaktadır: Birincisi havanın bozuk ve küflü
değil temiz ve hoĢ olması, diğeri ise havanın solunmasında herhangi bir sağlık riskinin
bulunmamasıdır. Bunun yanı sıra kiĢisel beklentilerde farklılıklar bulunabilir. Bazı insanlar aĢırı
hassastırlar ve soludukları havadan çok Ģey beklerler. Buna karĢın bazıları ise daha az hassastır.
Bundan dolayı oda havasının kalitesi kiĢilerin hoĢnutluklarına bağlı olarak da tanımlanabilmektedir.
Eğer sadece az sayıda insan memnun değilse ve önemli bir sağlık sorunu yoksa kalite yüksek,
memnun olmayanların sayısı yüksek veya kayda değer bir sağlık sorunu var ise kalite düĢük demektir.
Bu mantığa göre “ortam kalitesi; insanların fizyolojik ihtiyaçlarını iyi bir biçimde karĢılamaktır”
diyebiliriz. Kalite kelimesini “algılanabilen fakat ölçülemeyendir” diye tariflemek yanlıĢ olmayacaktır.
3.1. Havanın Tazelenmesi Gerekleri
Hacmin havasındaki nem, gaz, buhar, toz, duman, mikroorganizma ve istenmeyen diğer taneciklerin
insanları rahatsız etmemeleri ve sağlıklı bir ortam oluĢturulması ile fizyolojik olarak hacim havasındaki
sıcaklık ve nemin kontrol edilmesi diye tanımlanabilir.

4. VÜCUT SUHUNETİ VE ISIL KONFOR
Ġnsanın, değiĢen hava Ģartlarına (değiĢik iklim Ģartlarına) uyum sağlamasına rağmen kendisini en hoĢ
hissettiği bir konfor aralığı vardır. Bu aralık için kesin sınırlar yoktur. Çünkü diğer birçok faktörler de
hava gibi konfora etki ederler. Örneğin, etrafı çevreleyen yüzey sıcaklığı, elbise, cinsiyet, bünye,
sağlık, beslenme, yaĢ, mevsim, yapılan iĢin tipi, aydınlatma, gürültü, koku, çevreyle temas vb. kuvvetli
bir etkiye sahip unsurlardır.
Termik bir makine olan insan vücudu sürekli ısı enerjisi üretir. Bu enerjinin bir kısmı vücut iĢlevleri için
kullanılırken arta kalan enerjinin dıĢarı atılması mecburiyeti bulunmaktadır. Üretilen ve dıĢarı atılan
vücut ısısı arasındaki bu dengeye vücut suhuneti denilmektedir. Vücut suhuneti metabolizma
sayesinde üretilen ve harcanan ısı ile dıĢarı atılan ısı arasındaki dengeye tabidir. Bu ısının normalden
hızlı bir akıĢa sahip olması üĢümeye, normal seyrinde kolayca atılamaması ise terlemeye sebep olur.
Ġnsan için cilt sıcaklığı 33 ºC‟nin altına düĢerse, üĢüme baĢlar. Pratikte kulak zarı sıcaklığına eĢit olan
ana beyin sıcaklığı 37 ºC‟nin üstüne çıkarsa terleme olayı baĢlar. ġayet yukarıda söz konusu edilen
eĢik değerlerinin altına düĢülmezse veya üstüne çıkılmazsa, termik konfor meydana gelir. Konfor için,
etrafı kuĢatan bütün yüzeylerin ortalama sıcaklıkları ve hava sıcaklıklarının ortalamasının oluĢturduğu
sıcaklık etkileri önemlidir. Bu her iki sıcaklığın birbirlerinden sapma miktarı ne kadar az olursa ve 20 ile
22 °C‟lik ortalama değere ne kadar çok yaklaĢırsa, insanların ısınması da aynı ölçüde olur. Bu farkın
0
yaklaĢık 3 C‟den daha fazla olmaması gerekir [1].
Ayrıca etrafı kuĢatan yüzeylerin sıcaklıklarında çok büyük farkların meydana gelmemesi gerekir,
böylece vücut her taraftan aynı ölçüde ısınmıĢ olur. Vücut suhuneti açık ortamlarda giysilerle
sağlanırken, kapalı ortamlarda ise mühendislik kuralları devreye girmektedir.
Konfor algılamasında: KiĢilerin, yaĢı, cinsiyeti, hava cereyanı, dikey yönde hava sıcaklığı farklılığı, ılık
ve soğuk döĢeme faktörleri etkili olur.
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4.1. Yaş
Metabolik hız yaĢla biraz azaldığı için, genç ve sağlıklı insanlar için geçerli olan konfor Ģartları, diğer
yaĢ grupları için geçerli olmayabilir. Yapılan araĢtırmalarda yaĢlı insanların tercih ettikleri konfor
koĢullarının gençlerin tercih ettiği konfor koĢullarından farklı olmadığı ortaya çıkmıĢ olsa bile;
uygulamada yaĢlı insanların evlerindeki ortam sıcaklığı genellikle genç insanların evlerinkinden daha
yüksektir. Bunun da sebebi yaĢlı insanların hareketliliğinin azlığı ile açıklanabilir.
4.2. Hava Akımı (Cereyan)
Cereyan, insan vücudunun hava akıĢı nedeniyle istek dıĢı soğumasıdır. Bu sorun sadece
havalandırılmıĢ yapılarda değil, aynı zamanda otomobil, tren ve uçaklarda da önem taĢır. Cereyan,
bürolarda en rahatsız edici unsurlardan biri olarak bilinir. Ġnsanlar cereyanı hissettiklerinde, ortam
sıcaklığının artırılmasını veya havalandırma sisteminin kapatılmasını isteyebilirler. KiĢi vücudunun
tümü ele alındığında ısıl dengede olabilir, fakat hava akımları vücudun belirli bir bölgesinde yerel
soğutmaya neden oluyorsa rahatsızlık hissedilebilir.
4.3. Ilık veya Soğuk Döşeme
Ayakla döĢeme arasında doğrudan bir temas olduğu için, çok sıcak veya çok soğuk döĢeme sıcaklığı
yerel konforsuzluğa sebep olabilir. Yapının türü, döĢemenin yalıtımlı olup olmadığı, bodrumlu olup
olmadığı, döĢemeden ısıtma yapılıp yapılmadığı hususları döĢeme sıcaklığını etkiler. Eğer döĢeme
sıcaklığı çok soğuksa ve oturanlar ayaklarında konforsuzluk duyuyorlarsa, ısıtma mevsiminde
sıcaklığın artırılması istenir.
Yüzme havuzları, spor salonu, soyunma odaları, banyo ve yatak odaları gibi çıplak ayakla dolaĢılan
ortamlarda döĢeme sıcaklıkları önem taĢır.
Bu sıcaklıklar, döĢeme malzemesi cinsine göre: [1]
Halı
MeĢe parke
Kayın parke
Sert linolyum tahta
Beton

0

21-28 C
0
22,5-28 C
0
24,5-28 C
0
24-28 C
0
26-28,5 C sıcaklık değerlerinde bulunabilirler.

4.4. İnsan Vücudunun Isı Kayıpları
Deriden ısı kısmen duyulur, kısmen gizli ısı olarak atılır. Çevreye yayılan ısı geçiĢi: 1) Deriden olan
duyulur ısı geçiĢi, 2) Terin buharlaĢması ile ısı geçiĢi, 3) Solunum yoluyla ısı geçiĢi biçiminde
gerçekleĢir.
Gizli ısı kayıpları iki Ģekilde olur:
(1) Deri yüzeyinden terin buharlaĢmasıyla,
(2) Ciğerlerimizden çıkardığımız havaya karıĢan rutubet vasıtasıyla meydana gelir.
Deriden buharlaĢma yoluyla ısı kaybı deri yüzeyi ile çevre ve ortam arasındaki su buharı basıncı
farkına ve deri üzerindeki nem miktarına bağlıdır.
Solunum kayıpları, solunum esnasında solunan havaya taĢınım ve buharlaĢma nedeniyle önemli
miktarda duyulur ve gizli ısı geçiĢi olur. Solunum havası vücuttan dıĢarı atıldığında nerdeyse doymuĢ
halde olup vücut sıcaklığına yakındır.
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5. PROJELENDİRME ESASLARI
5.1. Hava Debisinin Tespitinde Genel Kurallar
Genel olarak hava debisinin hesabı tasarımcının bakıĢ açısı ile kullanılacak cihazın çeĢidine ve
özelliklerine göre değiĢir. Debi hesabında; saatlik hava değiĢim sayısına, kiĢi baĢına düĢen hava
miktarına, soğutma yüküne ve hava kirliliği göz önüne alınarak geliĢtirilen yöntemler kullanılmaktadır.
a. Saatlik Dış Hava Değişimine Göre Debi Tespiti:
Havalandırma ve iklimlendirme tesislerinin projelendirilmesinde, fizyolojik nedenlerin dikkate alındığı
dıĢ hava miktarının tespitinde; ortam havasının bozulmasına, kirlenmesinin derecesine, bulunduğu
yerin özelliğine, havanın yukarıdan aĢağıya, aĢağıdan yukarıya olmasına bağlıdır. Genel tasarım
kriterleri olarak:
* Tavan yüksekliği 3 m ve daha az olan hacimlerde toplam temiz dıĢ hava miktarlarında hacim değiĢim
sayısı dikkate alınmalıdır.
* Tavan yüksekliği 3m.den daha yüksek olan yerlerde insan sayısı az ise tavan yüksekliği 3 m. kabul
edilerek hacim değiĢim sayısı kabul edilir.
* Havalandırma dıĢ hava debisi hiçbir zaman 2 hava değiĢiminden az olmamalıdır.
b. Hava Oranına Göre Belirleme:
Ortam kullanıcı sayısının dikkate alınmasıdır. Hava miktarının diğer çevre koĢullarına bağlı olması
nedeniyle kesin sayısal değer vermek mümkün olmamaktadır. Bu yöntem en çok toplantı, tiyatrolar,
sinema salonları gibi yerlerde kulanılır. Hava debisinin tespitinde kiĢi baĢına hava miktarı esas alınır.
3
3
Normal kullanım yerlerinde 20 m /h, kirli ortamlarda 30 m /h hava miktarı dikkate alınarak toplam taze
hava debisi belirlenir.
3

* Sağlık nedenlerinden dolayı bu değerlerin kiĢi baĢına 10 m /h arttırılması amaçlanmalıdır.
0
0
* Bu değerler, 0 C ile 26 C arasındaki dıĢ hava sıcaklıkları için geçerlidir. Daha düĢük ve daha
yüksek dıĢ hava sıcaklıklarında, ekonomik olmayacak derecede büyük ısıtıcı veya soğutucuların
seçiminden kurtulmak için kiĢi baĢına düĢen dıĢ hava miktarı, kara yapıları için Çizelge 1‟deki,
değerlere uygun olarak seçilmelidir.

Çizelge 1. Sıcaklığa bağlı olarak sisteme alınması tavsiye edilen hava miktarları [2].
3

0

Verilen bu değerleri özel koĢullar altında kiĢi baĢına 10-15 m /h artırılması düĢünülmelidir. 0 C altında
0
26 C üstündeki dıĢ hava sıcaklıklarında rahatsız edici kötü kaynaklar olduğu takdirde bu değerler 20
3
m /h yükseltilmelidir.
c. Soğutma Yüküne Göre Belirleme:
Genellikle içeriye verilen havanın sıcaklığını; cereyan oluĢumu, havanın kurutulması gibi sebeplerle
düĢürülmesi gerektiği hallerde baĢvurulan bir yöntemdir. Soğutma yükü Q K (kW)‟den hava debisi V
aĢağıdaki denkleme göre elde edilir:
3

V= Qk / ( c. ϱ. ∆t ) (m /s)
c: havanın özgül ısısı 1 Kj / kg K
3
ϱ: Havanın yoğunluğu ≈ 1,2 kg/m
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d. Hava Kirliliğine Göre Belirleme:
Ortam içindeki hava kirliliğinin kaynakları biliniyorsa istenilen seviyede hava kirliliğine ulaĢmak için
gerekli hava miktarı hesaplanır. Örneğin eğer bir odadaki cihazlardan saatlik gaz, toz ve buhar miktarı
biliniyorsa bu yöntemi uygulamak en sağlıklı sonucu verir.
K
3
Bu durumda hava debisi: V= ---------- m /h veya l/s [3].
k1 – k2
3

K = Saat baĢına oluĢan gaz ve toz miktarı m /h
3
3
k1= 0,001 MAK. Değeri m gaz/m hava
3
3
k2= 0,0003 GiriĢ havasındaki gaz miktarı m /m .
5.2. Ortam Sıcaklık Tespitinde Genel Esaslar
Ġnsanın kendisini en konforlu hissettiği sıcaklık 22 ºC olarak kabul edilse de bu sıcaklık derecesi her
koĢulda geçerli olmayabilir. Genel olarak özellikle radyatörler, elbise ve yapılan faaliyetler dahil etrafı
çevreleyen yüzeylerin ortalama sıcaklığı gibi diğer Ģartlara da bağlıdır. Oda sıcaklığı ifadesi; oda
içinde baĢ yüksekliğinde duvardan ve pencereden en az 1 m‟lik mesafede ıĢık almayan bir termometre
ile ölçülerek bulunmasıdır. Bu nedenle sıcaklık verisinin daima çevre Ģartlarına bağlı olduğunu
söylemek yanlıĢ olmayacaktır.
0

Ġnsan fizyolojisi açısından dıĢ deri yüzey sıcaklığı normal bir insanda 32/33 C‟dir. DıĢ deri yüzey
0
sıcaklığı 32 C‟nin altına düĢtüğü anda insanda üĢüme hissi uyandırır. Bu üĢüme hissinde hava
hareketinin rolünüde hatırlamak gerekir. Zira, hava hareketi ile ilgili ölçü: Ġklimlendirilen odanın orta
0
noktasında ve yerden 75 cm. yüksekte ölçülen sıcaklığın 24,5 C‟dan farkı ile hava hızının 0,15 m/sn
0
sınırını aĢma durumudur. Yani 1 C sıcaklık düĢmesi ile hava hızının 0,135 m/sn artıĢı aynı etkiyi
yapar.[4]
Ġnsanın yaz mevsiminde genel olarak hafif giyinmesi ve dıĢ ortama göre normal koĢullarda ısı veriĢini
korumak için, vücut yüzey sıcaklığından yüksek bir ortam sıcaklığı gerekmektedir. Kabul edilebilir
konfor koĢullarında giyinik durumda olmayan insanlar için 28 ºC optimum sıcaklık olarak ifade
edilmektedir.
Hava sıcaklığının yaklaĢık 28 ºC‟den baĢlayıp 30 ºC‟nin üzerindeki mertebelere yükseldiği hafif
giyinilen sıcak tatil günlerinde, 21ºC‟lik bir oda sıcaklığı soğuk olarak hissedilir; eğer insan sadece kısa
süre için bu Ģekilde soğutulan, örneğin; mağaza, tiyatro vb. yerlerde bulunursa üĢür, ürperir. Eğer
insan aynı elbiselerle ve faaliyette bütün gün kapalı odalar içinde kalırsa, 21°C sıcaklıktan hoĢnut
olacaktır.
Sıcak günlerde içinde bulunulan soğutulan ortamlar için sıcaklık eĢiğinin, mahallin kullanım amacı ve
fonksiyonu dikkate alınarak dıĢ sıcaklık ile ∆T = 7-11 °C fark değerinde tutulması kabul görmüĢ bir
uygulama olup, tavsiye edilir.
KıĢın da havalandırılan odalarda 22 ºC‟lik bir sıcaklık tavsiye edilmektedir. Havalandırılan odalarda
oluĢan hava hareketi nedeniyle ek bir soğutma hissi olmakta, bu da daha yüksek bir ortam sıcaklığının
yardımıyla denge kurularak giderilmelidir.
Ġçinde kadınların bulunduğu odalarda ince elbiseleri nedeni ile ortam 23 ile 24 ºC gibi daha yüksek
sıcaklıklarda tutulmalıdır.
Hafif giyimlerde daha yüksek sıcaklıklara ihtiyaç olduğu açık bir Ģekilde bilinmektedir. Aynı Ģekilde
genç insanlara daha düĢük bir sıcaklık yeterken (Örneğin: KıĢlada 18 ºC), yaĢlı insanların bulunduğu
odaların biraz daha sıcak tutulması gerekir. Yatak odaları da genelde daha düĢük sıcaklıklarda,
yaklaĢık 15...18ºC aralığında tutulmaktadır. Özel bir koĢul olmaması hallerinde maksimum iç sıcaklığın
0
belirlenmesinde 28 C‟nin üzerine çıkılmasına izin verilmemelidir. Çizelge.2
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Çizelge 2. Ġnsan sağlığı için uygun sıcaklık ve nem değerleri [2].
5.3. Hava Hızı veya Esintisizlik
DeğiĢmez konumlu oturma yerleri bulunan ortamlarda esintisiz ve etkin bir havalandırmanın
oluĢturulabilmesi için, hava, oturanlara önden üflemeli Ģekilde geldiği zaman hava akıĢ hızı ortam
havası sıcaklığına bağlı olarak ġekil 1.de verilen hava hızı eğrisinden elde edilen değeri aĢmayacak
Ģekilde seçilmelidir.
Uygun hava hızı, ortam havası sıcaklığına bağlı olarak seçilebildiği gibi insanı rahatsız etmeyecek
Ġklimlendirilen ortamlarda hava akıĢ hızı, 0,15 - 0,20 m/s olmalıdır.

Şekil 1. Hava akıĢ hızı ile hava sıcaklığına bağlı uygun konfor alanı [2].
5.4. Ortam Nem oranının Tespitinde Genel Esaslar
Ġnsan vücudunun ısınması yani konfor Ģikayetinin olmaması kısmen cildin buhar yaymasına da bağlı
olduğundan hava neminin konfor üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. BuharlaĢmanın Ģiddeti ise
cilt yüzeyindeki su ile hava içindeki su buharının buhar basınç farkına bağlı olmaktadır. 20°C‟lik normal
oda sıcaklığında, buharlaĢma yani terleme yoluyla ısı verilmesi, insan vücudu için ufak bir rol
oynamaktadır. Bu nedenle hava nemi bu sıcaklıkta büyük bir etkiye sahip olmamaktadır. Fakat sıcaklık
yükseldikçe, insan, havanın nemi ile ilgili olarak hiçbir Ģey hissetmez. Sıcaklık ve nem arttıkça havanın
su buharı oranı ısının hissedilmesi ile ortaya çıkar. Ġnsan fizyolojisi açısından en uygun iç bağıl nem
miktarı 5-12 g/kg özgül nem (8-19 mbar) arasında bulunması gerekir. Klima teknolojisinde izin verilen
0
nemin alt sınırı 20 C oda sıcaklığında %35, üst sınır olarak ise
0

0

20 C oda sıcaklığında %80
26 C oda sıcaklığında %55
0
0
22 C oda sıcaklığında %70
28 C oda sıcaklığında %50
0
24 C oda sıcaklığında %65 olmalıdır [1].
Nem oranının düşük olması halinde karşılaşılan sorunlar:
KıĢ mevsiminde ısıtılan ortamlarda genelde meydana gelen yaklaĢık %35 „in altındaki nemde, elbise,
halı, mobilya v.b. eĢyaların kuruması nedeniyle toz oluĢumunun kolaylaĢtığı, özellikle radyatörlerin
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üzerine yapıĢan tozların ĢiĢmesi ile solunum organlarını tahriĢ eden baĢta amonyak olmak üzere
zararlı diğer gazların meydana gelmesi bilinmektedir.
Her türlü sentetik maddeler kuru havada elektriksel olarak yüklenirler ve toz parçalarını toplarlar. Bu
sebepler nedeniyle, üst solunum yolu mukozasında kuruma olması nedeniyle solunum iĢlevine zarar
verilebilir. Onun için ortam havası nem oranının min. %35 olması tavsiye edilir. Soğuk bölgelerde nem
oranının %70‟in üstündeki oranlarda ortamda beyaz küf oluĢumu ile koku alma organlarını etkileyen
küf kokuları nedeniyle koku alma duyuları olumsuz etkilenir. Ayrıca yapı malzeme ve eĢyaları da aĢırı
nem ve küften zarar görür [3].
Buna karĢılık, yüksek oda sıcaklığı ciltte ki nemin hızla buharlaĢmasına sebep olur. Bu sebeplerle
vücudun terlemeye baĢladığı nokta konforun üst sınırı olarak kabul edilir.
Nem oranın tespitinde dikkate alınacak kriter olarak: Örneğin; normal giyinmiĢ bir insan için bunaltıcı
sıcaklık noktası 12 g/kg‟lık nem miktarı olarak tespit edilmiĢtir. %60‟lık nem oranında ter oluĢumu 25
0
0
C‟de, %50‟lik bir hava neminde ise 28 C‟de baĢlar. ġekil.2.
Üst konfor sınırının belirlenmesinde ise hava sıcaklığı ne kadar yüksek olursa, bağıl neminde o kadar
az olması gerektiği bilinmelidir.
0

KıĢ uygulamalarında menfez üfleme sıcaklığı ile oda sıcaklığı arasında 10≈25 C fark olması üĢüme
(ġok soğukluk) etkisini önleyeceğinden sıcak havada olsa, havanın menfezden üfleme hızı dikkate
0
alındığında ortamda üĢüme hissi uyandırmaması için menfez ile oda arası 10-25 C sıcaklık farkı
dikkate alınarak üfleme sıcaklık değeri belirlenmesi uygun olur [5].

Şekil 2. Bunaltıcı sıcaklık ve çalıĢma sınırının eğrisi [1].
5.5. Yapı Elemanlarında Yoğuşma ve Nem Kontrolü
Bir yapı elemanının iç ve dıĢ ortamları arasındaki sıcaklık ve bağıl nemden dolayı farklı buhar
basınçları oluĢur. Bu yapı elemanı, duvar, tavan veya bir havalandırma kanalı olabilir. Isıtma periyodu
olan kıĢ mevsimini ele aldığımızda genellikle iç tarafta yüksek buhar basıncı vardır ve iç ortamda gaz
halinde bulunan su buharı ısı akımı ile aynı yönde hareket ederek dıĢ ortama ulaĢmaya çalıĢır.
Havadaki su buharının dıĢ ortama gaz olarak ulaĢması halinde yapı elemanının gerek kullanım ömrü
gerekse ısıl performansı açısından bir sorun yoktur. Fakat havadaki su buharı bir yüzeyde veya yapı
elemanı içinde su haline dönüĢürse yapının dayanımı açısından sorun olabilir. Su buharının gaz
halinden su haline geçmesi, yapı elemanını oluĢturan malzemelerin havadaki su buharı ve ısı geçiĢine
gösterdikleri dirence ve malzemelerin sırasına bağlıdır. Su buharının sıvıya dönüĢmemesi için gerekli
önlemlerin alınması gerekmektedir.
Yapı elemanının görünen yüzeyindeki terleme havadaki su buharının yoğuĢması sonucu su haline
dönüĢmesi olayıdır. Bu durumda, eğer havanın temas ettiği yüzey sıcaklığı yapı elemanı içindeki su
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buharının çiğ noktası sıcaklığının altına düĢerse duvar yüzeyinde su zerrecikleri meydana gelir.
Terlemeye karĢı yapı elemanının ısı geçiĢ direncini artırmak gerekir.

Şekil 3. DıĢ sıcaklığa bağlı olarak duvar ve
pencerelerde iç yüzey sıcaklığı diyagramı [2].

Çizelge 3. YoğuĢmanın önlenmesi için iç yüzey
sıcaklığı diyagramı [2].

Yapı elemanının yüzey sıcaklığı ortam havasının çiğ noktası sıcaklığından yüksek olması halinde her
hangi bir sorun yoktur. Sıcaklıkların eĢit olması durumu sınır noktasıdır. Tersi durumlarda terlemeyi
önlemek için yapı elemanının uygun özelliklerde ve kalınlıkta bir yalıtım malzemesi ile yalıtılması
yeterli olacaktır. Bunun için diyagramlar yardımı ile yalıtım malzeme cinsi ve kalınlığı seçilebilir. Ancak,
diyagramlar zaman kaybı açısından kolaylık sağlamasına rağmen gerek okumada yapılan hatalar,
gerekse diyagramların malzeme teknolojilerindeki geliĢme ve değiĢiklikler göz önüne alındığında
güncellenmelerinin her zaman mümkün olmaması nedeniyle kesin sonuçlar yönünden tereddüte yol
açması sebebiyle kesin sonuç için hesap yöntemiyle yüzey sıcaklığına göre yalıtım kalınlığını
hesaplamak daha uygun olacağından bu yöntemin tercih edilmesi tavsiye edilmektedir.
Kondenzasyonun önlenmesinde, eğer iç yüzey sıcaklığı tespit yönteminden hareket edilmesi halinde;
yapıda kullanılan malzeme özelliklerine göre iç yüzey sıcaklığının Çizelge.3‟de verilen havanın
termofiziksel özelliklerine göre belirlenen çiğ noktası sıcaklığının altına düĢmemesi sağlanmalıdır.

6. YAPI KULLANIM AMACINA GÖRE UYGULAMA ESASLARI
6.1. Mutfaklarda Tasarım Esasları
6.1.1. Yerleşim
Yeterli bir hareket serbestliğinin sağlanması için:
* Mutfakların yeri, olabildiği kadar, komĢu ortamlara kokuların yayılmasına imkan vermeyen; ancak,
kolay hizmet sunan bölümlerde olmalıdır.
* Mutfağın yerleĢtirilmesi, mutfak hizmetlerinin akıĢ yönü doğrultusunda olmalıdır.
3
3
* Mutfak yerleĢim alanı, yayılan ısı miktarına göre, yaklaĢık olarak 80 W/m - 100 W/m arasında
alınmalıdır
* Mutfak havasının nemini emmemesi için mutfak duvarları ve tavanı nem ve yağ emmez bir sıva ile
sıvanmalıdır. KıĢın su buharının yoğunlaĢmasını önlemek için, mutfak pencereleri çift camlı olarak
yapılmalıdır.
* Mutfağın planlanmasında, mutfağın olabildiği kadar yemek salonunun bitiĢiğinde olması
sağlanmalıdır.
* Mutfağa ait, duĢ bölümlerinde ortaya çıkan su buharının dıĢarıya atılması için, ortamdan gerekli
miktarda kirli havanın alınarak, yerine besleme havası verilmesini sağlayan uygun bir havalandırma
tesisi öngörülmelidir.
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6.1.2. Mutfak Havalandırılmasında Genel Esaslar
Mutfaklarda hava üç Ģekilde kirletilir;
* Oda havasının ve yemek piĢirme cihazlarının yüksek sıcaklık derecesi,
* Yüksek hava neminden dolayı duvar ve tavanlarda yoğuĢma suyu oluĢturması nedeni ile oluĢan
zararlar ve yağ buharları,
* OluĢan kötü kokulardır.
Hava kirliliğinin derecesi, çeĢitli mutfaklarda yapı Ģekline ve kullanımına bağlı olarak birbirinden farklı
olmaktadır, fakat mutfak kokularının diğer odalara da yayılmasını engellemek için her zaman bir
havalandırma gerekmektedir. Havalandırma tekniği açısından mutfaklar büyüklüklerine göre üç gruba
ayrılmıĢtır: Küçük mutfaklar, orta büyüklükte mutfaklar ve büyük mutfaklar.
Küçük mutfaklar: Küçük restoran ve oteller için olan mutfaklardır. Su buharı yayması 2 saat içinde 0,51 kg‟dır.
2

Orta büyüklükte mutfaklar: Yemek salonu yaklaĢık 150 m olan ve evye, yer ocağı, kızartma tavası
devirmeli tencere ve yıkama makinesi vb. cihazlar olan mutfaklardır. Lokantalar, restoranlar, oteller ve
kantinler bu sınıfta sayılabilirler.
Büyük mutfaklar: kıĢla, hastane, fabrika vb. kullanma amaçları binalara hizmet veren mutfak türleridir.
Havalandırma projesinin düzenlenmesinde, kapakları açıldığı zaman ortama büyük ölçüde ısı ve su
buharı veren, buharlı tencere, kızartma tavası vb. tüm piĢirme ve yıkama cihazları göz önüne
alınmalıdır.
6.1.3. Mutfak Havalandırma Sistem Tasarımı
* Mutfaklar, kıĢın kapı ve pencerelerde oluĢan çekim olaylarına engel olmak için hem egzost, hem
üflemeli havalandırma sistemiyle havalandırılmalıdır.
* Havalandırma sistemi, çevreye mutfak kokularının yayılmasına engel olacak nitelikte olmalıdır.
* Genelde mutfaklarda havayı sadece emmek yeterli olmaz, çünkü komĢu odalardan veya dıĢarıdan
içeriye akımları engellemek için içeriye ayrıca dıĢ taze hava sevk edilmeli. Mutfakta aĢırı basınç da
önlenmeli, çünkü mutfak kokuları diğer bölümlere bu Ģekilde yayılabilir.
* Küçük mutfakların etkin Ģekilde havalandırılmasının sağlanması için, dıĢ duvarlara, pencerelere veya
mutfak havalandırma bacasının tepesine, mutfağın büyüklüğüne ve kullanma Ģekline uygun olarak
saatte 20-30 hava değiĢimi sağlayabilen, olabildiği kadar devir sayısı ayarlanabilir aksiyal bir vantilatör
yerleĢtirilmelidir. Aspiratörle atılan atık hava yerine temiz hava, kapı altlarındaki açıklıklardan içeri
alınmalıdır.
* Küçük mutfaklarda, her baca için en az 14 cm x 14 cm veya 14 cm x 20 cm net kesitli, dolu tuğladan
yapılmıĢ sızdırmaz, bağımsız veya Ģönt baca öngörülmelidir. Ancak doğal gaz kullanılan yapılarda ilgili
gaz idaresinin kurallarına uyulmalıdır.
* Orta büyüklükte mutfaklar, kıĢın kapı ve pencerelerde oluĢan çekim olaylarına engel olmak için hem
egzoz, hem üflemeli havalandırma sistemiyle havalandırılmalıdır. Havalandırma sistemi, çevreye
mutfak kokularının yayılmasına engel olacak nitelikte projelendirilmelidir.
* Büyük mutfak santrallarında koku ve yağ filtresi kullanılması halinde karıĢım havalı sistem
uygulanabilir. DıĢ hava koĢullarının uygun olduğu mevsim Ģartlarında %100 taze hava ile
çalıĢtırılacağı düĢünülerek kanal ebatlarının dıĢ hava debisine göre ölçülendirilmesi gerekir.
* Hava kanalları, galvanizli veya benzeri metal malzemeden yapılmalıdır.
* Mutfak besleme havası, yemek salonundan alınmalıdır.
* Projelendirilmede, mutfak duvarının ve varsa havalandırma kanallarında yoğunlaĢmaya karĢı önlem
alınmalıdır.
* Projelendirmede, her mutfak cihazı özellikle bulaĢık yıkama makineleri, dolaysız emme tertibatlarıyla
donatılmalıdır.
* Kirli hava kanalları, yağ veya buhar yoğunlaĢma suyunun kanal dıĢına sızmaması için, darbelere
karĢı dayanıklı ve tam sızdırmaz olacak Ģekilde projelendirilmeli ve detaylandırılmalıdır.
* Yatay kanallar, eğimli ve yoğunlaĢma suyuna karĢı korunmalı olarak yerleĢtirilmelidir. Kanalların
temizlenebilmesi için, kanalların uygun noktalarına yeter sayı ve büyüklükte temizleme kapakları
yerleĢtirilmelidir. BoĢaltma (emme) ağızları yağ filtreleriyle donatılmalıdır.
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* Mutfak buharlarının oluĢtuğu noktalarda yakalanması için, her piĢirme cihazı havalandırma tekniğine
uygun birer emme davlumbazı ile donatılmalıdır. Bu davlumbazlar sık sık kirlendikleri için, sürekli ve
kolaylıkla temizlenebilecek biçimde yapılmalı ve uygun ölçü, biçim ve nitelikte yağ filtreleri ile
donatılmalıdır.
* Kanallar, yapısal imkânlar ölçüsünde ilke olarak olabildiği kadar kısa olmalı, kirli hava, çevreyi
kirletmeden çatıdan dıĢarıya atılacak Ģekilde projelendirilmelidir.
* Kirli hava ağzının yerleĢtirilmesinde, etkin rüzgar doğrultusu ve hava akıĢ hızı göz önünde
tutulmalıdır.
* YoğunlaĢma suyuna engel olmak için, soğuk bodrum veya çatı arasından geçirilen kirli hava
kanallarına, ısı yalıtımı yapılmalıdır. Kirli hava bacaları, yoğunlaĢma suyunun zararlarına karĢı, uygun
koruyucu boyalarla boyanmalıdır.
* Kirli hava aspiratörleri, temizleme kapakları ile donatılmalı ve yoğunlaĢma suyuna karĢı korunmuĢ
olmalıdır.
6.1.4. Hava Debisi
* Büyük mutfakların projelendirilmesinde hacim yüksekliğine ve mutfağın zorlanma biçimine uygun
olarak, Çizelge.4 ve Çizelge.5‟ te verilen hava miktarı ve değiĢim sayıları seçilmelidir.
* Elektrik ısıtmalı mutfaklarda, mutfağı yeterli bir negatif basınç (vakum) altında tutmak için, besleme
havası miktarı, kirli hava miktarından % 10 - % 15 daha az seçilmelidir.
* Gaz ısıtmalı cihazların kullanılmasında bu değer % 5 olmalıdır.
* Kömürle ısıtılan mutfaklarda da kirli hava miktarı, besleme havasına göre % 5 daha az seçilmelidir.
Dalla Valle‟nin formülü kullanıldığında
3

Q= 1,4* U *x* vm m /h
U=Çevre uzunluğu m.
X= Davlumbaz kenarının çalıĢma cihazından yüksekliği m.
Vm= Davlumbaz ile çalıĢma ortamı arasındaki ortalama toplama hızı m/s
3

Debi V = 1,4 × U × x × vm (m /s)
sakin havada
vm = 0,2 ile 0,3 m/s
zayıf çapraz akımda
vm = 0,3 ile 0,4 m/s
Ģiddetli çapraz akımda vm = 0,4 ile 0,5 m/s.
3
Q=A*vx*3600 m /h

Şekil 4. Davlumbaz egzost havalandırması
Mahaldeki çapraz akımların etkisi ve meydana gelen gaz ile buharların hızına göre davlumbaz
alanındaki tecrübe Vx hız değerleri
Dört tarafı açık davlumbazlarda vx= 0,9- 1,2 m/s
Üç tarafı açık davlumbazlarda vx= 0,8- 1,1 m/s
iki tarafı açık davlumbazlarda
vx= 0,7- 0,9 m/s
Tek tarafı açık davlumbazlarda vx= 0,5- 0,8 m/s
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Çizelge 4. Mutfak Havalandırmasında Esas Alınması Gereken Hava DeğiĢim Sayıları [2].

Çizelge 5. Mutfak cihazlarının türüne göre alınması gereken hava miktarı [2].
6.1.5. Havanın Isıtılması ve Soğutulması
0

* Yazın besleme havası giriĢ çıkıĢ sıcaklığı arasında ∆T = 8 C farkı olması tavsiye edilir.
0
* Mutfak besleme havası kıĢın yaklaĢık en fazla 20 C‟a kadar ısıtılacak Ģekilde bir ısıtıcıdan
geçirilmelidir.
0
* Büyük mutfaklarda ihtiyaç duyulması halinde besleme havası en çok 20 C‟a kadar soğutulmalıdır.
0
0
* Mutfak sıcaklığı kıĢın 17-18 C; yazın en çok 28 C olmalıdır.
6.1.6. Nem Kontrolü
* Besleme havası giriĢ çıkıĢ nem miktarı arasında ∆X = 5 g/kg fark olması tavsiye edilir.
6.1.7. Filtreleme
* Mutfak besleme santralında, yağ ve koku tutucu filtrelerin yanı sıra en az iki kademe filtreleme,
ancak hijyen Ģartları dikkate alınarak 3. kademe filtre olarak santral çıkıĢında veya üfleme menfezinde
hassas filtreleme düĢünülmesi tavsiye edilmektedir.
6.1.8. Duş ve Soyunma Bölümleri Projelendirme Esasları
0

* DuĢ bölümü sıcaklığı 26 C olacak Ģekilde, havalandırma için projelendirmede her duĢ tesisatı için;
3
3
3
3
Yazın 150 m /h - 200 m /h, KıĢın 75 m /h - 100 m /h taze hava verilmelidir.
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En çok hava değiĢim sayısı 25 – 30 kez/h
0
0
Besleme havası max. sıcaklığı 40 C - 50 C dır.
* Ayrıca kalorifer vb. gibi sabit ısıtıcılar tasarlanmalıdır.
0
0
* Soyunma odaları, 22 C - 24 C olacak Ģekilde ısıtılmalı ve saatte 8 - 10 hava değiĢim sayısı
sağlayacak miktarda besleme havası verme ve kirli hava emme düzenleriyle donatılmalıdır.
* Soyunma bölümlerinin projelendirilmesinde besleme havasının, oturma kanepelerinin ve dolapların
altından verilmesi, kirli havanın tavandan veya tavana yakın duvar yüzeylerinden emilmesi
sağlanmalıdır.
6.2. KAPALI YÜZME HAVUZLARINDA TASARIM ESASLARI
6.2.1. Havalandırmanın Amacı
Kapalı yüzme havuzlarının havalandırılmasındaki baĢlıca amaç:
* Ġç ortam kuru termometre sıcaklığının sabit tutulması ve nem kontrolünün sağlanması.
* Havuz suyu ve insanların üzerinde oluĢan su buharının alınması ve uzaklaĢtırılması,
* Soğuk yüzeylerde oluĢan terleme suyu oluĢumunun önlenmesi.
* Havuz suyundan oluĢan CL kokusu ile solunum yoluyla meydana gelen CO 2 ve diğer istenmeyen
kimyasal etkilerin uzaklaĢtırılması.
6.2.2. Ortam Sıcaklıkları
Yüzme havuzlarında ortamın ısıtılmasında; havalandırma ile genelde ısı kayıplarının %50 ila %70‟i
karĢılanır. Geriye kalan ısı kayıpları sabit donanımlı cihaz ve sistemlerle (Radyatör, konvektör,
döĢemeden ısıtma vb. sistem ve donanımlar ile) karĢılanır. Bu gerekçeye uygun olarak bu bölümlerde
% 50 havalı ısıtmalı tesise ve %50 diğer ısıtma sistemlerinin tasarlanması uygun olur.
0

0

Ortam hava sıcaklığı TS 3419 Standartında 26 C - 30 C arasında verilmesine rağmen gerektiğinde
0
0
kullanıcı özellikleri dikkate alınarak 28 C - 30 C seçilmesi de uygun olabilir.
Ġnsanların havuzdan çıktıklarında üĢümemeleri için ortam sıcaklığının havuz suyu sıcaklığından daha
0
yüksek olması gerekmektedir. Su sıcaklığı ortam sıcaklığından 2-3 C daha düĢük seçilebilir. Ancak
0
su sıcaklığında; en dip havuz noktasındaki sıcaklık ile yüzey sıcaklığı arasında 2 C‟dan daha fazla
fark olmamasına dikkat edilmelidir.

Çizelge 6. Havuz suyu sıcaklığı [6].
6.2.3. Kondenzasyonun Önlenmesi ve Ortam Nem Oranı
Kondenzasyonun önlenmesi olayı ortam neminin alınması anlamına gelir. Prensip olarak ortama daha
kuru havanın gönderilerek içeride bulunan aĢırı su buharını (Nemi) yüklenerek dıĢarıya taĢımasıdır.
Genel olarak dikkat edilmesi gereken hususlar:
* Ortam havası bağıl nemi en çok: KıĢın % 50 - % 60, yazın % 60 - % 70 olması için gerekli tedbirler
alınmalıdır [2].
* Özellikle kıĢın kondenzasyonun meydana gelmemesi için duvar, pencere ve tavan iç yüzey
sıcaklığının ortam havası çiğ noktası sıcaklığından büyük olması gerekir. Aksi durumda yapı
bileĢenleri iç yüzeylerinde oluĢan yoğuĢma (Terleme suyu) yapı bileĢenlerinin fiziksel özelliklerini
zayıflatacak zararlara yol açabilir.
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6.2.4. Hava Dağıtımı
Hava dağıtımı için genel prensip olarak, havuz bölünde yoğunlaĢan yüksek oranlı nemin, kimyasal
buhar ve klor kokusunun çevre bölümlerde rahatsızlık yaratmaması için havuz bölümünde negatif
basınç bölgesi oluĢturulmalıdır. Bu amaca uygun olarak havuz bölümünde negatif basınç bölümü
oluĢturmak için üfleme hava debisi egzost debisinden en az %5 en fazla %10 oranında daha az
olmalıdır.
Hava dağıtımında uyulması gereken hususlar:
* Seyirci bulunan yüzme havuzlarında havuz tarafı klima santralı ayrı tutulmalı ve dönüĢ havalarının
birbirine karıĢmamasına dikkat edilmelidir. DıĢ duvar, cephe ve pencerelere ilave ısıtma veya sıcak
hava perdesi ile yüzey yoğuĢması önlenmelidir.
* Sistem, alttan dağıtmalı üstten toplamalı bir havalandırma oluĢturacak Ģekilde tasarlanmalıdır.
* Modern yüzme havuzları, çoğunlukla büyük yüzeyli pencereleri içerdiğinden, sıcak hava üfleme
ağızları (besleme ağızları) pencerelerin altından yukarıya doğru, ya da iki pencere alanının arasından,
dıĢ duvarlarda; baĢ yüksekliğinin üstünden, sıraların altından, tribünlerde merdiven basamaklarının
altından veya en arka sıranın üstündeki menfezlerden verilebilir. Üflemenin pencere altlarından
yapılması halinde; hem sıcak havanın yere indirilmesi problemi ortadan kalkar hem de pencere
altlarından üflendiği için yoğuĢma engellenerek ısı perdesi sağlanmıĢ olur.
* Üfleme hızı 3 m/s mertebelerindedir.
* Duvardan üfleme yapılacaksa üfleme mesafesinin yerden 2-3 mt olmasına dikkat etmelidir.
* Havuz mahallinde tribünler bulunuyor ise ayrı bir klima santrali ile besleme yapılmalı, veya ortak
santraldan ayrı bir zon ile besleme yapılmalıdır.
* Nemin ortamdan atılması için: Yaz mevsimi koĢullarında; dıĢ ve iç ortam sıcaklıklarının eĢit veya
eĢite yakın, nem seviyesinin iç ortam nemini absorbe edebilecek veya yakın bir değer kadar düĢük
olması halinde dıĢarıdan alınan taze havanın hiçbir iĢleme tabi tutulmadan sadece filtre edilmesiyle
%100 taze havalı sistem sayesinde ortam neminin giderilmesi mümkündür.
6.2.5. Havuz Bölümünde Meydana Gelen Buharlaşmanın Hesabı
BuharlaĢan su miktarı havuzdan buharlaĢan su miktarı ile havuz çevresinden ve havuza girip çıkan
insanların vücudundaki suların buharlaĢmasıyla havaya geçen su buharından oluĢur. Havuz çevresi
ve insanların vücudundan ortama aktarılan su buharı miktarını belirlemenin hem kolay olmaması hem
de havuz suyu buharlaĢma miktarına göre küçük düzeyde olması nedeniyle bazı kaynaklar bu miktarı
havuz suyundan buharlaĢan miktar içerisinde kabul ederek hesap eĢitliklerini bu doğrultuda
vermektedirler. Bazı kaynaklar ise insan vücudundan ve havuz çevresinden kaynaklanan bu miktara
iliĢkin hesap eĢitliklerini ayrıca belirtmektedirler. Belirtilen gerekçe doğrultusunda sadece havuz
suyundan olan buharlaĢmayı hesap etmenin yeterli olacağını söylemekte yanlıĢ sayılmaz.
Projelendirme için, yüzme havuzunda oluĢan buharlaĢmanın tam olarak hesaplanarak besleme ve
egzost hava debileri buna göre belirlenmelidir. Ancak, buharlaĢan su miktarının tam olarak
hesaplanması mümkün değildir. Zira, havuz mekanlarının yaklaĢık %60‟ı su ile kaplı olup, ayrıca
havuz kullanıcılarının sayısı, buharlaĢma faktörünün büyüklüğü gibi hususlar tam olarak tespit
edilemez. Ġnsanların havuzdan çıktıklarında üĢümemeleri için ortam sıcaklığının havuz suyu
sıcaklığından daha yüksek olması gerekmektedir. Bu durumda ortam havasından havuz suyu
yüzeyine ısı transferi olması nedeniyle havuz yüzeyinde buharlaĢma olayı meydana gelmesi sonucu
sudan havaya kütle transferi gerçekleĢmiĢ olacaktır. Su sıcaklığı ile hava sıcaklığı eĢit değerlerde
seçilmesi halinde havuz yüzeyinden olan buharlaĢma miktarı daha fazla gerçekleĢir. Durgun su
yüzeyinde ve temas ettiği havada buharlaĢan su miktarı çeĢitli kaynaklarda ana ilkelerde aynı olmakla
beraber sonuçları da birbirinden farklı çıkan çeĢitli yöntemlerle bulunabilmektedir.
Hesaplanan buharlaĢan nem miktarı çoğunlukla gerçek nem oluĢum miktarına göre daha büyük
değerler verirler. Bunun nedeni, kapı, pencere vb. yerlerden sızıntı yoluyla istek dıĢı havalandırma
veya yüzme havuzunun kullanım veriminin (doluluk oranının) beklenenden daha az olmasıdır. Ortam
içerisinde iyi bir hava dağılımı mevcut ve çevresine göre su yüzeyinde daha düĢük ise nem alma
ihtiyacı azalmaktadır. Ayrıca verilen taze hava miktarının ortamın koĢullarından bağımsız olarak nem
azaltıcı bir etkisi vardır. Kullanılan eĢitlikler yüksek bir emniyet değeri içerdiklerinden, hesaplama
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esnasında en kötü Ģartları düĢünerek tekrar gözden geçirmeye gerek bulunmamaktadır. AĢağıda
verilen matematik eĢitlikler buharlaĢma ihtiyacının hesaplanmasında en sık baĢvurulan yöntemlerdir.
a. Recknagel’e göre havuzdan buharlaşan su miktarı:
2

W = Ϭ * (xb – xo ) (kg/m h) [3].
2
Ϭ = BuharlaĢma katsayısı kg/m h
Xb = Havuz suyu sıcaklığında doymuĢ havanın özgül nem miktarı g/kg
Xo = Ortam havasının nem miktarı g/kg
Ϭ için kapalı yüzme havuzlarında referans değerler:
2
Durgun suda = 10 kg/m h
2
Normal hareketli suda= 20 kg/m h
2
Çok hareketli suda = 30 kg/m h
2

W = Ϭ * (xb – xo ) (kg/m h)
0

0

Ortam sıcaklığının 28 C, %60 bağıl nemde, su sıcaklığının 26 C olduğu bir havuzda birim havuz
alanı buharlaĢma miktarı:
Xb = 24,4 g/kg
Xo = 14,5 g/kg
2
Ϭ = 30 kg/m h
2

W = 30 * (0,0244 – 0,0145 ) = 0,297 kg/m h
b. VDI 2089 Normuna göre buharlaşan su miktarı:
W = ε x A x (Pb – Ph) (g/h) [7].
Burada,
W= BuharlaĢma miktarı kg/s
2
A: Havuzun Yüzey Alanı (m )
Pb: Su sıcaklığında doymuĢ buhar basıncı (mbar)
Ph: Ortam hava sıcaklığında kısmi buhar basıncı (mbar)
2
ε: Ampirik Faktör [g/(mbar*m *h)]
Havuz durumuna bağlı olarak “ε” değeri aĢağıdaki gibi seçilir.
Üstü örtülü havuzlar
0,5
Durgun yüzeye sahip havuzlar
5
Az kullanılan özel havuzlar
5
Normal kullanım seviyeli havuzlar
20
Eğlence havuzları
28
Dalgalı havuzlar
35
c. Ashrae’ye göre buharlaşan su miktarı
A
W p = ----- [ 0,0889 + (0,0782 v)] * (pw – pa ) [8].
Y
Burada,
W p = BuharlaĢma miktarı kg/s
2
A= Havuzun Yüzey Alanı (m )
Y = suyun buharlaĢma gizli ısısı kj/kg
Pw = Su sıcaklığında doymuĢ buhar basıncı, kPa
Pa = Ortam hava sıcaklığında kısmi buhar basıncı, kPa
v = Su yüzeyi hava hızı, m/s
Ashrae‟de hava hızlarına iliĢkin bir detay verilmemekte, ancak, yaklaĢık 2400 kj/kg, Y değeri için 0,05
ila 0,15 m/s hızları sadeleĢtirilip Fa aktivite alan katsayısı ilave edildikten sonra;
-5

Wp = 4*10 * A * (pw – pa ) Fa eĢitliği elde edilmektedir.
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Fa faktörü için:
BoĢ havuzlarda
Konut havuzları
KiĢisel havuzlarda
Terapi havuzları
Otel havuzları
Genel ve okul havuzları
Jakuzi ve kaplıca havuzları
Oyun havuzları

0,5
0,5
0,65
0,65
0,8
1
1
1,5 (Minumum)

6.2.6. Hava Debisi Hesabı
Yüzme havuzu ve benzeri mekanlarda havalandırmanın amacı; daha kuru bir havanın içeriye
üflenmesi yoluyla içerdeki nemin dıĢarı atılmasıdır. Minumum hava debisi ortamda biriken ve dıĢarı
atılması gereken su buharının miktarına göre veya değiĢim sayısına göre hesaplanır. Ancak, her iki
usulde de hesaplanan hava debisi; havaya karıĢan su buharı kütlesini absorbe edebilecek miktarda
olmalıdır. Kapalı havuzlarda klima santralı hava debisinin yaz ve kıĢ iĢletmesi olarak ayrı ayrı
hesaplanması ve cihaz otomasyon sisteminin bu doğrultuda yapılması iĢletme verimliliği açısından
önem kazanmaktadır.
Hava debisi değiĢim sayısı konusunda her literatürde değiĢik rakamlar verilmektedir. TS 3419‟da okul
yüzme havuzları için 2-3 kez/h verilmesine rağmen çeĢitli kaynaklarda 10-15 değiĢim sayısına kadar
çıkıldığı görülmektedir. Eğer değiĢim sayısı ile hava debisi hesaplanması tercih edilirse, havuz
bölümlerinin değiĢiminin saate en az 4 değiĢim alınması gerekir. Unutulmaması gereken husus
değiĢim sayısına göre hesap edilen toplam hava debisinin içerideki nemi dıĢarı atacak büyüklükte
olmasıdır.
Havalandırma iĢlemi ya doğrudan %100 dıĢ hava veya karıĢım havası kullanılması suretiyle
gerçekleĢtirilir. Yaz koĢullarında meteorolojik verilerin uygun olduğu bölgelerde üfleme havası olarak
hiçbir iĢleme tabi tutulmadan doğrudan dıĢ ortam havası kullanılması doğru bir uygulamadır. Ancak,
dıĢ hava mutlak nem miktarı hususunda yurdumuzda iklim farklılığı nedeniyle bölge ve
Ģehirlerarasında büyük farklılıklar görülmektedir. Yaz koĢulları için örneğin, Ankara‟da nem miktarı 9
g/kg olurken, Mersin 23,1 g/kg, Antalya 19,5 g/kg, Trabzon 17,8 g/kg, Adana 16,5 g/kg, Ġstanbul‟un
15,1 g/kg olması nedeniyle bölgeler arasında sistem tasarımında farklı uygulamalar ortaya
çıkmaktadır. Bu sebeple yaz mevsiminde bazı bölgelerde dıĢ hava iĢlemsiz içeriye üflenebilirken, bazı
bölgelerde neminin alınması gerekebiliyor. Nem miktarının uygun olduğu Ankara ve benzeri
bölgelerde dıĢ hava doğrudan kullanılabilirken, nemin oldukça yüksek olduğu bazı yörelerde
üflenmeden önce neminin alınması zorunlu olmaktadır.
Üfleme hava debisine iliĢkin hesap verileri konfor Ģartlarının alt ve üst sınır değerlerine göre belirlenir.
0
Üst nem değeri için; 28-30 C sıcaklık aralığındaki havuz bölümünde fizyolojik üst sınır olarak bu
sıcaklık derecesindeki kabul edilebilir %65 BN oranına denk gelen 14,8 g/kg özgül nem miktarı esas
alınarak örnek hesaplamalarda max. nem miktarının 14,5 g/kg değerini kullanmak uygun görülmüĢtür.
Alt sınır olarak insan fizyolojisinin hissettiği rahatlık duygusunun alt sınırı olan %35 BN oranına göre 9
g/kg nem miktarının alınması kabul edilmiĢtir.
Sistem tasarımında: Toplam hava debisi yaz ve kıĢ Ģartları için hesaplanıp, havalandırma cihaz
kapasitesi en büyük debiye göre seçilerek iĢletme Ģartlarıda buna göre tespit edilir.
KıĢın dıĢ hava nem miktarı düĢük olduğu için nemi yüksek iç hava ile karıĢtırılıp ısıtma iĢleminden
sonra havuz alanına gönderilmesi, yazın ise nem miktarının uygun olduğu bölgelerde doğrudan %100
dıĢ havanın kullanılması, nemin yüksek olduğu bölgelerde ise üfleme Ģartlarına getirilmiĢ karıĢım
havası kullanılması enerji ekonomisi açısından önem kazanmaktadır.
Cihaz seçiminde “ısı kazanımlı/ısı pompalı” cihaz seçiminin enerji tasarrufu ve iĢletme maliyeti
açısından zorunlu olduğunu unutmamak gerekir.
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6.2.7. Örnek.
a. Recknagel’e göre:
2

ma = kg/h m Birim su alanı baĢına hava debisi
2
mT = kg/h m Tolam su alanı baĢına hava debisi
0
0
Ortam sıcaklığının 28 C, %60 bağıl nemde, su sıcaklığının 26 C olduğu bir havuzda buharlaĢma
sonucu meydana gelen nemin atılması için lüzumlu hava debisi miktarı:
Yaz işletmesi için
xü: Üfleme havası mutlak nem miktarı (g/kg)
xo: Havuz mahalli mutlak nem miktarı (g/kg)
3
ϱ : 1,2 kg/m havanın yoğunluğu
W
30 * (0,0244 – 0,0145 )
3
2
ma = ---------------- = -------------------------------- = 40,45 m /hm
ϱ (x0 – xü)
1,2 (0,0145 – 0,009 )
2

Yaz toplam hava debisi kg/h m , mT = ma * A

kg/h

KıĢ iĢletmesi
KıĢ iĢletmesinde de uygulama yapılacak bölgenin dıĢ hava özgül nem miktarının alınması gerekir.
KıĢın Xü = 2 g/kg IsıtılmıĢ üfleme havası/dıĢ hava nem miktarı. (Örnek değer olarak kabul edilmiĢtir.)
Ϭ * (xb – xo)
30 (0,0244 – 0,0145)
3
2
3
2
ma = ----------------- m /hm = ------------------------------ = 19,8 m /hm
ϱ * (xo – xü)
1,2 ( 0,0145- 0,002)
3
KıĢ toplam hava debisi m /h mT = ma * A
b. VDI 2089’a göre:
m= W / [( xo- xü) x 1,2]
W= ε x A x (Pb – Ph) g/h
W: buharlaĢma miktarı (g/h)
xü: DıĢ ortam havası özgül nem miktarı (g/kg)
xo: Havuz mahalli özgül nem miktarı (g/kg)
3
ϱ : 1,2 kg/m havanın yoğunluğu
0

Pb: 26 C su sıcaklığında 33,6 mbar
0
Ph: 60 bağıl nem ve 28 C hava sıcaklığında 22,7 mbar (konfor üst sınırının basınç değeri)
2
ε: 35 g/(mbar*m *h)
BuharlaĢma miktarı W = 35 x (33,6 – 22,7) = 381,5 (g/h) = 0,3815 kg/h m

2

Yaz iĢletmesi
W
0,3815
3
2
3
2
ma = ----------------- m /hm = ---------------------------- = 57,8 m /hm
ϱ * (xo – xü)
1,2 ( 0,0145-0,009)
KıĢ iĢletmesi
W
0,3815
3
2
3
2
ma = ----------------- m /hm = ---------------------------- = 25,4 m /hm
ϱ * (xo – xü)
1,2 ( 0,0145- 0,002)
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3

KıĢ toplam hava debisi m /h mT = ma * A
c. Ashrae’ye göre:
Wp = BuharlaĢma miktarı kg/s
0
Pb: 26 C su sıcaklığında 3,36 kPa
0
Ph: Havuz mahalli % 60 BN ve 28 C hava sıcaklığında 2,27 kPa
Fa= 1
-5

Wp = 4*10 * A * (pw – pa ) Fa = 4* 10

-5

* ( 3,36 – 2,27 ) *1= 0,0000532 kg/s = 0,1915 kg/h

Yaz iĢletmesi
W
0,1915
3
2
3
2
ma = -------------------- m /hm = ------------------------------ = 57,8 m /hm
ϱ * (xo – xü)
1,2 ( 0,145- 0,009)
KıĢ iĢletmesi
W
0,1915
3
2
3
2
ma = ----------------- m /hm = --------------------------- = 12,76 m /hm
ϱ * (xo – xü)
1,2 ( 0,145- 0,002)
3

KıĢ toplam hava debisi m /h mT = ma * A
Hesaplama eĢitlikleri verilen üç metoda göre yapılan hesap sonuçlarına göre en yüksek hava debisi
VDI normuna göre elde edilmektedir. VDI normundan hareketle Recknagel sonucu 0,79‟una, Ashrae
sonucu 0,30‟na denk gelmektedir. KiĢisel düĢüncemize göre VDI normunun biraz fazla ihtiyatlı
davrandığı söylenebilir.
6.2.8. Besleme Havası Sıcaklığı
0

KıĢ koĢullarında havuz besleme havası 40 - 45 C‟ lik bir sıcaklıkla verilmelidir [2].
Bu konuda dikkat edilmesi gereken husus üfleme havasının oda sıcaklığına kadar ısıtılıp üflenmesi
halinde çıplak vücutta üĢüme hissi uyandırıp rahatsızlık duygusu vermemesi için üfleme sıcaklığı ile
0
oda sıcaklığı arasında +10 ~25 C farkla üflenmesi gerekir [5].
KıĢ ısıtmasında tasarım Ģartları ile uygulama arasında farklılık olmaması için önemli bir husus da
hesaplamalarda ısıtma serpantini by-pass faktörünün göz önünde bulundurulmasıdır.
6.2.9. Psikrometrik Diyagram Çalışmaları
Diyagram çalıĢmalarında sadece termodinamik kurallar gözetilerek çeĢitli psikrometrik iĢlemler
yansıtılmaya çalıĢılmıĢtır.
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Şekil 6. Ankara ġartlarında %100 DıĢ Havalı
Yaz ÇalıĢması

0

0

30 C iç ve -12 C dıĢ hava (3) noktasında karıĢtı0
rılarak, üfleme noktası ile oda arasında ∆t=10 C
üĢüme etkisi sıcaklık farkıyla (4) üfleme noktasından odaya üfleniyor.

TdıĢ= 34 C KT, % 28 BN, XdıĢ=9 g/kg Ģartlarındaki
dıĢ hava hiçbir iĢleme tabi tutulmadan (3) nokta0
sından üfleniyor. Oda Ģartları 34 C KT, % 44 BN
(1)
X o=14,5 g/kg Ģartlarında oluĢur.
(1)
%100 dıĢ hava hiçbir iĢleme tabii tutulmadan
doğrudan odaya gönderilirse teorik olarak atılması
gereken nem kazancını tutarak odanın BN koĢulu
(%44) olmaktadır.

Şekil 7. Yüksek Nemli %100 DıĢ Havalı
Yaz ÇalıĢması

Şekil 8. Yüksek Nemli KarıĢım Havalı
Yaz ÇalıĢması

0

0

To = 30 C, %55 BN, Xo =14,5 g/kg, TdıĢ= 37 C,
Aynı Ģartlardaki hava aynı prensipler doğrultuXdıĢ= 24 g/kg (1) Ģartlarındaki dıĢ hava üfleme
sunda karıĢım havalı olarak uygulanır.
Ģartlarına Xü = 9 g/kg kadar nemi alınarak ısıtma
(3) karıĢım noktası, (3-4) nem alma, (4-5) oda
(2)
serpantin çıkıĢı (3) noktasından oda sıcaklık ĢartĢartlarına kadar ısıtma , (5) üfleme noktası,(5-2)
(2)
larına kadar ısıtılarak (4) noktasından odaya üfüfleme ve oda neminin alınması.
lenir.Veyahut, (3-4) aralığında ihtiyaç miktarı kadar KarıĢım havasının nemi alınarak nemlendirici çıısıtılarak ısıtma iĢlemi çıkıĢından (4‟) odaya üflenir. kıĢından oda Ģartlarına kadar (4-5 aralığı) ısıtılaVeyahut mevsim veya oda koĢullarına göre ısıtma rak (5) noktasından odaya üflenir. Veyahut (4-5)
iĢlemine gerek görülmezse (3) noktasından üflenir. aralığında ihtiyaç miktarı kadar ısıtılarak iĢlem çıkıĢından (5‟) odaya üflenir.Veyahut, mevsim ve
oda koĢullarına göre ısıtma iĢlemine gerek
görülmezse (4) noktasından odaya üflenebilir.
(2)

Isıtma iĢlemi ısı geri kazanımlı/ısı pompalı cihaz üzerinde gerçekleĢtirilir.

Isıl Konfor Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 2374 _______

6.2.10. Dış hava ihtiyacı
Amaç: OluĢan kötü koku ve kimyasalların yok edilmesi için dıĢ hava ihtiyacında havuz alanı veya kiĢi
sayısı dikkate alınır.
3
2
3
2
KiĢi baĢına dıĢ hava hesabında 20 m /h m veya her havuz alanına göre 10 m /h m min. DıĢ hava
ihtiyacı göz önüne alınır.

3

2

Çizelge 7. Yüzme havuzlarında dıĢ hava debisi (m /h m ) [3 ].

Çizelge 8. VDI 2089‟ göre Havuz Yan Hacimleri Ġçin DıĢ Hava Ġhtiyacı [7].
6.2.11. Santral özelliği
* Eğer ısı geri kazanımlı bir sistem yoksa santral karıĢım hücresinde buhar (sis) oluĢmasını önlemek
için dıĢ hava bir ön ısıtıcıdan geçirilmelidir.
6.2.12. Duş bölümlerinin havalandırılması
DuĢ bölümlerindeki su buharının atılması için, su buharını dıĢarı atarak gerekli besleme havasını
sağlayan bir havalandırma tesisatı öngörülmelidir. KıĢın dıĢ hava nemi en çok olacağından, tesisatın
boyutlandırılması, kıĢ hava debisine göre belirlenmelidir. Yüzme havuzlarına ait duĢ bölümleri,
0

*Hacim havası sıcaklığı 25 C
*DuĢ tesisatı baĢına duĢ hava debisi:
3
3
- Yazın 150 m /h - 200 m /h
3
3
- KıĢın 75 m /h - 100 m /h
*Hava değiĢim sayısı en çok 25 – 30 kez/h
0

0

*Besleme havası sıcaklığı 40 C - 50 C olacak Ģekilde projelendirilmelidir.
* Ortamın ısı ihtiyacı, radyatör, düz yüzeyli ısıtıcı, konvektör vb. değiĢmez konumlu yerel ısıtıcılarla
karĢılanmalıdır.
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6.3. OKUL YÜZME HAVUZLARI
Okul yüzme havuzlarında yüksek bağıl nem ve yoğuĢma oluĢumunu engellemek için, havalandırma
tesisi gereklidir. Böyle tesislerde besleme havası, nemliliğin azaltılması için, uygun sıcaklık ve debide
verilmelidir. TS 3419‟a göre spor salonları ve yüzme havuzları hava değiĢim sayısı 2 - 3 kez/h
alınabilir.
0
Ortam sıcaklığı öğrenim yüzme havuzlarında 24 C uygun olur [2].
6.3.1. Duş Kabinleri
Dört ve daha çok duĢ tesisatını içeren penceresiz duĢ kabinlerinde sadece egzost havalandırma
tesisatıyla projelendirilmelidir.
3
Projelendirmede, duĢ baĢına en az 220 m /h.lik bir hava debisi öngörülmelidir. Besleme havası komĢu
bölümlerden; örneğin, jimnastik salonundan alınmadığında, ya da bu duĢ kabinleri 8 duĢtan daha çok
tesisatı içerdiğinde, bu hacimler kesinlikle hava hazırlama ve bir havalandırma tesisatı ile
0
donatılmalıdır. DuĢ bölümleri sıcaklığı 22 C alınmalıdır [2].
6.4. FİZİKOTERAPİ BÖLÜMLERİ
Bu tür tedavi amaçlı sağlık yapılarında insanlar genellikle hafif giyimli ve vücut aktiviteleri sınırlıdır.
Ortam nem kazancı insan tarafından değil tedavi metotları yüzünden artar. Örneğin sıcak havlu veya
parafin v.b. kimyasal sıcak uygulamalar gibi. Terapi maksatlı havuzlarda; hava değiĢimi 4-6 değiĢim/h,
0
0
iç ortam Ģartları 26-30 C, havuz suyu sıcaklığı 30-35 C, %50-60 BN değerlerinde olabilir [8].
0
Böylesi bölümlerin soyunma odalarında 26-28 C ortam sıcaklığı ile %50- 55 nem oranı sağlanması
3
koĢuluyla kiĢi baĢına 30 m /h dıĢ hava debisi uygun olur. Hava değiĢim sayısı 8-10 değiĢim/h olacak
Ģekilde çevrim havası kullanılabilir [2]
3
Banyo bölümlerinde kiĢi baĢına 150 m /h, masaj odalarında 5–8 değiĢim/h dıĢ hava debisi tasarım
değeri olarak alınabilir [2].

6.5. SAUNALAR VE HAMAMLAR
Sauna, fin hamamı ve bilinen klasik hamamlar zaten yüksek sıcak ve nemli ortamlardır. Terleme yolu
ile vücuttaki su ve toksinlerin dengelenmesini sağlayan, gözenekleri açan, temizleyen, yüksek
sıcaklıktaki odaların genel adıdır. Özellikle saunalar yüksek ısıveren bir kaynağa sahiptir ve tahta ile
kaplıdır. Tahta buharı emerek nemi korur, aynı zamanda kötü bir iletken olması nedeniyle vücudun
0
0
yanmasını önler. Saunalarda ve fin hamamlarında ortam sıcaklık değerleri 72 C ila 110 C arasında
değiĢmekte ve bağıl nem oranı oldukça yüksek olmaktadır. Bu yüzden bu tür sıcak ve nemli
ortamlarda kalıĢ süreleri en fazla 15 dakika ile sınırlı olması gerekmektedir.
Bu ortamlarda, ihtiyaç duyulan kulanım amaçları nedeniyle sıcaklık ve nem rahatsız edici bir boyutta
hissedilmez ve dolayısıyla nem ve sıcaklık kontrolü sağlamaya lüzum duyulmaz.

SONUÇ
AĢırı nemli ve sıcak ortam projelendirmesinde fizyolojik konfor Ģartlarının yanı sıra yapı bileĢenlerinin
korunmasına olan ihtiyacın özellikle turistik tesislerde önem kazandığını söylemek yanlıĢ olmayacaktır.
Yapılan uygulamalara bakıldığında aĢırı nemli ortam tasarımlarının bahsedilen tüm tasarım kriterlerini
karĢıladığını söylemek pek kolay olmamaktadır. Bu ve benzeri tesislerin hemen hemen hepsinde
kapalı havuz, büyük mutfak ve yemek salonları bulunduğu hatırlanırsa, aĢırı nemli yapı bölümlerinde
asıl amacın buharlaĢan suyun dıĢarı atılması ile yapı elemanlarını nemin olumsuz etkisinden korumak
ve gerekli konfor Ģartlarının sağlanması tesisat mühendisliğinin baĢlıca görevi olmaktadır.
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Bu mekanlarda proje tasarımı esnasında disiplinler arası gerekli koordinasyonun ihmal edilmesi
neticesinde özellikle mimari ve inĢai tasarım olarak yanlıĢ malzeme seçimi sonucunda çoğunlukla
alçıpan duvar ve alçı ağırlıklı asma tavan malzemeleri kullanıldığı düĢünüldüğünde doğru
projelendirmenin yanı sıra disiplinler arasında koordinasyonun önemi de ortaya çıkmaktadır. Yapılan
bu yanlıĢlıklara hatalı veya yetersiz mekanik tasarım eklenince ısıl konfor sağlanamadığı gibi hem
duvar ve tavan malzemelerinin zarar görmesiyle ilave onarım bakım masraflarına yol açılmakta, daha
vahimi hiç farkında olmadan hijyene aykırı sağlıksız ortamlarda yaĢam sürdürülmektedir. Yazı
kapsamında doğru projelendirme verileri sayesinde mekanik tasarımcılara yardımcı olunmaya
çalıĢılarak insan mutluluğu, sağlığı ile yapının mukavemet özelliklerinin korunması amaçlanmaktadır.
Diğer yandan doğru tasarım kadar doğru sistem ve cihaz seçimi yapılmasını da gözden uzak
tutmamak gerekir. Sistem tasarımı ve cihaz seçiminde enerji ekonomisini dikkate alarak özellikle ısı
geri kazanımlı ve ısı pompalı klima cihazlarının tercih edilmesi ve iĢletme personelinin bu doğrultuda
eğitilmesi sistem tasarımı ile bütünlük sağlanması açısından önem kazanacaktır.
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İNSAN VÜCUDUNUN ISIL TAKLİDİ İLE ODA TİPİ BİR
OPERATİF SICAKLIK ÖLÇERİN TASARIMI, PROTOTİP
İMALATI VE KALİBRASYONU
Fatih EVREN
Birol KILKIŞ

ÖZET
Operatif sıcaklık, insan ısıl konforunu belirleyen temel çevre sıcaklığı olup; giysi türü, kuru-termometre
hava sıcaklığı, çevre yüzey sıcaklıkları, gibi pek çok parametreyi bünyesinde barındırmaktadır. Bu
çalıĢmada oda tipi bir operatif sıcaklık ölçer tasarımı, prototip imalatı ve kalibrasyon deneyleri
yapılmıĢtır. Ġnsan vücudunun ısıl özelliklerini benzeĢtiren bir mini-manken tasarlanıp imal edilmiĢ ve
oluĢturulan algoritma ile operatif sıcaklık ölçümü ile iliĢkilendirilerek cihaz prototipi ortaya çıkarılmıĢtır.
Cihazın kalibrasyonu için ANSI/ASHRAE 138 standardı göz önünde bulundurularak operatif sıcaklığın
kontrol edilebildiği bir deney odası tasarlanıp kurulmuĢtur. Oda içerisinde her bir duvarın yüzey
sıcaklığı ve hava sıcaklığı bağımsız olarak ayarlanarak operatif sıcaklık kontrollü olarak değiĢtirilmiĢ
ve prototip kalibrasyonu yapılmıĢtır. Elde edilen veriler teoriyi doğrular niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: Operatif sıcaklık, Isıl konfor sıcaklığı, Operatif sıcaklık ölçer, Isıl konfor

ABSTRACT
As fundamental determinant of human thermal comfort, operative temperature that consists of many
parameters as clothing type, dry-bulb air temperature, environmental surface temperature. In this
study, a room type operative temperature sensor is designed, prototype is manufactured and
calibration experiments is done. A mini-mannequin is designed which is mimics thermal properties of
human body and an algorithm is developed which is set connection between mini-mannequin and
operative temperature measurement. A test chamber is designed and set up taking into account
ANSI/ASHRAE Standard 138 to calibrate prototype. In order to alter operative temperature under
control, interior wall surface temperature for each wall of the test chamber and dry-bulb air
temperature are adjusted independently. Thus, calibration of prototype is accomplished. Data results
are significantly parallel with applied theory.
Key Words: Operative temperature, Thermal comfort temperature, Operative temperature sensor,
Thermal comfort

GİRİŞ
Operatif sıcaklık insan bedeninin ısıl konforunu belirleyen temel sıcaklık olup, kuru termometre hava
sıcaklığı, çevre yüzeylerinin ortalama ıĢınım sıcaklığı, hava hızı, insanın giysi ve aktivite düzeyini
bünyesinde barındırmaktadır. “ISO 7730 - Isıl Çevre Ergonomisi” ve “ASHRAE 55 - Ġnsanların
Kullandığı Mekânlar Ġçin Isıl Çevre ġartları” standartlarında ısıl konfor, operatif sıcaklık üzerinden
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tariflenmektedir. ġekil 1’de ASHRAE ısıl konfor diyagramı sunulmuĢtur, diyagramda konfor sıcaklığı
bölgesi operatif sıcaklık ile ifade edilmiĢtir.

Şekil 1. Yaz ve kıĢ için ısıl konfor bölgeleri [1].
Günümüzde operatif sıcaklığı ölçebilecek ucuz, basit ve günlük kullanıma uygun bir cihaz
bulunmamakta, ısıl konfor sıcaklığı hava sıcaklığına indirgenerek oda termostatları ile ölçülmektedir.
Bu durum hem ısıl konforu olumsuz etkilemekte hem de HVAC sistemlerinin optimum noktada
çalıĢmasının önüne geçmektedir.
Diğer önemli bir nokta da mevcut standartların ısıl konforu sadece insanın çevresi ile olan ısıl
dengesini niceliksel olarak ele almalarıdır. Oysa insan vücudunun çevresi ile ısıl dengesinin yanında
ekserji kayıpları da dikkate alınmalıdır. ġekil 2’de insan vücudunun ekserji kaybı diyagramı
görülmektedir. Diyagrama göre iç hava sıcaklığı ve ortalama ıĢınım sıcaklığının optimum bir
bileĢkesinde insan vücudunun ekserji kaybı minimum olmaktadır. Diyagramda yer alan bileĢenler aynı
zamanda operatif sıcaklık parametreleridir [2]. Dolayısı ile bir mekânda ısıl konfor ölçümünün operatif
sıcaklık üzerinden yapılabilmesi enerji dengesi bakımından konforu iyileĢtireceği gibi insan vücudunun
ekserji kaybı da dikkate alınabilmiĢ olacaktır.
Tüm bu veriler dikkate alındığında bina otomasyon sistemlerinde kullanılabilecek, ucuz, basit ve yeterli
ölçümü alabilecek bir operatif sıcaklık ölçerin gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
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Şekil 2. Ġnsan vücudu ekserji kaybı diyagramı [2].

TEORİ
Operatif sıcaklık ölçüm ve hesaplama yöntemleri
ġekil 3’te insan vücudunun çevresi ile etkileĢiminin silindirik modeli sunulmuĢtur. Vücutta üretilen
toplam metabolik enerji M ile gösterilmiĢtir. Vücudun enerji üretiminin bir bölümü, çevreye karĢı kas iĢi
olarak harcanabilir. Çevreye karĢı yapılan kas iĢi, W ile gösterilmiĢtir. M-W ile gösterilen net ısıl üretim,
ya depolanarak vücut sıcaklığının artmasına neden olur veya deri yüzeyinden ya da solunum ile
çevreye yayılır. Deriden duyulur ısı geçiĢi, C+R ile gösterilmiĢ olup; ıĢınım, R, ve taĢınım, C, ile
vücuttan toplam duyulur ısı kaybı olarak ifade edilmektedir [1].
Ġnsan vücudunun çevresi ile ısıl denge sağlamak için gerçekleĢtirdiği ıĢınımsal ve taĢınımsal ısı
transferi ile operatif arasındaki bağıntı Denklem 1’de sunulmuĢtur [1];

2

(W/m )

(1)

2

C+R, EB: İnsan vücudundan taşınım ve ışınımla hissedilir ısı kaybı, [W/m ]
tsk: İnsan derisi yüzey sıcaklığı, [°C]
to: Operatif sıcaklık, [°C]
2
Rcl: Giysilerin ısıl direnci, [m K/W]
fcl: Giysi alan çarpanı, 2
h: Toplam ısı geçiş katsayısı, [W/m .K]
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Şekil 3. Ġnsan Vücudu ile Çevrenin Isıl EtkileĢiminin Silindirik Modeli [1].
Denklemde yer alan toplam ısı geçiĢ katsayısı, h, ıĢınımsal ısı geçiĢ katsayısı, hr, ve taĢınımsal ısı
geçiĢ katsayısı, hc’ nin toplamıdır [1].
2

(2)

2

(3)

(W/m .K)
(W/m .K)
2

hr: Işınımsal ısı geçiş katsayısı, [W/m .K]
2

hc: Taşınımsal ısı geçiş katsayısı, [W/m .K]
IĢınımsal ısı transferi katsayısı, hr, normal iç ortam koĢulları için sabit kabul edilebilir. TaĢınımsal ısı
transferi katsayısı ise çeĢitli faktörlere bağlıdır [2].
Operatif sıcaklığın ortamdaki yüzey sıcaklıkları ile iliĢkisi Denklem 4’te sunulmuĢtur [1]. ANSI/ASHRAE
Standart 138’e göre kalibrasyon odası özelinde bu eĢitlik Denklem 5’te sunulan basitleĢtirilmiĢ hali ile
kullanılabilir [3].
(°C)

(4)

(°C)

(5)

tmr: Ortalama ışınım sıcaklığı, [°C]
ta: İç hava kuru termometre sıcaklığı, [°C]
Ortalama ıĢınım sıcaklığını, tmr, ölçmek için; siyah küre sıcaklık probu, kuru termometre hava sıcaklık
probu ve anemometre kullanılabilmektedir. Bu verilerin elde edilebildiği durum için ortalama ıĢınım
sıcaklığı bağıntısı Denklem 6’da sunulmuĢtur [4].

(°C)

(6)
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tg: Siyah küre sıcaklığı, [°C]
Va: Hava hızı, [m/s]
ε : Emisivite (Siyah küre için 0.95), D: Siyah küre sıcaklık probu çapı, [m]
Ortalama ıĢınım sıcaklığı ANSI / ASHRAE Standart 138’de Denklem 7’de görüldüğü Ģekilde verilmiĢtir
[3]. Bu standart, bir mekânın ısıtılması ya da soğutulması için kullanılan panellerin testi ve
kalibrasyonu için gerekli yöntemi içermektedir. Denklem 7’de görülen Apo ve tpo terimleri ANSI /
ASHRAE Standart 138’e göre kalibrasyonu yapılan test panelinin etkin yüzey alanını ve yüzey
sıcaklığını ifade etmektedir. Bu çalıĢmada test paneli bulunmayıp mini-manken test edilmektedir.
Dolayısı ile Apo ve tpo, mini-manken yüzey alanı ve yüzey sıcaklığını ifade etmektedir ve tmr değerine
etkileri ihmal edilebilecek düzeydedir. Bu durum için yeniden düzenleme yapıldığımda Denklem 8 elde
edilmektedir.

(°C)

(7)

(°C)

(8)

2

A1,2,3,4: 1, 2, 3, 4 numaralı kalibrasyon odası duvarlarının iç yüzey alanları, [m ]
2
Ata: Kalibrasyon odası tavanının iç yüzey alanı, [m ]
2
Apo: Test paneli etkin yüzey alanı (ANSI/ASHRAE 138’e göre), [m ]
tpo: Test paneli etkin yüzey sıcaklığı (ANSI/ASHRAE 138’e göre), [°C]
2
Adö: Kalibrasyon odası döşemesi iç yüzey alanı, [m ]
T1,2,3,4: Kalibrasyon odası duvar sıcaklıkları, [°C]
tta: Kalibrasyon odası tavan yüzey sıcaklığı, [°C]
tdö: Kalibrasyon odası döşeme yüzey sıcaklığı, [°C]

TEORİ
Birol KILKIġ’ın “A Dynamic Operative Temperature Sensor for Low-Exergy High Performance
Buildings” adlı çalıĢmasında Denklem 1’deki iliĢki üzerinden çalıĢabilecek bir operatif sıcaklık ölçer
algoritması sunulmuĢtur. ÇalıĢmada insan ile çevresi arasındaki ısı transferini ve ısıl dengeyi
benzeĢtirerek çalıĢabilecek bir mini-manken tasarımı önerilmiĢtir [2].
Mini-manken içerisine bir elektrikli ısıtıcı yerleĢtirilerek, insanın çevresi ile ısıl etkileĢimi sırasında
harcadığı metabolik gücün benzeĢtirilebileceği belirtilmiĢtir. Ayrıca mini-manken içerisine insan vücut
sıvısını temsil edebilecek bir sıvı doldurularak insan ile benzeĢiminin arttırılabileceği ifade edilmiĢtir.
Sunulan konseptte solunum, terleme gibi etkilerin ihmal edilebileceği gibi, bu etkilerin modele dâhil
edilerek modelin iyileĢtirilebileceği vurgulanmıĢtır [2].
Denklem 1’de yer alan Rcl, fcl, ve h terimlerinin test koĢulları altında deney sabitleri olarak alınmasının
mümkün olduğu ifade edilmiĢtir. Bu durumda EB ile to arasındaki iliĢkinin lineer olması gerektiği,
dolayısı ile kalibrasyon deneyleri neticesinde ortaya çıkacak olan kalibrasyon denklemlerinin de lineer
olması gerektiği ortaya konulmuĢtur [2].
ÇalıĢmada, testlerin ANSI / ASHRAE 138 standardının öngördüğü ortam içerisinde yapılabileceği,
testler sırasında manken yüzey sıcaklığının referans değerde sabit tutulması gerektiği ve ölçüm
noktalarının kararlı halde alınması gerektiği ifade edilmiĢtir [2].
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MİNİ-MANKEN TASARIM VE İMALATI
Bu çalıĢmada insan vücudunun ısıl özelliklerini benzeĢtirilebilen bir mini-manken tasarımı ve imalatı
gerçekleĢtirilmiĢtir. Deneyler bu mini-manken kullanılarak yapılmıĢtır. ġekil 4’te mini-manken Ģematik
olarak gösterilmiĢtir.

Şekil 4. Mini-Manken
Mini-manken normal insan boyu ve ağırlığı üzerinden oransal benzeĢim ile tasarlanıp imal edilmiĢtir.
Normal insan boyu 1.73 m ve normal insan kütlesi 70 kg olarak kabul edilmiĢtir. Bu değerlere göre
normal insan vücudunun yüzey alanını hesaplamak için DuBois yüzey alanı formülü kullanılmıĢtır [1].
2

(m )

(9)

2

ADB: DuBois yüzey alanı, [m ]
m: kütle, [kg]
l: boy, [m]
2

Değerler yerine konulduğunda normal insan çıplak yüzey alanı, ADB, 1.83 m olarak bulunmaktadır.
Ġmal edilen mini-mankenin boyu, lm, 12 cm olup, geometrik benzeĢim uygulandığında, mini mankenin
2
yüzey alanının 88 cm olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Mini-manken belirtilen boyut ve alan göz
önünde bulundurularak bakırdan imal edilmiĢtir.
Kafkas ırkı Ġnsan teninin emisivitesi 0,95’tir [5]. Mini-manken yüzeyi belirtilen emisivite değerine yakın
değere sahip olan siyah boya ile boyanmıĢtır.

DENEYLER
Deney Düzeneği
Deneyler tüm iç yüzeyleri ıĢınımsal paneller ile donatılmıĢ özel bir test odasında gerçekleĢtirilmiĢtir.
Test odası ANSI/ASHRAE 138 standardı göz önünde bulundurularak kurulmuĢtur. Oda boyutları 2,5 m
x 3 m x 2, 8 m’dir.
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IĢınımsal ısıtma/soğutma yapabilmek için, tüm duvarlara, zemine ve tavana borular döĢenmiĢtir.
Standartta hissedilir ısıtma/soğutma yapan tavan panellerinin test edilmesi öngörülmüĢ ve bu nedenle
tavanın ısıtılıp soğutulması istenmemiĢtir. Bu çalıĢmada tavana da ısıtma/soğutma boruları döĢenerek
tüm yüzeylerin sıcaklık kontrolü sağlanmıĢtır. ġekil 5’te test odası duvarlarına döĢenen borular
Ģematik olarak gösterilmiĢtir.
ANSI/ASHRAE 138’de test odasının yüzeylerinin 0,9 ya da daha yüksek emisiviteye sahip olması
gerektiği belirtilmiĢtir. Bu çalıĢmada test odası iç yüzeyleri özel bir boya ile boyanarak 0.9 emisivite
değeri elde edilmiĢtir.

Şekil 5. Duvarlara döĢenen boruların yerleĢimi
Test odası içerisinde yüzey sıcaklıklarının birbirlerinden bağımsız olarak kontrol edilebilmesi için 6 zon
oluĢturulmuĢ ve her zon 3 adet otomatik kontrol vanası ile kontrol edilebilecek Ģekilde tasarlanmıĢtır.
Kontrol vanaları aç/kapa kontrollü olup açıp kapama süresi 10 saniyedir.
8 kW kapasiteli bir ısı pompası kullanılarak soğuk su ihtiyacı karĢılanmıĢtır. Sıcak su ise 3 kW
kapasiteli elektrikli kazan kullanılarak elde edilmiĢtir. ġekil 6’da sistemin mekanik tesisat Ģeması
verilmiĢtir.
Oda içerisinde 80 noktaya yerleĢtirilen K tipi ısıl-çift ile duvar yüzey sıcaklıkları ölçülebilmektedir.
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Şekil 6. Mekanik Tesisat ġeması

Hava sıcaklığı ve hava hızı ölçülebilmesi için oda hacminin orta noktasına sıcak tel anemometresi
yerleĢtirilmiĢtir. Aynı konuma bir siyah küre sıcaklık probu yerleĢtirilmiĢtir.
Deneylerin Yapılışı
ÇalıĢmada operatif sıcaklık Denklem 6 ve Denklem 8’ den elde edilen ortalama ıĢınım sıcaklıkları
kullanılarak ayrı ayrı hesaplanmıĢ ve kıyaslanarak deney düzeneği doğrulanmıĢtır. Kalibrasyon odası
içerisinde operatif sıcaklık kontrollü olarak değiĢtirilerek mini-manken yüzey sıcaklığını sabit tutmak
için gerekli güç miktarı belirlenmiĢ ve o andaki operatif sıcaklık değeri, Denklem 5 kullanılarak,
hesaplanmıĢtır.
Operatif sıcaklık ve güç değerleri için en küçük kareler metodu ile doğru denklemleri elde edilmiĢtir. Bu
denklemler üzerinden mini-manken yüzey sıcaklığını sabit tutmak için ısıtıcıya verilen güç miktarı
kullanılarak operatif sıcaklık değeri hesaplanabilmektedir.
Deneylerin yapılıĢı sırasında tüm ölçümler sistem ısıl denge durumuna geldikten sonra alınmıĢtır. Ġki
ölçüm noktası arasında sistemin ve cihazın ısıl dengeye gelmesi için en az 45 dakika ara verilmiĢtir.
ġekil 7’de test odası duvar isimlendirmeleri ve ölçüm noktaları görülmektedir. Tüm mini-mankenler
düĢeyde orta noktada (test odası yüksekliğine göre orta nokta olup, 1,20 m’dir) konumlanmıĢlardır.
Duvara sabitlenmiĢ olan mini-mankenlerin (D1-2, D1-3, D2-1, D3-1) duvar ile arasındaki mesafe tüm
deneylerde sabit olup 15 cm’dir. DO-1 ile isimlendirilen mini-manken oda hacminin orta noktasında
bulunmaktadır.
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Deneyler tüm duvar sıcaklıklarının eĢit ve farklı olduğu durumlarda ayrı olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu
sayede farklı duvar sıcaklıkları altında kalibrasyon eğrilerindeki farklılıklar görülmüĢtür.

Şekil 7. Kalibrasyon Odası Ġçerisinde Mini-Manken Konumları
Deney Sonuçları
Eşit Duvar Sıcaklıkları
Grafik 1’de ölçüm verilerine uydurulan doğrular verilmiĢtir. Grafikte beĢ farklı konumda alınan verilere
uydurulan doğrular yer almaktadır. Bu baĢlık altında ele alınan deneylerde tüm duvar sıcaklıkları
birbirlerine eĢittir. Herhangi bir duvarın ortalama yüzey sıcaklığının, duvar yüzey sıcaklıkları
ortalamasından sapması ± 1,5 °C aralığındadır.
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to- GÜÇ (Eşit Duvar Sıcaklıkları)
40,00
35,00

to[°C]

30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

GÜÇ *W]
R² = 0.9855

R² = 0.9652

D1-2
DO-1

R² = 0.9748
D1-3
Doğrusal (D1-2)

R² = 0.9711
D2-1
Doğrusal (D1-3)

R² = 0.988
D3-1
Doğrusal (D2-1)

Grafik 1. Test Sonuçları (EĢit Duvar Sıcaklıkları)
Grafik 1’de yer alan doğruların denklemleri kullanılarak hesaplanan operatif sıcaklık değerleri Tablo
1’de sunulmuĢtur. Tabloda görüldüğü üzere konumlara bağlı olarak denklemlerden elde edilen operatif
sıcaklık değerlerinin ortalamadan sapması ± 0,5 °C aralığındadır.
Tablo 2. to - P değerleri tablosu

P
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60

Konuma Göre Hesaplanan OT *°C]
D1-2
D1-3
D2-1
D3-1
DO-1
32,93 32,99 33,19 32,76 33,13
31,33 31,38 31,59 31,24 31,58
29,74 29,76 29,99 29,72 30,02
28,15 28,15 28,39 28,20 28,47
26,56 26,53 26,79 26,68 26,92
24,96 24,92 25,20 25,16 25,36
23,37 23,31 23,60 23,64 23,81
21,78 21,69 22,00 22,12 22,26
20,19 20,08 20,40 20,60 20,70
18,59 18,46 18,80 19,08 19,15
17,00 16,85 17,20 17,56 17,60
15,41 15,24 15,61 16,04 16,04
13,82 13,62 14,01 14,52 14,49

Ortalama*
33,00
31,42
29,85
28,27
26,70
25,12
23,55
21,97
20,39
18,82
17,24
15,67
14,09

*Ortalama; Tablo 2’de ilgili satırdaki değerlerin ortalamasını ifade etmektedir.
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Farklı Duvar Sıcaklıkları

to- GÜÇ (Farklı Duvar Sıcaklıkları)

35,00
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25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
0,00

0,50

1,00
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2,00

2,50

GÜÇ *W]
R² = 0,9115
D1-2
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R² = 0,8918
R² = 0,8943
D1-3
Doğrusal (D1-2)

R² = 0,8852
D2-1
Doğrusal (D1-3)

R² = 0,7114
D3-1
Doğrusal (D2-1)

Grafik 2. Kalibrasyon Grafiği (Farklı Duvar Sıcaklıkları)
Grafik 2’de farklı duvar sıcaklıkları altında ölçüm noktaları ve uydurulan doğrular görülmektedir. Bu
2
grafikte yer alan R değerlerinin Grafik 1’de yer alan değerlere nazaran 1’den daha uzak olduğu
görülmektedir. Bu grafikte yer alan ölçüm noktalarında herhangi bir duvar sıcaklığının alan ağırlıklı
ortalama yüzey sıcaklığından sapması 8 °C’ye kadar ulaĢabilmekte olup duvar sıcaklıkları arasındaki
iliĢki rastgele seçilmiĢtir.

SONUÇ
Deneyler sonucunda ortaya çıkan lineer kalibrasyon grafikleri ile teori doğrulanmıĢtır. Prototip yaklaĢık
30 dakika sonra ısıl denge sağlayarak istenilen ölçümü alabilmektedir. Prototipin iyileĢtirilmesi ile
insanın giysi, aktivite düzeyi ve terleme faktörü de ölçüme dâhil edilebilecek bunun yanında ölçüm
süresi kısaltılabilecektir.
2

EĢit duvar sıcaklıkları altında yapılan deneylerde, uydurulan doğruların R değerleri 1’e oldukça
yakındır. Prototip cihazların duvar sıcaklıklarının birbirinden çok farklı olan ortamlarda muhtemel
2
davranıĢını belirleyebilmek için yapılan farklı duvar sıcaklıkları altındaki deneylerde ise R değerleri
beklenilen Ģekilde 1’den uzaklaĢmıĢ olup denklemlerinin kabul edilebilir olduğu düĢünülmektedir.
Yapılan çalıĢma sonucunda bina otomasyonlarına entegre edilerek oda termostatlarının yerini
alabilecek, insan vücudunun ısıl özelliklerini benzeĢtirerek gerçekçi ölçüm alabilen, fiyat bakımından
mevcut termostatlarla rekabet edebilecek bir operatif sıcaklık ölçer cihazın prototipi ortaya çıkarılarak
konsept doğrulaması yapılmıĢtır.
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SİMGELER
A1,2,3,4
ADB
Adö
Apo
Ata
C+R
D
EB
fcl
H
hc
hr
l
lp
m
P
Rcl
T1,2,3,4
ta
tdö
tg
tmr
to
tpo
tsk
tta
Va
ε

2

1, 2, 3, 4 numaralı kalibrasyon odası duvarlarının iç yüzey alanları, [m ]
2
DuBois yüzey alanı, [m ]
2
Kalibrasyon odası döĢemesi iç yüzey alanı, [m ]
2
Test paneli etkin yüzey alanı (ANSI/ASHRAE 138’e göre), [m ]
2
Kalibrasyon odası tavanı iç yüzey alanı, [m ]
2
Ġnsan vücudundan taĢınım ve ıĢınımla hissedilir ısı kaybı, [W/m ]
Siyah küre sıcaklık probu çapı, [m]
2
Ġnsan vücudundan taĢınım ve ıĢınımla hissedilir ısı kaybı, [W/m ]
Giysi alan çarpanı, 2
Toplam ısı geçiĢ katsayısı, [w/m .K]
2
TaĢınımsal ısı geçiĢ katsayısı, [W/m .K]
2
IĢınımsal ısı geçiĢ katsayısı, [W/m .K]
Boy, [m]
Ortalama insan boyu, [cm]
Kütle, [kg]
Mini-manken’ in çevre ile ısıl dengeye gelmek için sarf ettiği güç miktarı, [W]
2
Giysilerin ısıl direnci, [m K/W]
Kalibrasyon odası duvar sıcaklıkları, [°C]
Ġç hava kuru termometre sıcaklığı, [°C]
Kalibrasyon odası döĢeme yüzey sıcaklığı, [°C]
Siyah küre probu ile ölçülen sıcaklık, [°C]
Ortalama ıĢınım sıcaklığı, [°C]
Operatif sıcaklık, [°C]
Test paneli etkin yüzey sıcaklığı (ANSI/ASHRAE 138’e göre), [°C]
Ġnsan derisi yüzey sıcaklığı, [°C]
Kalibrasyon odası tavan yüzey sıcaklığı, [°C]
Hava hızı, [m/s]
Emisivite (Siyah küre için 0.95), -
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MAĞAZALARDA SPOT LAMBALARIN İNSAN ISIL
KONFORUNA ETKİSİNİN TAGUCHİ YÖNTEMİYLE
İNCELENMESİ

Nurullah ARSLANOĞLU
Abdulvahap YİĞİT

ÖZET
Isıl konfor, iklimlendirme uygulamalarında son yıllarda oldukça önem kazanan bir araĢtırma
konusudur. Isıl konforun insan rahatlığı ile ilgisi olduğu gibi, verimlilik üzerinde de etkisinin büyük
olduğu bilinmektedir. Ergonomi ve verimlilik ile ısıl konfor iliĢkisi konusunda çok sayıda çalıĢma
bulunmaktadır. Ġnsan ısıl konforunu etkileyen temel parametreler; ortam hava hızı, hava sıcaklığı,
havanın nemi, insan aktivite oranı, ıĢınım ve giysi olarak verilmektedir. IĢınımın ısıl konfor üzerine
etkisini inceleyen çalıĢmalarda, genelde oda duvar sıcaklıklarının asimetrik etkisi incelenmiĢtir
Mağazalarda yazın iç ortam sıcaklıkları önemli derecede yükselmektedir. Bunun ana sebeplerinden
birisi de spot lambalardır. Estetik açıdan mağazanın ve ürünlerin güzel görünmesi ve mağazanın
estetik görünümünü artırmak amacıyla, spot ıĢıklar aĢırı bir Ģekilde kullanılmaktadır. Bu çalıĢmada,
mağazalarda kullanılan spot lambaların insanların ısıl konforuna olan etkisi taguchi yöntemi
kullanılarak deneysel olarak incelenmiĢ ve mağaza aydınlatılması için optimum sonuçlar önerilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Isıl konfor; Taguchi, Spot lamba

ABSTRACT
Thermal comfort is very important research subject air-conditioning applications in recent years.
Thermal comfort is related to productivity as well as human comfort. There are numerous studies on
the relationship between thermal comfort ergonomics and efficiency.The factors affecting thermal
comfort are ambient air velocity, air temperature, relative humidity, metabolic activity level, radiation
and clothing level. The studies examined the effects of radiation on thermal comfort, usually
asymmetric effect of the chamber wall temperature was investigated. Indoor air temperatures rises
significantly in stores in summer.One of the main reasons for this is spot lamb. The stores and its
products to beatufy for aesthetically using spot lamb extreme. In this study, The effect of the spot lamb
are used in stores on thermal comfort has been studied experimentally using the Taguchi method.
Optimum results are proposed for store clarification for factors that affect thermal comfort significantly.
Key Words: Thermal comfort, Spot lamb, Taguchi

1. GİRİŞ
Isıl konfor son yıllarda oldukça önem kazanan bir araĢtırma konusudur. Isıl konforun insan rahatlığı ile
ilgisi olduğu gibi, verimlilik üzerinde de etkisinin büyük olduğu bilinmektedir. Ergonomi ve verimlilik ile
ısıl konfor iliĢkisi konusunda çok sayıda çalıĢma bulunmaktadır.
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Ġnsan ısıl konforunu etkileyen temel parametreler; ortam hava hızı, hava sıcaklığı, havanın nemi, insan
aktivite oranı, ıĢınım ve giysi olarak verilmektedir. IĢınımın ısıl konfor üzerine etkisini inceleyen
çalıĢmalarda, genelde oda duvar sıcaklıklarının asimetrik etkisi incelenmiĢtir
Mağazalarda yazın iç ortam sıcaklıkları önemli derecede yükselmektedir. Bunun ana sebeplerinden
birisi de spot lambalardır. Estetik açıdan mağazanın ve ürünlerin güzel görünmesi ve mağazanın
albenisini artırmak amacıyla, spot ıĢıklar aĢırı bir Ģekilde kullanılmaktadır.
Özellikle mağazalarda çok kullanılan bu spot lambaların klima soğutma yükü üzerinde önemli etkileri
olduğu bilinmekte ve klima hesaplarında bu spot lambalar hesaba katılmaktadır. Ancak ortam sıcaklığı
konfor sınırları içinde olmakla birlikte sıcak veya soğuk bir yüzeyin, ıĢınım etkisi sebebiyle, ısıl konforu
önemli bir Ģekilde etkilediği de bilinmektedir. Spot lambalar çok sayıda ve dar bir ortamda
kullanıldığında önemli bir ıĢınım etkisi oluĢturmaktadır. IĢınım ısı akısı oluĢturan bu lambalar, özellikle
tavan yüksekliği çok olmayan klasik çarĢı mağazalarında insanlara yakın mesafede bulunmaktadır.
Dolayısıyla insan üzerinde önemli bir ıĢınım ısı akısı oluĢturmakta ve bu da insan ısıl konforunu
etkilemektedir. Bu ıĢınım etkisi sebebiyle, bu tür mağazaların içinde insanlar çok fazla kalmak
istememektedir. AĢağıda ısıl konfor ve taguchi deneysel yöntemi ile yapılmıĢ çalıĢmalarla ilgili literatür
taraması verilmiĢtir.
Yiğit, Olesen ve ark. (1988) tarafından sunulan 16 bağımsız vücut parçası yaklaĢımı çerçevesinde
Fanger ve Gagge modellerini birleĢtirmiĢ ve yeni bir model oluĢturmuĢtur. Bu model vasıtasıyla 16 ayrı
vücut parçası için ısıl ve buharlaĢma dirençlerini hesaplamıĢ, 5 ayrı giysi takımı için toplam ısıl ve
buharlaĢma dirençlerini tayin etmiĢ ve bu değerleri literatürdeki deneysel veriler ile karĢılaĢtırmıĢtır [1].
Todde, hafif aktivite düzeyinde, global ısıl konfor içindeki insanların yerel hava hareketlerine olan
tepkisini deneysel olarak incelemiĢtir. Bahsedilen çalıĢmada cereyanın (draught) etkisi ele alınmıĢ ve
daha önceki çalıĢmalar ile karĢılaĢtırmalar yapılmıĢtır [2].
Havenith ve arkadaĢları, giysi özellikleri ve metabolik ısı üretimi gibi ısıl konforu etkileyen kiĢisel
faktörler üzerinde durmuĢtur. ÇalıĢmada, ısıl konforun değerlendirilmesinde “Ortalama Tahmini Oy
(PMV)” indisinin kullanımının çok yaygın olduğunu ve PMV indisinin en uygun tahmini için ise
metabolik ısı üretimi ve giysi parametrelerinin en doğru Ģekilde bilinmesi gerektiğini vurgulamıĢlardır.
[3]
Olesen ve Parsons, çoğunlukla yerel konforsuzluğa yol açan cereyan (draught), dikey hava sıcaklığı
farkı, zemin sıcaklığı ve ıĢınım asimetrisi gibi konuları da içerecek Ģekilde ısıl konfor ile ilgili varolan
ISO standartlarını ve devam eden çalıĢmaları açıklamıĢtır[4].
Arens ve arkadaĢları, üniform ısıl Ģartlara maruz bıraktığı deneklerin, tüm vücut ve yerel vücut
parçaları bazında ısıl duyumlarını ve konfor algılarını sorgulamıĢtır. ÇalıĢmada, yerel vücut parçaları
için ısıl duyum ve konforun büyük değiĢiklikler gösterdiği belirtilmektedir[5]. Arens ve arkadaĢları ise 3
saatlik bir periyotta, vücut parçası bazında ısıtma ve soğutmaya maruz bıraktıkları denekleri
incelemiĢlerdir. Böylece çalıĢmada, tüm vücut ve 19 yerel vücut parçası için, deri sıcaklıkları, kor
sıcaklıkları, ısıl duyum ve konfor cevapları toplanmıĢtır[6].
Atmaca ve Yiğit, 2 bölmeli 16 parçalı Gagge modeli vasıtasıyla hazırlanan simülasyon ile ısıl ortam
bağıl neminin deri sıcaklığı ve ıslaklığı üzerine etkisini teorik olarak incelemiĢtir[7].
Arslanoğlu ve arkadaĢları Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Isı tekniği laboratuvarında
Ģartlandırma odasında yaptığı deneylerde farklı Ģartlandırma koĢullarında deneyler yapılmıĢ olup
deneklerin kuru halleri için(terli değil) ense deri yüzey sıcaklıklarının zamana bağlı değiĢimleri grafik
halinde sunulup ve tüm deneyler sırasında deneklerin bulundukları ortamdan hissettikleri ısıl duyumda
sorgulanmıĢtır[8].
Taylan, askeri bir fabrikada yakılan üç tip kimyasal maddenin günlük yakılan toplam miktarı maksimize
edilmeye çalıĢılmıĢ ve problemin çözümü için Taguchi yönteminden faydalanılmıĢtır. Uygulamada
amaca uyan faktör ve seviyeler belirlenerek uygun ortogonal dizin seçilmiĢ ve deneyler 3‟er kez tekrar
edilmiĢtir. Deney sonuçları, S/G Oranına göre hesap tablosu uygulanmıĢ varyans analizi ve Taguchi
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Yakut ve arkadaĢları taguchi deneysel tasarımı metodu kullanarak hekzagonal kanatlara sahip bir
eĢanjörün optimum dizayn parametrelerini belirlemiĢlerdir.[10]
Bu çalıĢmada, mağazalarda kullanılan spot lambaların insanların ısıl konforuna olan etkisi taguchi
yöntemi kullanılarak deneysel olarak incelenmiĢ ve mağaza aydınlatılması için optimum sonuçlar
önerilmiĢtir.

2.DENEYSEL METODOLOJİ
Deneyler 2014 yaz aylarında Makine Mühendisliği Bölümü Isı Tekniği laboratuvarında bulunan eni,
boyu ve yüksekliği sırasıyla 1.9 m, 3.7 m ve 2.4 m olan Ģartlandırma odasında yapılmıĢtır.
ġartlandırma odasının tavanına mağazalarda aydınlatma için daha çok tercih edilen halojen ampüller
için spot yuvalar açılmıĢtır. ġartlandırma odasındaki mevcut 3450 W soğutma kapasitesindeki klima,
nemlendirici ve nem alıcı vasıtasıyla Ģartlandırma odasının nemi, sıcaklığı ve ortamdaki hava hızı
değerleri sabitlenebilmekte ve mevcut ölçüm cihazları ile ölçülebilmektedir.
Deney kapsamında denekler Ģartlandırma odasında ayakta ve oturur pozisyonda bir mağaza içinde
gibi iklimlendirme odasında sabit bir Ģekilde tutulmuĢtur. ġartlandırma odası sıcaklığı, bağıl nemi ve
deneğin sırt bölgesi hizasındaki hava hızı, ġekil 1‟ de verilen 6 kanallı Testo 454 veri toplama cihazı ile
ölçülerek, belli aralıklarla kaydedilmiĢtir. Hız ölçüm probu ġekil 1.-(a) dan görülmektedir. Hız probu 0
m/s ile 20 m/s arasında ölçüm yapabilmektedir. Bu probun, 0 m/s ile 2 m/s ölçüm aralığında
hassasiyeti ±0.03 m/s iken 2 m/s ile 20 m/s aralığında hassasiyeti ±0.2 m/s‟ dir.

Şekil 1. Testo 454 veri toplama cihazı (a) hava hızı ölçüm probu (b) ortam sıcaklığı ve bağıl nem
ölçüm probu
Yine her 15 dakikada bir kaydedilen sıcaklık ve nem ölçümlerinde kullanılan probda ġekil 2.-(b)‟ de
gösterilmektedir. Bu prob, %0 ile %100 bağıl nem aralığında ölçüm yapabilmektedir. %0 ile %9.9 bağıl
nem aralığında hassasiyet ±%2, %10 ile %90 bağıl nem aralığında hassasiyet ±%1 iken %90.1 ile
o
o
%100 bağıl nem aralığında hassasiyet ±%2 kadardır. Bu prob ile -20 C ile +70 C arasında sıcaklık
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ölçümü de yapılabilmektedir. -20 C ile -10.1 C sıcaklık aralığında hassasiyet ±0.5 C, -10 C ile +50
o
o
o
o
C sıcaklık aralığında hassasiyet ±0.4 C iken +50.1 C ile +70 C sıcaklık aralığında hassasiyet ±0.5
o
C‟ dir.
Deneyler esnasında oda içerisindeki yerel sıcaklık ve bağıl nem değerlerindeki değiĢimin ihmal
edilebilir mertebelerde olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca Ģartlandırma odası laboratuvar ortamında olduğu
için direkt güneĢ ıĢınımı da almamaktadır.
Daha öncede belirtildiği gibi, deneyler sırasında denekten sıcaklık ölçümleri alınmıĢtır. Sıcaklıklar
deneğin vücuduna bağlanan termokupl vasıtasıyla ense ve omuz, kol, baĢtan ölçülmüĢtür.
Termokupllarda Hioki marka dataloggera bağlıdır. Datalogger bir saniyede bir ölçüm almaktadır.
Deneyler sırasında deneklerden yazlık erkek giyimi olarak isimlendirilen giysi takımının giyilmesi
istenmiĢtir. Bu giysi takımı pamuklu iç çamaĢırı ve çorap ile polyester ve pamuk karıĢımı pantolon ve
o
tiĢört den oluĢmaktadır. Deneyler konfor Ģartlarında; 24 C ortam sıcaklığında %50 bağıl nem ve 0.2
m/s iç ortam hava hızında yapılmıĢtır.
Dr. Genichi Taguchi tarafından geliĢtirilen taguchi yöntemi, değerlendirebilmek için S/G oranı olarak
bilinen bir istatistiksel performans ölçüsü kullanılır. Deneylerden elde edilen sonuçlar sinyal/gürültü
oranına (S/G) çevrilerek analiz yapılır. S/G oranındaki S sinyal faktörünü, G ise gürültü faktörünü
belirtmektedir. Sinyal faktörü sistemden alınan gerçek değeri, gürültü faktörü ise deney tasarımına
katılamayan fakat deney sonucuna etkisi olan faktörleri belirtmektedir. Gürültü kaynakları, elde
edilmek istenen performans karakteristiklerinin hedef değerden sapmasına sebep olan tüm
değiĢkenlerdir. O halde S/G oranındaki gürültü faktörlerini ifade eden G değeri ne kadar küçük olursa
istenen hedef değere o kadar yaklaĢılmıĢ olur. Taguchi yönteminde amaç S/G oranının maksimize
etmektir. Literatürde pek çok S/G oranı bulunmaktadır. Ancak bu çalıĢmada vücuttaki sıcaklık artıĢı
için “en küçük en iyi” (1) kriteri kullanılmıĢtır.

burada Y performans karakteristik değerini (sıcaklık artıĢı), n ise Y değerlerinin sayısını ifade
etmektedir. Uygulamada amaca uyan faktör ve seviyeler belirlenerek uygun ortogonal dizin olarak L 8
seçilmiĢ ve deneyler 4‟er kez tekrar edilmiĢtir. Tablo 1 de seçilen faktörler ve seviyeleri ve taguchi
deney tasarımı metodu verilmiĢtir.
Tablo 1.Taguchi L8 ortogonal dizimi, seçilen faktörler ve seviyeleri
KIYAFET
SİYAH TİŞÖRT

DURUŞ
AYAKTA

SİYAH TİŞÖRT

OTURURKEN

BEYAZ TİŞÖRT

AYAKTA

BEYAZ TİŞÖRT

OTURURKEN

5
6
7

LAMBA CİNSİ
HALOJEN
AMPUL(REFLEKTÖRLÜ)
75 W
HALOJEN
AMPUL(REFLEKTÖRLÜ)
75 W
HALOJEN
AMPUL(REFLEKTÖRLÜ)
75 W
HALOJEN
AMPUL(REFLEKTÖRLÜ)
75 W
HALOJEN AMPUL 70 W
HALOJEN AMPUL 70 W
HALOJEN AMPUL 70 W

SİYAH TİŞÖRT
SİYAH TİŞÖRT
BEYAZ TİŞÖRT

AYAKTA
OTURURKEN
AYAKTA

8

HALOJEN AMPUL 70 W

BEYAZ TİŞÖRT

OTURURKEN

DENEY SAYISI
1

2

3

4
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Bu çalıĢmada 3 faktör seçilmiĢ, bunlar; lamba cinsi, deneğin kıyafeti ve deneklerin iklimlendirme
odasındaki duruĢudur. Her bir faktörün 2 seviyesi vardır.

3.DENEY BULGULARI
Vücut sıcaklığındaki artıĢı gözlemleyebilmek için, denekler iklimlendirilmiĢ odaya girdikleri zaman ilk
15 dakika halojen lambalar kapalı vaziyette durmaktadır. Bu Ģekilde ilk 15 dakika vücuttan sıcaklık
ölçümü alınmaya baĢlanıp, vücut ısıl dengeye geldikten sonra, lambaları açıp 30 dakikada bu Ģekilde
vücuttan sıcaklık ölçümü alınmıĢtır. Böylece sıcaklık artıĢları belirlenmiĢ oldu.
Tablo 2. Vücut sıcaklık artıĢ değerleri ve S/G oranları, standart sapma değerleri

1
2
3
4
5
6
7

SICAKLIK ARTIŞI (
C)
0.93500
1.14247
0.77143
0.77420
0.27000
0.45549
0.08198

8

0.20967

DENEY SAYISI

O

S/G ORANLARI

STANDART SAPMA

0.5367
-1.6175
1.9845
2.1469
9.8119
6.3050
21.4029

0.112714
0.441240
0.225401
0.118826
0.205021
0.188605
0.026297

12.4205

0.133227

Tablo 2 „de her bir deneydeki sıcaklık artıĢ miktarlarının ortalaması S/G oranları ve standart sapmaları
verilmiĢtir. En yüksek sıcaklık artıĢı taguchi deney tasarımında bulunan 2.sırada bulunan deneylerde
gerçekleĢmiĢtir. Reflektörlü halojen lamba kullanımında siyah kıyafet giyen oturan deneklerin
vücutlarında en yüksek sıcaklık artıĢı görülmüĢtür. Tablo 3 de her faktörün seviyesine göre S/G oranı
verilmiĢtir. Her zaman için S/G yüksek olması istendiğinden yüksek değerler optimum değerlerdir.
Tablo 3. Sıcaklık artıĢları için S/G oranları

SEVİYE
1
2
DELTA
RANK
a=optimum seviye

S/G ORANLARI
LAMBA CİNSİ
KIYAFET
0.7627
3.7590
A
A
12.4851
9.4887
11.7224
5.7297
1
2

DURUŞ
A
8.4340
4.8137
3.6203
3

S/G oranlarına baktığımızda lamba cinsi olarak 2.seviyede yüksek olduğunu görüyoruz, diğer bir faktör
olan kıyafet seçiminde de 2.seviyesinde S/G en yüksek olduğunu görüyoruz, duruĢ faktöründe
1.seviyede S/G daha yüksek olduğu görülmektedir. Optimum seviyeler olarak yani sıcaklık artıĢının en
düĢük olduğu durum lamba cinsinin reflektörsüz halojen ampul, denek kıyafetinin beyaz, deneğin
duruĢunun ayakta olduğu durumdur. Optimum sonuçlar bizim yaptığımız deneyler arasında olduğu için
doğrulama deneyi yapılmasına gerek kalmadı.
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4. SONUÇLAR
Yapılan deneysel çalıĢmadan aĢağıdaki sonuçlar çıkabilir.





Halojen reflektörlü lambaların vücut sıcaklığını daha çok arttırdığı görülmüĢtür. Aydınlatma için
bu tür halojen lamba kullanan mağazalar veya ofisler reflektörlü halojen ampul yerine
reflektörsüz halojen ampul tercih etmeliler, bu özellikle çalıĢanların hissettikleri ısıl konfor
memnuniyeti açısından önemlidir, ısıl konfor açısından kendini iyi hisseden bir çalıĢanın iĢ
verimliliği de yüksek olacaktır.
Aydınlatılması halojen ampullerle yapılan mağazalarda veya ofislerde çalıĢan insanların yazın
kıyafetlerini açık renkte olması vücut sıcaklıklarındaki artıĢı düĢürecek, dolayısıyla çalıĢanların
ısıl konfor açısından daha memnun olmasını sağlayacaktır.
Deneyler klimalı bir ortamda yapıldığı için ayakta duran insanlara klimanın etkisi daha fazla
olmaktadır. Bundan dolayı ayakta duran insanların vücutlarında sıcaklık artıĢları daha azdır
ve kendilerini daha konforlu hissetmektedirler.
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ÖZET
Isıtma ve soğutma insanın en temel ihtiyaçlarındandır. Enerji verimliliği bilinci artmakla birlikte
yaĢanılan ortamların konfor Ģartlarının arttığına da Ģahit oluyoruz. GeliĢen yapı teknolojileri ile paralel
geliĢen mekanik tesisat sektörü de bu konfor ihtiyacını yerine getirecek çalıĢmalar yapmaktadır.
Ortamların soğutulması için yaygın olarak kullanılan klima veya fan coil sistemleri soğutulmuĢ havayı
ortama direkt olarak verdiği için ortamda oluĢan hava akımı insanları rahatsız edebilmektedir. Hava
hızlarını ayarlamak, çözüm olarak sunulmakla birlikte pratikte bunu yapmak ve sürekliliğini sağlamak
genellikle zordur. Yapılan çalıĢmalarda, yapının kütle ısısını kontrol ederek çalıĢan ısıtma ve soğutma
uygulamalarının, insanların bekledikleri konforu sağladığı tespit edilmiĢtir.
Coğrafi konuma göre sadece ısıtma, sadece soğutma ve hem ısıtma hem soğutma ihtiyacı önem
kazanmaktadır. Türkiye’nin de bulunduğu, ekonomik zenginliğe sahip kuzey yarım küre hem ısıtma
hem de soğutma ihtiyacının olduğu bir bölgedir. Isıtma genellikle fosil yakıtlar ile sağlanmakta
soğutma ise genellikle elektrik enerjisi ile sağlanmaktadır. Hava kaynaklı veya toprak kaynaklı ısı
pompalarının geliĢmesiyle ve enerji verimliliğinin öneminin her geçen gün daha iyi anlaĢılması ile
birlikte, ısıtma ve soğutma sistemleri “ düĢük sıcaklıkla ısıtma yüksek sıcaklıkla soğutma “ kavramı ile
tanıĢmıĢtır. Aslında düĢük sıcaklıkla ısıtma, bilinen yerden ısıtma uygulamalarıdır. Farklı olan ise
yüksek sıcaklıkla soğutma sistemidir. Fan-coil, klima gibi soğutma sistemlerinden asıl farkı oluĢturan
ise soğutucu akıĢkan sıcaklığıdır. Soğutma çevrimi ile çalıĢan sitemlerde evaporatörler genellikle 5 – 7
°C mertebelerinde akıĢkan giriĢ sıcaklıkları ile çalıĢmaktadır. Yerden soğutma da ise 15 - 20 °C
mertebeleri yeterli olmaktadır. Bu sıcaklıkları belirleyen en önemli faktör ortamda oluĢan nemdir.
Anahtar Kelimeler: Yerden soğutma, yerden serinletme, tavandan soğutma

ABSTRACT
In this study, experimental investigation of radiant floor cooling system will be explained. Heating and
cooling are the most basic of human needs. That increases the comfort of the living environment
conditions, but we are also aware about increased energy efficiency. Developing construction
technologies developed in parallel with the mechanical installation sector has also been working to
fulfill this need for comfort. Air flow that occurs in the environment because it is cooled with air
conditioning or fan coil systems are widely used to cool the ambient air environment may disturb
people directly. To adjust the air speed, but presented as a solution together is often difficult in
practice to do so and to ensure continuity. In this study, the structure of the working masses by
controlling the temperature of the heating and cooling applications, has been found to provide the
comfort that people expect. Geographical location is important by only heating, only cooling and both
heating and cooling needs. Turkey is also found in the northern hemisphere with the economic
prosperity of a region where both heating and cooling needs. Heating is usually provided with fossil
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fuels and the cooling is provided with electric power. With air sourced or ground sourced heat pumps
and a better understanding of the development of the importance of energy efficiency, humanity is
acquainted the heating and cooling systems as "low temperature to high temperature heating and
cooling". In fact, low-temperature heating is known as underfloor heating applications. The high
temperature cooling system, which is different. Fan-coil, forming the main difference is the fluid
temperature of the cooling systems such as air conditioning refrigerant. Working in the refrigeration
cycle system evaporators generally in the range of 5 - 7° C has been working with the fluid inlet
temperatures. In place of cooling from 15 to 20° C range is sufficient. At this temperature, moisture
can form is the most important factor determining environment.
Key Words: Underfloor cooling, radiant cooling,

1. GİRİŞ
Bu çalıĢmada yerden soğutma sistemi deneysel olarak incelenerek, hangi parametrelerin hangi
sonuçları etkilediğini görmek amaçlanmıĢtır. Ayrıca elde edilecek deney sonuçları ile daha önce
yapılmıĢ analitik hesapları karĢılaĢtırmak hedeflenmiĢtir. Bunun için öncelikle ASHRAE Handbook da
bulunan analitik hesaplar ve bu hesaplamalar sonucu elde edilmiĢ grafik incelenmiĢtir. Daha sonra
deney odası planlanmıĢtır. Deney odası yapımı bitirilerek deneyler yapılmıĢtır. Deney sonuçları ile
analitik hesap sonuçları karĢılaĢtırılmıĢtır. Sonuçlar üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda
yerden soğutma sistemi için çalıĢma sıcaklık aralıkları belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Ayrıca ileride
yapılacak çalıĢmalara yol gösterebilecek yönlendirmeler tespit edilmiĢtir.

2. ANALİTİK HESAP YÖNTEMİ
Yapılacak deneylere temel teĢkil edecek analitik hesaplamalar ve formüller ASHRAE Handbook’dan
alınmıĢtır. Buradaki hesaplar temel olarak ortalama akıĢkan sıcaklığı, iç ortam sıcaklığı, soğutulan
yüzey sıcaklığı ile pasif yüzeylerin ağırlıklı ortalama sıcaklığı ( AUST ) değerlerine bağlı olarak
yapılmıĢtır. Ayrıca aktif yüzeyin ısıl dirençleri de hesaba katılmıĢtır. Bu dirençler dört etkene bağlı
değiĢmektedir. Tüm bu hesaplar sonucunda parametre değiĢimlerine bağlı olarak aktif yüzeyden
alınabilecek ısı akısı belirlenmektedir. Analitik hesaplamalarda kullanılan formüller:

ru
rp
rs
rt
rc
M
Do
Di
kp
ks
kt
kc

::

2

Karakteristik toplam ısıl direnç ( m .K/W )
2
:: Yüzeyi oluĢturan ana kütleden kaynaklanan ısıl direnç ( m .K/W )
:: Boru ve yüzey arasındaki bağlantıya bağımlı ısıl direnç ( m.K/W )
:: Borudan kaynaklanan ısıl direnç ( m.K/W )
2
:: Yüzey üzerindeki malzemenin ısıl direnci ( m .K/W )
:: Aktif yüzeyde kullanılan boru eksen aralığı ( m )
:: Boru DıĢ Çapı ( m )
:: Boru DıĢ Çapı ( m )
:: Ana kütlenin ısı iletim katsayısı ( W/m.K )
:: Boru ile ana kütle arasındaki malzeme ısı iletim katsayısı ( W/m.K )
: : Boru malzemesinin ısı iletim katsayısı ( W/m.K )
:: Yüzey kaplama malzemesinin ısı iletim katsayısı ( W/m.K )
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td
: Boru dıĢ yüzey sıcaklığı ( °C )
ta
: Ġç Ortam Sıcaklığı ( °C )
tw
: Ortalama akıĢkan Sıcaklığı ( °C )
tp
: Soğutulan yüzeyin Sıcaklığı ( Aktif Yüzey ) ( °C )
Aust : Soğutulmayan diğer yüzeylerin Sıcaklıklarının ağırlıklı ortalaması ( °C )
qu : Aktif yüzeyden alınan ısı akısı ( W/m² )
2W : Boru net aralığı , 2W=M-Do, ( m )
: Boru demeti verimi,

Şekil 1. Yer ve tavan panelleri için duyulur ısıtma ve soğutma tasarım grafiği.
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3. DENEY DÜZENEĞİ
Bu çalıĢma için 280 x 230 x 250 cm boyutlarında bir deney odası kurulmuĢtur. Odanın duvarları
arasına eps malzemeden imal edilmiĢ izolasyon konulmuĢtur. Tüm duvarları, tabanı ve tavanı özel
izolasyon kullanılarak içten izole edilmiĢtir. Bu izolasyonun içerisine, iç yüzeyi odaya bakacak Ģekilde
16 X 2,2 mm ölçüsünde Pe-Xa ( Polietilen hammaddeli borunun kimyasal yöntemlerle çapraz bağlar
ile sağlamlaĢtırılarak yüksek basınç ve sıcaklığa dayanıklı hale getirilmesi ) borular döĢenmiĢtir. Boru
ile izolasyon arasında özel form verilmiĢ alüminyum levhalar kullanılmıĢtır. Ayrıca tüm bu iç yüzeyler
borulara ve alüminyum levhalara temas edecek Ģekilde ince ve boyalı bir alüminyum levha ile
kaplanmıĢtır. Boya ıĢınım için ideal renk olan koyu mavi seçilmiĢtir. Tüm iç yüzeylere belirli aralıklarla
termokupl sensörler yerleĢtirilmiĢtir. Büyük duvarlarda, tavanda ve tabanda 16 adet, küçük duvarlarda
12 adet olmak üzere toplam 80 adet sensör kullanılmıĢtır. Ayrıca iç hava nemini, ortam sıcaklığını
ölçümü için yüksek hassasiyetli sensörler kullanılmıĢtır. Sistemin içerisinde akıĢkan olarak su
kullanılmıĢtır. Hava kaynaklı 8 kw ısı gücünde bir ısı pompası ile soğutma ve ısıtma yapılarak
akümülasyon tankı ile soğuk su depolanmıĢtır, boyler ile sıcak su depolanmıĢtır. Ayrıca boyler
sıcaklığını arttırmak için termostat kontrollü bir elektrikli ısıtıcı kullanılmıĢtır. Deney odasının
yüzeylerinde bulunan boruların içerisine verilecek akıĢkanın sıcaklığını ayarlayabilmek için ısıtma ve
soğutma hatlarında ayrı ayrı üç yollu vana ve sirkülasyon pompası kullanılmıĢtır. Yine bu iki ısı
devresinde tüketilen enerjiyi ölçmek üzere M-Bus çıkıĢlı, dijital ekranlı ultrasonik kalorimetreler
kullanılmıĢtır. GidiĢ ve dönüĢ akıĢkan sıcaklıkları, debileri bu cihazlardan ölçülerek bilgisayara
aktarılmıĢtır. Deney odası içerisinde ve tüm yüzeylerde bulunan sensörlerden gelen sıcaklık bilgisi
data kaydedici cihazlar yardımı ile bilgisayarda toplanmıĢtır. Sistemde her altı yüzey için üç adet
olmak üzere toplam on sekiz adet üç yollu vana kullanılarak tüm yüzeylerin farklı anlarda farklı
sıcaklıkta olabilmesi sağlanmıĢtır. Bunun için sensörlerden gelen bilgiler her bir yüzey için ayrı ayrı
değerlendirilmiĢ, istenilen sıcaklığa gelene kadar ısıtma veya soğutma hattının üç yollu vanalarına
röleler yardımıyla kumanda edilerek ayarlanan sıcaklığa gelmesi sağlanmıĢtır.

Şekil 2. Deney odası akıĢkan devresi Ģeması

Resim 1. Deney odası iç yüzeyler ve üç yollu vanalar
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4. DENEY SONUÇLARI
Farklı parametleri değiĢtirerek yapılan deneysel çalıĢmada elde edilen veriler, data kaydediciler
vasıtasıyla hafızaya alınmıĢtır. Yüzey sıcaklıklarının sürekli rejime ulaĢması deney zamanını oldukça
uzatmıĢtır. Datalar durağan hale geldiklerinde veriler okunmuĢ ve tablolara iĢlenmiĢtir. On adet deney
yapılmıĢtır.

Tablo 1. Analitik hesaplar sonucu çıkan değerler
xc
kt
kc
M
rp
rc
rs
rt
ru
Do
s
Di
2W
td
f
nu
f*w
tw analitik

0,0010
0,3800
237,00
0,1250
3,376E-06
4,219E-06
0,0100
0,1347
0,0181
0,0160
0,0022
0,0116
0,1090
19,084
3,9539
0,9848
0,2155
13,65

0,0010
0,3800
237,00
0,1250
3,376E-06
4,219E-06
0,0100
0,1347
0,0181
0,0160
0,0022
0,0116
0,1090
19,007
3,5663
0,9876
0,1944
14,35

0,0010
0,3800
237,00
0,1250
3,376E-06
4,219E-06
0,0100
0,1347
0,0181
0,0160
0,0022
0,0116
0,1090
19,411
3,5020
0,9880
0,1909
14,75

0,0010
0,3800
237,00
0,1250
3,376E-06
4,219E-06
0,0100
0,1347
0,0181
0,0160
0,0022
0,0116
0,1090
19,509
3,5365
0,9878
0,1927
14,93

0,0010
0,3800
237,00
0,1250
3,376E-06
4,219E-06
0,0100
0,1347
0,0181
0,0160
0,0022
0,0116
0,1090
19,385
3,9231
0,9850
0,2138
14,12

0,0010
0,3800
237,00
0,1250
3,376E-06
4,219E-06
0,0100
0,1347
0,0181
0,0160
0,0022
0,0116
0,1090
19,802
3,6563
0,9870
0,1993
14,91

0,0010
0,3800
237,00
0,1250
3,376E-06
4,219E-06
0,0100
0,1347
0,0181
0,0160
0,0022
0,0116
0,1090
19,788
3,8749
0,9854
0,2112
14,65

0,0010
0,3800
237,00
0,1250
3,376E-06
4,219E-06
0,0100
0,1347
0,0181
0,0160
0,0022
0,0116
0,1090
19,451
4,3348
0,9818
0,2362
13,86

0,0010
0,3800
237,00
0,1250
3,376E-06
4,219E-06
0,0100
0,1347
0,0181
0,0160
0,0022
0,0116
0,1090
19,032
4,5383
0,9801
0,2473
13,24

0,0010
0,3800
237,00
0,1250
3,376E-06
4,219E-06
0,0100
0,1347
0,0181
0,0160
0,0022
0,0116
0,1090
17,956
2,5256
0,9937
0,1376
14,68

Tablo 2. Deneyler sonucu çıkan değerler
DUVAR 1
DUVAR 2
DUVAR 3
DUVAR 4
TAVAN
DOSEME
t_p
ORTAM SICAKLIGI
t_a
Nem
Su_ust
SU_alt
Debi
SU SICAKLIGI t_w
Delta T
Q_hesaplanan
q (w/m2)
t_a-AUST
t_p - t_a
t_a - t_w
AUST(HARİÇ)

-

25,50
25,60
25,60
24,50
25,30
19,20
25,10
21,80
15,05
14,35
0,27
14,70
0,70
0,19
29,35
0,22
5,90
10,40
25,32

-

25,00
25,30
25,50
24,80
25,20
19,10
24,70
22,40
13,80
13,20
0,27
13,50
0,60
0,16
25,16
0,47
5,60
11,20
25,17

-

25,60
29,30
25,50
25,60
25,30
19,50
24,90
22,20
14,60
14,00
0,27
14,30
0,60
0,16
25,16
1,29
5,40
10,60
26,19

-

25,70
30,30
25,70
25,50
25,20
19,60
25,20
22,00
14,60
14,01
0,27
14,31
0,59
0,16
24,74
1,20
5,60
10,90
26,40

-

25,60
30,00
25,40
25,40
25,60
19,50
25,50
21,10
14,69
13,62
0,17
14,16
1,07
0,18
28,41
0,82
6,00
11,35
26,32

-

25,70
30,00
25,20
25,10
25,60
19,90
25,50
20,90
14,93
13,94
0,17
14,44
0,99
0,17
26,44
0,74
5,60
11,07
26,24

-

27,70
29,50
25,70
25,60
25,70
19,90
25,90
20,00
14,37
13,35
0,18
13,86
1,02
0,18
27,72
0,91
6,00
12,04
26,81

-

31,00
30,00
26,00
25,40
25,30
19,60
26,50
19,80
15,01
13,90
0,18
14,46
1,11
0,19
30,16
1,08
6,90
12,05
27,58

-

28,60
28,30
25,80
25,10
25,00
19,20
26,50
19,70
14,72
13,57
0,18
14,15
1,15
0,20
31,25
0,08
7,30
12,36
26,58

20,20
19,70
25,00
23,60
19,90
18,00
22,00
25,50
14,45
13,80
0,18
14,13
0,65
0,11
17,66
0,28
4,00
7,88
21,72

13,24
14,15

14,68
14,13

Tablo 3. AkıĢkan sıcaklığının analitik ve deneysel sonuçlarını kıyaslama
tw analitik
tw deneysel

13,65
14,70

14,35
13,50

14,75
14,30

14,93
14,31

14,12
14,16

14,91
14,44

14,65
13,86

13,86
14,46
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Grafik 1. Deney sonucu elde edilen değerleri kıyas grafiği 1
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Grafik 2. Deney sonucu elde edilen değerleri kıyas grafiği 2
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Grafik 3. AkıĢkan sıcaklığı için deney sonucu ile analitik hesap sonucu kıyaslaması
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Grafik 4. AkıĢkan sıcaklığı için deney sonucu ile analitik hesap sonucu kıyaslaması
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SONUÇ
Yapılan deneyler sonucunda analitik hesaplamalara yakın değerleri elde edilmiĢtir. AkıĢkan sıcaklığı
düĢürülerek yüzeyden daha fazla ısı akısı olmaktadır. Ġç ortam sıcaklığına bağlı olarak bağıl nemin
değiĢimi izlenmiĢtir. Nem oranı yüksek bölgeler için minimum akıĢkan gidiĢ sıcaklıkları tespit edilebilir.
Deney sayıları arttırılarak daha hassas sonuçlar elde edilmesi gerekmektedir. Ġleride yapılabilecek
çalıĢmalarda farklı döĢeme malzemelerinin ( parke, halı vb. ) ve boru aralıklarının değiĢiminin
sonuçları nasıl etkilediği araĢtırılabilir.
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ÖZET
Ġç hava kalitesi ve ısıl konfor Ģartları, kapalı ortamda yapılan aktivitelerin performansını önemli oranda
etkilemektedir. Özellikle eğitim faaliyetleri söz konusu olduğunda olumsuz iç hava koĢulları,
odaklanma kaybı, öğrenme güçlüğü, sağlık açısından yaĢanabilecek sorunlar gibi önemli sonuçları
ortaya çıkarabilmektedir. Bu çalıĢmada, Ġzmir‟de bulunan çeĢitli üniversitelerdeki dersliklerin ısıl konfor
Ģartları önceden belirlenen süreler boyunca sıcaklık ve bağıl nem değerleri üzerinden incelenmiĢtir. Bu
dersliklerdeki sıcaklık ve bağıl nem değerleri veri kayıt cihazları ile düzenli olarak kaydedilmiĢtir. Ders
sonunda öğrencilere anket uygulanmıĢ, iç ortam sıcaklığı ve bağıl nem değiĢimlerinin kendileri
üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik soruları cevaplamaları beklenmiĢtir. Veri kayıt cihazlarından
elde edilen sonuçların ASHRAE-55 Standardı‟na göre mukayese edilmesi ile ortaya çıkan bulgular,
anket sonuçları ile iliĢkilendirilmiĢtir. Yapılan çalıĢma sonucunda elde edilen sonuçların istatistiksel
değerlendirmesi yapılarak dersliklerdeki havalandırma sistemlerine yönelik tasarım çalıĢmalarına yön
vermesi ve dersin iĢlenme ortamı ile ders verimi arasındaki iliĢkiyi inceleyen diğer çalıĢmalar
açısından yol gösterici bir basamak olması öngörülmüĢtür.
Anahtar Kelimeler: Isıl konfor, üniversite, derslik, anket.

ABSTRACT
Indoor air quality and thermal comfort can affect the performance of indoor activities. Moreover, indoor
environment may cause discomfort, cognition issue, loss of concentration and even some health
diseases especially when educational activities are of interest. In this study, some classrooms in the
state universities of Ġzmir were investigated measuring and logging the dry-bulb temperature and
relative humidity for approximately a month. Students were asked to answer the questionnaires in
order to better understand the effect of thermal comfort on them. The data obtained from data loggers
were first evaluated with ASHRAE-55 Standard, and later associated with the results of
questionnaires. As a result, it was foreseen that the outcomes of this study might enlighten and
contribute to the further studies regarding the HVAC system design and indoor air quality of university
classrooms.
Key Words: Thermal comfort, university, classroom, questionnaire.
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1. GĠRĠġ
Ġnsanlar zamanlarının büyük bir çoğunluğunu kapalı ortamlarda geçirmektedir. Kapalı ortamda yapılan
aktiviteler niteliksel olarak değiĢiklik göstermekte bu da ortamdaki kiĢi sayısını değiĢtirmektedir.
GeliĢen bina teknolojileri ile birlikte iç ortamda daha konforlu bir hava sağlanması hedeflenmekte bu
doğrultuda bilimsel makaleler yayımlanmakta ve toplantılar düzenlenmektedir [1]. Bu bilimsel
çalıĢmaların sonucunda iç ortam koĢullarını düzenleyen veya bu koĢullara yön veren standartlar
oluĢturulmuĢtur [2].
Ġç ortam konforu, ısıl konfor, görsel konfor, akustik konfor ve hava kalitesi olmak üzere dört ana
çevresel faktörün birleĢiminden oluĢmaktadır. Dersliklerdeki ısıl konfor son zamanlarda daha fazla
incelenmeye baĢlanmıĢtır. Ġç ortam hava kalitesi gerek bina enerji tüketimi üzerinde gerek ise
öğrencilerin ve öğretmenlerin performansları üzerinde de etkilidir [3]. Ancak ülkemizde iç hava kalitesi
ve termal konfor gibi çevresel faktörler binaların enerji tüketimi kadar ilgi görememekte, nispeten
üzerlerinde daha az durulmaktadır.
Türkiye‟deki mevcut yapıların özellikleri göz önüne alındığında iç ortam havasının kontrollü olarak
Ģartlandırıldığı ortamların sayısı azdır denilebilir. Ġç ortam havası mimari tasarıma ve mekanik
havalandırma yöntemlerine bağlı olarak değiĢmekte ve/veya değiĢtirilmektedir. Ġç hava kalitesi ve ısıl
konfor Ģartları, kapalı ortamda yapılan aktivitelerin performansını önemli oranda etkilemektedir.
Özellikle eğitim faaliyetleri söz konusu olduğunda olumsuz iç hava koĢulları, odaklanma kaybı,
öğrenme güçlüğü, sağlık açısından yaĢanabilecek sorunlar gibi önemli sonuçları ortaya
çıkarabilmektedir.
Öğrenciler derslik içerisindeki zamanlarının büyük bir çoğunluğunu dinlemek, dinlediğini anlamak veya
sıralarında oturarak geçirmektedirler. Ayrıca, öğrencilerin ders saati süresince ortamın sıcaklık
seviyesine göre hareketlerini düzenlemeleri ve ayarlamaları belirli bir dereceye kadar sınırlıdır.
Örneğin ısıtma-soğutma sistemine müdahale etmeleri veya pencereleri açıp kapamaları ders
içerisinde zor ancak ders saatleri dıĢında daha kolaydır. Bu nedenle öğrenciler, kıyafetlerini dersliğin
ısıl konfor durumuna bağlı olarak giymekte ve ayarlamaktadırlar [4].
Literatürde, dersliklerin ısıl konforunun belirlenmesine ve öğrenciler üzerindeki etkisinin incelenmesine
yönelik çeĢitli yöntemler bulunmaktadır. ÇalıĢmalar genellikle, dersliklerin nesnel (ölçüme dayalı) ve
öznel (öğrencilerin yorumlarına dayalı) olarak incelenmesine dayanan saha çalıĢmalarından
oluĢmaktadır. Bu saha çalıĢmalarında, öğrencilere anketler uygulanmakta ve aynı zamanda
dersliklerin sıcaklık ve bağıl nem ölçümleri alınmaktadır [3,4]. Isıl konforun incelenmesine yönelik
nesnel ve öznel olarak uygulanan saha çalıĢmaları oldukça az sayıda karĢımıza çıkmaktadır.
Türkiye‟de yapılan çalıĢmalarda, iç hava kalitesiyle ilgili faktörlerin öğrenciler üzerinde; sağlık
açısından etkileri olduğu ve uygulanan anketlere göre ise ortam rutubeti, ortam sıcaklığı, taze hava
giriĢi vb. değiĢkenlerin kiĢi algılarını değiĢtirdiği saptanmıĢtır [5,6].
Bu çalıĢmanın amacı ise üniversite dersliklerinin ısıl konforunu örnek bir çalıĢma ile belirlemek, bu
doğrultuda yapılacak çalıĢmalara tartıĢma ortamı yaratmaktır. GerçekleĢtirilen örnek çalıĢmada,
Ġzmir‟de bulunan iki devlet üniversitesindeki dersliklerin ısıl konfor ölçümleri yapılmıĢ, bu ölçümler
öğrencilere uygulanan anketler ile iliĢkilendirilmiĢ ve sonuç olarak ısıl konforun sağlanabilmesi için
gerekli öneriler sunulmuĢtur.

2. METOT
ÇalıĢmada kullanılacak derslikler, Ege Üniversitesi (EÜ) ve Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (ĠYTE)
olmak üzere Ġzmir‟de bulunan iki devlet üniversitesinden seçilmiĢ, toplamda üç tane derslik
incelenmiĢtir. Üniversitelerin konumları ġekil 1‟de, EÜ için üçgen ve ĠYTE için yıldız iĢaretleri ile
gösterilmiĢtir. Bu üniversitelerin seçilmesinin baĢlıca nedenleri ise, aynı Ģehirde olmalarına rağmen
farklı iklim Ģartlarına maruz kalmaları ve üniversite dersliklerindeki öğrenci yoğunluğunun birbirlerinden
farklı olmasıdır [7].
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ġekil 1. ÇalıĢma yapılan üniversitelerin yerleri
Bu çalıĢmada gerçekleĢtirilmesinde izlenen yol ġekil 2‟de verilen akıĢ Ģemasında gösterilmiĢtir.
ÇalıĢmanın ilk bölümünde çalıĢmanın yapılacağı derslikler belirlenmiĢtir. Öncelikle, dersliklerin
boyutları, dersliklerde öğrenim gören ortalama öğrenci sayısı ve sınıfta bulunan ısıtma/soğutma ve
havalandırma sistemleri belirlenmiĢtir. Sonra sıcaklık ve bağıl nem ölçümü için veri kayıt cihazları
sınıflara yerleĢtirilmiĢtir. Her iki üniversitenin dıĢ ortam koĢullarını ölçebilmek ve karĢılaĢtırabilmek
amacıyla ise birer adet veri kayıt cihazı da dıĢ ortama yağmur ve güneĢten korunaklı olarak
yerleĢtirilmiĢtir. Böylece ölçüm yapılan zaman aralıklarına ait sıcaklık ve bağıl nem değerlerinin hem iç
hem de dıĢ ortam için eĢ zamanlı olarak kayıt altına alınması sağlanmıĢtır. Anket uygulaması ise
belirlenen dersliklerde ve ders saatlerinde yapılmıĢ olup, bu çalıĢmalar paralel zamanlı olarak
gerçekleĢmiĢtir.
ÇalıĢmanın ikinci bölümünde anket çalıĢmasına uygun olarak hazırlanmıĢ bir yazılım ile anket verileri
sisteme yüklenmiĢ ve sonuçlar değerlendirilmiĢtir. Ölçüm cihazlarından elde edilen veriler
düzenlenerek sisteme girilmiĢ ve ASHRAE-55 Standardı ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Bulgular, dersliklerde
öğrenim gören kiĢilere uygulanmıĢ anketlere bağlı olarak irdelenmiĢ ve dersliklere ait ısıl konfor
koĢullarının öğrenciler üzerine etkileri değerlendirilmiĢtir.

ġekil 2. ÇalıĢma akıĢ Ģeması
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Isıl konforun öğrenciler üzerine etkilerini incelemek üzere, EÜ ve ĠYTE‟de belirlenen derslikler ġekil
3‟te gösterilmiĢ, özellikleri Tablo 1‟de detaylı olarak verilmiĢtir.

a)
b)
c)
ġekil 3. Seçilen derslikler, a) Derslik 1, b) Derslik 2, c) Derslik 3
Tablo 1. Dersliklerin özellikleri

Derslik
Derslik 1
(D1)
Derslik 2
(D2)
Derslik 3
(D3)

Alan
2
(m )

Yükseklik
(m)

Hacim
3
(m )

KiĢi
sayısı

Öğrenci
yoğunluğu
2
(kiĢi/m )

Isıtma
Sistemi

Soğutma
Sistemi

Havalandırma
Sistemi

89

3.6

320

45-75

0.67

Var

Yok

Yok

90

3

270

45-110

0.86

Var

Var

Var

131

3.5

459

15-35

0.19

Var

Var

Var

2

3

D1, EÜ‟de yer almakta, 89 m taban alanına ve 320 m hacme sahiptir. Derslikte hafta içi her gün saat
8:30 – 17:00 saatleri arasında ortalama 60 öğrenciye eğitim verilmektedir. Derslikteki öğrenci
2
yoğunluğu ortalama 0.67 (kiĢi/m ) olarak belirlenmiĢtir. Derslikteki pencereler batı yönüne bakmaktadır
2
ve 8.1 m yüzey alanına sahiptir. Derslikte, bir ısıtma merkezine bağlı sıcak su borulu kalorifer sistemi
kullanılmaktadır ancak soğutma sistemi bulunmamaktadır. Havalandırma sadece doğal yollardan
sağlanmakta, mekanik havalandırma sistemi bulunmamaktadır.
2

3

D2, EÜ‟de bulunmaktadır ve 90 m taban alanına ve 270 m iç ortam hacmine sahiptir. Derslikte hafta
içi her gün 8:30 – 17:00 saatleri arasında ortalama 78 öğrenciye eğitim verilmektedir. Derslikteki
2
öğrenci yoğunluğu ortalama 0.86 (kiĢi/m ) olarak belirlenmiĢtir. Derslikteki pencereler kuzey yönüne
2
bakmaktadır ve yaklaĢık 7.6 m yüzey alanına sahiptir. Pencereler çift cam ve PVC çerçeveli
özelliklere sahiptir. Derslikte, bir ısıtma merkezine bağlı su borulu kalorifer sistemi kullanılmaktadır.
Ayrıca soğutma ve havalandırma sistemi olarak klima bulunmakta, ancak kullanılmamaktadır.
2

3

D3, ĠYTE‟de bulunmaktadır ve 131 m taban alanına ve 459 m hacme sahiptir. Derslikte hafta içi her
gün saat 8.45 – 17.15 arasında ortalama 25 öğrenciye eğitim verilmektedir. Derslikteki öğrenci
2
yoğunluğu ortalama 0.19 (kiĢi/m ) olarak belirlenmiĢtir. Derslikteki pencereler çift cam ve alüminyum
çerçeve özelliklidir ve kuzeybatı yönüne bakmaktadır. Derslikteki ısıtma ve soğutma, merkezi sisteme
bağlı fan-coil cihazları ile sağlanmaktadır. Mekanik havalandırma sisteminin çalıĢmaması nedeniyle
havalandırma doğal yollardan sağlanmaktadır.
Isıl konfor parametrelerinin değerlendirilmesi için dersliklere sıcaklık ve bağıl nem ölçümü yapabilen
veri kayıt cihazları yerleĢtirilmiĢtir [8]. Ölçümler 2014 yılının Kasım ve Aralık aylarında yapılmıĢtır.
Veriler hem dıĢ hem de iç ortam için ayrı ayrı ve eĢ zamanlı olarak toplanmıĢtır. Cihazlar 15 dakikalık
aralıklarla veri kaydedecek Ģekilde ayarlanmıĢtır. Ġç ortam veri kayıt cihazlarının öğrencilerin müdahale
edemeyeceği ve cihazların doğrudan güneĢ ıĢığına maruz kalmayacağı bir Ģekilde yerleĢtirilmesine
özen gösterilmiĢtir. Veri kayıt cihazları D1 için yaklaĢık 2.2 m, D2 için 1.8 m ve D3 için ise 1.5 m
yüksekliğe yerleĢtirilmiĢtir. DıĢ ortam veri kayıt cihazları ise her iki üniversitedeki dersliklerin bulunduğu
binaların dıĢına korunaklı olarak yerleĢtirilmiĢtir.
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Anket soruları, ısıl konfor Ģartlarının öğrencilerin üzerindeki etkilerinin belirlenmesine yönelik olarak
oluĢturulmuĢtur. Bu sorular doğrultusunda, dersliklerdeki ortam sıcaklığı, bağıl nem ve temiz hava
miktarının öznel bir biçimde elde edilmesi hedeflenmiĢtir. Sorular, teknik bilgi içermeyen cümleler ve
seçenekler ile öğrenciye yalın bir biçimde yöneltilmiĢtir. Bu amaçlar doğrultusunda 2014 yılının Kasım
ve Aralık aylarında üç farklı derslikte, ders bitiminde öğrencilere uygulanan anket soruları ve
seçenekleri Tablo.2‟de verilmiĢtir.
Tablo 2. Anket Soruları
Cevaplar

Soru
No

Anket Soruları
- 1-

-2-

-3-

-4-

-5-

Çok
Soğuk

Soğuk

Normal

Sıcak

Çok
Sıcak

Normal

Kuru

Çok
Kuru

Fazla

Normal

Az

Çok Az

Yeterli

Normal

Yetersiz

Yeterli

Normal

Yetersiz

1

Dersliğin ortam sıcaklığı hakkında ne düĢünüyorsunuz?

2

Ders baĢlangıcı ve bitiĢi arasında sıcaklık farkı hissettiniz
mi?

Evet

Hayır

Dersliğin ortam rutubeti nasıldır?

Çok
Nemli

Nemli

Evet

Hayır

3
4
5

Ders süresince havalandırma/taze hava giriĢine gerek
duyuluyor mu?
Dersin iĢlendiği ortamdaki kiĢi sayısı hakkında ne
düĢünüyorsunuz?

6

Derslikteki temiz hava durumu nasıldır?

7

Bulunduğunuz ortamı ısıl konfor açısından nasıl
değerlendirirsiniz?

Çok
Fazla
Gayet
Yeterli
Gayet
Yeterli

Çok
Yetersiz
Çok
Yetersiz

Tablo 2‟de, ısıl konfor ile ilgili sorular dıĢında anket değerlendirmesini daha etkili yapmak amacıyla
öğrencilere cinsiyet, yaĢ grubu ve ankete daha önce katılım gösterilip gösterilmediği soruları da
yöneltilmiĢtir. Anket değerlendirmesi için sorulara verilen cevaplar Tablo 2‟de belirtildiği gibi beĢli
sistemde numaralandırılarak Ģekillerde sunulmuĢtur. Anketi cevaplayacak öğrencilerin sınıf içinde
rastgele seçilmesine dikkat edilmiĢ ve bu kiĢilerin anket sorularına cevap vermesi beklenmiĢtir. Birinci
soru ile derslik sıcaklığının öğrenciler üzerindeki etkisi direkt olarak elde edilmek istenmiĢtir. Ġkinci
üçüncü ve dördüncü sorular ile iç ortam havasının mekanik veya doğal yollardan kontrol edilip
edilmediği ve bu durumun öğrenciler üzerinde oluĢturduğu etki öğrenilmek istenmiĢtir. BeĢinci ve
altıncı sorular ile dersliklerdeki öğrenci yoğunluğu ve bununla doğru orantılı olmak üzere karbondioksit
seviyesinin etkisinin elde edilmesi beklenmiĢtir. Son sorudan elde edilecek cevaplar ile veri kayıt
cihazlarından elde edilen sıcaklık ve bağıl nem değerlerin ASHRAE-55 Standardı‟na göre
iliĢkilendirilmesi hedeflenmiĢtir. Bu standarda göre, dersliklerdeki sıcaklık değerleri 20 – 25.5 ⁰C ve
bağıl nem değerleri % 30 – 60 değerleri arasında ise ortam ısıl konfor Ģartlarını sağlamaktadır
denilebilir [2].

3. BULGULAR
Her iki üniversitenin dıĢ sıcaklık ve bağıl neminin ölçülmesi için yerleĢtirilen veri kayıt cihazlarından
elde edilen bulgular ġekil 4‟te verilmiĢtir. Buna göre çalıĢma süresince ĠYTE‟deki dıĢ ortam sıcaklığının
EÜ‟dekinden düĢük, bağıl nemin ise yüksek olduğu görülmektedir.
D1, D2 ve D3 dersliklerinin ısıl koĢullarının belirlenmesi için yerleĢtirilen veri kayıt cihazlarından ve
uygulanan anketlerden elde edilen bulgular ġekil 5 – 10 „da verilmiĢtir. ġekil 5,7 ve 10‟de kesikli çizgi
ile vurgulanmıĢ alan ASHRAE – 55 Standardı‟nda derslikler için belirtilen konfor Ģartlarını
belirtmektedir. Bu alan dıĢında bulunan değerler konfor Ģartlarına uygunluk göstermemektedir. ġekil
6,9 ve 10 „da öğrencilere uygulanan anket sorularından (Tablo 2) elde edilen sonuçlar yüzdesel olarak
verilmiĢtir.
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24
22

80
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18

70

16
14

60

12

50

10

40

8
6
İYTE Sıcaklık

30

EÜ Sıcaklık

İYTE Bağıl Nem

EÜ Bağıl Nem

a)
b)
ġekil 4. Yapılan çalıĢma süresince üniversitelerin dıĢ ortam a) hava sıcaklıkları, b) bağıl nemleri

Bağıl nem (%)

ġekil 5 D1 dersliğinin ısıl konforunun belirlenmesi için veri kayıt cihazlarından elde edilen bulguları,
ġekil 6 ise bu süre boyunca öğrencilere uygulanan anket sonuçlarını yüzdesel olarak göstermektedir.
70
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60
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Sıcaklık (Celcius)

ġekil 5. D1‟de anket saatlerinde yapılan sıcaklık ve bağıl nem ölçüm sonuçları
100%
80%

89%
66%

62%

61%

60%

39%

40%
20%

58%

49%
23%

15% 17%
3%

30%
14%

2%

44%
37%

29%

20%
10%

1%

10%

4%

12%

6%

0%
Soru 1

Soru 2

Soru 3

Cevap 1

Cevap 2

Soru 4
Cevap 3

Soru 5
Cevap 4

Soru 6

Soru 7

Cevap 5

ġekil 6. D1 anket sonuçları
Buna göre D1‟in, ısıl konfor standardına uygunluk gösterdiği görülmektedir. Ancak bazı ders
saatlerinde bağıl nemin ASHRAE 55 Standardı‟nda verilen değerlerin dıĢarısına çıktığı, %60 bağıl
nem üst sınırını aĢtığı görülmüĢtür.
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Bu derslikte uygulanan ankete katılan öğrencilerin %71 i kadın, %29‟u erkektir. Anket sonuçlarına
göre, öğrencilerin %66‟sı dersin ortam sıcaklığını normal olarak değerlendirirken, %61‟i ders
baĢlangıcı ile bitiĢi arasında sıcaklık farkı hissettiğini belirtmiĢtir. Ayrıca öğrencilerin %89‟u ders
süresince taze hava giriĢine gerek duyulduğunu, bu öğrencilerin büyük bir çoğunluğu dersin iĢlendiği
ortamdaki kiĢi sayısının fazla olduğunu belirtmiĢtir. Son soruya cevap veren öğrencilerin %37‟si
dersliği ısıl konfor açıdan normal olarak değerlendirirken %44‟ü yetersiz olarak değerlendirmiĢtir.
ġekil 7 D2 dersliğinin ısıl konforunun belirlenmesi için veri kayıt cihazlarından elde edilen bulguları,
ġekil 8 ise bu süre boyunca öğrencilere uygulanan anket sonuçlarını yüzdesel olarak göstermektedir.
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ġekil 7. D2 dersliğindeki sıcaklık ve bağıl nem ölçümleri.
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3%

54%

45%

35%

14%
1%

10%

19%
6%

5%
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Cevap 3

Soru 5
Cevap 4

Soru 6
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Cevap 5

ġekil 8. D2 anket sonuçları
ġekil 7‟de verilen bulgulara göre D2 dersliğinin ısıl konforu standartlar ile büyük ölçüde uyum
göstermektedir. D2 dersliğindeki ankete katılan öğrencilerin %79‟u kadın, %21‟i ise erkektir. ġekil 8‟de
verilen anket bulgularına göre, ankete katılan öğrencilerin %55 i ortam sıcaklığını normal olarak
nitelerken, toplam %4‟ü ise aĢırı sıcak ve soğuk olarak nitelendirmiĢtir. Ayrıca öğrencilerin %82 si
dersin baĢlangıcı ile bitiĢi arasında sıcaklık farkı hissettiğini belirtmiĢtir. Anketlerin farklı zamanlarda
yapılmıĢ olmasına rağmen, derse katılan öğrencilerin %99‟u taze hava giriĢine ihtiyaç olduğu cevabını
verirken, toplam %85‟i derslikteki öğrenci sayısının aĢırı yönde olduğu cevabını vermiĢtir. Benzer
olarak öğrencilerin %90‟ı altıncı soruya derslikteki temiz hava durumunun yetersiz olduğu yönünde
görüĢ bildirmiĢlerdir. Son soruya verilen cevaplar ise dersliğin ısıl konfor Ģartlarına uygun olmadığı
yönündedir.
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Bağıl nem (%)

ġekil 9 D3 dersliğinin (ĠYTE) ısıl konforunun belirlenmesi için veri kayıt cihazlarından elde edilen
bulguları, ġekil 10 ise bu süre boyunca öğrencilere uygulanan anket sonuçlarını yüzdesel olarak
göstermektedir.
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ġekil 9. D3‟te yapılan sıcaklık ve bağıl ölçüm sonuçları
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ġekil 10. D3 anket sonuçları
ġekil 9‟a göre, dersin iĢlendiği saatler içerisindeki ısıl konfor kısmen ASHRAE – 55 Standardı‟nda
belirtilen değerlere uygunluk göstermekte kısmen ise bu değerlerin dıĢında yer almaktadır. ġekil 10‟da
verilen anket sonuçlarına göre, öğrencilerin %63‟ü ortam sıcaklığını normal olarak nitelendirmiĢtir.
Ġkinci soruya verilen cevaplara göre, öğrencilerin %59‟u dersin baĢlangıcı ve bitiĢi arasında sıcaklık
farkı hissettiğini belirtmiĢ ve %79‟u ise ders süresince ortamdaki nem miktarının normal seviyede
olduğu cevabını vermiĢtir. Ayrıca, 3., 4. ve 5. sorulara verilen yanıtlar, derslikteki öğrenci sayısının
normal düzeyde olduğunu ve temiz hava giriĢine ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Son soruya
verilen cevaplar doğrultusunda, D3 dersliğinin ısıl konforunun normal düzeyde olduğu bulgusu elde
edilmiĢtir.
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4. SONUÇ VE ÖNERĠLER
Bu çalıĢmada, üniversite derslikleri ısıl konfor Ģartlarına göre öznel ve nesnel bir değerlendirmeyle
incelenmiĢtir. Elde edilen bulgulara göre öncelikli olarak dersliklerin ısıl konfor açısından yeterli olduğu
ancak bütün dersliklerde temiz hava giriĢine ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Bunun baĢlıca nedeni
dersliklerde havalandırmanın doğal yollarla yapılması, bazı dersliklerde havalandırma sistemi
olmasına rağmen bu sistemlerin çalıĢtırılmamasıdır. Bu durumun diğer bir nedeni olarak ise, ders
baĢlangıcındaki hava sıcaklığı ve bağıl neminin, ders sonunda öğrencilerden yayılan nem ve ısı ile
ġekil 5‟te belirtilen ok yönünde bir eğilim göstermesidir. Ayrıca, D1 ve D2 dersliğindeki öğrenci
yoğunluğunun D3‟e nispeten fazla olması öğrencilerin anketin 5. sorusuna verdiği cevapları doğrular
niteliktedir. Bu sonuçlara göre aĢağıdaki önerilerde bulunulmuĢtur.

1) Derslikler yalnızca ısıl konfor açısından değil aynı zamanda iç hava kalitesi açısından da
değerlendirilmelidir.
2) Dersliklerdeki öğrenci yoğunluğu öğrenim kalitesi açısından optimize edilmelidir.
3) Dersliklerdeki temiz hava miktarı yetersiz olduğu için mekanik havalandırma sistemine ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu havalandırma sistemi de öğrenci yoğunluğu ve/veya karbondioksit
seviyesine göre kontrol edilmelidir.
4) Mekanik havalandırma sistemi kurulumunun mümkün olmadığı durumlarda, doğal
havalandırma yöntemleri kullanılmalıdır.
5) Dersliklerin hava sızdırmazlık değeri (air-tightness) belirlenmelidir.
6) Türkiye için dersliklerdeki ısıl konfor şartlarını ve iç hava kalitesi belirleyen standart
çalışmaları yapılmalı, yürürlükte olan mevzuat ilgili komisyonlarca değerlendirilmelidir.
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BĠR METRO ĠSTASYONUNDA PLATFORM AYIRICI
KAPILARIN ĠÇ ORTAM ġARTLARINA ETKĠSĠ
Nurdil ESKĠN
Mesut GÜR
Oğuz BÜYÜKġĠRĠN
Ünal ALTINTAġ
Yıldıray YEDĠKARDEġ

ÖZET
Yer altı raylı yolcu taĢıma sistemleri hızı, yolcu taĢıma kapasitesi, güvenilirliği ve konforu sayesinde en
çok tercih edilen taĢıma sistemi haline gelmiĢlerdir. Bu sistemlerde, istasyona giren trenin önünde
sürüklediği yüksek hızdaki havanın yolcu üzerindeki etkisinin azaltılması, yolcuların tren hattına
geçiĢlerinin önlenmesi veya herhangi bir fiziksel rahatsızlık nedeni ile insanların tren hattına
düĢmesinin önüne geçilmesi amacıyla istasyonların peron sınırlarında platform ayırıcı kapılar (PAK)
kullanılmaktadır.
Yolcuların kısa zaman dilimlerinde bulundukları yer altı istasyonlarının çevresel ortam konforu ve taze
hava ihtiyacı platform ayırıcı kapı sistemlerinin kullanımı ile değiĢkenlik göstermektedir. Bu çalıĢmada
bir yer altı istasyonu iç ortam Ģartlarına, peron ayırıcı kapı sistemlerinin etkisi incelenmiĢtir. Bu amaçla
istasyon modülü katı modeli oluĢturulmuĢ, istasyonda ısıl konfora etki eden iç ortam değiĢkenleri
incelenmiĢ ve analizler hesaplamalı akıĢkanlar dinamiği (HAD) analizi Autodesk Simulation CFDesign
paket programı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan simülasyonlar sonucunda platform ayırıcı kapıların
istasyon iç ortam Ģartlarına olan etkisi irdelenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Metro, Isıl konfor, Hesaplamalı akıĢkanlar dinamiği, PAK ( Platform ayırıcı kapı)

ABSTRACT
Underground rail transport systems are the most commonly preferred urban transport vehicles thanks
to their speed, passenger capacity, safety factors and passenger comfort. In these systems, platform
screen doors (PSD‟s) are frequently used in order to reduce the impact of high speed air on
passengers which is generated by train motion, prevent passengers from passing the railway line or
prevent them from falling by means of any physical discomfort.
For metro stations where commuters spend a short period of time, environmental comfort and the
need for fresh air are vary according to which type of PSD is used. In this study; the effect of PSD‟s to
the undergorund rail transport system‟s environmental conditions is examined. Following this process,
3D model of the station was created, the indoor parameters which effects the thermal comfort
conditions were examined and the analysis were conducted by using Audesk Simulation CFDesign
software by means of computational fluid dynamics (CFD). According to these simulations the effect of
PSD‟s on indoor conditions were examined.
Key Words: Thermal comfort, Metro station, CFD (Computational fluid Dynamics), PSD (Platform
screen door).
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1. GĠRĠġ
Ülkemizde özellikle Ġstanbul da devam eden metro projeleri, istasyonlarda güvenlik koĢulları ve konfor
Ģartlarının kontrol edilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıĢtır. Ġstanbul‟da, Avrupa yakası Metro hattında
bulunan istasyonlarda, platform ayırıcı kapıların amacı öncelikle güvenliktir. Ġstasyona giren trenin
önünde sürüklediği belirli bir hızdaki havanın etkisi ile özellikle yaĢlı ve çocukların düĢmelerinin
önlenmesi veya herhangi bir fiziksel rahatsızlık nedeni ile insanların raylara düĢmesinin önüne
geçilmesi amacıyla bu kapılar platform kenarına yerleĢtirilmek istenmektedir. Bu kapılar farklı boyut ve
tipte olabilir. Bazı tipleri tünel ile istasyonu tamamıyla kapatırken bazı tipleri ise belirli oranda kapatma
sağlamaktadır. Ancak her halükarda peron kenarlarına güvenlik amaçlı olarak yerleĢtiren Platform
Ayırıcı Kapıları tren piston etkisi ile gelen havanın Ġstasyon içindeki hareketine tesir edebilmekte ve bu
durum istasyon içindeki iç ortam Ģartlarını etkileyebilmektedir. Literatürde yeraltı raylı sistemleri iç
ortam koĢullarıyla ilgili sayısal analizler mevcuttur[1-3]. Bu çalıĢmanın amacı da hesaplamalı
akıĢkanlar dinamiği [HAD] sayısal analizi ile iç ortam Ģartlarına bağlı olarak değiĢen ısıl konforu
sağlayacak farklı geometrideki platform ayırıcı kapıların tasarımının gerçekleĢtirilmesidir.

ġekil 1. M2 Metro hattı güzergâhının Ģematik görünümü.
ġekil 1‟de gösterilen M2 metro hattı toplam 12 istasyona sahiptir Ġstasyonun mimari projeleri Ġstanbul
UlaĢım A.ġ. tarafından sağlanmıĢtır ve tüm analizlerde fiziksel boyutlar bu projeler kullanılarak elde
edilmiĢtir.
Bu çalıĢma kapsamındaki tüm analizler Ġstanbul metrosunda bulunan bir delme tünel tip bir istasyon
ele alınarak yapılmıĢtır.
1.1.Platform kapı sistemleri
Günümüzde platform kapı sistemleri çok çeĢitli Ģekillerde üretilmektedir. Tren hareketleri istasyonun
havalandırılmasına katkıda bulunduğundan, istasyon ve tren bölgesini tam olarak ayırmayan platform
ayırıcı kapılar da bulunmaktadır. Bu sistemler ġekil 2‟ de de görüldüğü gibi genel olarak üç tiptedir.
Bunlar;
 Tam Platform Kapı Sistemleri PAK (PSD)
 Yarı Platform Kapı Sistemleri YPAK (PED)
 Platform Geçit Sistemleri PGS (PSG)
olarak tanımlanmaktadır.
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ġekil 2. (a) Tam Platform Kapı Sistemi, (b) Yarı Platform Kapı Sistemi ve (c) Platform Geçit Sistemi.

2. ĠSTASYON ve YOLCU BĠLGĠLERĠ
M2 metro hattının yolcu yoğunluğu yüksek istasyonları arasında yer alan cadde seviyesinde yaklaĢık
25 m aĢağıda yer almaktadır. Tünel delme sistemiyle inĢa edilen istasyon 200 m uzunluğunda iki
peron ve bir konkors katından oluĢmaktadır.
Cadde seviyesine toplam 5 çıkıĢ ile bağlanan istasyonda 14 yürüyen merdiven ve 2 asansör
bulunmaktadır. Normal iĢletme altında yaz-kıĢ genellikle doğal havalandırma ile konfor Ģartları
sağlanan istasyonda acil durumlar için 2 adet TVF (Tünel Havalandırma Fanı) ve 2 adet EXF (Egzos
Fanı) fanları bulunmaktadır. Peron sonlarında bulunan havalandırma bacaları, hem tren hareketi ile
oluĢan piston etkisi azaltmakta hem de acil durumlarda devreye giren fanları hava yolunu
oluĢturmaktadır. Peronlarda havalandırma ihtiyacı doğması durumunda, taze hava peron tavanında
bulunan menfezlerden verilirken kirli hava peron altında bulunan egzoz menfezlerden atılmaktadır

ġekil 3. Ġstasyonun görünümü.
Bir saat boyunca istasyonda bulunan yolcu sayısı sıkıĢık iĢletmede 12000 ve normal iĢletme de 3000
mertebelerindedir. Bu rakamlar istasyonda tipik bir gün boyunca kameralı yolcu sayımları neticesinde
elde edilmiĢtir. Tek bir yolcunun istasyonda geçirdiği süre ise 4 dk olarak verilmektedir.
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3. BĠR ĠSTASYON MODÜLÜNDEKĠ ENERJĠ MODELLEMESĠ
Ġstasyon için ısıl konfora etki eden ısıl yükler hesaplanırken yaklaĢma, istasyon ve uzaklaĢma
tünellerinden meydana gelen istasyon modülü esas alınarak ısıl yükler hesaplanmıĢtır[4]. Bir istasyon
modülü içindeki ısıl kazançlar temel olarak ikiye ayrılır;
- Bunlardan ilki tren kaynaklı ısıl kazançlardır ki bunlar frenleme ve ivmelenme sırasında oluĢan
mekanik ve aerodinamik sürtünme dirençleri kaynaklı kazançlar, fren rezistörü, tren kliması,
motor kazançları, 3. ray kazancı olarak ifade edilir.
- Ġstasyon içindeki bir diğer ısıl kazanç faktörü ise istasyondan doğan ısıl girdilerdir ki bunlar
istasyon aydınlatması, tünel aydınlatması, asansörler, yürüyen merdivenler, reklam panoları,
mağazalar ve istasyon içindeki yolculardan kaynaklı ısıl girdiler olarak düĢünülür.
Bu ısıl girdiler incelendiğinde frenleme esnasında en etkili faktörün mekanik dirençlerden ve
rezistörlerden kaynaklandığı, ivmelenme sırasında en etkili faktörün motor kayıplarından olduğu ve
genel olarak bakıldığında ise istasyon modülüne 224 kW ile en etkili ısıl yük girdisinin tren klimasına
ait olduğu görülmüĢtür.

4. ĠÇ ORTAM ġARTLARINA BAĞLI OLARAK BAĞIL SICAKLIK ĠNDEKSĠ
Bir metro istasyonunda ortam sıcaklığı, nemi, hava hızları ve basınç değiĢimleri iç ortam Ģartlarının
değiĢimi hakkında bilgi vermektedir. Ancak yolcuların gerek istasyon ve gerekse tren içinde
geçirdikleri seyahat süreleri boyunca nasıl hissedecekleri hakkında bir bilgi verememektedir. Oysa
yolcuların seyahat ettikleri kısa süreler zarfında bulundukları ortamda rahat ve kendini konforlu bir
ortamda olarak hissetmesi, toplu taĢımacılığı tercih etmesindeki önemli faktörlerden birisidir. ASHRAE
sıcaklık ve hava hızı ile yolcuların hareketine ve giysilerinin kalın veya ince oluĢuna göre Bağıl
Sıcaklık Ġndeksi(BSI) adı verilen bir konfor tanımlaması yapmıĢ ve bu indeksin değerlerine göre
yolcuların kendilerini nasıl hissedebilecekleri konusunda önermelerde bulunmuĢtur. [4] Bu indeks,
BSI = [M*(Icw+Ia)+1,13*(T-95)+R*Ia]/74,2
olarak tanımlanmıĢtır.
BSI: Bağıl sıcaklık indeksi
M: Metabolizma hızı [Btu/hr.ft^2]
Icw: Islak kıyafet yaklaĢımıyla kıyafet yalıtımı [clo]
Ia: Havanın sınır tabakasına bağlı yatıtım etkisi [clo]
T: Kuru termometre sıcaklığı [F]
R: Etraftan ıĢıma ile olan ısı etkisi [Btu/hr.ft^2]
Bu hesaplamaya bağlı olarak da Tablo 1 de verilen Ashrae Konfor sınıflandırması yapılmıĢtır.
Tablo 1. Bağıl Sıcaklık Ġndeksine bağlı konfor sınıflandırması
Ashrae Konfor
Sınıflandırması
Sıcak

Bağıl Sıcaklık Ġndeksi

Ilık

0.15

Konforlu

0.08

Serin

0.00

0.25
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5. HAD MODELLEMESĠ
Ġstasyon modülü; yaklaĢma tüneli, istasyon ve uzaklaĢma tünelinden oluĢmaktadır. Bu çalıĢmada
kullanılan metro istasyonunun yolcu ısıl konfor Ģartlarını HAD analizi ile inceleyebilmek için istasyon
®
1:1 gerçek ölçekte üç boyutlu olarak SolidWorks programı ile modellenmiĢtir. Modellenen bölge,
istasyona ait hava hacmidir. Bu hacim, tasarımı yapılan üç boyutlu kabuk modelden çıkarılmıĢtır.
GerçekleĢtirilen akıĢ analizinde de hava hacmi modeli kullanılmıĢtır. ġekil 4‟ te istasyona ait hava
hacminin model görünümleri verilmektedir. ġekil 5‟ te ise istasyona ait bölümler gösterilmektedir.

ġekil 4. Ġstasyona ait hava modelinin 3 D gösterimi

ġekil 5. Ġstasyona ait bölümlerin gösterimi
Metro istasyonu 200 metre uzunluğunda ve 3.4 metre geniĢliğinde iki perondan oluĢmaktadır.
Peronlara ulaĢım için ise 19 metre yüksekliğinde 4 adet yürüyen merdiven ve yürüyen merdiven holü,
5 istasyon giriĢ ve çıkıĢ bölümü ile 4 adet geçiĢ pasajı bulunmaktadır. Bu bölümlere ek olarak
istasyonun baĢında ve sonunda 2 adet havalandırma bacası bulunmaktadır.
Yapılan çalıĢma kapsamında, platform ayırıcı kapı sisteminin insan ısıl konforu Ģartlarına göre
uygulanabilirliği incelenmektedir. Bu sebeple analizde, farklı kapı tiplerinin tanımlandığı üç boyutlu
modeller kullanılmıĢtır. Analizde kullanılmıĢ olan üç boyutlu modeller sırasıyla Ģu Ģekildedir:





Kapısız istasyon modeli
1.5 metre yüksekliğinde kapılı istasyon modeli
2.4 metre yüksekliğinde kapılı istasyon modeli
Tam yükseklikte kapılı istasyon modeli

Autodesk CFD Simulation programı boĢluk olan yerleri duvar olarak görmekte ve bu bölgelerde ısı
geçiĢine ve hava geçiĢine izin vermemektedir. ġekil 6‟ da kapıların istasyona tanımlanması yandan
görünüĢten kesit alınarak gösterilmiĢtir.
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ġekil 6. Ġstasyon modellerinin yandan görünüĢ kesitleri. (a) PAK‟siz istasyon modeli, (b) 1.5m
yükseklikte PAK‟li istasyon modeli, (c) 2.4m yükseklikte PAK‟li istasyon modeli, (d) Tam
yükseklikte PAK‟li isyasyon modeli
Kullanılacak analiz programında çözüm kolaylığı sağlayabilmek açısından çeĢitli geometrik
basitleĢtirmeler yapılmıĢtır. Yapılan kabuller sonucunda istasyona ait hava hacmi bire bir olarak
modellenmiĢtir.
Hesaplamalı AkıĢkanlar Dinamiği (HAD) analizi Autodesk Simulation CFD programında
gerçekleĢtirilmiĢtir. Analizler ilk olarak düzenli rejimde çalıĢtırılarak optimum sonlu eleman sayısı
saptanmıĢ, daha sonra zaman bağlı çözümler yapılarak nihai sonuçlara gidilmiĢtir. Bu kısımda
geometrinin analizinde kullanılacak sınır Ģartları, baĢlangıç Ģartları ve malzeme atamaları yapılmıĢtır.
Çıkan sonuçların, bir metro istasyonundaki hava hareketlerine bağlı olarak sıcaklık, basınç ve hız
dağılımlarının hususunda önemli bilgileri sağladığı görülmüĢtür.

6. HAD ANALĠZĠ SONUÇLARI
Yapılan analizlerde, trenler zıt yönlerde istasyona girmekte, yavaĢlayarak istasyon ortasında
durmakta, yolcuların aktarımını bekledikten sonra ise yine zıt yönlerde istasyonu terk etmektedirler
Ġstasyon senaryosunda tren hareket konumları ġekil 7‟ de gösterilmiĢtir. Trenin toplam analiz süresi
100 saniye olarak belirlenmiĢtir.
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ġekil 7. YaklaĢma, bekleme ve uzaklaĢma bölgeleri.
o

Yapılan HAD analizleri, dıĢ ortam sıcaklığının 35 C olması durumunda ve normal iĢletme koĢulları
altında gerçekleĢtirilmiĢtir. Sonuçlar, PAK sistemi olmadığı ve 2,4 metre PAK sisteminin kullanılması
hali için verilmiĢtir.

ġekil 8. Ġstasyon analizinde ele alınan yerel noktalar.
ġekil 8‟ de, analiz sonuçlarının gösterileceği istasyon alanındaki önemli 17 nokta gösterilmiĢtir. Burada
1, 7, 8 ve 14 noktaları hava atım bacaları giriĢleridir. 4 ve 11 her iki peronun tam ortasıdır. 16 numara
ise yürüyen merdivenlerin bulunduğu holün tam ortasıdır. ÇalıĢmada bu mahallerin yerden 1.7 m
yüksekliğindeki iç ortam simülasyon sonuçları da verilmiĢtir.
6.1. Yaz aylarında normal çalıĢma halinde platform ayırıcı kapıların etkisi
o

Bu analizlerde platformlarda kapı konulmasının, istasyon iç ortam Ģartlarına olan etkisi, 35 C dıĢ
ortam sıcaklığında ve normal iĢletme Ģartlarında incelenmiĢtir. Platform ayırıcı kapıların etkisinin
görülebilmesi için önce platformda ayırıcı kapı olmayan durum (referans hal) incelenmiĢtir. ġekil 9a‟ da
bu durumdaki sıcaklıkların istasyon içinde lokasyonla ve zamanla değiĢimleri görülmektedir. Ardından
farklı kapı tipleri simülasyonları yapılarak istasyon içindeki ısıl Ģartlar incelenmiĢtir.
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2.saniye

30.saniye

80.saniye
ġekil 9.a. Normal çalıĢma halinde Platform Ayırıcı Kapı olmaması durumunda istasyonda zamana
bağlı sıcaklık dağılımı
Yukarıdaki Ģekilde de görüleceği üzere hava sıcaklıkları istasyona giren trenin hareketine paralel
olarak değiĢmekte, tren perona girerken istasyon sıcaklığı yükselmekte, tren perondan ayrılırken ise
o
sıcaklık düĢmektedir. DıĢ ortam sıcaklığı 35 C olduğu yaz Ģartlarında trenler istasyondan ayrılırken
oluĢan vakum etkisi hava atım bacalarının bulunduğu bölgelerde sıcaklığı arttırmıĢtır.
ġekil 9.b‟ de ise 2,4 metre yükseklikte PAK kullanıldığında hava sıcaklığının istasyon içinde yere ve
zamana bağlı olarak değiĢimi gösterilmektedir. Görüldüğü üzere trenin istasyona giriĢi ile hava
sıcaklıkları artmakta, trenin ayrılması ile oluĢan piston etkisi sonucu sıcaklıklar yeniden azalmaktadır.
Ancak platform ayırıcı kapılar bu sıcak ortamın platforma yayılmasını engellediğinden yolcuların
bekledikleri mahallerde maruz kaldıkları sıcaklıklar tren hattındaki sıcaklıklardan daha düĢük
olmaktadır. Bu durum ġekil 10 da verilen sıcaklık dağılımları ile de gözlemlenmektedir.
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ġekil 9.b. 4„lü tren normal çalıĢma halinde zamana bağlı sıcaklık dağılımının gösterimi ( 2,4 m PAK).
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ġekil 10. 4‟lü tren normal çalıĢma halinde zamana bağlı platform sıcaklık dağılımları.
ġekil 10 „da istasyonun orta bölgesi olan 4, 11, 16 noktalarındaki zamana bağlı sıcaklıkların grafiksel
o
gösterimi bulunmaktadır. Bu değerler 35 C dıĢ sıcaklık, 4‟lü ve normal çalıĢma Ģartları altıda elde
edilmiĢ ve sonuçlar PAK olmayan durum için (kapısız hal) ve 2,4 m PAK için gösterilmiĢtir.
Bu grafiklerden de anlaĢılacağı üzere platformu kapı ile tren hattından ayrılması, tren kaynaklı ısıl
yüklerin etkisini azaltmakta, istasyonun iç ortam sıcaklığının artmasını engellemektedir.
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ġekil 11. 4‟lü tren normal çalıĢma halinde tren hareketinin etkisiyle oluĢan zamana bağlı hava hızı
dağılımları.
ġekil 11 „de 4, 11, 16 noktalarındaki zamana bağlı hava hızlarının kapısız hal ve 2,4 m PAK durumu
için grafiksel gösterimi bulunmaktadır. 4. ve 11 noktaların birbirlerine simetrik olmalarından dolayı
benzer dağılımlar gösterdiği görülmüĢtür
Bu iç ortam Ģartlarının yolcu konforu üzerindeki etkisinin irdelenebilmesi için platform ayırıcı kapı
varken ve yok iken istasyon iç ortam koĢullarındaki bağıl sıcaklık indeksi değerleri hesaplanarak
incelenmiĢtir. 2,4 m PAK sistemi için bağıl sıcaklık indeksi hesaplamalarında istasyona giren bir
yolcunun baĢlangıçtan itibaren kendini konforlu hissettiği, perona ilk girdiğinde ortamı ılık olarak
algıladığı, peronda beklediği süre boyunca ise kendisini konforlu bir ortamda olarak algıladığı sonucu
elde edilmiĢtir.
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SONUÇ
Bu çalıĢmada, metro istasyonlarında kullanılan platform ayırıcı kapıların (PAK) ısıl konfora etkisi HAD
analizleri ile incelenmiĢtir. HAD analizlerinde, Autodesk Simulation CFD (CFDesign) programı
kullanılmıĢ, matematiksel modelin, zamana bağlı çözümleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Böylece trenin
istasyona girmesi, beklemesi ve terk etmesi esnasında tüm hava hareketleri sıcaklık, hız ve basınç
değerleri üzerinden hesaplanmıĢ ve dağılımları gösterilmiĢtir.
Yapılan çalıĢmada daha çok güvenlik amaçlı kullanılan PAK sistemlerinin ısıl konfora da etkisi olduğu
görülmüĢtür. 2,4 m PAK sisteminde grafiklerden anlaĢılabileceği gibi referans duruma göre sıcaklıklar
o
1 C düĢük değerlerdedir. Bu etki PAK sayesinde trenden kaynaklı ısıl yüklerin peron bölgesine
geçiĢinin azalması ile alakalıdır. Ayrıca PAK sistemlerinin kullanılması ile tünelden gelebilecek tozlu
havanın istasyon içerisine etkisi de azaltılmıĢ olacaktır.

KAYNAKLAR
[1] TsunKe, M., Che Cheng, T. and PorWang, W. (2002).Numerical simulation for optimizing the
design of subway environmental control system. Building and Environment. Vol.37, pp. 11391152.
[2] Ampofo, F., Maidment, G. and Missenden, J. (2004). Underground railway environment in the
UK Part 2: Investigation of heat load. Appied Thermal Engineering. Vol.24, pp.633-645.
[3] Huang, Y., Li, C. and Kim, C. N. (2012). A numerical analysis of the ventilation performance for
different ventilation strategies in a subway tunnel. Journal of Hydrodynamics. Vol.24, pp.193-201.
[4] United States Department of Transportation, 1976. Subway Environmental Design Handbook,
Volume I, Principals and Applications, 2nd Edition.

ÖZGEÇMĠġ
Nurdil ESKĠN
Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünden önce lisans, daha sonra Y. Lisans
diplomalarını alarak 1981 yılında Yüksek Makina Mühendisi olarak mezun olmuĢtur. 1982-1990 yılları
arasında önce Parsons-Brinkerhoff TSB Ģirketinde Ġstanbul Metro ve Tüp Geçit Projesi‟nde makina
mühendisi olarak çalıĢmıĢ, daha sonra farklı firmalarda özellikle metro ve raylı taĢıma sistemlerinde
havalandırma, iklimlendirme, drenaj ve yangın güvenliği konularında mühendis ve proje müdürü olarak
görev almıĢtır.
1990 yılında Ġ.T.Ü. Makina Mühendisliği programında “AkıĢkan Yataklı Kömür Yakıcısı Modeli ve Ġkinci
Kanun Analizi” baĢlıklı tezi ile Doktora derecesini almıĢtır. 1997 yılında Doçent, 2004 yılında Profesör
unvanını almıĢtır. Ġ.T.Ü. Makina Fakültesinde bölüm baĢkan yardımcılığı, Yüksek lisans ve Doktora
programları Koordinatörlükleri gibi çeĢitli idari kademelerde görev almıĢ, 2008-2011 yılları arasında
Akademik iĢlerden sorumlu Dekan Yardımcılığı görevini yürütmüĢtür.
TÜYAK Vakfı kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesi de olan Prof.Dr. Eskin‟in Ġki-Fazlı AkıĢlar, HVAC,
Yangın Güvenliği, Isı Tekniği Uygulamaları, AkıĢkan Yataklı Kazanlar, Binalarda Enerji Verimliliği,
YoğuĢma Modelleri ve Analizleri konularında yazılmıĢ ve yayınlanmıĢ kitap, kitap bölümleri, bilimsel
rapor, ulusal ve uluslararası makale ve bildiriler olmak üzere toplam 110 adet yayını, “A Cooling
Device and a Phase Separator Utilized Therein” isimli buluĢ ile Yaratıcı (Inventor) ve Kullanıcı
(Applicant) olarak dünya patenti vardır. Prof.Dr. Nurdil ESKĠN halen Ġ.T.Ü. Makina Fakültesinde
Profesör olarak görev yapmaktadır.

İç Hava Kalitesi Sempozyumu Bildirisi

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

____________________ 2441 _______

Mesut GÜR
Makina Mühendisliği Bölümünü Sakarya Üniversitesinde, Proses Yüksek Mühendisliği bölümünü 1986
yılında Almanya'da Hamburg/Harburg Teknik Üniversitesinde ve Doktorasını Almanya‟da 1992 yılında
Clausthal Teknik Üniversitesinin Makine Mühendisliği Termodinamik Anabilim dalında tamamladı.
Sırasıyla 1994 te Doçentlik ve 1999 yılında Profesörlük unvanını aldı ve halen ĠTÜ-Makine
Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalıĢmaktadır. 2004-2005 yıllarında Amerika'da
Pittsburgh Üniversitesinde Misafir öğretim üyesi olarak süper iletkenlerin soğutulması konusunda
araĢtırmalar yaptı. AraĢtırma konularının baĢında yanma/gazlaĢtırma teknikleri, proses tekniği,
kurutma ve endüstriyel fırınlar, mikro kanallar, fan ve pompalar, ısıtma-soğutma ve havalandırma
teknolojileri gelmektedir.
Oğuz BÜYÜKġĠRĠN
1990 Ġzmir‟ de doğdu. Lisans eğitimini 2012 senesinde Ġzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde Makine
Mühendisliği bölümünde tamamlamıĢtır. Yüksek lisans eğitimini 2014 senesinde Ġstanbul Teknik
Üniversitesi Makine Fakültesi Isı-AkıĢkan Yüksek lisans bölümünde tamamlamıĢtır. Doktora eğitimine
Ġstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Anabilim Dalında devam etmektedir.
Ünal ALTINTAġ
1990 yılında Trabzon‟ da doğdu. 2008 yılında Ġstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinde lisans
eğitimine baĢladı. 2013 yılında lisans eğitimini tamamladı ve bu yıldan beri Ġstanbul Teknik
Üniversitesinde Makine Mühendisliği Bölümü Malzeme ve Ġmalat programında yüksek lisans eğitimine
devam etmektedir.
Yıldıray YEDĠKARDEġ
1976 yılında Ġstanbul‟ da doğdu. 1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği
bölümünde lisans eğitimini, 2002 yılında aynı üniversitede Termodinamik ve Isı Tekniği anabilim
dalında yüksek lisans eğitimini, 2009 yılında ise Termodinamik ve Isı Tekniği anabilim dalında
doktorasını tamamladı. ĠĢ hayatında ise 2002 yılında Araç Bakım Mühendisi olarak UlaĢım A.ġ.‟ de
çalıĢmaya baĢladı ve 2009 yılına kadar aynı görevde bulundu. 2009 yılından bu yana aynı Ģirkette
Elektromekanik Sistemler ġefi olarak çalıĢmaktadır. Avrupa Birliği çerçeve programlarında metro
sistemlerinde enerji tüketimlerinin optimizasyonu konulu projede ve ayrıca, metro istasyonlarında
konfor ve acil durum havalandırması konulu projelerde görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. .
.
.

İç Hava Kalitesi Sempozyumu Bildirisi

TESKON 2015 / ISIL KONFOR SEMPOZYUMU

Bu bir MMO
yayınıdır

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

METRO ĠSTASYONLARINDA ĠġLETME
ġARTLARININ ISIL KONFORA ETKĠSĠ

NURDĠL ESKĠN
MESUT GÜR
OĞUZ BÜYÜKġĠRĠN
ÜNAL ALTINTAġ
ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

MAKĠNA MÜHENDĠSLERĠ ODASI

BĠLDĠRĠ

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

____________________ 2445 _______

METRO ĠSTASYONLARINDA ĠġLETME ġARTLARININ ISIL
KONFORA ETKĠSĠ
Nurdil ESKĠN
Mesut GÜR
Oğuz BÜYÜKġĠRĠN
Ünal ALTINTAġ

ÖZET
Yer altı raylı yolcu taĢıma sistemleri hızı, yolcu taĢıma kapasitesi, güvenilirliği ve konforu sayesinde en
çok tercih edilen taĢıma sistemi haline gelmiĢlerdir. Ülkemizde de yaygınlaĢarak pek çok Ģehrimizde
tesis edilen bu sistemlerde yolcuların istasyon içinde geçirdikleri süre boyunca ve seyahatleri
esnasında metro araçlarının içinde, iç ortam koĢullarının uygun değerlerde sağlanması ve bağlı olarak
yolcuların kendilerini rahat ve konforlu hissetmeleri son derece önemlidir.
Bu sistemlerde, dıĢ ortamdan tren hareketleri ile çekilen hava ve istasyon havalandırma sistemleri ile
yolcuların kısa zaman dilimlerinde bulundukları metro istasyonlarında maruz kaldıkları iç ortam
koĢulları, iĢletme Ģartları, yolcu yoğunluğu ve istasyon özellikleri ile değiĢiklikler göstermektedir. Bu
çalıĢmada delme tünel tip bir yer altı metro istasyonu iç ortam Ģartlarının değiĢimi ve bu değiĢimin
yolcu ısıl konforuna olan etkisi hesaplamalı akıĢkanlar dinamiği (HAD) analizi ile incelenmiĢtir. Bu
amaçla istasyon ve bağlantı tünelleri katı modeli oluĢturulmuĢ, istasyonda ısıl konfora etki eden iç
ortam değiĢkenleri incelenmiĢ ve analizler hesaplamalı akıĢkanlar dinamiği (HAD) analizi
AutodeskSimulationCFDesign paket programı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmada yer altı istasyonları
için geçerli ısıl konfora etki eden parametreler zamana bağlı olarak sıcaklık, basınç ve hava hızı
değiĢimleri irdelenmiĢtir. Yapılan simülasyonlar sonucunda farklı metro iĢletme koĢullarında istasyon
ve tünellerin iç ortam Ģartlarındaki dalgalanmalar ve bu değiĢimlerin yolcu konfor algısı üzerindeki
etkileri irdelenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Isıl konfor, Metro sistemi, HAD analizi, Piston etkisi.

ABSTRACT
Underground rail transport systems are the most commonly preferred urban transport vehicles thanks
to their speed, passenger capacity, safety factors, and the frequency and duration of travel. For metro
stations where commuters spend a short period of time, environmental comfort is a factor enhancing
the efficiency of and demand for the transport system. Further, the amount of fresh air and
environmental control are vital for public health.
These facts therefore make thermal comfort analyses important for underground stations.
Thepresentstudyinvestigatesthethermalcomfortconditionsforpassengers in an underground station of
bored tunnel type. A 3-D solid station model was created for thermal comfort analysis, which was
followed by an examination of the parameters affecting thermal comfort in the station and a
computational fluid dynamics (CFD) analysis using Autodesk Simulation CFDesign software. In this
study, temperature, pressure and airvelocity which are valid parameters for thermal comfort conditions
were investigated.
Key Words: Thermal comfort; Subway transport system, CFD, Piston effect.
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1. GĠRĠġ
ġehir içi toplu ulaĢımın en önemli araçlarından biri de raylı sistem taĢımacılığıdır. 1989 yılında ilk raylı
sistem hattını hizmete açan Ġstanbul UlaĢım, bugün toplamda 130 km’lik bir raylı sistem iĢletmeciliğine
ulaĢmıĢtır. Bu hatların 95 km’si yer altı metro sistemi olup yakın bir gelecekte Ġstanbul için toplamda
600 km’lik bir raylı sistem hat uzunluğu öngörüldüğü belirtilmektedir. ġekil 1 de Ġstanbul metrosu M2
hattına ait Ģematik gösterim görülmektedir. Altı kat daha büyüyecek olan metro ağına yapılacak
yatırımlar göz önüne alındığında, yüksek maliyetlerin en aza indirilmesi noktasında hızlı ve güvenilir
bilimsel çalıĢmaların yürütülmesi gerekmektedir.
Ülkemizde özellikle Ġstanbul da devam eden yer altı raylı projeleri, istasyonlarda güvenlik koĢulları ve
konfor Ģartlarının kontrol edilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıĢtır. Metro istasyonları oluĢturulması
açısından delme tip istasyon ve aç-kapa istasyon olarak ikiye ayrılırlar. Delme tip istasyon aç-kapa tip
istasyonlara göre daha basık olduğundan bu yöntemle oluĢturulan istasyonlarda ısıl konfor daha kritik
durumdadır.
Isıl Konfor, ASHRAE 55[1] numaralı standartta “insan zihninin ısıl çevre ile olan memnuniyeti” olarak
tanımlanmıĢtır. Konfor bölgesinin tanımı ise “toplumdaki çoğunluğun rahat hissettiği koĢullar” olarak
yapılmıĢtır. Bir baĢka deyiĢle ısıl konfor insanda doğal olarak bulunan ve yaptığı faaliyetlere göre
değiĢen metabolizma ısısının ısı transfer yolları olan iletim, taĢınım ve ıĢınım yolları ile uygun oranda
atılabilmesi durumdaki denge Ģartı olarak tanımlanabilir. Metro istasyonundaki yolcular için ısıl konfor
Ģartları yetersiz ise sıkıntı hissedilir ve rahatsızlık duyulmaya baĢlanır buna bağlı olarak insanları
memnuniyet seviyeleri düĢer.
Bu çalıĢmada ısıl konfora etki eden sıcaklık, basınç ve hava hızı parametreleri incelenmiĢ ve farklı
iĢletme koĢullarında yapılan simülasyonlar ile karĢılaĢtırma yapılmıĢtır.

2. ISIL KONFOR ve BAĞIL SICAKLIK ĠNDEKSĠ
Isıl konfor, ASHRAE 55 numaralı standartta “insan zihninin ısıl çevre ile olan memnuniyeti” olarak
tanımlanmıĢtır. Konfor bölgesinin tanımı ise “toplumdaki çoğunluğun rahat hissettiği koĢullar” olarak
yapılmıĢtır. Ancak konfor bölgesi her insan için farklıdır ve belirli bir değeri yoktur. Ġklim, hava hızı,
radyasyon, metabolizma hızı, kültür, giyim Ģekli gibi pek çok faktör, konfor bölgesinin değiĢimine
sebep olur. Basınç değiĢimleri de insan sağlığı açısından önemli bir faktördür. Tablo 1’ de basınç
değiĢiminin insan sağlığı üzerinde etkisi verilmiĢtir.
Tablo 1. Basınç değiĢiminin insan sağlığı üzerindeki etkisi.
Kulaktaki Etkileri

Basınç Farkı (orta kulak - dış ortam) [ Pa ]

Kulak içinde hissedilen ĢiĢlik

413 - 690

ġiĢlik artımının hissedildiği seviye

690 - 1310

Ses duyma yeteneğinin azaldığı ĢiĢlik seviyesi

1310 - 2000

Duyma hastalıklarının baĢladığı seviye

2000 - 4000

Yer altı raylı taĢıma sistemlerindeki insan ısıl konforu hakkında oldukça limitli sayıda çalıĢma
bulunmaktadır. Bu çalıĢmalardan birini gerçekleĢtiren Parker tarafından aĢağıda gösterilen ġekil 1’deki
yer altı raylı sistem istasyonlarına ait ısıl konfor diyagramı oluĢturulmuĢtur.
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ġekil 1. Metro sistemlerinde ısıl konforu gösteren diyagram.[2]
Diyagramda gösterilen efektif sıcaklık alanları, kuru ve ıslak termometre ölçümlerine göre
gösterilmektedir. Efektif sıcaklık çizgisi, değiĢen bağıl nem oranına ve sıcaklıklara göre sabit bir ısıl
konfor sağlanan sıcaklıkların üzerinde olduğu çizgidir. Grafikte gösterilen veriler, sabit bir hava
akımının olduğu varsayımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir.
o

Bu diyagrama göre 21,8 C efektif sıcaklık değeri, incelenen istasyona ait optimum yaz efektif
sıcaklığıdır. Bu efektif sıcaklık çizgisi üzerine denk gelen herhangi bir ısıl koĢul, insanlar için uygun bir
o
ısıl konfor sağlayacaktır. Örneğin, 23.3 C kuru termometre sıcaklığında ve %70 bağıl nemde veya
o
26,2 C kuru termometre sıcaklığında ve %30 bağıl nemde en uygun efektif konfor sıcaklığı olan
o
21.8 C’deki Ģartlar sağlanacaktır. Optimum efektif sıcaklık çizgisi tek olmasına rağmen, kıĢ ve yaz
aylarına ait taralı bölgelerde çoğunluk için uygun ısıl konfor sağlanabilecektir. Parker’ın yaptığı
çalıĢmaya göre yer altı tren istasyonunda %50 memnuniyet (PPD) değeri uygun olarak düĢünülebilir.
ASHRAE 55-2004 Standardında ise yeraltı tren istasyonlarında ısıl konfor için bağıl nemin %30 ila
%60 arasında olması tavsiye edilmektedir. Alt limit insan konforu için hesaplanmıĢtır. Ancak üst limit
olan %60 değeri daha çok nemden kaynaklanan korozyon etkisi, yoğunlaĢma ve bakteri oluĢumları
göz önüne alınarak belirlenmiĢtir.
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Sıcaklık, bağıl nem ve basınç değiĢimleri gibi hava hızı da konfor Ģartlarında önemli rol oynamaktadır.
Literatürde yapılan çalıĢmalar ve standartlar incelendiğinde metro sistemlerinde farklı bölgeler için
hava hızı ortalama ve sınır değerleri elde edilmiĢtir. Tablo 2’de hava hızı ortalama ve sınır değerleri
verilmektedir.
Tablo 2. Hava hızı ortalama ve sınır değerleri.
Bölge
Yer yüzeyinden 3 m yükseğe uzanan
menfezler
Yer yüzeyindeki menfezler
Havalandırma bacaları
Ġstasyon giriĢi
Merdivenler
Platformlar
Tüneller

Ortalama hız (m/s)

Azami hız (m/s)

5

8

2.5
5

5
11
9
2.5
5
12

1.8
3
2,5

Tablo 2’ de verilen sınır değerler gürültü oluĢumu ve yolcuların hareketlerinin zorlaĢması açısından
değerlendirilmelidir. Bu çalıĢmada yapılan simülasyonlar sonucu istasyondaki hava hızlarının dağılımı
bu sınırlamalar göz önüne alınarak değerlendirilmiĢtir.
Bağıl sıcaklık indeksi
Zamana bağlı olarak istasyonda tespit edilen sıcaklık, basınç ve hava hızlarının, istasyonda bulunan
yolcuların ısıl konforunu ne Ģekilde etkilediği, ASHRAE tarafından tanımlanmıĢ olan bağıl sıcaklık
indeksi (BSI) ile belirlenebilmektedir. Bağıl sıcaklık indeksi; hava sıcaklığı, nem, hava akıĢ hızı,
metabolizma hızı ve giyime bağlı olarak hesaplanmaktadır. Tablo 3 de bağıl sıcaklık indeksine bağlı
olarak Ashrae Konfor sınıflandırılması gösterilmiĢtir.
Tablo 3. Konfor sınıflandırması ve bağıl sıcaklık indeksi.[3]
Ashrae Konfor
Sınıflandırması
Sıcak

Bağıl Sıcaklık Ġndeksi

Ilık

0.15

Konforlu

0.08

Serin

0.00

0.25

3. ĠSTASYON ĠġLETME ġARTLARI
Ġstasyon iĢletme Ģartları denildiğinde aĢağıdaki Ģartlardan bahsedilmektedir. Burada;
Normal işletme şartları, insan yoğunluğunun ortalama değerlerde olduğu, tren gecikmesinin olmadığı,
5-6 dakika aralıkla trenin çalıĢtığı zamanları belirtmektedir.
Sıkışık işletme şartları ise, yolcu yoğunluğunun fazla olduğu veya trenin geciktiği zamanları
belirtmektedir. Bu Ģartlarda tren içinde ve peronlarda, bekleyen insan sayısı artacak, buna bağlı olarak
sistem yükleri değiĢecektir.
Acil durum işletmesinde, tren yangını gibi acil durum Ģartlarını içermektedir. Bu Ģartlarda ısıl konfordan
önce yolcu tahliye süreleri ve yolcu tahliye senaryoları öncelikli olduğu için bu çalıĢmada
değerlendirilmemiĢtir.
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4. HESAPLAMALI AKIġKANLAR DĠNAMĠĞĠ (HAD) ANALĠZĠ VE SĠMULASYON SONUÇLARI
©

Bu çalıĢmada delme tip bir istasyon modülü 1:1 olarak Solidworks 3 boyutlu katı model oluĢturma
programı ile oluĢturulmuĢtur. ġekil 2’ de 3B katı model gösterilmiĢtir.

ġekil 2. Ġstasyonun 3B modelinin tanıtılması.
Yapılan simülasyonlarda iç ortam Ģartlarında olası en kötü Ģartları görmek için dıĢ hava sıcaklığının en
o
fazla olduğu yaz koĢullarında simülasyonlar yapılmıĢ ve dıĢ sıcaklık 35 C olarak kabul edilmiĢtir.
ÇalıĢmada istasyon modülü içinde sıcaklık, hız ve basıncın değiĢimi farklı iĢletme koĢullarında
incelenmiĢtir.
4.1. Normal iĢletme Ģartları;
Sıcaklık dağılımı;

20. saniye
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40. saniye

60. saniye

80. saniye
o

ġekil 3. 35 C dıĢ sıcaklık ve normal iĢletme Ģartlarında zamana bağlı sıcaklık dağılımı
Basınç dağılımı;

20. saniye
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40. saniye

60. saniye

80. saniye
o

ġekil 4. 35 C dıĢ sıcaklık ve normal iĢletme Ģartlarında zamana bağlı basınç dağılımı
Hava hızı dağılımı;

20. saniye
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40. saniye

60. saniye

80. saniye
o

ġekil 5. 35 C dıĢ sıcaklık ve normal iĢletme Ģartlarında zamana bağlı hava hızı dağılımı
4.2. SıkıĢık iĢletme Ģartları;
Sıcaklık dağılımı;

20. saniye
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40. saniye

60. saniye

80. saniye
o

ġekil 6. 35 C dıĢ sıcaklık ve sıkıĢık iĢletme Ģartlarında zamana bağlı sıcaklık dağılımı
Basınç dağılımı;

20. saniye
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40. saniye

60. saniye

80. saniye
o

ġekil 7. 35 C dıĢ sıcaklık ve sıkıĢık iĢletme Ģartlarında zamana bağlı basınç dağılımı
Hava hızı dağılımı;

20. saniye
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40. saniye

60. saniye

80. saniye
o

ġekil 8. 35 C dıĢ sıcaklık ve sıkıĢık iĢletme Ģartlarında zamana bağlı hava hızı dağılımı

SONUÇ
ÇalıĢmada yapılan simülasyonlar incelendiğinde normal iĢletme Ģartlarında sıcaklık dağılımının 20 –
o
22 C, basınç değiĢiminin ±200 Pa, hava hızının ise yolcu bekleme bölümünde(peron) 0-3 m/s
aralıklarında oldukları tespit edilmiĢtir. SıkıĢık iĢletme Ģartlarında ise basınç ve hava hızının normal
o
Ģartlar ile benzer olduğu ancak sıcaklık dağılımının 20 – 25 C arasında olduğu tespit edilmiĢtir. Ancak
o
sıkıĢık iĢletme Ģartlarında sıcaklığın 3 C’ ye kadar fazla olması yolcular arasında bu Ģarttaki
memnuniyet yüzdesini düĢürmektedir. Bu açıdan sıkıĢık iĢletme Ģartlarında mekanik havalandırma
sistemlerinin çalıĢması ısıl konfor Ģartlarına bağlı olarak memnuniyetin artmasını sağlayacaktır.
Bu etkinin incelenebilmesi amacıyla, HAD analizi ile yapılan inceleme sonucunda elde edilen sıcaklık,
hava hızı ve yolcunun istasyon içindeki hareketlerine bağlı olarak, istasyona giren bir yolcunun
seyahati süresince (istasyona giriĢ ve bekleme, araç içi ve istasyondan çıkıĢ) içinde bulunduğu ortamı
nasıl algıladığı bağıl sıcaklık indeksi vasıtasıyla incelenmiĢtir. Tablo 4’ te HAD analizi sonucunda elde
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edilen ve bağıl sıcaklık indeksinin hesaplandığı sıkıĢık iĢletme durumu için ortalama sıcaklık değerleri
gösterilmektedir. Ġncelemede bağıl sıcaklık indeksi metabolizma hızı yüksek olan bir erkek yolcu için
ve araç içi klima sisteminin çalıĢtığı durum için yapılmıĢtır. ġekil 9’ da bağıl sıcaklık indeksine bağlı
olarak yolcunun konfor durumu gösterilmiĢtir.
Tablo 4. Analiz sonuçlarına bağlı olarak, sıkıĢık iĢletme Ģartları için bağıl sıcaklık indeksi
hesaplamalarında kullanılan sıcaklık değerleri ve yolcu yürüme hızı.
o

Ġstasyon sıcaklığı

25 C

Konkors sıcaklığı

22 C

Tren içi sıcaklığı

21 C

Yolcu yürüme hızı

4,83 km/h

o
o

Bağıl Sıcaklık İndeksi(RWI)

0,4
Sıcak

0,35

Ilık

0,3

Konforlu

0,25
İstasyonda bekleme

0,2

İstasyondan çıkış

0,15
0,1
0,05

Araç İçi

Konkorsta yürüme

1
37
73
109
145
181
217
253
289
325
361
397
433
469
505
541
577
613
649
685
721
757
793
829
865
901
937
973
1009
1045
1081

0

Süre(s)

ġekil 9. Ġstasyona giren erkek bir yolcunun bağıl sıcaklık indeksine bağlı olarak konfor
diyagramı.
Burada istasyona giren yolcunun konkorsta kendini konforlu hissettiği, istasyona girdiğinde ortamı
öncelikle sıcak hissettiği, ama beklerken yaklaĢık bir dakika içinde konfor hissine yaklaĢtığı, araç
o
içinde ise sıcaklık 21 C olduğu için ortamı serin hissettiği görülmektedir.
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SANAYĠDE TESĠSAT YALITIMININ ÖNEMĠ VE
UYGULAMALARI
Metin AKDAġ
Berkay ÖMÜR

ÖZET
Ana enerji kaynaklarının (petrol, doğal gaz, kömür vs. gibi) %55’i gibi önemli kısmı sanayide
kullanılmaktadır. En önemli enerji kaynağı olan petrol ve kömür gibi fosil yakıtlar hızla tükeniyor.
Kullandığımız enerjinin %70’ini yurtdıĢından döviz ödeyerek satın alıyoruz. 2013 yılında Türkiye her
100 doların 22,21 dolarını enerji ithalatına harcadı ve enerji ithalat faturası 60,1 milyar dolar oldu.
Bilindiği üzere Türkiye enerji ihtiyacının büyük bir kısmını ithal etmektedir. Aynı yıl cari açık ise 65
milyar dolar. Yani nerede ise, cari açığımızın tamamı enerji ithalatına gitmektedir.
1 birim gayri safı milli hasılayı elde etmek için tüketilen enerji, Enerji Yoğunluğu olarak adlandırılır.
Ülkemiz enerji yoğunluğu açısından maalesef dünyanın en kötülerindendir. Bu oran, OECD ülkelerinin
2, Japonya’nın ise 4 katıdır. Yani birim mal veya hizmet üretmek için OECD ülkelerinde kullanılanın 2
katı, Japonya’da kullanılan enerjinin 4 katı enerji sarf edilmektedir. Bu zor durumun üstesinden, ya
nasıl tükettiğimize bakmaksızın her türlü kaynaktan, (nükleer enerji, yenilenebilir enerjiler veya fosil
kaynaklar v.s.) kendi enerjimizi üreterek ya da enerjiyi verimli kullanarak gelebiliriz. Ülkemizin bilinen
fosil kanyaklardan elde edilebilecek enerji rezervleri maalesef yetersizdir, Yenilenebilir kaynaklar ve
Nükleer enerji ise uzun vadeli projeksiyonlarla uygulanabilecek bir politika gerektirmektedir. Bu
nedenledir ki kısa vadedeki tek seçeneğimiz, verimli enerji kullanımıdır. Türkiye, verimli enerji
kullanımı ile her yıl 1 yeni nükleer santral inĢa edebilecek potansiyele sahiptir.
Enerjiyi verimli kullanmak için;
-

Doğru Isı Yalıtımı Yaparak Isı Kayıplarını Azaltmak
Uygun Yakıtı seçmek
Yüksek Verimli Motor Kullanılması
Pompa ve Fanlarda Frekans Konventörü Kullanarak
Atık Isıyı Geri Kazanarak ( Isı geri kazanım ve kojenerasyon uygulamaları)

Bu makalede sanayideki tesisat ve diğer ekipmanların doğru yalıtımı ile sağlanabilecek enerji
verimliliği, doğru yatlım malzemeleri seçimi ve bunların uygulamalarına yönelik çalıĢmalar
anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler; enerji verimliliği, enerji yoğunluğu, ısıl konfor, ısı yalıtımı, yalıtım malzemeleri ve
özellikleri

ABSTRACT
An important amount such as 55% of the main energy resources (crude oil,natural gas,coal etc.) are
consumed in the industry. Fossil fuel like crude oil and coal being the most important energy resource
are running out rapidly. We are buying and importing 70% of the consumed energy by paying foreign
currency. In 2013, Turkey has paid 22,21 of every 100 USD to import energy and the total bill for
energy reached 60,1 billion USD. As is known, Turkey imports most of its energy needed. In the same
Yalıtım Semineri Bildirisi
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year current account deficit is 65 billion USD. In other words, current account deficit has gone
completely to import energy.
The amount of energy consumed in order to produce 1 unit of GNP is called Density of Energy. Our
country is one of the worst in the world in terms of Density of Energy. This rate is 2 times more than
OECD countries and 4 times more than Japan. This means to produce one unit of good or service, the
energy consumption is twice of OECD countries and 4 times of Japan. To overcome this hard
situation, wether we should produce our own energy without considering how resources are being
disposed (nuclear energy, renewable energy or fossil sources etc.) or we can use the energy
efficiently. In our country the potential of energy which can be obtained by fossil sources are not
sufficiant. Renewable energy and nuclear energy requires a policy applicable with long term
projections. That is why, the only option in the short termis to use energy efficiently. Turkey has a
potential of building 1 nuclear power plant per year by using energy efficiently.
For energy efficiency:
To reduce heat loss by correct insulation
To choose the appropriate fuel.
To use high efficiency motors.
To use frequency conventors in pumps and fans.
To regain lost heat ( Application of heat recovering and cogeneration)
In this Article, energy efficiency by correct insulation of industrial installation and other equipments,
right choice of insulation materials and methods of applications will be explained.
Key Words; energy efficiency, energy density, thermal comfort, heat insulation, insulating material
and properties

1. GĠRĠġ
Ana enerji kaynaklarının (petrol, tabii gaz, kömür vs. gibi) %55’i gibi önemli kısmı sanayide
kullanılmaktadır. En önemli enerji kaynağı olan petrol ve kömür gibi fosil yakıtlar hızla tükeniyor.
Kullandığımız enerjinin %70’ini yurtdıĢından döviz ödeyerek satın alıyoruz. 2013 yılındaki Türkiye’nin
net enerji ithalatı 60.1 milyar USD iken aynı yıl net cari açık 65 milyar USD olarak gerçekleĢti.
Türkiye’nin enerji tüketimi 2013 Yılında Topla 80,2 Milyar USD iken enerji ithalatı 60,1 Milyar USD
oldu. Bilim adamlarına göre fosil kaynaklarının kalan ömürleri ise yaklaĢık olarak; petrol 42 yıl,
doğalgaz 60 yıl, kömür 122 dir. Ülkemiz elektrik enerjisi üretiminde de maalesef fosil kökenli kaynaklar
konusunda oldukça fakirdir ve enerji üretimi ithal kaynakla bağımlıdır. AĢağıda ki tabloda da yıllara
göre enerji kaynaklarına göre elektrik enerji üretimi ve payları görülmektedir.
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Tablo-1.1 Enerji kaynaklarına göre elektrik enerjisi üretimi ve payları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verilerine göre ise aĢağıda ki tabloda birincil enerji tüketiminin,
kaynaklara oranına göre tahmini tüketim değerleri verilmiĢtir
Tablo 1.2 Birincil Enerji Tüketimi ve Kaynaklara Oranı
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TEDAġ ın verilerine göre de net elektrik tüketiminin sektörlere göre dağılımı aĢağıda tabloda ki gibidir.
Ticaret ve meskenlerde ki tüketim yıllar içinde artıĢ göstermektedir.
Tablo 1.3 Net elektrik tüketiminin sektörlere göre dağılımı
Net elektrik tüketiminin sektörlere göre dağılımı
Distribution of net electricity consumption by sectors
Yıl

Toplam

Mesken

Ticaret

Resmi daire

Household

Commercial

Government
(%)

Aydınlatma

Diğer (1)

Industrial

Illumination

Other(1)

Sanayi

Year

Total

1990

46.820

19,6

5,5

3,1

62,4

2,6

6,8

1991

49.283

22,0

6,2

3,8

57,9

2,9

7,3

1992

53.985

21,3

6,1

3,7

58,4

3,4

7,1

1993

59.237

21,2

6,1

3,8

57,8

3,8

7,2

1994

61.401

21,9

6,0

5,4

55,6

4,1

7,0

1995

67.394

21,5

6,2

4,5

56,4

4,6

6,8

1996

74.157

22,1

7,7

4,0

54,8

4,2

7,1

1997

81.885

22,6

8,4

4,6

53,1

4,0

7,2

1998

87.705

22,8

8,8

4,9

52,6

4,2

6,7

1999

91.202

24,8

9,0

4,1

51,0

4,6

6,5

2000

98.296

24,3

9,5

4,2

49,7

4,6

7,7

2001

97.070

24,3

10,2

4,5

48,4

5,0

7,6

2002

102.948

22,9

10,6

4,4

49,0

5,0

8,1

2003

111.766

22,5

11,5

4,1

49,3

4,5

8,1

2004

121.142

22,8

12,9

3,7

49,2

3,7

7,7

2005

130.263

23,7

14,2

3,6

47,8

3,2

7,4

2006

143.070

24,1

14,2

4,2

47,5

2,8

7,2

2007

155.135

23,5

14,9

4,5

47,6

2,6

6,9

2008

161.948

24,4

14,8

4,5

46,2

2,5

7,6

2009

156.894

25,0

15,9

4,5

44,9

2,5

7,3

2010

172.051

24,1

16,1

4,1

46,1

2,2

7,4

2011

186.100

23,8

16,4

3,9

47,3

2,1

6,5

2012

194.923

23,3

16,3

4,5

47,4

2,0

6,5

(GWh)

Kaynak: TEDAġ, Türkiye Elektrik Dağıtım ve Tüketim Ġstatistikleri
Source: TEDC, Electricity Distribution and Consumption Statistics of Turkey
(1) Tarım , hayvancılık, balıkçılık, içm e ve kullanm a suyu pom paj tesisleri, kam uya ait hizm etler vb. tüketim leri içerir.

Sanayinin çeĢitli kollarına göre enerji maliyetleri bazı iĢkollarında nerede ise ürün maliyetinin
%60‘larına ulaĢmakta olup, tablo 1.4 de de görüleceği üzere, üretim maliyetinin içinde enerji
maliyetinin en yüksek olduğu sanayi dalı çimento sektörüdür ve yaklaĢık olarak üretilen her ürünün
%55 i enerji maliyeti olarak karĢımıza çıkmaktadır
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Tablo 1.4 Bazı Sanayi Kollarında Toplam Üretim Maliyetlerinin Ġçinde Enerji Maliyetlerinin Oranı (%)

Enerji tüketiminin bu kadar yoğun olduğu sektörlerde doğru yalıtım ve verimli enerji kullanım
yöntemleri sayesinde ciddi anlamda tasarruf söz konusu olacaktır. Özellikle enerji yoğun sektörlerde ki
tasarruf potansiyeli oldukça yüksek olup tablo 1.5 de sektörlere göre tasarruf potansiyelleri
verilmektedir.

Tablo 1.5 Enerji Tasarruf Potansiyeli

Sonuç olarak sanayide yıllık 3 milyar USD, konutlarda ise 2,5 milyar USD tasarruf potansiyeli
gözükmektedir
Yalıtım Semineri Bildirisi
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2. SANAYĠDE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ
Yapılan bir tarama çalıĢması neticesinde ülkemizdeki 529 endüstriyel tesisi incelediğimizde enerji
kayıplarına göre ortaya çıkan sonuç:
-

ĠĢletmelerin %98’inde %10 ile %44 arasında enerji kaybı vardır.
% 2 iĢletmedeki kayıplar ise % 10 un altındadır. ( EĠEĠ )

Bu oranlar Türk sanayisinde harcanan enerjinin çoğunluğunun boĢa gittiğini göstermektedir ve buna
bağlı olarak birim üretim maliyetlerinin de artıĢını da tetiklemektedir.
2.1 Enerji Yoğunluğu Nedir?
Üretim maliyetlerinin içerisinde ki enerji payı tüm dünyada enerji yoğunluğu ile anlatılır.
•
•
•

Enerji yoğunluğu, GSYĠH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) baĢına tüketilen birincil enerji miktarını
temsil eden ve tüm dünyada kullanılan bir göstergedir.
1000 $’lık hasıla için tüketilen TEP (ton petrol eĢdeğeri) enerji miktarı, enerji yoğunluğu
göstergesi olarak tercih edilmektedir.
1 TEP, 1 ton petrolün yakılmasıyla elde edilecek enerjiye tekabül etmektedir ki, bu da yaklaĢık
7
9
3
10 Kcal (kilokalori)’ye, 41,8x10 joule’e ve 11,6x10 kWh’a karĢılık gelmektedir.

Sonuç olarak; bir ülkenin enerji yoğunluğu ne kadar düĢükse, o ülkede birim hasıla üretmek için
harcanan enerji de o kadar düĢük demektir ki, bu da enerjinin verimli kullanıldığına iĢaret etmektedir.
Tablo 2.1 de seçilmiĢ bazı ülkelerin enerji yoğunluğu değerleri verilmektedir.
Tablo 2.1 Dünya’da Enerji Yoğunluğu
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Türkiye de ise enerji yoğunluğu yıllara göre artıĢ göstermektedir, bu durum özellikle enerjinin bu kadar
değerli olduğu bir dönemde değerinden fazla enerji tüketimi olup karĢılığını alamamamıza sebep
olmaktadır. Tablo 2.2 de bu durum açıklanmaktadır.
Tablo 2.2 Türkiye’de Enerji Yoğunluğu GeliĢimi

Ülkemizde enerji yoğunluğu, OECD ülkelerinin 2, Japonya’nın ise 4 katıdır. Yani birim mal veya hizmet
üretmek için OECD ülkelerinde kullanılanın 2 katı, Japonya’da kullanılan enerjinin 4 katı enerji sarf
edilmektedir.
Bir baĢka gerçek de kiĢi baĢına tüketilen elektrik enerjisi miktarıdır ki Tablo 2.3 de bu konuda da
geliĢmiĢ ülkelerin oldukça gerisinde olduğumuz görülmektedir. Dünya geneline baktığımız da ABD de
kiĢi baĢına düĢen elektrik tüketimi en fazladır. Türkiye ise en altlardadır. Buradan çıkan sonuç, az
miktarda kullandığımız enerji tüketimini bile faydalı bir Ģekilde değerlendiremiyoruz.
Tablo 2.3 Dünya Genelinde ki Elektrik Tüketimi
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2.2 Enerjiyi Nasıl Verimli Kullanırız?
-

Doğru Isı Yalıtımı Yaparak Isı Kayıplarını Azaltmak
Uygun Yakıtı seçmek
Yüksek Verimli Motor Kullanılması
Pompa ve Fanlarda Frekans Konventörü Kullanarak
Atık Isıyı Geri Kazanarak ( Isı geri kazanım ve kojenerasyon uygulamaları)

2.3 Isı Yalıtımı Nedir?
Farklı sıcaklıktaki iki ortam arasındaki ısı geçiĢini azaltmak için yapılan iĢleme ısı yalıtımı denir.

2.4 Neden ısı yalıtımı?
- Ekonomi ( Enerji kayıplarını en aza indirme)
-Isıl konfor
-DüĢük emisyon değerleri = Küresel ısınma ve iklim değiĢikliğinin en önemli nedenleri
minimize etmek, YaĢanabilir çevre
- Bilinen fosil kaynaklarının hızla azalması, Gelecekte olası yakıt sıkıntıları
2.4.1

Isıl Konfor Nedir?

Eğer bir mekanın hava sıcaklığı, nemi, hızı ve radyant sıcaklığı optimum değerlerde ise ve buradaki
insanlar oda sıcaklığının daha sıcak veya soğuk olmasını veya nemin daha fazla veya az olmasını
gereksinmiyorlarsa bu mekanda ısıl konfora ulaĢılmıĢ demektir. AĢağıda ki kısa örnekle bu durum
açıklanmıĢtır.
•
•
•
•

T iç= Ġç Ortam Sıcaklığı (⁰C)
T iy = Ġç Yüzey Sıcaklığı (⁰C)
T iy ort= Ġç Yüzey Sıcaklıklarının Ortalaması (⁰C)
Hissedilen Sıcaklık=Th=( T iy ort+ T iç)/2

•
•

T iç= 20 ⁰C
T iy = 9 ⁰C
Yalıtım Semineri Bildirisi
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T iy ort= 9 ⁰C
T h=( 20+9) / 2
T h = 14,5 ⁰C

YALITIMLI VE YALITIMSIZ HALLERDE HESAP YÖNTEMLERĠ
ISI TRANSFERĠ
q : Isı AkıĢ Yoğunluğu (W/m²)
q, herhangi d (metre) kalınlığındaki bir yapı bileĢeninin 1 m2 ’sinden 1 saatte olan toplam ısı kaybıdır.
q = U (Ti - Td)
T i : Ġç Ortam Sıcaklığı (K)
Td : DıĢ Ortam Sıcaklığı (K)
U : Isıl Geçirgenlik Katsayısı (W/m²K)
U, Herhangi d (metre) kalınlığındaki yapı bileĢeninin (duvar, döĢeme, v.s. gibi) her iki tarafında
bulunan hava sıcaklıkları arasındaki farkın 1ºC olması halinde bileĢenin 1 m²’sinden 1 saatte geçen ısı
miktarıdır.
Toplam Isı GeçiĢ Direnci 1 / U

= + +
1/αi : Ġç Ortam Isı TaĢınım Direnci
1/αd : DıĢ Ortam Isı TaĢınım Direnci
1/Λ : Yapı BileĢeni Ġletimle Toplam Isı GeçiĢ Direnci
1/Λ Yapı BileĢeni Ġletimle Toplam Isı GeçiĢ Direnci

λ : Isıl Ġletkenlik Hesap Değeri (W/Mk)
d : Yapı BileĢenin Kalınlığı (m)

Yalıtım Semineri Bildirisi
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ISI TRANSFERĠ

TEKNĠK YALITIMDA ISI KAYBI HESAPLARI
a) Yalıtımsız borularda ısı kaybı
AĢağıdaki eĢitlikten hesaplanır.
ti = Boru içindeki akıĢkan sıcaklığı ( ºC )
td =Borunun bulunduğu hacmin ortam sıcaklığı ( ºC )
αi =DıĢ yüzey ısı taĢınım katsayısı ( W/m²K )
αd =DıĢ yüzey ısı taĢınım katsayısı ( W/m²K )
di = DıĢ çap (m)
dd = DıĢ çap (m)

b) Yalıtımlı Borular
1) Yalıtımlı Boruların Aralarında, Tavan ve Duvara Olan Mesafeler
Ülkemizdeki uygulamalarda borular arasındaki mesafelerde olduğu gibi, boruların tavan ve yan
duvarlara olan mesafelerine de yeterince dikkat edilmemektedir. Bu durum yalıtım iĢçiliğini
zorlaĢtırmanın yanında ideal yalıtım kalınlıklarının uygulanamaması nedeni ile ısı kayıplarını da
arttırmaktadır.
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2) Isı Kaybı
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3)Yalıtım Yüzeyindeki Sıcaklık
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Açık havadaki borularda hava hareketi süratle değiĢeceğine göre yalıtım yüzeyindeki sıcaklığın da
ortam sıcaklığına kadar yaklaĢması doğaldır.

Tablo 2.1

Tablo 2. 1 Boru dıĢında ısı ıĢınımını da kapsayan ısı tasınım katsayısı bağıntıları
(αd = α taĢınım + α ıĢınım ) (W/m2K)
Yatay borular DüĢey borular ve yüzeyler
α = A + 0.05 t α = B + 0.09 t
ġartlar
T ort = 0.5 (tdy + td )= 40°C
t = tdy - td ≤ 60°C ;
dd = 0.5 m
t = tdy - td ≤ 100°C ;
dd = 0.25 –1.0 m

Pratik değerler :
Alüminyum kılıf : α = 4 –5 W/m2K
Ostenit, ferritik galvaniz sac: α = 6-7 W/m2K
Çok oksitlenmis sac α = 8-10 W/m2K
DıĢ yüzeyden ısı ıĢınımı : α = q C12

Örnek: Ġçerisinden 300 °C buhar geçen 108mm çapındaki yatay boru için 80 mm kalınlığında yalıtım
uygulanması durumunda yalıtım yüzeyinde oluĢacak sıcaklık kaç derecedir?
λ1 = 40 W/mK
ti = 300 °C
αi = 4500 W/m²K
td = 20 °C
Yalıtım kalınlığı: 80 mm için
λ2=0.06 W/mK = 0.051 kcal/mh°C
Yalıtımlı borunun dıĢ çapı dd = 108 +160 = 268 mm
Tablo 2. 1’den αd= 2.5 + 0.05 30 = 4 W/m²K veya
Yalıtım dıĢ yüzey sıcaklığı 45 °C olarak tahmin edilirse, Tablo 2..2 ’den
d³Δt = (0.268)³(45-20)=0.481 ≤ 10 m³K laminer doğal taĢınım,
DıĢ yüzey taĢınım katsayısı
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4,1 W /m²K borudan kayıp olan ısı

Yalıtım dıĢ yüzey sıcaklığı tdy =Q / (αd π dd) +20 = 104 / (4.1 π 0.268) +20 = 50°C bulunur.

YASAL MEVZUAT VE YÖNETMELĠKLER
1- 5.12.2008 Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
2- 5.12.2008 Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği -Ekleri
3- 18.04.2007 Enerji Verimliliği Kanunu
4- Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik
5- Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik - Ekleri
6- Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Önlenmesine Dair Yönetmelik
7- Isı Yalıtım Yönetmeliği
8- Sanayi KuruluĢlarının Enerji Tüketiminde Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik
9- Yapı Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliği

BĠNALARDA ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ
Mekanik Tesisat Yalıtım Esasları
MADDE 11- (1) (DeğiĢik:RG-1/4/2010-27539)
Binaların ısıtma, soğutma, havalandırma ve klima gibi enerji kullanımını etkileyene tesisatlarında
kullanılan borular, kollektörler ve bağlantı malzemeleri, vanalar, havalandırma ve iklimlendirme
kanalları, sıhhi sıcak su üreticileri ve depolama üniteleri, yakıt depoları ve diğer mekanik tesisat
ekipmanları, ısı köprüsüne yol açmayacak Ģekilde ve yüzey sıcaklığı ile iç ortam sıcaklığı arasında
5⁰C ‘den fazla fark ve yüzeyde yoğuĢma olmayacak Ģekilde yalıtılır.
MADDE 11- (2) Mekanik tesisat yalıtım hesaplamaları ve uygulamalarında aĢağıda belirtilen hususlara
uyulur.
a) (Mülga:RG-1/4/2010-27539)
b) Mekanik tesisatta meydana gelen ısı kayıp ve kazançları pr EN ISO 12241:2008 standartına göre
hesaplanır.
c) (Mülga:RG-1/4/2010-27539)
ç) ġartlandırılan mekanların içerisinde yer alan kanallar , ısıl direnci 0,6 m²K/W ‘dan küçük
olmayacak Ģekilde yalıtılır. Diğer mekanlarda yer alan ve yalıtılması gereken kanalların ısıl direnci 1,2
m²K/W’dan küçük olmayacak Ģekilde yalıtılır.
d) Mekanik tesisat boru ve klima kanalı montajları, boruların ve kanalların birbirleri arasındaki
mesafeler ile tavan,
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taban ve duvarlar arasındaki mesafeleri, hesaplamaları yapılan yalıtım kalınlıklarının uygulanmasına
engel olmayacak Ģekilde yapılır. Boruların ve klima kanallarının askıya alınmaları ile kalıcı veya sabit
mesnetle desteklemelerinde ısı kayıplarının ve ısı köprülerinin oluĢmasına izin verilmez.
MADDE 11 – (3) Soğuk su ve soğutma tesisatlarındaki borular ve soğuk akıĢkan taĢıyan klima
kanalları, ısı kazançları ve yoğuĢma riskini önlemeye yönelik olarak iki ayrı hesaplama yöntemi
sonucunda elde edilen en büyük kalınlık değeri esas alınarak dıĢtan yalıtılır. YoğuĢmanın ve
korozyonun önlenebilmesi için yapılan hesaplamalarda, borunun ve kanalın yüzey sıcaklığının, çiğ
noktası sıcaklığının altına düĢmemesini sağlayan yalıtım kalınlığı göz önünde bulundurulur. Soğuk su
ve soğutma tesisatlarındaki borular ve soğuk akıĢkan taĢıyan klima kanalları açık gözenekli ısı yalıtım
malzemeleri kullanılması durumunda, yoğuĢmanın engellenmesi için dıĢtan buhar kesici bir malzeme
ile kaplanır.
Tablo 2.3
TS EN ISO 12241 ‘E GÖRE 90/70 ⁰C ÇALIġAN ISITMA HATTI ĠÇĠN HESAPLANAN YALITIM
KALINLIKLARI ÖNERĠMĠZ
En Küçük Yalıtım Kalınlıkları(mm)
DN
10

DıĢ Çap (mm)

Isı Ġletkenlik Grupları (W/mK)

Cu

Fe

0,035

0,040

0,045

12

17,2

15

20

30

15

20

30

15
15

18

21,3

20

30

40

20

22

26,9

20

30

40

25

28

33,7

25

30

50

32

35

42,4

25

40

50

40

42

48,3

32

50

60

50

54

60,3

40

50

70

65

76,1

76,1

50

70

90

80

88,9

88,9

60

70

100

100

108

114,3

70

80

120

90

100

130

> 100

2.5 Isı Yalıtım Malzemelerinde Uygulamaya Göre Aranması Gereken Temel Özellikler;
-Isı iletkenlik katsayısı (W/mK)
3
-Yoğunluk (kg/m )
-Buhar difüzyon direnci
-Sıcaklık dayanımı (°C)
-Yangın sınıfı (DIN4102 EN 13501-1)
-Su emme
-Mekanik dayanım (kPa)
-Boyutsal kararlılık
-Malzemenin yangın esnasında çıkardığı zehirli gaz miktarı (toksisite )
-Duman yoğunluğu (opasite)

Yalıtım Semineri Bildirisi

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

____________________ 2476 _______

2.6 Sanayide Kullanılan Isı Yalıtım Malzemeleri
-Polietilen köpük levha
-Elastomerik Kauçuk Köpüğü
-Cam Yünü
-TaĢ Yünü
-Seramik Yünü
-XPS
-EPS
-Poliüretan Köpük ve Panel
-Cam Köpüğü
-Fenol Köpüğü
Önerilen Malzemeler
Sanayi de kullanılan yalıtım malzemeleri 3 e ayrılmaktadır. Soğuk hatlar için ; -40 °C ile +20 °C arası,
ılık hatlar için ; +20 °C ile +70 °C arası, sıcak hatlar için ; +70 °C ile 1250 °C arasıdır
Soğuk Hatlar
Polietilen
Kauçuk Köpüğü
Cam Yünü *
TaĢ Yünü *
Cam Köpüğü

Ilık Hatlar
Polietilen
Kauçuk Köpüğü
Cam Yünü *
TaĢ Yünü *

Sıcak Hatlar
Cam Yünü
TaĢ Yünü
Seramik Yünü
Kauçuk Köpüğü * *

* Alüminyum Folyo veya saç kaplı
** Özel üretilen +170 °C ‘e kadar dayanıklı kauçuk köpüğü
2.6.1

Polietilen Köpüğü

Ekstrüzyon metoduyla, boru veya levha Ģeklinde üretilen polietilen esaslı malzemelerdir. Tesisat
yalıtımında kullanılmak üzere ortalama 35kg/m3 yoğunluğunda levha ve boru biçiminde, alüminyum
folyo kaplamalı veya kaplamasız olarak üretilirler.
- Kullanım alanları: Soğuk ve ılık hatlarda ve kanallarda
- Isı iletkenlik hesap değeri : +10°C’de λ=0,035 W/m.K
- Kullanım sıcaklığı : -80/+105 °C
- Yangına tepki sınıfı: C veya D (TS EN 13501-1)
- Buhar difüzyon direnç katsayısı: μ ≥ 5000
- Üretilen Kalınlıklar: Levha ve boru 6/30 mm
- Gözenek yapısı: Kapalı gözenekli
2.6.2

Elastomerik Kauçuk Köpüğü

Ekstrüzyon metoduyla, boru veya levha Ģeklinde üretilen elastomerik kauçuk köpüğü esaslı
malzemelerdir Tesisat yalıtımında kullanılmak üzere 40-75kg/m3 yoğunluklarında levha ve boru
biçiminde, alüminyum folyo kaplamalı veya kaplamasız olarak üretilirler.
- Kullanım alanları: Soğuk ve ılık hatlarda, kanallarda
- Isı iletkenlik hesap değeri: 0°C’de λ=0,035 W/m.K
- Kullanım sıcaklığı : -40/+105 °C
- Yangına Tepki sınıfı: C Sınıfı ( TS EN 13501-1)
- Üretilen Kalınlıklar: Levha ve Boru 6/32 mm
- Buhar difüzyon direnç katsayısı: μ ≥ 7000
- Gözenek yapısı: Kapalı gözenekli
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Cam Yünü

Ġnorganik bir hammadde olan silis kumunun, yüksek basınç altında 1200ºC - 1250 ºC de ergitilerek,
ince eleklerden geçirilip elyaf haline getirilmesi sonucu oluĢturulan açık gözenekli bir malzemedir.
DeğiĢik yoğunluklarda (14-100kg/m3) farklı kaplama malzemeleri ile Ģilte, levha veya boru formunda
üretilebilir.
- Kullanım alanları: Sıcak hatlar, klimalar, havalandırma kanalları
- Isı iletkenlik hesap değeri : +10°C’de λ=0,040 W/m.K
- Kullanım sıcaklığı : -50 °C/+ 250 °C (Bakalitsiz +450°C)
- Yangına tepki sınıfı: A1-A2 sınıfı
- Buhar difüzyon direnç katsayısı : μ=1
- Üretilen kalınlıklar: Levha ve boru 25/100 mm
- Gözenek yapısı: Açık Gözenekli
2.6.4

TaĢ Yünü

Ġnorganik bir hammadde olan bazalt ve diabez taĢlarının 1350ºC -1400°C sıcaklıklarda, ince
eleklerden geçirilip elyaf haline getirilmesi sonucu oluĢturulan açık gözenekli bir malzemedir. DeğiĢik
yoğunluklarda (30-200kg/m3) farklı kaplama malzemeleri ile Ģilte, levha boru veya dökme formunda
üretilebilir.
-Kullanım alanları: Sıcak hatlar, klimalar, havalandırma kanalları ve yangın yalıtımı
-Isı iletkenlik hesap değeri 10°C’de λ=0,040 W/m.K
-Kullanım sıcaklığı : -50/+650 °C
-Yangına Tepki Sınıfı: A1 sınıfı
-Buhar difüzyon direnç katsayısı : μ=1
-Üretilen Kalınlıklar: Levha ve boru 25/100 mm
-Gözenek yapısı: Açık Gözenekli
2.6.5 Seramik Yünü
Seramik yünü; seramik elyaflarının inorganik bağlayıcılar kullanılarak vakum ile Ģekillendirmesi ile
levha, Ģilte, vb. formlarda üretilir.
- Kullanım Alanları: Sıcak hatlarda
- Isı iletkenlik hesap değeri: 100°C’de λ=0,040 W/m.K
- Buhar difüzyon direnç katsayısı : μ=1
- Kullanım sıcaklığı:1200-1400°C
- Yangına Tepki Sınıfı: A sınıfı yanmaz
- Üretilen Kalınlıklar: 6/50 mm
- Gözenek yapısı: Açık gözenekli
2.6.5

Ekstrüde Polistren Köpük (XPS)

Polistiren hammaddesinin ekstrüzyon (haddeleme) ile çekilmesi ile üretilen ortak çeperli kapalı hücre
3
yapısına sahip ısı yalıtım malzemeleridir. DeğiĢik yoğunluklarda (≥25kg/m ) levha formunda üretilebilir.
-Kullanım sıcaklığı –50 / +75 ~ +80ºC aralığındadır.
- Yangına tepki sınıfı TS EN 13501 ‘e göre E sınıfındadır.
- Isıl iletkenlik hesap değeri 0,030-0,035 W/m.K’dir.
- Su buharı difüzyon direnç k.sı µ=80-250 arasındadır.
- Hacimce su emme değeri, %0-0,5’dır.
- Basma dayanımı 100 ila 1000kPa arasında değiĢir.
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Ekspande Polistren Köpük (EPS)

Polistiren hammaddesinin su buharı teması ile hammaddesinde bulunan pentan gazının
genleĢmesiyle büyük bloklar halinde ĢiĢirilip ve sıcak tel ile kesilerek üretilirler. EPS levhaların ısı
3
yalıtımı amacıyla kullanılabilmesi için yoğunluğunun en az 20 kg/m olması gereklidir.
-Kullanım sıcaklığı –50 / +75 ~ +80ºC aralığındadır.
-Yangına tepki sınıfı TS EN 13501 ‘e göre E sınıfındadır.
-Isıl iletkenlik hesap değeri 0,031 - 0,040 W/m.K’dir.
-Su buharı difüzyon direnç katsayısı: µ=20-40
-Hacimce su emme değeri, %1-5’dir.
-Basma dayanımı 30 ila 150 kPa arasında değiĢir.
Isı Ġletkenlik Değerleri(=W/mK)
Bu özellik malzemenin ısı yalıtım değerini belirler. Birbirine paralel iki yüzeyin sıcaklıkları arasındaki
fark 1 °C olduğunda birim zamanda (1 saat) birim alan (1m2) ve bu alana dik yöndeki birim kalınlıktan
(1m) geçen ısı miktarıdır.
•
•
•

XPS = 0,028 – 0.031 W/mK
EPS = 0,040 W/mK
MĠNERAL YÜNLER = 0,040 W/mK

Bir malzemenin ısı yalıtımı olarak kabul edilebileceği sınır  = 0.065 W/mK ‘dir.
•
•
•

BETONARME = 2,1 W/mK
GAZBETON = 0,23 W/mK
TUĞLA = 0,45 W/mK

Su Buharı Difüzyon Direnci (µ)
•
•
•

Su buharı difüzyon direnci; bir malzemenin belirli sıcaklık, nem ve kalınlık koĢulları altında
birim zaman da birim alandan geçen su buharı miktarını ifade eder.
Her yapı malzemesinin, μ (mü) değeri olarak tanımlanan buhar geçiĢ difüzyon katsayısı
mevcuttur. Bu değer, malzemelerin havaya oranla buhar geçiĢ direncini tanımlamaktadır.
Farklı sıcaklık ve bağıl nem oranlarına sahip, birbirine komĢu iki hava ortamında, sıcaklık ve
bağıl nem farklılıklarından dolayı oluĢan kısmi basınç farkı ile yüksek nemlilikdeki ortamdan,
düĢük nemlilikdeki ortama doğru bir nem akıĢı olur. Bu nedenle bina yada tesisatta kullanılan
yalıtım malzemesinin ( µ ) buhar geçirgenlik direnci yüksek olmalıdır.

Sd Değeri Ne Ġfade Eder?(Sd=µ x d)
•

Sd Değeri, malzemenin birim direnç değerinin yanında, kullanıldığı kalınlık ile de doğru
orantılıdır. Önemli olan su buharının katetmesi gereken yolun uzunluğudur. Sd = Hava
tabakasına eĢdeğer kalınlıktır.

DIN 4108 Standardına göre nefes almazlık sınırı Sd =1500m.’dir.
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YOĞUġMA (TERLEME)
Hava içindeki su buharının, ortam sıcaklığı ve bağıl nem miktarına bağlı olan terleme sıcaklığından
daha düĢük sıcaklıktaki bir yüzeye temas etmesi sonucu gaz halinden sıvı hale geçmesidir.
Bütün bu bilgiler değerlendirildiğinde sanayide tesisat yalıtımının önemi bir kez daha öne çıkmaktadır.
Önemli olan nerede ve nasıl enerji tasarrufu elde ederiz bunu çok iyi bilmeliyiz çünkü enerjiyi bu kadar
çok pahalı elde ettiğimizi düĢünürsek yalıtımının da bu kadar iyi olması gerekmektedir. AĢağıda ki
tabloda da sanayide enerji tasarrufları listelenmiĢtir.
Tablo 2.4 Sanayide Enerjiyi Verimli Kullanma Yöntemleri ve Uygulamalar
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SONUÇ
Sonuç olarak, Sanayide Enerji Verimliliği, uluslararası rekabet gücü açısından günümüzde önemli bir
konu olarak karĢımıza çıkmaktadır. Sanayide Enerji Verimliliğini artırmak için, enerji muhasebesi,
kontrol sistemleri, yalıtım, yeni teknolojiler ve endüstriyel süreçler, hammadde özellikleri, ürün çeĢitleri
ve özellikleri, iklim Ģartları ve çevresel etkiler, kapasite kullanımı gibi alanlarda çalıĢmalar
yapılmaktadır. Sanayi sektöründeki iĢletmelerin farklı enerji tasarruf önlemleri ve enerji verimli
teknolojilerin yardımıyla enerji kullanımlarını verimli bir Ģekilde yönetmelerine olanak tanımak ve bu
yönde teĢvik etmek suretiyle Türk sanayisinde enerji verimliliğinin artırılması hedeflenmelidir.
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TESİSAT YALITIMINDA UYGUN MALZEME SEÇİMİ
Serhan KAYA
Mehmet Esat OĞUZ

ÖZET
Bu çalıĢmada tesisat yalıtımında uygun malzeme seçimi hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ġzolasyon, Sıcak ve Soğuk Hatlar, Isı Ġletim Katsayısı, Buhar Difüzyon Katsayısı,
Yangın Dayanımı, YoğuĢma, Cam Yünü, TaĢ Yünü, Elastomerik Kauçuk Köpük

ABSTRACT
This study is information about the selection of appropriate materials of insulation.
Key Words: Insulation, Hot and Cold Lines, Thermal Conductivity, Water Vapor Diffusion Resistance,
Fire Class, Condensation, Glass Wool, Stone Wool, Elastomeric Rubber Foam

GİRİŞ
Yapılarda ve tesisatlarda ısı kayıp ve kazançlarının sınırlandırılması için yapılan iĢleme “ısı yalıtımı”
denir. Teknik olarak, ısı yalıtımı, farklı sıcaklıktaki iki ortam arasında ısı geçiĢini azaltmak için
uygulanır.

1.ISI YALITIM MALZEMELERİ
Yapılarda kullanılan ısı yalıtım malzemeleri ile tesisat ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan ısı
yalıtım malzemeleri birbirlerinden çok farklı özellik göstermektedir. Tesisatta ve endüstriyel
uygulamalarda kullanılan ısı yalıtım malzemelerini 3 ana baĢlık altında toplamak mümkündür:
• YumuĢak Köpükler (Flexible Malzemeler) (Elastomerik Kauçuk Köpüğü, Polietilen Köpük)
• Mineral lifli malzemeler (Camyünü, TaĢyünü)
• Sert Plastik Köpükler (Expanded Polistiren (EPS), Extruded Polistiren (XPS))
•Diğer malzemeler (Poliüretan, Cam köpüğü, Seramik Yünü, Kalsiyum Silikat)

Yalıtım Semineri Bildirisi
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Şekil 1. Kauçuk köpüğü

Şekil 2. Camyünü

2.ISI YALITIM MALZEMELERİNDE ARANMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
Tesisatta Isı yalıtımı, sıcak hatlarda ısı kayıplarını, soğuk hatlarda ısı kazancını önlemek için yapılır.
Enerji verimliliği ve sistemin ömrü boyunca performansından hiçbir Ģey kaybetmeden çalıĢabilmesi için
doğru yalıtım malzemesi seçiminden önce, bir yalıtım malzemesini belirleyen temel özellikleri
sıralayacak olursak;













DüĢük Isı Ġletkenlik Katsayısı ( λ ),
Yüksek Buhar Difüzyon Direnç Katsayısı ( μ ),
Yangın Dayanımı,
Gözenek Yapısı,
ĠĢletmede Kullanım Sıcaklık Aralığı,
Mekanik Dayanım ve Stabilite,
Korozyon Riskinin az olması
Malzemenin yangın esnasında çıkardığı zehirli gaz miktarı (Toksisite)
Duman yoğunluğu (Opasite)
Geri dönüĢebilir malzeme olması,
Elastikiyet ve Uygulama Kolaylığı,
Ekonomikliği gibi özellikler karĢımıza çıkar.

Tesisat, içinden geçen akıĢkanın sıcaklığına göre; soğuk, ılık ve sıcak hatlar olmak üzere 3’e
ayrılmaktadır.
Tablo 1. AkıĢkan sıcaklıklarına göre kullanılan yalıtım malzemeleri

*Alüminyum Folyo veya saç kaplı
**Özel üretilen +170°C’ye kadar dayanıklılık gösteren kauçuk köpüğü
Tesisat yalıtımında kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin maksimum kullanım sıcaklıkları aĢağıdaki
Tablo 2’de gösterilmektedir;

Yalıtım Semineri Bildirisi
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Tablo 2. Isı yalıtım malzemelerinin maksimum kullanım sıcaklıkları

2.1 ISI İLETİM KATSAYISI ( λ - W/m.˚ K )
Isı iletim katsayısı ( λ ) Ģöyle tariflenir;
Homojen bir malzemenin kararlı hal Ģartlarında birbirine dik 1 m mesafedeki, 1m² iki yüzeyi arasından
sıcaklık farkı 1˚C olduğunda birim zamanda geçen ısı miktarıdır. (Diğer dört yüzeyde ısı geçiĢi yoktur.)
Yalıtım malzemelerinin düĢük ısı iletkenliğine sahip olması en önemli kriterdir.

Şekil 3.
AĢağıda soğutma sistemlerinde kullanılan çeĢitli yalıtım malzemelerinin ısı iletkenlik değerleri Tablo3’de verilmiĢtir.
Tablo 3. Bazı yalıtım malzemelerinin ısı iletkenlik katsayıları

Isı Ġletim katsayısına etki eden faktörler (malzemeye bağlı olanlar) ;







Malzemenin yoğunluğu
Malzeme tipi ( Levha, Boru, Dökme v.s.)
Malzemenin içindeki nem miktarı
Malzemenin buhar difüzyon direnç faktörü
Gözenek, lif, hava dağılımı ve yapısı
Yalıtım Semineri Bildirisi
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2.2 BUHAR DİFÜZYON DİRENÇ KATSAYISI ( μ )
Hava içerisinde bir miktar su buharı bulundurur. Isının sıcak taraftan soğuk tarafa geçiĢ yaptığı gibi su
buharı da sıcaklık ve bağıl neme bağlı olarak, kısmı basınç ile yüksek nem oranına sahip ortamdan,
düĢük nem oranına sahip ortama akar. Bu akıĢ gerçekleĢirken buhar, direnç ile karĢılaĢır (Buhar
difüzyon direnci).
Buhar difüzyon direnci tesisatta yoğuĢma olup olmayacağını doğrudan etkileyen faktörlerin baĢında
gelir.
Nem akıĢının hangi miktarda olacağı, ortam Ģartlarından baĢka, iki ortam arasında bulunan
malzemelerin nem geçiĢine karĢı gösterdikleri dirence de bağlıdır. Her malzemenin 1 m²’lik yüzeyi
kalınlığına bağlı olarak buhar difüzyonuna karĢı koyar. Bu direncin havanın buhar difüzyon direncine
oranlamasına buhar difüzyon direnç katsayısı denir ve μ iĢareti ile gösterilir. ( μ =Havanın Su Buharı
Geçirgenliği / Malzemenin Su Buharı Geçirgenliği) Havanın buhar difüzyon direnç katsayısı μ = 1
kabul edilmiĢtir. μ değeri yüksek olan yalıtım malzemesi tek baĢına yeterli bir Ģart değildir. Aynı
zamanda yalıtım malzemesinin kalınlığının da doğru seçilmesi gereklidir. ( μ.e ) değeri bize aynı
kalınlıktaki havanın direncine eĢit değeri verir. Örneğin μ değeri 7000 olan 19 mm kalınlığındaki bir
malzemenin havaya eĢit direnci 133 metre’dir.
Buhar Difüzyon Direnç Katsayısına Etki eden Faktörler:
1. Malzemeye bağlı olmayan, sıcaklık
2. Malzemeye bağlı olan
 Kapalı hücreli olması
 Küçük hücreli olması
 Hücre duvarları arasındaki kohezyon kuvveti
 Hücre cidar kalınlığı
 Malzemenin kalınlığı boyunca homojen olması
Tablo 4’de bazı yalıtım malzemelerinin buhar difüzyon direnç katsayıları verilmiĢtir.
Tablo 4. Bazı malzemelerin μ değerleri

2.3 TESİSAT YALITIMINDA KULLANILAN BAZI MALZEMELERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
2.3.1 CAM YÜNÜ








Kullanım alanları: Sıcak hatlar, klimalar, havalandırma kanalları
Isı iletkenlik hesap değeri : +10°C’de λ<0,05 W/m.K
Kullanım sıcaklığı : -50 / 250 °C ( Bakalitsiz +450°C) (Ayrıca -200 / +400ºC aralığında
kullanılan özel camyünü ürünler de üretilebilmektedir)
Yanma sınıfı: A1-A2 sınıfı
Buhar difüzyon direnç katsayısı : μ=1
Üretilen kalınlıklar: Levha 3/10 cm, Boru 25/100 mm
Gözenek yapısı: Açık gözenekli
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2.3.2 TAŞ YÜNÜ








Kullanım alanları: Sıcak hatlar, klimalar, havalandırma kanalları ve yangın yalıtımı
Isı iletkenlik hesap değeri: +10°C’de λ<0,05 W/m.K
Kullanım sıcaklığı : -50 / 750 °C
Yanma sınıfı: A1-A2 sınıfı
Buhar difüzyon direnç katsayısı: μ=1
Üretilen kalınlıklar: Levha 3/10 cm, Boru 25/100 mm
Gözenek yapısı: Açık gözenekli

2.3.3 ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜK








Kullanım alanları: Soğuk ve ılık hatlarda, klima ve havalandırma kanalları
Isı iletkenlik hesap değeri: +10°C’de λ<0,05 W/m.K
Kullanım sıcaklığı: -70 / 110 °C (-200/+170’de üretilmektedir)
Yanma sınıfı: B s3 d0 ve B s2 d0
Buhar difüzyon direnç katsayısı : μ>3000 veya μ>7000
Üretilen kalınlıklar: Boru 6/32 mm , Levha 6/50 mm
Gözenek yapısı: Kapalı gözenekli

2.4 TESİSAT YALITIMINDA KULLANILAN MALZEMELERİN YANGINA KARŞI DAVRANIŞLARI
Genel olarak ısıtma, soğutma ve havalandırma tesisatlarının tasarımında ve kullanılan malzemelerin
seçiminde aĢağıdaki hususlar göz önüne alınmalıdır.
 Tesisat sistemleri; yangının çıkmasına neden olmamalı ve kullanılan malzemeler yangına aktif
olarak katkıda bulunmamalı,
 Yangının yayılması sınırlı olmalı ve duvar, döĢeme ve tavan gibi bölgelerdeki boru ve kanal
geçiĢlerinde önlem alınmalıdır,
 Yanması durumunda açığa zehirli gazlar çıkarmamalı,
 Bir bölmeden diğerine bir havalandırma sistemi yoluyla yangın ve duman yayılımı, yangına
dayanıklı kanal ve yangın damperi kullanarak önlenmeli
Yapı malzemelerinin yangın karĢısındaki davranıĢları ile ilgili olarak, ülkelerin sahip oldukları yerel
standartlardan da yararlanılarak, tüm AB ülkelerinde geçerli olan ortak sınıflandırma esasları ve test
prosedürleri oluĢturulmuĢtur. Yeni düzenlemelere göre yapı malzemeleri, tutuĢma, alev yayılımı ve
duman gazı üretimini nasıl etkilediklerine bağlı olarak sınıflandırılmıĢtır. Gümrük birliği anlaĢmasına
istinaden Türkiye ve AB arasında teknik mevzuatın uyumlaĢtırılmasına dair hükümler doğrultusunda
yeni sınıflandırma esaslarının verildiği EN 13501-1 standardı 2003 yılında Türk standardı olarak
yayınlanmıĢtır.
Yapılan bu uyumlaĢtırma çalıĢmasının neticesinde Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmeliğin, TS EN 13501-1 standardında verilen yanıcılık sınıfları esas alınacak Ģekilde revize
edilmiĢtir. Avrupa standartlarına göre yenilenmiĢ olan Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik; 19 Aralık 2007 tarih 26735 sayılı resmi gazete Bakanlar Kurulu Kararıyla yayınlanmıĢtır.
Ekte yürürlükte olan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte yapılan konu ile ilgili
tanımların yapıldığı bölümler Tablo 5’de verilmiĢtir.

Yalıtım Semineri Bildirisi
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Tablo 5.

3. YOĞUŞMA
Ġçinden düĢük sıcaklıkta akıĢkan geçen hatların sıcaklığı, genellikle bulundukları ortamın sıcaklığından
düĢüktür. Ortamın bağıl nem değerine bağlı olarak, hattın yüzey sıcaklı ve ortam sıcaklığı arasındaki
farkın yüksek olması, hat yüzeyinde nem birikmesi yani yoğuĢma olayının gerçekleĢmesine neden
olur.
AĢağıda farklı ortam sıcaklıkları ve bağıl nem oranlarına bağlı olarak havanın içerisindeki en yüksek
su buharı miktarları ve yüzeyde yoğuĢma olmaması için ortam sıcaklığından inilebilecek en yüksek
sıcaklık farkları verilmiĢtir. Bağıl nem, havanın doymuĢluk haline oranla içerisinde % olarak taĢıdığı su
buharı miktarına verilen isimdir.

Yalıtım Semineri Bildirisi
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Tablo 6. YoğuĢma Olmaması Ġçin Ortam Sıcaklığından Ġnilebilecek Maksimum Sıcaklık Farkları

3.1 YOĞUŞMA PROBLEMİNİN ISI İLETKENLİK KATSAYISI λ’ YA ETKİSİ
YoğuĢma boru yüzeyinde (yalıtım malzemesinin iç kesitinde) veya yalıtım malzemesinin dıĢ kesitinde
meydana gelebilir.
YoğuĢmanın yalıtım malzemesinin dıĢ yüzeyinde oluĢma nedeni, bu yüzeyin sıcaklığının çiğ noktası
sıcaklığından düĢük olmasıdır. Bu da yalıtım malzemesinin kalınlığının doğru seçilmediğini gösterir.
Bu durum sistemin gerekli performans ile çalıĢmasına engeldir.
YoğuĢma malzeme iç kesitinde ise bu durum daha tehlikelidir. Sistem performansının yetersizliğinin
yanı sıra metal elemanların korozif etkiden dolayı paslanmasına ve çürümesine neden olur. Ġç kesitte
yoğuĢma bölgesi oluĢmasının sebepleri buhar difüzyon direnci düĢük malzemelerin kullanılması ya da
uygulamada hava geçiĢine imkan sağlayacak hataların yapılmasıdır.
DüĢük buhar difüzyon direncine sahip malzemeler içerisinde zamanla su buharı toplanır. Yalıtım
malzemesi ıslandığı için ısı iletim katsayısında zamanla ciddi düĢüĢ olur. Dolayısı ile yalıtım
malzemesi görevini yapamamaya baĢlar.
AĢağıda bazı malzemeleri ilk uygulama (kuru hal) ve uygulamadan bir yıl sonraki (ıslak hal) değerleri
Tablo-7’de verilmiĢtir.
Tablo 7. Bazı Malzemelerin Ġlk Uygulama Anındaki Ġle 1 Yıl Sonraki Değerleri ( AkıĢkan Sıcaklığı
12˚C, Ortam Sıcaklığı 26˚ C Kabul EdilmiĢtir.)

Isı yalıtım malzemesinin içindeki su tesisatta korozyona sebep olur. Korozyon sonucu çürümeler
baĢlar. Yalıtım malzemesinin üzerindeki kaplama zarar görür ve bu da sistemin tahrip olmuĢ bu
bölümlerini yenilemeyi gerektirir.(ġekil 4)
Yalıtım Semineri Bildirisi
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Şekil 4.
Tablo 7’den de görüleceği gibi, soğuk hatta camyünü kullanılması durumunda, 6 ay sonra cam
yününün ısı iletkenlik katsayısı buhar difüzyonundan dolayı 0.075 W/m.K’e kadar çıkmakta, bir diğer
deyiĢle 50 mm kalınlığındaki yalıtımın değeri 25 mm’ye kadar düĢmektedir.
Poliüretan kullanılması durumunda ise poliüretanın 6 ay sonraki ısı iletkenlik katsayısı yukarıda
bahsedilen sebeplerden dolayı 0.050 W/m.K’e kadar çıktığı Tablo-7’de görülmektedir. Ancak
elastomerik kauçuk köpüğüne dikkat edilirse, tablodan da görüleceği gibi, sistem iĢletime alındıktan 6
ay sonra dahi elastomerik kauçuk köpüğünün ısı iletkenlik katsayısının aynı kaldığı görülmektedir.
Sonuç olarak;

Şekil 5.

Yalıtım Semineri Bildirisi
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Şekil 6.

Şekil 7.

Şekil 8.
3.1.1 YOĞUŞMA OLMAMASI İÇİN TEMEL ŞART Ty>Tç
Soğutma sistemleri yalıtımında yoğuĢma olmaması için temel Ģart, yalıtım yüzey sıcaklığının çiğ
noktası sıcaklığından yüksek olmasıdır. Bilindiği gibi ortam havası içerisinde sıcaklık ve bağıl nem
oranına bağlı olarak bir miktar su buharı içermekte ve bu su buharı soğuk yüzeylerde (Çiğ noktası
sıcaklığı=Yalıtım üzeri yüzey sıcaklığı) yoğuĢmaktadır. Ortam havasının çeĢitli sıcaklık ve bağıl nem
oranlarına bağlı olarak yoğuĢma dereceleri Tablo 6’da görülmektedir. (Ortam sıcaklığı - inilebilecek
Yalıtım Semineri Bildirisi
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maksimum sıcaklık farkı= Kritik yoğuĢma derecesini vermektedir.) Örneğin 26 ˚C ortam sıcaklığındaki
hava içerisinde 21 gr/kg su buharı içerir ve %85 bağıl nemliliğe sahip bir ortamda 23.3 ˚C bir yüzey
bulduğunda içerisinde bulunan su buharını soğuk yüzeye bırakır.( 26 - 2.7 = 23.3 ˚C )
3.1.2 MALZEME YOĞUNLUĞUN λ DEĞERİNE ETKİSİ
DüĢük yoğunluğa sahip yalıtım malzemesi içerisinde doğal olarak yalıtım performansını sağlayan
hammadde oranıda düĢüktür. Tesisatta bu özelliklere sahip yalıtım malzemesi kullanıldığında
hissedilir derecede konveksiyon ve radyasyon aracılığı ile ısı transferi gözlenir. Yoğunluk arttığında
konveksiyon ve radyasyon aracılığı ile olan ısı transferi azalır. Ancak aynı oranda iletim ile olan ısı
transferi artar. Ġletim ile olan ısı transferi değeri, radyasyon ve konveksiyon ile olan ısı transferi
değerine eĢit olduğu andaki yoğunluk doğru yoğunluktur ve en iyi yalıtım bu noktada sağlanır.
Yüksek ısı iletim katsayısı iki nedenden dolayı ortaya çıkar. Bunlardan biri, yüksek yoğunluk ve çok
küçük hücre yapısıdır. Ġkincisi, düĢük yoğunluk (ki daha az üretim maliyeti demektir) ve büyük hücre
yapısıdır. Yukarıda belirtildiği gibi kapalı hücre büyüklüğü ve birim alanda bulunan hücre sayısı
arasında doğru bir oran yakalandığında mükemmel yalıtım sağlanabilir. Köpük formundaki yalıtım
malzemelerinde optimum oran 100- 120 adet kapalı hücre/cm2 ve 50-70 kg/m3 yoğunluktur.

4. CAM YÜNÜ VE KAUÇUK KÖPÜĞÜ KARŞILAŞTIRILMASI
Kauçuk köpüğü ısı yalıtım malzemeleri, kapalı gözenekli, düĢük ısı iletkenliğe ve yüksek su buharı
difüzyon direncine sahip, yangın durumunda yüksek bir güvenlik sağlayan, korozyon riski minimum
olan, elastomerik, genleĢtirilmiĢ siyah sentetik kauçuk malzemelerdir. Camyünü ise, mineral lif esaslı,
açık gözenekli, kuru halde düĢük ısı iletkenliğe sahip, düĢük su buharı difüzyon dirençli, ergimiĢ camın
çeĢitli metotlarla lif haline getirilmesiyle elde edilen malzemelerdir.
Açık gözenekli malzemeler zamanla bünyelerine su alırlar ve sahip oldukları düĢük ısı iletkenlik
değerleri artar ve böylece ısıl performansları azalır. Tablo 7’de farklı yalıtım kalınlıkları için yalıtım
uygulandıktan 6-12 ay sonra yapılan ölçümler verilmiĢ olup, bu ölçümlerde camyününe ait ilk hesap
değerlerinin zaman içerisinde kötüleĢtiği, kauçuk köpüğünün ilk hesap değerlerinin ise aynı kaldığı
görülmektedir.
Ayrıca bilindiği gibi her iki malzemenin de hücre yapısı birbirinden farklıdır. Camyünü, lifleri arasındaki
hava ile; kauçuk köpüğü ise kapalı hücrelerinde hapsettiği hava ile ısı yalıtımı yaparlar. Lifli yapı ısıl
direnç açısından kullanım süresi boyunca güvenilir değerler vermez. Çünkü lifler heterojen yapılı ve
zayıf bağlarla birbirine bağlanmıĢ olup, çeĢitli etkilerle malzemede elyaf erozyonu ve kalınlık kaybı
olmaktadır. Kalınlık ise doğrudan malzemenin sahip olduğu ısıl direnci etkileyen ve azalması
durumunda ısıl performansı azaltan bir etkendir. Kauçuk köpüğünde ise homojen kapalı hücre yapısı
ve kuvvetli bağ özelliği ile böyle bir bozulma ve değer kaybı söz konusu değildir.
Tesisatta ısı yalıtım uygulamalarında doğru malzeme seçilmemesi ya da gereken kalınlıkta yalıtım
malzemesi kullanılmaması durumunda yoğuĢma riski yüksektir. Eğer ısı yalıtımı yapılmazsa ya da
yetersiz kalınlıkta yapılırsa, yoğuĢma problemi yüzeyde oluĢur. Yine aynı Ģekilde kullanılan ısı yalıtım
malzemesinin su buharı difüzyon direnci yetersiz ise bu sefer de yoğuĢma yalıtım malzemesinin içinde
gerçekleĢir. Dolayısıyla yoğuĢmanın engellenmesi için, yeterli kalınlıkta ve su buharı difüzyon direnci
yeteri kadar yüksek olan bir ısı yalıtım malzemesi seçilmelidir. Tablo 4'de görüldüğü gibi, kauçuk
köpüğü oldukça yüksek su buharı difüzyon direncine, sahip olup; bu sayede sistemin ömrü boyunca
iĢlevini sürdürür ve yoğuĢmaya izin vermez. Çok düĢük bir su buharı difüzyon direnci olan
camyününün ise, çıplak halde kullanımı durumunda mutlaka yoğuĢma problemi ile karĢı karĢıya
kalınacak ve bu durumda da camyünü özelliklerini yitirecektir. Dolayısıyla camyünü kullanımı
durumunda, buhar kesici olarak görev yapacak bir kaplama malzemesine ihtiyaç vardır. Ancak
camyünü bu amaçla alüminyum folyo ile kaplansa bile, kaplama üzerinde uygulamada veya zaman
içerisinde meydana gelecek olan aĢınmalar ve delinmeler sonucunda, yoğuĢma yine
Yalıtım Semineri Bildirisi
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engellenememekte ve sistem tahribata uğramaktadır. Kanalda ve konsollarda çürümeler, hatta
çökmeler meydana gelmektedir.
Kauçuk köpüğü malzemelerin su emmez ve kapalı hücre yapısına karĢılık, camyünü malzemelerin
açık gözenekli yapıları sebebiyle su emmeleri yüksek seviyededir. Kauçuk köpüğünde 28 gün
sonunda malzemenin su emmesi sadece maksimum %1,1 civarındadır. Cam yünü ise maksimum
%99’dur.
Kauçuk köpüğü elastomerik yapısı sayesinde hangi form verilirse verilsin serbest bırakıldığında ilk
haline dönebilen bir malzemedir. Bu özelliği ile kauçuk köpüğü, ısı değiĢimlerine uygundur, büzülme
ve gerilmeleri karĢılayabilir. Ayrıca kauçuk köpüğünde esneklik, uygulamada kolaylık sağlamakta, ek
bir kaplamaya ihtiyaç olmadığı için de iĢçilik ve zamandan tasarruf edilmektedir. Camyünü ise rijit bir
malzemedir ve rijit yapısı sebebiyle, uygulama kolaylığına sahip bir malzeme olmayıp; batma,
kaĢındırma ve tozuma gibi özellikleri yüzünden çeĢidi problemler yaratmaktadır.
Mineral lif esaslı bir malzeme olan camyünü, deri ile temas halinde batma, kaĢına ve ciltte tahriĢe
neden olmaktadır. Bu malzeme, üst solunum yollarında, gırtlak bölgesinde ve burun mukozasında
geçici hastalıklara da yol açabilmekte ve içerdiği bazı katkı maddeler ise alerjik bünyeli kiĢilerde sorun
yaratabilmektedir. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) koyduğu kriterlere göre; uzunluğu 5
mikrondan fazla, çapı 3 mikrondan az ve uzunluğunun çapa olan oranı 3/1'den fazla olan lifler tehlikeli
olarak nitelendirilmektedir. Kauçuk köpüğü ise, sağlık açısından tamamen zararsız bir yapıda olup,
gıda endüstrisinde bile rahatlıkla kullanılabileceğini gösteren belgelere sahiptir.

5. TESİSATTA ISI YALITIMI UYGULAMA ALANLARI








Isıtma sistemleri ve ekipmanları – Kalorifer tesisatı
Soğutma sistemleri ve ekipmanları – Klima tesisatı
i) Duvar Tipi Klimalar
ii) Split Klimalar
iii) Kanallı Tip Klimalar
Kızgın su ve buhar sistemleri ve ekipmanları
Zeminden ısıtma sistemleri
GüneĢ enerjisi sistemleri
SıvılaĢtırılmıĢ akaryakıt dağıtım hatları vb.

Şekil 9. Yalıtım yapılmamıĢ boru örnekleri (termal kamera görüntüleri)
Yalıtım Semineri Bildirisi
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Şekil 10.

Şekil 11. Yalıtım yapılmamıĢ vana örnekleri (termal kamera görüntüleri)
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Şekil 12. Vana kutusu ve vana ceketi ile yapılmıĢ yalıtım örnekleri

6.SONUÇ
Her tesisat için, mevcut Ģartlar dikkate alınarak, uygun yalıtım kalınlıklarının bulunması gerekmektedir.
Enerji tasarrufu için yapılan ısı yalıtımının yanı sıra, yoğuĢmayı önleyecek uygun yalıtım kalınlığının
doğru olarak hesaplanması ve uygulamanın çok dikkatli bir Ģekilde yapılması gerekir.
Hatlar, gerektiği gibi yalıtıldığı takdirde, mekanik sistemlerin ömrü uzayacak ve sistem performansını
uzun yıllar koruyabilecektir. YaĢanan mekanlar daha sağlıklı ısıtılıp soğutulacak ve ideal bir ısıl
konforu elde edilecektir. Doğru yalıtım malzemelerinin kullanılması sonucu yalıtım malzemesi verimini
tesisat ömrü boyunca koruyabilecek, tesisatta korozyon sorunu ortadan kalkacak, soğuk hatların
önemli sorunu olan yoğuĢma probleminin çözümü için emek, zaman ve para harcanmasına gerek
kalmayacaktır.
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ÖN YALITIMLI ESNEK PLASTIK BORULAR
Jan Thijs Van WIJNKOOP

ÖZET
Çoğu enerji firması ortak bir problem için çözüm aramakta:
Her bir konut için daha uygun bağlantı maliyetleri, uygulamaların daha fazla kullanıcıya ulaĢması için
daha hızlı olması, bu avantajları sağlıyorken yüksek dayanıklılığın devam ettirilmesi ve sistemlerde
bakım ihtiyacının ortaya çıkmaması.
Bu yazı, enerji firmalarına, yeni çözümler ile edinilmiĢ tecrübelerin projelerdeki ekonomik ve ekolojik
avantajlarını göstermek konusunda yardımcı olacaktır.
Anahtar kelimeler; ön yalıtımlı esnek borular, Polibütilen borular, uygulama zorlukları, iklim ve coğrafi
konuma göre dizayn

ABSTRACT
Most energy companies are facing the same problem:
Connection costs per house shall be cheaper and faster to install to reach more customers. At the
same time high level of durability and a system free of maintenance must be guaranteed.
This paper shall give an insight of the practical experience with the new solutions showing the
economic and ecological advantages in projects with several energy companies.
Key Words; Pre insulated flexible pipes, Polybutylene pipes,installation difficulties, Design for
geographic location and climate

1.GİRİŞ
Bölgesel ısıtma ve soğutma Ģebekeleri, enerji sağlayıcıları için büyük bir maliyet katsayısıdır ve
maliyet iyileĢtirmeleri için daimi araĢtırmalara tabidir.
Esnek plastik boru sistemleri düĢük sıcaklıklı Ģebekelerin maliyet düĢümü için önemli bir adım
olmuĢtur. Yeni EN15632 ile bu sistemlerin sertifikasyonu için gerekli temel belirtilmiĢtir. Bu, esnek
sistemlerin, gelecekteki Ģebekeler ile ilgili geliĢmelerin kanıtlanmıĢ bir parçası olacağına dair kabul
görmesi açısından önemli bir kilometre taĢıdır.
AkıĢ sıcaklıkları ve basınçları düĢürüldükçe, esnek plastik sistemlerin kullanma oranı artmaktadır. ġu
ana kadar bölgesel ısıtma firmalarının sadece küçük bir kısmı Ģebekelerinde plastik borular
kullanmaya baĢlamıĢ bulunmaktadır. Bunlar sanayi ile ortak sistem yaratan bir nevi öncülerdi.
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Bu tarz bir sistemde bir elektrik kablosu kadar kolay uygulanabilen bir ön yalıtımlı boru sistemi
aramaktaydı. Leoben Universitesi ile gerçekleĢtirilen uzun ömre sahip iki tip plastik boru incelendi; PB
ve PE-X.
Müh. E. Kramer ve Prof. Dr. J. Koppelmann tarafından gerçekleĢtirilen bu araĢtırmada, plastik
boruların kullanım ömrünü tespit edebilmek için 80, 95 ve 110 °C sıcaklıklarda, oksijen endüksiyon
zamanı, yırtılma mukavemeti, kopma esnasında uzama ve dahili basınç testleri gerçekleĢtirildi.
Sonuçlar PB borunun lehine görünüyordu. Kullanım ömrü beklentisi 36 yıl olarak ifade edildi.

2. ESNEK PLASTİK BORU SİSTEMLERİ İLE NELERE ÇÖZÜM SAĞLANABİLİR?
Yüksek ve uzun vadeli yatırım maliyetlerinden ayrı olarak aĢağıda belirtilen baĢlıca problemlere de
çözüm sağlanabilmektedir;



Çelik/Poliüretan/Polietilen ya da Bakır/Poliüretan/ Polietilen ya da Bakır/TaĢyünü/Polietilen gibi
geleneksel sistemlerde görülen korozyon
YıllanmıĢ ve nemlenmiĢ izolasyon malzemesine bağlı sıcaklık kaybı



Bakım ve tamir için sistemin devre dıĢı bırakılması

Şekil 1. Korozyona uğramıĢ çelik boru bağlantısı

3. UYGULAMA MASRAFLARININ AZALTILMASI
100 metre ve üzeri yekpare kangallar olarak temin edilebilen esnek sistemlerin en belirgin avantajı
uygulama süresini düĢürmesidir. AĢağıda verilen tabloda gerçekleĢtirilmiĢ bir proje için esnek olmayan
sistemler ile karĢılaĢtırma verileri yer almaktadır.

Malzeme maliyeti
Uygulama süresi
Boru Kanalı maliyeti
Toplam

Ön yalıtımlı çelik borular
%100
%100
%100
%100

Ön yalıtımlı plastik borular
%90-150
%20-25
%50-70
%60-85

Ġlk etapta malzeme maliyetleri, sistemdeki boruların ebatlarına göre değiĢmektedir. PB boruların ve
bağlantı sistemlerinin avantajlarına göre boru çaplarında ve uzunluklarında optimizasyon yapılması
durumunda, ön yalıtımlı plastik borular için malzeme maliyetleri düĢürülebilir.
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Uygulama maliyetlerindeki düĢüm neredeyse 30 yıldır gerçekleĢen tecrübeler ile birçok kez
ispatlanmıĢtır. Ön yalıtımlı plastik borular, esnek olmayan sistemlere göre 5 kat daha hızlı
uygulanabilir.

Şekil 2. Çelik boru – Flexalen (Polibütilen )
Boru kanalı maliyetlerindeki azalmayı sağlayan unsurlardan biri, ön yalıtımlı plastik boruların tek bir
mahfaza içerisinde gidiĢ-geliĢ olarak tasarlanabilmesidir (63 mm’ye kadar). Bir diğer unsur ise
bağlantılar genelde branĢlarda gerekli olmaktadır. Esnek olmayan borularda kanallar izolasyon iĢlemi
ve kaynağın düzgün uygulanabilmesi için gerekli Ģartlara uyumlu olmak zorundadır.
Özellikle yüksek çaplarda plastik borularda malzeme maliyeti artsa da, toplam maliyet düĢük olacaktır.
Çift borulu sistemin kullanılması durumunda fark çok daha bariz olacaktır.

4. TASARIMIN ÖNEMİ
Esnek Polibütilen borular, diğer plastik ve çelik borulara göre tasarım ve proje yerleĢimi açısından
önemli avantajlar sağlamaktadır.
Çelik borulara kıyasla, Esnek polibütilen borular(PB) yüzlerce metre yekpare üretilebilmesinden dolayı
direk olarak serilebilen ve genleĢmesini kendi kendine kompanse edebilen dolayısıyla kompansatör ve
genleĢme kavisi ihtiyacı olmayan boru sistemidir. Bu sayede boru metrajlarında %7-10 kazanım elde
edilebilmektedir.
Polibütilen sistemlerin sunduğu önemli avantajlardan biriside boru ömrü süresince, düĢük PB boru
kadar sürtünme kaybı ve kireçlenme olmamasıdır. Polifüzyon kaynak parçalarının da en az PB boru
kadar iç boru kesitine ve aĢınmaya karĢı direnci vardır. Bunlar düĢünüldüğünde, boru
çaplandırılmasında ekstra güvenlik faktörlerinin kullanılmasına gereksinim yoktur.
PB sistemler yüksek akıĢkan hızıyla çalıĢabilmektedir. Bu sebeple, daha küçük boru çapları aynı yük
ihtiyacı için kullanılabilmektedir.

5. MÜHENDİSLİK İŞLEVSELLİĞİ
Isıtma soğutma hatlarının toplam maliyetlerine olan farkındalık hızlı bir Ģekilde artmaktadır. Projelerde
yapılan optimizasyon ve yenilikçi tasarımlar projelere önemli katma değer, seçenekler ve seçimler
sunabilmektedir. Optimizasyon, yatırım ve iĢletme maliyetlerini en aza indirmeyi, uygulama hızını
arttırmayı hedeflemektedir. Hat tasarımı için kullanılan destekleyici programlar tüm profesyonel
tasarımcı ve mühendisler için yenilikçi hat tasarımı için doğru çözümler sunmaktadır.
Yalıtım Semineri Bildirisi
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Termal enerji kayıplarını en aza indirmenin yanı sıra, ısıtma ve soğutma hatlarının toplam enerji
tüketimine de bakılır. Optimizasyon kapsamında, pompa için gerekli tüm enerji tüketimi ve termal
enerji kayıplarına bakılmaktadır. Bu elbette, binaların yapılarına ve mevsimsel değiĢikliklere bakılarak
yapılmaktadır.

6. COĞRAFİ KONUM VE İKLİME GÖRE MÜHENDİSLİK
Termal ağların kullanımı, hattın bulunduğu konum ve iklim Ģartlarına bağlı olarak değiĢmektedir.
Örneğin, tropik iklimdeki soğutma ağı yük faktörü, ısıtma ağı yük faktöründen daha fazladır.
Operasyonda bu fark, toplam maliyetin yanı sıra optimizasyon için bir kriter oluĢturmaktadır. En
dengeli yatırım, aĢağıdaki ısı kayıpları ve pompa enerjisine grafiğine bakılarak tespit edilmelidir.

Grafikler tasarım felsefesi için temel bir fikir olarak gösterilmiĢtir. Ġklim dolayısıyla enerji talebinin sabit
olduğu durumlarda, hat daha verimli ve daha büyük olacaktır. Bunun yanında, yaz ve kıĢ arasında
büyük bir fark olduğu yerde, küçük bir boyutlu hat, operasyonel olarak daha düĢük bir maliyet sağlar.
Bu Ģekilde her bir proje için farklı senaryolar ortaya çıkar.
Yalıtım Semineri Bildirisi
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7. MÜŞTERİ İSTEK VE GEREKSİNİMLERİNE GÖRE TASARIM
En etkili ağ tasarımı, özel maliyet koĢulları altında her boru çapına en verimli kütle akıĢının
hesaplanması, ısı kayıpları, basınç düĢümü, yerel enerji fiyatları göz önünde bulundurularak yapılır.
Açıktır ki, ağ için gerekli tüm akıĢkan kütlesi ana hat tarafından taĢınmıĢ olur. Ana hattın
çaplandırılması yapıldıktan sonra, branĢmanların basınç kayıpları ana hattınkine ekstra enerji ihtiyacı
olmadan eklenir.

Bu Ģekilde, bir Flexalen ağ tasarımı en düĢük karbon ayak iziyle sağlanmıĢ olur. Bir bütün olarak ağa
bakarsak, toplam sahip olma maliyeti uzun süreli sürdürülebilirliğin yanında ikinci dereceden önemli
olacaktır. Dolayısıyla, ağ tasarımı sadece ürüne dayalı değil tüm iĢlevselliği ile tüm paydaĢların
yararını düĢünerek yapılmaktadır.

8. UYGULAMADA EN AZ İYİ BİR TASARIM KADAR ÖNEMLİDİR
Ağ tasarımının yanı sıra, projelerin uygulama aĢamasıda en az tasarım kadar önemlidir. En düĢük
maliyette, en kısa sürede, en uygun sistemin uygulanması kilit noktasıdır. Proje uygulama aĢamasında
oldukça önemli bir farklılık, ilk tasarım aĢamasında ürünlerin avantajlarını projeye entegre ederek
gerçekleĢtirilebilir. Örneğin, kısa hatlar ve bağlantıları minimumda tutulabilir. Kapsamlı prefabrik
ürünlerle projenin en kısa zamanda ve hatasız gerçekleĢmesi sağlanmıĢ olur.
Uygulama baĢlangıcından itibaren, yatırımın geri dönüĢünü sağlayan ürün avantajları, yapılan
optimizasyon ve uygulama yöntemleri ile bu süreyi kısaltmaktadır. MüĢteriler, uygulamacılar ve
mühendisler ile yakın iĢbirliği sayesinde, ilk yatırım maliyetleri, Ģebeke parametreleri, uygulama süresi,
ürün faydaları ve maliyetleri optimum bir dengede sağlanmıĢ olacaktır.
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YÜZEYDE YOĞUġMA PROBLEMĠ
Bengül BÖKE

ÖZET
Su buharı difüzyonu sonucu oluşan yoğuşma, tesisat ve yapı malzemelerine; yapı malzemelerinde
meydana gelen ısı geçişine olumsuz yönde etki eder. Yoğuşma olayı; hava ile temas eden yüzey
sıcaklığının, havanın çiğ noktası sıcaklığının altına düşmesiyle oluşur. Eğer su buharı, yapı malzemesi
yüzeyinde yoğuşmazsa, terleme olmadan yapı malzemesi içine girer. Yapı malzemesi içine difüz eden
su buharının kısmi basıncı iç katmanlarda herhangi bir noktada o sıcaklıktaki su buharı doyma
basıncına eşit olduğu anda yoğuşma başlar. Malzeme içinde yoğuşan su, malzemenin nemini arttırır.
Yoğuşan suyun miktarı, malzemenin absorbe edebileceği doyma neminden fazla ise serbest kalır ve
çeşitli şekillerde malzeme içinde hareket eder. Yoğuşma yapı malzemesinin yapısını bozacağı gibi
malzemenin toplam ısı transferi katsayısını yükseltir, ısı kayıplarını da arttırır.
Anahtar Kelimeler: Yoğuşma, difüzyon, ısı transfer katsayısı.

ABSTRACT
Condensation as a result of water vapor diffussion, negatively affects the installation and construction
materials and the heat transfer that occurs through construction materials. The condensation event
occurs when the surface temperature that contacts air drops below the dew point temperature of air. If
the water vapor does not condense on the surface of construction materials, it penetrates directly into
the construction materials without sweating.
Condensation begins when the water vapor partial pressure that diffusses through construction
materials equals the saturation pressure at that temperature at any point of the inner layers.
Condensing water within the material increases the humidity of the material if the quantity of the
condensed water is more than the saturation humidity that the materials can absorb, it moves in the
materials in various forms. The condensation distrupts the structure of the construction materials and
increases the total heat transfer coefficient and also increases the heat losses.
Key Words: Condensation, diffusion, thermal conductivity coefficient

1. GĠRĠġ
Nasıl ısı sıcak taraftan soğuk tarafa geçerse, su buharı da sıcaklığa ve bağıl neme bağlı olarak, kısmi
buhar basıncı yüksekten aza doğru ilerler ve ilerlerken de bir direnç ile karşılaşır.(su buharı difüzyon
direnci ).
Her yapı malzemesi kalınlığına bağlı olarak buhar difüzyonuna karşı koyar. Bu direncin havanın buhar
direncine oranlanmasına su buharı difüzyon direnç katsayısı denir.
Su buharının tamamen geçmesi halinde =1, hiç geçmemesi halinde = ∞ ile ifade edilmektedir.
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Ġçinden düşük sıcaklıkta akışkan geçen boru hatlarının (örneğin fan coil – klima kanalları) dış yüzey
sıcaklığı genelde ortam sıcaklığının çok altında olmaktadır. Boru hattının bulunduğu ortamın
sıcaklığına ve bağıl nemine göre bulunan öyle kritik bir sıcaklık vardır ki bu sıcaklığa terleme sıcaklığı
denir.
Boru hattının veya klima hattının dış yüzey sıcaklığı terleme sıcaklığının altına düşerse mutlaka
yoğuşma olur. Eğer kullanılan yalıtım malzemesi su alabilecek nitelikte ise ve buhar geçişine karşı bir
önlem alınmamışsa o takdirde yalıtım malzemesinin içi de ıslanır ve çeşitli sakıncalar yaratır.
•Isı yalıtımı hiç yapılmaz ise boru hattı yüzeyinde
•Ya da yetersiz yapılırsa (yoğuşmayı önleyen kalınlıktan daha az) yalıtım malzemesinin dış yüzeyinde,
yoğuşma olmaktadır.

2. YOĞUġMA
Yoğuşma; havanın içindeki su buharının, ortam sıcaklığı ve bağıl nem miktarına bağlı olan terleme
sıcaklığından daha düşük sıcaklıktaki bir yüzeye temas etmesi sonucu gaz halinden sıvı hale
geçmesidir.

3. YOĞUġMA NASIL OLUġUR
Soğuk hatlarda yalıtım malzemesi bünyesine su alabilecek nitelikte ise ve buhar geçişine karşı bir
önlem alınmamış veya sızdırmaz bir uygulama yapılamamışsa, su buharı difüzyon direnç katsayısı
çok düşük yalıtım malzemelerinin kullanılması durumunda yüzeyde yoğuşma olmamasına karşın
yalıtım malzemesinin içine su buharı girer ve malzemenin içinde yoğuşarak su haline gelir.
Hava içinde bulunan su buharı miktarı sabit olmayıp değişken olduğundan, sıcaklık arttıkça birim
havanın taşıyabileceği su buharı miktarı da artar. Havanın nemi % ile ifade edilir ve bağıl nem olarak
tanımlanır.(Tablo 1)
Tablo 1. Hava sıcaklıklarına göre havanın bünyesine alabileceği maksimum su buharı miktarları

Bağıl nem

% 30 – 40 olursa kuru hava,
% 40 – 60 olursa normal hava,
% 60’ dan büyük olursa nemli hava olarak algılanır.
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Her sıcaklığa ve her bağıl nem oranına göre, havadaki buharın sıvı haline dönüştüğü yoğuşma
dereceleri de değişkendir (Tablo 2.)
Tablo 2. Sıcaklığa ve bağıl nem oranına göre değişen yoğuşma sıcaklıkları

Örnek:
Sıcaklığı 22ºC, bağıl nem oranı % 65 olan bir ortamda yoğuşma sıcaklığı 15,2ºC’dir. Böyle bir ortamda
yoğuşma olmaması için o ortamdaki tüm cisimlerin yüzeyindeki sıcaklık mutlaka 15,2ºC den büyük
olmalıdır.

4. YOĞUġMA PARAMETRELERĠ
-

Ortam sıcaklığı ( T = C )
Bağıl nem oranı ( Φ = % )
Akışkan sıcaklığı (Tm = C )
Malzemenin hücre yapısı
Yüzeysel hava taşınım katsayısı ( α )
Isı iletkenlik katsayısı (ʎ)
Su buharı difüzyon direnç katsayısı (μ )

5. YOĞUġMA NEDEN VE NERELERDE OLUR?
Isı Yalıtımı Yapılmazsa,
Isı Yalıtımı Yetersiz Yapılırsa,

Yoğuşma YÜZEYDE OLUR.

Isı Yalıtım Malzemesinin Kalınlığı Yeterli ise;
µ değeri düşük olan malzemede

Yoğuşma BÜNYEDE OLUR.

µ değeri yeteri kadar yüksek olan malzemede

Yoğuşma OLMAZ.
Yalıtım Semineri Bildirisi
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5.1. Isı Yalıtımı Yapılmazsa (Isı Yalıtım Malzemesi Kullanılmazsa ) ;
Φ = %65
Td= 22.8 C
Tₐ= 30 C
Boru çapı= 25.4 mm

Ts= 6.1 ͦC

Tm= 6 ͦC

Ts= 6.1 C < Td= 22.8 C
YÜZEYDE YOĞUġMA OLUR.
5.2. Isı Yalıtımı Yetersiz Yapılırsa;

Ts = 21.3 ͦC

φ = % 65
Td = 22.8°C
Ta = 30°C
Kauçuk Köpük
Boru çapı = 25.4 mm

Kalınlık=6 mm
Tm = 6 ͦC

Ts= 21.3 C < Td= 22.8 C
YÜZEYDE YOĞUġMA OLUR.
5.3. Isı Yalıtımı Yetersiz Yapılırsa;
φ = % 65
Td = 22.8°C
Ta = 30°C
Kauçuk Köpük
Boru çapı = 25.4 mm

Ts = 21.3 C

Kalınlık= 6 mm
Tm= 6 C
Ts = 21.3 C < Td = 22.8 C
YÜZEYDE YOĞUġMA OLUR.
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5.4. Yalıtım Kalınlığı Yeterli Ancak YanlıĢ Yalıtım Malzemesi SeçilmiĢ Ġse;
Ts = 23.6 C

φ = % 65
Td = 22.8°C
Ta =30°C
Boru çapı= 25.4 mm

Kalınlık = 9 mm
Tm = 6 C
Ts= 23.6 C > Td= 22.8 C
μ değeri düşük olan malzeme ise; YOĞUġMA YÜZEYDE OLMAZ, BÜNYEDE OLUR.
5.5. Yalıtım Kalınlığı Yeterli ve Malzeme Seçimi Doğru ise;
φ = % 65
Td = 22.8°C
Ta = 30°C
Kauçuk Köpüğü
Boru çapı = 25.4 mm

Ts = 23.6 C

Kalınlık = 9 mm

Tm = 6 C
Ts= 23.6 C > Td = 22.8 C µ değeri yüksek olan malzeme ise; YOĞUġMA OLMAZ; Uygulamanın
Sızdırmazlığı Sağlanmalıdır

6. YOĞUġMANIN SONUÇLARI
Açık Gözenekli
Hacimce Su Emme Fazla
Kapalı Gözenekli (Sentetik Malzemeler)
Hacimce Su Emme Ġhmal Edilebilir

μ = 1.2
Islanma Çok
μ =3.000-15.000
Islanma Yok

7. TESĠSATLARDA YOĞUġMA
Tesisatlarda meydana gelen yoğuşma: Korozyona sebebiyet vererek tesisatların zarar görmesine,
Yalıtım malzemelerinin zarar görmesine,
Konfor koşullarının bozulmasına neden olur.
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8. YOĞUġMAYA KARġI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Ġstenmeyen terleme, yoğuşma ve donmanın önlenmesi, uygun ısı yalıtımının yapılması ile mümkün
olmaktadır. Tesisatlarda boru ve havalandırma kanal yüzey sıcaklıklarının terleme kontrolü yapılmalı,
yalıtım kalınlığı seçiminde terleme göz önüne alınmalıdır. Buhar hatlarında ise yoğuşan buhar miktarı
hesaplanmalı, basınç darbesi oluşmaması için uygun çapta bir boru ile sistemden dışarı alınmalıdır.
Yoğuşma miktarı, ısı kaybına dolayısıyla boru yalıtımına bağlıdır. Su tesisatında sıcaklığın donma
noktasının altına düşmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Özellikle ısıtılmayan ve sıcaklığı donma
noktası altına düşebilen hacimlerde bu duruma dikkat edilmelidir. Antifriz kullanarak donma olayının
önlenmesi tesisatta genellikle önerilmez. Antifrizin pahalı ve korozyona neden olması, pompa yükünü
artırması, suyun ısıl kapasitesini düşürmesi gibi sakıncaları nedeniyle antifriz kullanımı uygun değildir.
Suyun boşaltılamadığı durumlarda, pompanın sürekli çalıştırılması veya elektrikle ısıtma ekonomik
olmayan çözümlerdir. Diğer bir çözüm donmayı mümkün olduğu kadar geciktirecek şekilde yalıtım
yapmaktır. Donmaya karşı yapılacak yalıtımda, su buharı geçişi göz önüne alınmalı ve yalıtım
malzemesinin dış yüzü su buharı geçirmeyen bir malzeme ile kaplanmalıdır.

9. SONUÇ
YOĞUġMAYI ÖNLEMEK ĠÇĠN:
1) Doğru ısı yalıtım malzemesi seçilmeli,
2) Yalıtım kalınlığı doğru hesaplanmalı,
3) μ değeri yeteri kadar yüksek olmalı,
4) Yalıtımda ısı köprüleri oluşmamalı ve uygulamalar doğru yapılmalıdır.
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HAVALANDIRMA VE ĠKLĠMLENDĠRME SĠSTEMLERĠNDE
GÜRÜLTÜ KONTROLÜ
Ayhan ÇAKIR

ÖZET
Bir binadaki baĢlıca gürültü kaynaklarından birisi, havalandırma ve iklimlendirme sistemi bileĢenleridir.
Ofislerde konfor açısından en çok Ģikayetçi olunan konuların baĢında sıcaklık sorunlarından sonra
iklimlendirme sisteminden kaynaklanan gürültü gelmektedir. Bu rahatsız edici gürültüye çeĢitli tasarım
ve uygulama hatalarının yanı sıra, gürültü sorunu dikkate alınmaksızın gerçekleĢtirilen, sistem
maliyetini düĢürmeye yönelik önlemler neden olmaktadır. Oysa unutulmamalıdır ki, bir sorunun,
tasarım aĢamasında alınan önlemlerle çözümü, üretimden sonra, onarım ve eklemelerle
çözülmesinden genellikle çok daha ekonomik ve daha uygulanabilirdir ve daha estetik bir ürünle
sonuçlanır.
Bu bildiride söz konusu sistem bileĢenlerinden fan gürültüsü, kanallardaki oluĢan gürültü, diğer
iklimlendirme elemanlarının yaydığı gürültü ele alınacak ve oluĢan gürültünün kaynağında tutulması ve
yapı elemanlarına geçmesinin önlenmesi; akıĢkan yollarına yerleĢtirilen susturucular; kanal ve boru
elemanlarının yaptığı sönümleme ile sesin yayılmasının önlenmesi; diğer elemanların akustik olarak
yalıtılması ile bunların cidarlarından mahallere geçiĢinin önlenmesi durumlarına bakılacak; aktif gürültü
kontrolü ile özellikle hava kanallarında etkin olan geliĢmeler aktarılacaktır.
Anahtar kelimeler: Fan ve fan gürültüsü, havalandırma kanalı gürültüsü, susturucular, hava terminal
cihazları, kompakt çatı ekipmanları, klima sistemi gürültüleri

ABSTRACT
One of the main noise sources in a building is the components of the ventilation and air conditioning
systems. In terms of comfort, the most complained problem in offices is the noise coming from the airconditioning system. In addition to the various design and implementation mistakes, some measures
taken to reduce the system cost is the cause of this disturbing noise. However, it should be noted that
the solution of a problem is generally more applicable and more economical during the design phase
taking appropriate measures rather than making repairs and additions after production. And it results
in a more aesthetic product.
In this paper, the fan noise of these system components in question, consisting of duct noise and
other climate elements will be considered and to keep the noise at its source and prevent it from
passing through the structural elements. And other topics to be discussed include silencers placed in
the air path, prevention of sound propagation by damping the duct and its isolation, acoustical isolation
of other elements and communication of noise between adjacent rooms via supply or return duct; and
emphasized active noise control in ducts.
Key words: Fan and fan noise, duct noise, silencer, air terminal device, packaged rooftop airconditioning systems, terminal device noise.
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GĠRĠġ
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin hizmet verdiği mekanlara yarattıkları istenmeyen
sesin neler olabileceği ve bu tip gürültü geçiĢlerinin nasıl kontrol altına alınabileceği konusu aĢağıdaki
baĢlıklar çerçevesinde ele alınabilir.










HVAC sistemleri planlaması
Fanlar ve fan gürültüleri
Havalandırma kanalları ve kanal sistemi
Susturucular (ses tutucular, ses düĢürücüler)
Hava terminal cihazları (difüzörler, menfezler ve akustik panjurlar)
Klima santralleri ve plenum fanı ekipmanları dahil olmak üzere yerleĢik fan ekipmanları
Kompakt çatı klima ünitesi
Kompakt iklimlendirme sistemleri, değiĢken hava debili üniteler ve hava terminal kontrol
üniteleri (fan güç terminalleri gibi).
Bir mekanda üretilen hava terminal cihazlarının ses gücü seviyesi ile mekanda oluĢan ses
düzeyi seviyesi arasındaki dönüĢüm.

Tipik Ģematik diagram ve terminoloji
Bir HVAC sisteminin ses yayılımına ve gürültünün kontrolüne yönelik ana bileĢenleri ġekil 1.‟de
gösterilmiĢtir.

Sabit hacim

ġekil 1. HVAC sisteminin ses yayılımı ve gürültü kontrolü bileĢenlerini gösteren Ģematik çizim.
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1. HVAC SĠSTEMĠ PLANLAMASI
HVAC sistemi tasarlarken, HVAC sistemi gürültü etkisinin bina sakinleri için kabul edilebilir bir
seviyede olması gerektiği önkoĢulu ile, HVAC tasarımcısı, mimar, mühendis arasındaki çalıĢmaya ek
olarak, bina sahibi ve bina yönetim kadrosuyla gürültüye duyarlı sorunların çözümüne müdahil olacak
bir etkileĢim içinde olunması gereklidir. HVAC sisteminin düzgün planlanması ile sadece maliyet
azaltımı değil aynı zamanda sessiz bir sistem de elde edilecektir.
HVAC sistemi için yeterli bir alan tahsis edilmelidir ki sonuçta enerji tasarruflu fan ekipmanı
kullanılabilsin. Böylece aĢağıda daha ayrıntılı olarak tarif edilen, sistemin çeĢitli bileĢenleri (örneğin,
kanal sistemi, sistem kontrolü, susturucular ve hava terminal cihazları) hava akıĢı boyunca uygun
Ģekilde bu bileĢenler tarafından üretilen gürültüyü en aza indirmek için boyutlandırılmıĢ olsun.
Genel olarak iki tip HVAC sistemi düĢünülür;
1. Merkezi bir konumda bulunan merkezi sistem içinde fanlar hizmet verdikleri alandan ayrı büyük ve
merkezi bir konumda yer almaktadır; hava bu alanlara kanal sistemleri tarafından temin edilir. Bu
sistemde havalandırma kanalları tarafından iĢgal edilen hacim ne kadar büyük ise kullanım alanı o
kadar küçülmektedir.
2. Paket tipi fan ekipmanından [ iklimlendirmenin sistem komponentlerinin kurulumu (soğutma
bobinleri, filtreler, fan, nemlendirici, damperler vb.)tek bir ünitede toplanmıştır(örneğin tuvalet,
merdiven, asansör ve diğer üretim dışı alanları da içerebilir).] oluĢmuĢ dağıtılmış sistem her katta yer
alacak Ģekilde dizayn edilir.
DağıtılmıĢ sistem merkezi bir konumda bulunan sistemden daha fazla üretim veya kullanım alanı
sağlar ki bu da bina sahibine çekici gelir. Kapsamlı bir kanal sisteminin binanın çeĢitli yerlerine hava
taĢıması gibi bir gereklilik ortadan kalkar. Ancak, her katta bulunan paket tipi fan ekipmanları merkezi
bir konumda bulunan ekipmanlardan daha az enerji verimlidir. Bundan baĢka, her kat üzerinde ayrı bir
fan ekipman kullanımı nispeten sakin koĢullar gerekli olan bir bölgeye bitiĢik bir odada ise gürültü
sorununa yol açabilir. Bu durumda, gerekli gürültü izolasyonunu sağlamak için çok pahalı ve komplike
yapılar gerekli olabilir. Fan ve hava çıkıĢları arasındaki kanallar veya temiz hava tedariğini sağlayan
dönüĢler fan yakınlarında olup görece kısa mesafede oluĢları nedeniyle ayrıca gürültü problemine
neden olurlar. Akustik olarak yalıtılmıĢ kanallar ise odadaki fan gürültüsünü azaltmakta kabul edilebilir
bir seviyeye için yeterli olmayabilir. Bu nedenle susturucuların (yani ses tuzakları veya kanal
susturucuları olarak da adlandırılan) eklenmesi gerekli olabilir. Böyle susturucular sadece sistemin
maliyetine ek yük getirmekle kalmayıp elektrik tüketimini artırarak, fan sistem basıncını düĢürürler.
Yukarıdaki nedenlerden dolayı, birçok durumda bir HVAC sistemi için yetersiz alanın tahsisinin hem
gürültü kontrol çözümleri hem de rastgele bir süre boyunca sistemin çalıĢması için gerekli elektrik
enerjisinin tüketime ne ölçüde etkidiğini belirlemek yararlıdır. Böyle bir analiz; havalandırma sistemi
için ayrılan alanın azalması ve üretim alanının artıĢıyla gelen net gelirin getirdiği tahmini ekonomik
avantaj göz önüne alındığında, gürültü kontrol çözümleri ile sistem operasyonu için öngörülen kalıcı
maliyetlerin telafi edilebilir olduğunu gösterebilir.
Bir havalandırma sisteminde, ses güçlerinin çoğu besleme fanı (hava besleme sistemi içerisinde) ve
dönüĢ fanı (dönüĢ havası sistemi) tarafından üretilmektedir. Tanım olarak; fan, güç kaynağı ile çarkın
döndürülmesi yardımıyla havayı hareket ettiren bir cihazdır. Bir fanda, en az bir giriĢ ve en az bir çıkıĢ
açıklığı bulunur. Açıklıklar, kanal sistemi ile bağlanabilir ya da bağlanmayabilir. Dönen çark, mekanik
enerjiyi fan milinden hava akımına transfer eder; havadaki enerji, hava hızı ve hava basıncı formunda
bulunur. Tüm enerjinin güç kaynağı ile çarkın döndürülmesi yardımıyla havaya eklendiğinin not
edilmesi önemlidir. Bu bölümde; fan tipleri, fan ses karakteristikleri, kanat geçiĢ gürültüsü(kanadın
belirtilen noktadan geçerek havaya uyarı vermesinden kaynaklanan ses), oluĢan seste operasyonal
verimliliğin etkisi, fandaki hava akımı koĢulları ve pürüzsüz hava akımının önemi açıklanmaktadır.
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2. FANLAR VE FAN GÜRÜLTÜLERĠ
Fan Tipleri
Genel fan yapısı ve çeĢitli fan tipleri için yaygın olarak kullanılan terminoloji; sanrtifuj fanları için 2 nolu
Ģekilde, eksenel akımlı fanlar için 3 nolu Ģekilde gösterilmiĢtir. Farklı fan uygulamaları, farklı
performans karakteristiklerine sahip fanları gerektirmektedir. Bir fanın ses karakteristiklerini de içeren
iĢletme karakteristikleri, dönen çarkın tasarımı ile belirlenir. Bu bölümde anlatılan santrifuj ve eksenel
akımlı fanlar; merkezi klima sistemlerinde, endustriyel havalandırma sistemlerinde ve endüstriyel
süreç uygulamalarında kullanılır. Fanların performans karakteristiklerindeki bu farklılıklar, farklı
tiplerde farklı ses karakteristiklerini doğurmaktadır. Fan tipi, boyutları ve hızı belirtilen performans ve
yapısal gerekliliklerini karĢılayacak Ģekilde seçildiği zaman, o tipteki fandan istenen ses
karakteristikleri de sağlanmıĢ olmaktadır.

ġekil 2. Santrifüjlü fan bileĢenleri

ġekil 3. Eksenel fan bileĢenleri

ġekil 4. Yüksek verimlilikteki üç tip santrifüjlü fan prensip tipleri
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Santrifüj fanları, 4 nolu Ģekilde gösterilen profil tipi kanat, geri eğimli kanatlı veya geri doğrusal kanatlı
gibi, kullanılan bıçak tipine göre karakterize edilmektedir.
Eksenel akımlı fanlar ise ġekil 5‟de gösterildiği Ģekilde 3 ana kategoriye ayrılır.
1. Radyal fan
2. Eksenel fan
3. Pervaneli fan

ġekil 5. Eksenel fanda üç ana tip
“En iyi fan” için genel tavsiyeler vermek imkansızdır. Fan seçerken her uygulama için o uygulamaya
özel gereklilikler düĢünülmelidir ve en iyi fan, bu özel gerekliliklere göre belirlenmelidir.
Bir fan için birincil seçim ölçütü, akustik özellikleri olmamakla birlikte gerekli basınca istenilen miktarda
havayı taĢıma kabiliyeti üzerine dayanır. Bir fanın ilk maliyeti makul olmalıdır. ĠĢletim gereksinimleri
karĢılandıktan sonra fanın tipi, boyutu ve hızı tamamen belirlenir; daha sonra ses özellikleri de
belirlenir. Çoğu zaman, daha az ses oluĢturan fan tercih edilmez. Bunun sebebi, bu daha sessiz
çalıĢan aynı tipteki tasarım, fanın sağlaması gereken diğer iĢletim özellikleri sağlayamayacaktır. Bu
nedenle, doğru seçilmiĢ bir fan tarafından üretilen ses gücü seviyesi, akustik tasarım
hesaplamalarında kullanılacak ses gücü seviyesi olarak kabul edilmelidir. O zaman, kanalda oluĢan
sesi kontrol etmek için kullanılan mühendislik yaklaĢımı, belirtilen akustik gereksinimleri karĢılamak
için yeterli ses zayıflamasını sağlamaya yöneliktir.
Fan Gürültüsü Özellikleri
Tipik fan tasarımlarının geniĢ bant ses özellikleri Tablo 1‟de karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu tablo, maksimum
verimde çalıĢırken, karĢılaĢtırılabilir boyuttaki iyi tasarlanmıĢ santrifuj ve eksenel fanların birbirileriyle
kaba bir karĢılaĢtırma yapılmasını sağlar.
Yalıtım Semineri Bildirisi
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Tablo 1. Gürültü açısından havalandırmada kullanılan çeĢitli tipte karakteristikleri (G‟nin fazlalığı
gürültünün artımını anlatır)
Gürültü

Fan Tipi
Santrifüjlü Fanlar
Profil kanatlı, geri eğimli kanatlı, geri doğrusal kanatlı
Radyal Fanlar:
DüĢük basınçlı
Orta Basınçlı
Yüksek Basınçlı
Öne eğik kanatlı
Eksenel Fanlar
Kanal Tipi (Yönlendiricili)
Fan göbek oranı 0.3-0.4
Fan göbek oranı 0.4-0.6
Fan göbek oranı 0.6-0.8
Kanal Tipi
Pervaneler

G
GGG
GGGG
GGGGG
GG

G
G
GG
GGG
GGGG

Kritik bölgelerdeki akustik tasarım için, sisteme monte edilecek fanın gerçek ses verileri üretici
tarafından sağlanmalıdır. Oktav bandı ses seviyeleri, hava iĢleme sistemi hesaplamalarında
kullanılmalıdır; fan sesi değerlendirilirken, tek sayı değerlerinin kullanımından kaçınılmalıdır. Farklı fan
tipleri için üretici tarafından verilen ses güç seviyesi değerleri, giriĢ kanalı ve/veya çıkıĢ kanalına
yayılan gücü yansıtabilir.
Kanat GeçiĢ Frekansı. Kanat, belirtilen noktadan her geçtiğinde, o noktadaki hava belirli bir etkiye
maruz kalır. Kanat geçiĢ frekansı olarak adlandırılan bu etkinin tekrarlanma hızı üretilen temel tonu
belirler. Bu kanatların sayısının ya da dönme hızlarının iki katına çıkarılmasıyla temel ton da iki katına
çıkar. Bu temele ek olarak, hava etkisinin Ģekline bağlı olarak farklı harmoniler üretilebilir.
Fanın ürettiği tonlar, fan sisteminin ses kontrolünde çok önemli bir role sahiptir. Fanlar ile ilgili birçok
ses probleminde ana problem, bıçak sıklığının da katkıda bulunduğu ayrık frekans bileĢenidir. Kulağın
arka plandaki genel sesin tonunu algılayabilmesinden dolayı, bıçak sıklığını da içeren oktav bandına
özel bir önem verilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak, nu bir insan için rahatsız edicidir. Sistemin
sönümlenme özelliklerinin oradaki oktav banı ile tamamen uyumlu olması zorunludur.
Kanat frekansının formülü aĢağıda gibi verilmiĢtir;
=nxN
=kanat frekansı , hertz
n = fan hızı, saniyedeki dolanımı
N= Fan çarkındaki kanat sayısı
Tahmini fan hızı, fan seçiminde kullanılmakta olan katalogdan ve kanatların sayısı da katalog veya
üreticiden elde edilebilir.
Fan sesinin analizi incelenirken merkez oktav bant aralığı oldukça düzenli iken, 1/3 oktav bant
aralığında ise önemli iniĢ çıkıĢlar görülebilir. 1/3 oktav bandı ses gücü seviyeleri verilerinin, tüm fan
üreticilerinde mevcut olmamasından dolayı, bu tonların var olduğu ve sistem tasarımında dikkate
alınması gerektiği varsayılmalıdır.
Geriye doğru meyilli ve ileri doğru meyilli santrifüj fanları ve eksenel fanlar, binalardaki havalandırma
sistemlerinde en sık karĢılaĢılan fan tipleridir. Frekansın bir fonksiyonu olarak ses seviyeleri, her fan
tipi için farklılık göstereceğinden, tümü genel bir faktöre sahiptir; en düĢük ses seviyesi, fanın
performans eğrisindeki maksimum verim bölgesinde çalıĢtığı zaman üretilmektedir.
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Santrifuj fanları, genellikle 31.5 ile 250 hertz arasındaki düĢük frekanslı oktavlardaki en yüksek
seviyelere sahip tüm ses frekansı aralıklarında ses üretir. Kısmen bu nedenle, tipik bir havalandırma
sistemindeki santrifuj fanları genellikle düĢük frekanslı ses limitlerine göre ayarlanır.
ĠĢletme Verimliliğinin Üretilen Sesteki Etkisi
Bir fanın tahliyesinde ya da giriĢindeki ses güç seviyesi LW , üretici tarafından özel iĢletme Ģartları göz
önüne alınarak sağlanabilir ya da literatürde verilen çizelgedeki veriler ve metotlar yardımıyla
belirlenebilir. Böylece elde edilen değerler, yalnızca fan maksimum verimde çalıĢtığında ve fanın bağlı
olduğu kanaldaki hızın düzenli olduğu durumlarda kullanılır.
Havalandırma kanalındaki akıĢı kontrol etmek için giriĢ kontrol damperleri ya da yönlendirme kanadı
kullanıldığı zaman, fanın çalıĢma noktası değiĢecektir ve fanın verimi düĢecektir. Bunun üzerine, her
oktav frekans bandındaki ses güç seviyesi aĢağıdaki yöntemle hesaplanan miktar kadar artacaktır.
AĢama 1. Öncelikle, statik verim hesaplanır.

Statik Verim=
SI birimlerinde, eğer akıĢ hızı litre/saniye ve statik basınç paskal cinsinden ifade edilirse, sabit sayı k,
1‟e eĢit olacaktır ve giriĢ gücü kilowat cinsinden ifade edilecektir.
AĢama 2. Yukarıdaki denklem ile elde edilen statik verimin kullanılması ile fan kanadı tipi için 2.
tablodan ses güç seviyesindeki artıĢ belirlenir. Not: Eksenel pervaneli fan için denklemdeki basınç
toplam basınç olmalıdır; statik basınç ile hız basıncının toplamı. (Hız basıncı, hareket eden hava
akımının hızından kaynaklanan basınçtır.) Örneğin, fanın tahliye kanalında 1 dakikada (20 m/s) olan
hızı, hız basıncı (249 pascal) ile sonuçlanmaktadır.
Tablo 2. Fan verimliliği ayarlaması
Profil kanatlı ve yönlendiricili
kanat tipi santrifüjlü fan
Verimlilik,
ArtıĢ,
%
dB
80-72
0
71-68
3
67-60
6
59-52
9
51-44
12

Geri eğimli kanatlı santrifüjlü fan
Verimlilik,
%
75-67
66-64
63-56
55-49
48-41

ArtıĢ,
dB
0
3
6
9
12

Öne eğik kanatlı santrifüjlü fan
Verimlilik,
%
65-58
57-55
54-49
48-42
41-36

ArtıĢ,
dB
0
3
6
9
12

Fanlardaki Hava Akımı ġartları; Pürüzsüz Hava Akımının Önemi
Bir havalandırma sistemi iyi aerodinamik tasarıma ve farklı bileĢenlerin verimli çalıĢmasına sahip
olmaz ise; özellikle fanların düĢük verimde ya da değiĢen çalıĢma sistemlerinde çalıĢtığı zaman,
yukarıda tarif edilen fan ses kaynaklarının ses seviyesi artabilir, aynı zamanda spektrumları da
geniĢleyebilir(özellikle düĢük frekans aralığına doğru). Bu nedenle, fanların giriĢ ve çıkıĢları oluĢacak
türbülansı minimumda tutmak için olabildiğince pürüzsüz olmalıdır ki; türbülans, sistemde ses
üretimine ve artan statik basınç kayıplarına sebep olacaktır.
Fanın çıkıĢındaki iyi ve kötü hava akımı Ģartlarının örneklerinin gösterildiği 6. Ģekil bu durum içindir,
ikinci durumdaki ses üretimi ilk duruma göre 10 ile 30 dB arasında daha fazla olabilir. Tavsiye edilen;



Bağlantı parçaları(dirsekler ve geçiĢ noktaları), fanın aĢağısına 3-6 kanal çaplarından daha
yakın yerleĢtirilmemelidir.
Sabit hava akımı hacmine sahip bir havalandırma sistemi içini, fanları maksimum verimde
olacak Ģekilde çalıĢtır.
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DeğiĢken hacim sistemleri için, düĢük hacimdeki çalıĢma verimini korumak için değiĢken hızlı
sürücü düĢünülmelidir.
Fanın giriĢ ve çıkıĢına yakın olan herhangi bir tıkanıklıktan kaçınılmalıdır.
Fanın giriĢ ve çıkıĢında 1,5 kanal çaplarında minimum açıklık sağlanmalıdır.
Fanda iyi bir hava akımı sağlanması için çan biçimli giriĢin kurulması düĢünülmelidir.
Kanal sisteminde, çıkıntılardan, çok dik veya asimetrik geçiĢlerden, çıkıntılı esnek kanal
bağlantılardan kaçınılmalıdır, çünkü bu belirtilenler türbülans kaynaklarıdır.

ġekil 6. Fan çıkıĢı halleri

Fan Spesifikasyonları
Fan tarafından üretilen sesi kapsayan spesifikasyonlar, genelde 2 formda yazılabilir.
1 Nolu Spesifikasyon Formu. Bu form, belirtilen şartlarda çalıştığı zaman fanın ürettiği ses güç
seviyeleri için test aşamalarının ve verilerin raporlanması özelliklerini içerir.
Bu bilgi ile özel bir fan montajı için sonuçta oluĢan ses basınç seviyesini hesaplamak mümkündür.
Eğer, bu basınç seviyeleri çok yüksek ise, uygun ses sönümleme tesisatları sisteme eklenmelidir. Bu
gerekliliği dikkate almada bakılması gereken özellik aĢağıda belirtilmiĢtir:
Belirtilen hacim akıĢ hızı ve basınçta çalıĢan fan tarafından üretilen ses, AMCA Standard 300ve
Reverbant Room Method for Sound Testing of Fans‟daki Ģartlara göre belirlenecektir ve belirlenen
oktav bantlarındaki ses güç seviyesi bakımından raporlanacaktır.
2 Nolu Spesifikasyon Formu. Bu form, çalışma şartlarındaki izin verilecek fanın ürettiği oktav bandı
ses güç seviyeleri üst limitinin özelliklerini içerir.
Bu tarz bir spesifikasyon, o iĢte izin verilen ses güç seviyesinin belirlendiği durumlarda kullanılır. Fan
için maksimum ses seviyeleri belirtilmiĢtir. Fan üreticisi bu seviyelerin karĢılanmasını fan kurulumunun
bir parçası olarak temin etmelidir.

3. HAVALANDIRMA KANALLARI VE KANAL SĠSTEMĠ
Bu bölüm, havalandırma kanalı sistemlerindeki hava kanalı ile ilgili aĢağıda belirtilen konuları tanımlar:
Kanaldaki hava akımının tavsiye edilen azami hızı; odalar arasındaki sesin „çapraz geçiĢi‟nin kaynağı
olarak kanallar; kanallar tarafından duvar ve zemin geçiĢleri; kaplamalı ve kaplamasız kanallardaki
Yalıtım Semineri Bildirisi
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sesin sönümlenmesi; kanalların dallanma noktalarındaki ses gücünün dağıtımı; dirseklerde sesin
sönümlenmesi; uç yansıma kaybı.
Montaj sırasında, ses kontrolü bakıĢı açısından, kanalların döĢemelere, kiriĢ ve kolonlara ya da diğer
ağır ve masif yapı elemanlarına iliĢtirilmesinin belirtilmesi uygun olacaktır. Buna ek olarak, tüm
kanalların askıda olması ve diğer harici iĢler ile bağımsız olma(örneğin boru havalandırma kanalı
üzerinde asılı olmamalıdır) konularının sahada belirtilmesi ve kontrol edilmesi önemlidir. DüĢük ses
seviyelerinin öncelikli olduğu uygulamalarda, kanalın vibrasyon izolasyonu ile ilgili prensiplere bağlı
olarak yalıtımı düĢünülmelidir.
Kanallardaki Hava Akımı ġartları; Tavsiye Edilen Maksimum Hava Akımı Hızı
Havalandırma kanalındaki havanın akıĢı, türbülans üretimini minimize etmek için olabildiğince
pürüzsüz olmalıdır. Türbülans üretimi, ses seviyesini arttırmakla kalmaz, ayrıca sistem verimini
düĢürür. Bu tarz türbülanslar, hava akımı hızının artmasıyla önemli ölçüde artar.
Orta ve yüksek hızlı sistemlerde, dönüĢ kanatları pürüzsüz hava akıĢını kolaylaĢtırmak için genellikle
dikdörtgen kanal dirseklerinde belirtilir. Böylece, ses üretimi azalır.
Kanallarda Sesin Sönümlenmesi
Kanal sisteminde ses, yayılım kayıpları ile sönümlenir: (1) kaplamasız kanallarda, (2) kaplamalı
kanallarda, (3) kaplamalı dirseklerde, (4) güç ayrımından kaynaklanan dallanma noktalarında, (5) uç
yansımasının sonucu olarak, (6) susturucularla ve (7) plenumlarda.
Kaplamasız Kanallar. Kaplamasız bir kanaldaki gürültünün azaltımı öncelikle kanal duvarları yoluyla
(kanal duvarlarının titreĢimi ile) akustik enerjinin azaltılması ile olur. Sonrasında kanal etrafındaki
alana bu sesi yayarak doldurur; böylece ses kanal boyunca yayılım ile zamanla azalır.

Sacdan mamul kaplamasız hava kanallarından sağlanan ses indirimi nolu tabloda verilmiĢtir.
Kaplamasız bir kanal düĢük gürültü seviyesinde tutulmanın zorunluluk arzettiği bir alandan geçerse
oldukça aĢırı düĢük frekanslı ses ortama yayılabilir-özellikle mekan fana yakın bir konumda ise.
Yayılan sesin ses gücü seviyesi,
(1)
(2)
(3)
(4)

Kanal içindeki sesin güç seviyesine,
Kanalın kesit alanına,
Kanalın geçtiği mekan içindeki boyuna,
Kanal duvarlarından kaçan ses iletimine bağlıdır.

Bir kenarı diğer kenarından 3 kat büyük olan dikdörtgen sacdan mamul kanallarda fan atıĢ ağzında
veya kanal ayrım yerlerinde türbülanstan dolayı titreĢimler meydana gelebilir. Bu tip bir kaynak 16Hz
den 125 Hz.‟e kadar düĢük frekans gürültüsü yayar. Bu durum oluĢtuğunda tekil kaynakların katkısını
tanımlamak veya ayırmak çoğunlukla zor olur.
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Kaplamalı kanallar
Ses yutum malzemesi ile kaplı bir kanaldaki ses düĢümü Tablo „de verilmektedir. ġekil ise 25 mm ve
50 mm. kalınlıktaki bir malzeme ile kaplanmıĢ kanalın frekanslara göre ses yutumunu göstermektedir.
63 ve 125 Hz.lerde ses düĢümü kısmen kanal duvarlarının yayınımıyladır. Ses düĢümü yüksek
frekanslıya göre alçak frekanslarda daha düĢüktür. Bu yüzden dengesiz gürültü spekturumu
iklimlendirme sisteminin hizmet verdiği alanlarda gümbürtülü sesi ile karakteristiktir.
Kanal kaplamasının özellikleri.
Kanal kaplaması hava akıĢ yönündeki yüzü neopren kaplı camyünüdür. Malzemenin yoğunluğu 24-48
kg/m³ arası olacak Ģekilde 25 veya 50 mm. kalınlıktadır. Ses yutum katsayıları merkez oktav bandı
frekanslarına göre test edilerek belirlenir.
Tablo 4. Kaplamalı kanallarda metrede desibel olarak ses azaltımı
3
25 mm kalınlıkta 24-48 kg/m camyünü kaplaması ve kanal yayılımı nedeniyle ses azaltımı değerleri.

*Bu değerler 3 m.’den büyük kanallara uygulanabilir. Daha büyük uzunluklar için birim uzunluktaki
azaltım değeri yukarıdaki değerlerden daha küçük olur.
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ġekil. 7 Kaplama ve kanal yayınımı ile ses düĢümü
Kanal ayrımlarında ses gücünün bölünmesi
ġekil 7‟deki gibi kanal ayrım bölümlerinde ses dağılımı yaklaĢık olarak ana kanal ve ayrılan kanal
alanları oranında bölünür. Bu bölünme ayrım bölgesinde ses gücünün azalmasına sebep olur. Örneğin
hava kanalı alanları iki eĢit alana ayrılarak devam ederse, ses Ģiddeti de yarı yarıya azalarak kanallar
boyunca devam edecektir.
Bu gücün ayrıĢımından sebep ses düĢümü, aĢağıdaki Ģekilde tanımlanır:
Ses düĢümü =
Bu eĢitlik tali kanaldaki ses gücü seviyesini bulmak için ana kanal ses gücü seviyesinden çıkarılması
gereken desibel sayısını temsil eder. Bu iliĢki Tablo 5‟de gösterilmiĢtir. Örneğin tali kanal ile ana kanal
oranı %4 ise; %4 lük bir oranla ses kanaldan geçecektir. Bu itibarla aĢağıdaki tabloya göre tali
kanaldaki gürültünün ses gücü seviyesi ana kanaldaki ses gücü seviyesinden 14 dB daha az olacaktır.
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Tablo 5. Ana kanal ile tali kanal arasındaki ses bölünmesi*

*Bu bölünme tali kanallarda önemli düşümler sağlar. Bu tablodaki rakamlar tali kanaldaki ses gücü
seviyesini bulmak için ana kanal ses gücü seviyesinden çıkarılması gereken desibel sayısını temsil
eder.
Kanal dirseklerinde ses düĢümü
Dik açılı dirsekler gelen sesin bir kısmını geri gönderir. Bununla beraber sesin kanal boyunca yayılımı
azalacaktır. Kaplamalı ve kaplamasız dirseklerde yaklaĢık ses azalımları tabloda görülmektedir.
Yüksek hava akım hızlarında (10mt/saniye) oluĢan türbülans sebebiyle dirsekler yeni bir ses kaynağı
gibi davranırlar. Dairesel kesitli kanallardaki türbülans dörtgen kesitlilere göre daha azdır. Hava
kanalları dirseklerinde oluĢan türbülans kanatlar kullanılarak azaltılabilir. Kanatlar çok dikkatli
yerleĢtirilmelidir. Kanatların çevresinde oluĢacak kıvrımlar ses kaynağı olabilirler.
Tablo 6. 90° dönüĢ kanatlı dikdörtgen dirsek kanalların, 25 mm camyünü ile kaplamalı ve kaplamasız
ses düĢümleri (dB)

Kanallarda son yansıma kayıpları
Bir kanal odaya açıldığında sesin bir kısmı geriye doğru kanala ve fana doğru yansıyarak kanal
çıkıĢında kayba uğrar. Bu kanal sonlarındaki yansıma çoğunlukla sesin dalga boyunun kanal
boyutlarına göre çok büyük olduğu küçük kanallar için düĢük frekanslarda olur. Bu ses kayıpları
sadece frekans ve kanal boyutlarına değil aynı zamanda çıkıĢların duvara göre yerleĢimlerine de
bağlıdır. Tabloda kanal boyutlarına bağlı olarak açık bölgeye verilen çıkıĢlar için uç nokta yansıma
kayıpları verilmiĢtir.
Bu Ģekilde son yansıma kayıplarına iliĢkin verilen datalar kanal ağızlarına monte edilmiĢ difüzer veya
ızgaralara da uygulanabilir. Ancak kanalın lineer tip bir difüzere (strip difüzer) bağlanması halinda son
yansıma kayıplarının plenuma bağlananların yarısı kadar olduğu söylenebilir.
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Tablo 7. Son yansıma kayıpları sonucunda kanallardaki ses düĢümü, (dB)

Kanalların döĢeme ve duvar geçiĢleri
Kanalların çevre aksamlarıyla temas ettiği yerlerde istenmeyen sesler oluĢacaktır. 1-) Kanal
çevresinde çatlaklar olabilir ve ses diğer odalara bu çatlaklar vasıtasıyla yayılabilir. 2-) Kanal titreĢimi
temas ettiği malzeme üzerine intikal ederek titreĢtirip, sesin yayılmasına sebep olabilir. 3-) TitreĢim
kanal üzerine tekrar gelerek bütün HVAC sistemine dağılıma sebep olacaktır. Bu etkilerden
kaçınabilmek için kanal sisteminin temas yerlerinden 8. Ģekildeki gibi camyünü gibi esnek bir malzeme
ile yalıtılması gerekmektedir. Bölmenin her iki tarafının sertleĢmeyen dolgu ile kapatılması gerektiğini
not edelim.

ġekil 8. Bir bölmeyi geçen kanalın dizaynı.
Odalar arasında "Çapraz-Ġletim" gürültüsü kaynağı olarak kanallar
AĢağıda9. Ģekilde gösterildiği gibi “çapraz-iletim”, iki odası ortak olan besleme veya dönüĢ kanalı
aracılığıyla aktarılan bitiĢik odalar arasındaki gürültü iletiĢimidir. Bu çizimde, bir odadaki gürültü hava
çıkıĢ ağzından girip, kanal boyunca yoluna devam ederek yan odanın hava çıkıĢ ağzından aktarımı
görülebilir. Kanalın kaplanması bu etkiyi azaltır, ancak kanal uzunluğu nispeten kısa ise, kaplama
tarafından sağlanan zayıflama kabul edilebilir bir seviyeye ses iletimini azaltmak için yetersiz olabilir.
Bu durumda, ġekil b‟de gösterildiği gibi ses düĢürücü gerekebilir.
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ġekil 9. Kanallar vasıtasıyla gürültünün odalararası taĢınımı
Bir kanalın gürültülü bir odadan geçtiği yerlerde, söz konusu gürültü kanal duvarları boyunca
taĢınabilir. Gürültü, sonra kanal düĢümü boyunca taĢınarak bitiĢik odalardaki hava terminal
cihazlarınca iletilebilir. Bu durum sacdan mamul kanal duvarları tarafından sağlanan ses yalıtımının
(kaplamalı olsun veya olmasın) yeterli olmamasındandır.
Bu geçiĢ kaybı yeterli olmadığı zaman, kanalların ses yalıtımı aĢağıda 10. Ģekilde gösterildiği gibi
yalıtılarak artırılmalıdır. Ayrıca dikdörtgen bir kanaldaki iletim kaybı çeĢitli Ģekillerde de artırılabilir.
Camyünü levha dıĢtan kaplanarak mekanik bağlantı elemanları ile izolasyon sağlandıktan sonra,
camyünü üzeri rabitz teli gibi bir donatı ile sarılarak üzeri sıvanabilir. Ancak bu metot dairesel
kanallarda kullanıma göre düĢük frekanslarda az etkili olmasına rağmen dikdörtgen kesitli kanalların
ses izolasyonunda pratik iyileĢtirmeler sağlar.

ġekil 10. Kanalların dıĢtan kaplanması örnekleri

4. SUSTURUCULAR (SES KAPANLARI)
Projelerde SA kısaltmasıyla tanımlanan susturucular (ses kapanı, ses tutucu, kanal susturucusu veya
prefabrike susturucu olarak da anılan)HVAC kanalları arasında aynı uzunluktaki kanala kıyasla çok
daha yüksek ses düĢümü sağlayan cihazlardır. Bir susturucunun kesiti kanal geniĢliğine eĢit veya
ondan büyüktür. ġekilde görüldüğü gibi kesiti oldukça geniĢ bir ses bandında yutum yapmayı temin
edecek Ģekilde içleri ses yutucu elemanlarla doldurulmuĢ ve daha küçük kanallarla ayrılmıĢtır.
Susturucular kesitleri genellikle modüler formlarda ve uzunlukları 0.90, 1.5, 2.1 ve 3.0 m değiĢen
yapılardadırlar. Dairesel kanallar için de kanal çapının 2 veya 3 katı olacak Ģekilde dizayn edilirler.
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ġekil 11. Bir susturucunun kesiti

ġekil 12. Dikdörtgen susturucu
Bir susturucunun susturucu yüzündeki hava hızının bir fonksiyonu olarak üç önemli karakteristiği
vardır: 1) giriĢ kaybı, 2) basınç düĢüĢü, 3) kendi öz gürültüsü. Bu faktörler arası iliĢki aĢağıdaki 8.

Tabloda 1,5 m. uzunlukta ve 0.30 x 0.30 m. kesitli tipik bir susturucu için verilmektedir.
Tablo 8. Tipik bir susturucunun yutumlama ve öz gürültü seviyeleri

GiriĢ kaybı
Öz gürültü

dB
dB

63
4
48

125
11
42

Oktav bandı merkez frekansı, Hz
250
500
1000
2000
20
37
44
44
39
35
36
37

4000
38
35

8000
22
30

Susturucuların üretici data ve özellikleri en son standartlara uygun test prosedürlerine dayalı olarak
belirtilmelidir. Bu koĢullar uygulama yerinde sağlanamazsa, basınç düĢüĢü artarken, akustik
performans azalabilir. Bu sebepten susturucular fan çıkıĢı veya kanal dirseklerinden kanal boyutlarının
2 ila 3 katı kadar ayrı tutulmalıdır.
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ġekil 13. Susturucu konumları
Uygun susturucu konumları 13 nolu Ģekilde görülmektedir.
14. ġekil merkezi havalandırma sisteminde kullanılan santrifüjlü bir fanın hava giriĢ ve atıĢlarında
kullanılan susturucuları göstermektedir. Fan çıkıĢı susturucu ile teçhiz edilerek akustik enerji
Yalıtım Semineri Bildirisi
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azaltılmıĢtır. Bu susturucunun gereken giriĢ kaybı fanın ses gücü seviyesi (susturucu olmaksızın)
kullanılarak odada oluĢacak kritik ses seviyesi hesaplanarak tanımlanmıĢtır. Hesaplanan ses seviyesi
izin verilen ses düzeyini aĢtığı miktar bulunarak gereken susturucu için giriĢ kaybı temin edilmiĢtir.

ġekil 14. Santrifüjlü fan yerleĢiminde susturucular
Susturucu seçmenin kuralı yoktur. Susturucular kendi öznel ihtiyaçlara göre seçilirler. Figürde
gösterilen giriĢ sisteminden gelen gürültüyü azaltmak için kullanılan ses azaltıcı dıĢarı uygun ses
düzeyi çıkarmaktadır. Bu ses düĢürücü çıkıĢ kısmına koyularak da aynı Ģekilde uygulanabilir.
Tanımlanan her oktav bandı için farklı kriterler uygulanabilir. Figürde ses düĢürücüler direkt olarak
aksiyal fanın giriĢ ve çıkıĢ bölgelerine uygulanmıĢtır. Ses düĢürücü ve fan tek unite olarak giriĢ ve çıkıĢ
kanallarından esnek bileziklerle ayrılarak yalıtılmıĢtır. Ayrıca ünite bina yapısından ağırlaĢtırılmıĢ
blokla titreĢim izolatörleri ile yalıtılmıĢtır.
Susturucu ġartnameleri
Susturucular veya prefabrik susturucular dB olarak tanımlı basınç değerlerini geçmeyen hava akım
bölgesinde belli giriĢ kayıpları sağlayacaktır. Susturucuların giriĢ kayıpları, basınç azaltması ve kendi
öz gürültü değerleri belli hava akımlarında ASTM E477 ye göre tanımlanarak yayınlanmıĢtır.
Aktif Susturucular
Aktif ses yutucu özel tip bir düĢürücü olup hoparlör gibi ses kaynağı kullanarak, hava kanallarında
oluĢan istenmeyen gürültü ile aynı Ģiddette ses oluĢturulması esasına dayanır. Bu ses yok etme
tekniği dalga boyu hava kanalı boyutlarından büyük olan yerlerde kullanılmalıdır. Bu yüzden uygulama
yaklaĢık 250 Hz altında olan frekanslarla sınırlıdır.

ġekil 15. Aktif gürültü kontrolünün prensip yapısı
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Bu tür ses azaltma sisteminde gelen sesi tanımlamak için giriĢ mikrofonu, gelen sinyali iĢlemek için
sinyal iĢlemcisi vardır. Bu iĢlemci hava kanalı üzerine monte edilmiĢ olan hoparlöre elektrik sinyali
göndermektedir. Hoparlör kanala giriĢ gürültüsü ile aynı Ģiddette, 180 derece ters yönlü ikinci ses
dalgası göndermektedir. Gerçek azaltma sağlanamazsa hata mikrofonu iĢlemciye tekrar ilgili sinyali
gönderir.

5. SES YUTUCU BOġLUKLAR (PLENUMLAR)
Ġklimlendirme sistemi besleme ünitesinde boĢluk veya plenum, atmosfer basıncından yüksek basınçlı
havayı bir veya daha çok kalana bağlayan kapalı bir hacmi; geri dönüĢ ünitesinde ise daha düĢük
basınçlı olup birkaç ızgaraya ileten kapalı hacmi tanımlar. Bu anlamda fan çıkıĢındaki ve hava dağıtım
kanallarına giriĢten önceki türbülanslı akıĢı azaltmak ve dolayısıyla ses seviyesini düĢürmek için
kullanılırlar. Örnekleri;
 Kanal sistemine giren genleĢme hacmi hava kanalı kesitinden altta 16. Ģekilde görüldüğü gibi
4-6 kat büyük olmalıdır.

ġekil 16. Akustik olarak yalıtılmıĢ düĢük frekans yutumlu bir plenumun Ģematik görünümü. Tüm
plenumun iç duvarları 10-15 cm. kalınlıkta camyünü ile donatılmıĢtır. Ġki plenumun duvar alanı A,
kanal kesit alanının 4-5 katı olmalıdır; λ yutulacak en düĢük frekansın dalga boyudur.




DönüĢ sistemi için asma tavan ve yapı arasında kalan boĢluk kullanılır.
EmiĢ ve atıĢtaki türbülansı düzeltmek için bir sac metal kabinle tanımlanır.
Hava dönüĢ sisteminin bir parçası olarak kullanılan oditoryumun eğimli oturma alanı altı da
plenum kutusu için bir yer olarak kullanılır.

Ġç duvarları yalıtım ile kaplanmıĢ plenumlar önemli ses azaltımı sağlarlar. Örneğin duvarları 10 cm
camyünü ile kaplı plenum boĢluk bölgesi 31.5 Hz e kadar en az 12 dB giriĢ ses kayıpları sağlar.
Yüksek frekanslarda da kayda değer kayıpları temin etmede faydalıdır.
Söz konusu tipte bir yalıtım uygulamasında cam yünü 10 cm – 15 cm ve neoprenkaplı olmalıdır.
Genelde camyününü duvara yapıĢtırma klipleri ile tutturmak kolaydır. YapıĢtıma klipleri metal ve sert
disklerdir. Disklerin altı epoksi ile plenum duvarlarına yapıĢtırılır. Camyünü kliplere tutturulur ve klip
rondelası takılarak yalıtım güvenceye alınır.

6. TERMĠNAL CIHAZLARI ( HAVA DAĞITICILAR, IZGARA VE PANJURLAR)
Hava terminal cıhazı hava kanalı sonunda havanın alındıığı veya verildiği bölümlerdir. Terminal
cıhazları (dağıtıcılar; kanatlı ve damperli kanatlı menfezler, yarık yayıcılar, tavan yayıcıları) ortama
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hava sağlamak ve dağıtmakta kullanılır. Geri dönüĢüm sisteminde terminal sistemleri Ģekline göre
ızgara tipi vb. Ģekilde isimlendirilirler ve hava bu bölgelerden geri çekilir.
Hava dağıtıcılar yuvarlak dikdörtgen ve uzun dar Ģekilde olabilirler. Spektrum ve seviye tamamen
dağıtıcının tipine ve yansıtıcının tipine bağlıdır.

ġekil 17. ÇeĢitli tipte difüzerler a) Dikdörtgen difüzör b) Lineer difüzör c)Dairesel difüzör
17 nolu figürde farklı 3 tip hava dağıtıcı görülmektedir. 18 nolu Ģekil farklı tipte difüzör ve ızgaralrın
merkez oktav bandları spekturumunu vermektedir. Herbiri 0.4 m³/s hava temini sağlamaktadır ve ses
gücü seviyelerinin doğrudan doğruya hava dağıtıcı tipine bağlı olduğu görülmektedir.

Oktav bandı merkez frekansları, Hz

ġekil 18. Üç tipte hava dağıtıcısının oktav bant ses seviyesi örnekleri
Hava dağıtıcılarının (difüzörler) çıkıĢ seslerine hava saptırıcıların etkisi
Hava dağıtıcılar genellikle hava saptırıcılar ile oluĢturulur. Kanatçık, yüzgeç ve koni yapısı havanın
dağıtılmasına yardımcı olur. Yüksek yönlü saptırıcı yüksek ses seviyeli saptırıcı üretimidir. Hava
akımının hızı ile dağıtıcıdan gelen ses de yükselir. Örneğin 500 Hz oktav bandında dağıtıcının sesi
hava hızının 2 katına çıkmasıyla 16 dB yükselir, 1000 Hz oktav bandında ise 18-24 dB yükselir.
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Gürültü üreten hava dağıtıcılarına damperlerin etkisi
Hava akıĢ miktarını düzenleyen damperler hava çıkıĢında veya difüzör veya ızgaraların arkalarına
kurulabilirler. Damperler yansıyan sesleri yükseltirler. (genelde 1000-8000 Hz arasında). Fazla sayıda
damper uygulamak hava akıĢını engeller ve yüksek ses üretir.
Akustik Panjurlar
Akustik panjurlar içi camyünü veya taĢyünü kaplı uçak kanadı Ģeklinde perfore metallerden mamul bir
seri ses yutucunun içinde tutulduğu modüllerdir. Örneği 19 nolu Ģekilde görülebilir. Bu tip cihazlar
bazen bir HVAC sisteminin doğrudan dıĢarıya açılan yerlerinde (örneğin temiz hava giriĢlerinde) 5002000 Hz.lilk orta frekans bölgelerinde ses düĢümünde kullanılırlar. Bazen de ses içeren bir kaynağın
kabininin havalandırmasında kullanılırlar.

ġekil 19. Akustik panjur

7. BÜTÜNLEġĠK FAN EKĠPMANI
BütünleĢik fan ekipmanı terimi fan seçiminin ayrı komponentleri ve sistemin diğer elemanlarının tek
ünitede entegre edildiği cihazı anlatır. Fan böylece hava performans eğrisinin en etkili bölgesinde
iĢlem yapacak konuma eriĢerek elektrik tüketimini ve fan gürültüsünü en aza indirir. Mekanik oda
hacminin artması baĢlangıç maliyeti için dezavantajdır.
Ġki tip konfigürasyonu vardır: Emme ve üfleme tipi olarak. Farkları aĢağıdaki Ģekilde belirtilmiĢtir.
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(b)
ġekil 19. BütünleĢik fan a) Emme birimi, b) Üfleme birimi
Emme tipinde hava fan ağzına ısıtma ve soğutma bobinlerinden çekilir ve fanın atma kısmı doğrudan
doğruya ana dağıtıcı klima sistemine yönlendirilir. Bu düzenlemede, ses yutucu genellikle ana
kanaldaki ses kontrol tasarımında ilk eleman olarak gerekmektedir. Üfleme tipi yapılandırmada ise,
besleme fanına giren hava filtreler arasından geçer; fanın atıĢ yönü, ısıtma ve soğutma bobinleri ve
plenum kutusunun ana dağıtım kanalı ile birleĢmesinden önceki geçiĢ bölümleri boyunca hava sağlar.
Plenum ses yutucu kalıba sahipse, 5-10 desibel arasında ses azalması sağlar. Dolayısıyla, düĢük
frekanslarda, emme tipi yapılandırmada kullanılan aynı fanda daha düĢük ses güç seviyesi olacaktır.
Dahası, yüksek frekanslarda, daha yüksek ses azalması sağlayabilir.
Genellikle; üfleme tipi yapılandırma, emme tipi geometriye göre ana kanal sistemine çok daha az fan
sesi aktarır. Bazı durumlarda, sesin bu Ģekilde az aktarılması sayesinde, emme tipi yapılandırmada
alıĢılagelmiĢ olan ana kanal ile besleme fanı bağlantısındaki ses sönümleyici ihtiyacı azalabilir ya da
hiç ihtiyaç kalmayabilir.
Paket Tipi Fan Ekipmanları (Hava-iĢleme Üniteleri)
Hava iĢleme ünitesi, bağımsız pakete entegre olan ve hava dağıtım sistemine tek bir ünite ile
bağlanan havalandırma parçalarının (soğutma bobinleri, filtreler, fan, nemlendiriciler, damperler vs.)
birleĢimidir. Hava iĢleme üniteleri, paket tipi fan ekipmanları olarak da adlandırılır.
Ġskan edilen mahale bitiĢik monte edilen paketlenmiĢ fan ekipmanı, genellikle 500 Hertz frekans
altındaki hava ve yapı kaynaklı sesin kaynağını oluĢturabilir. Bu sesin karakteri, fan kanat geçiĢ
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frekansı veya (1) fan Ģaftının, (2) sürücülü motor Ģaftının, (3) tahrik kayıĢının dönme hızı ile iliĢkili olan
geniĢ bantlı veya öncelikli belirgin frekans bileĢenleri olabilir. Merkezi havalandırma sistemi olmayan
binalarda; genellikle iç çekirdekte konumlanmıĢ, her bina katının kendi paketlenmiĢ fan ekipmanları ile
hizmet verildiği durumlarda paketlenmiĢ fan ekipmanlarının kullanımı avantajlı olacaktır.
Sabit Hıza KarĢı DeğiĢken Hız Hava Hacim Kontrolü
DeğiĢken hava hacim (VAV) sistemindeki hava akıĢı, genellikle (1)fan giriĢindeki değiĢken vana
kontrolü ile fanın sabit hızda çalıĢtırılması, (2) tipik olarak çalıĢtırma motorundaki gücün çizgi
frekansını değiĢtirerek fanın hızının değiĢtirilmesi ile düzenlenir. Bu iki yöntem içerisinden, fan hızının
değiĢtirilmesi çok daha fazla enerji verimlidir ve çok daha düĢük ses seviyeleri (15 desibel kadar daha
düĢük).
Bu tarz ekipman için olan uygulamaların çoğu ve ses kontrol problemleri, (fan hızı düzenlenmesi
yerine, değiĢken giriĢ vanası kullanılması ile) kararsız hal alan, büyük boy fan seçiminden
kaynaklanmaktadır. Diğer problemler, hava akımını düzenlenmesi amaçlı değiĢken giriĢ vanalarını
kullanan ileri eğimli fan ile döĢenmiĢ paketlenmiĢ fan ekipmanları ile meydana gelmektedir. Bu tipteki
fanlar kararsız hale gelirse, özellikle düĢük frekanslardaki (31,5 hertz ve aĢağısı) dalgalanan ses ve
titreĢim seviyesinde 10 ile 15 desibel arasında artıĢ olabilir. Fanı stabilize etmek için yapılan
değiĢiklikler dıĢında, bu nitelikteki ses problemlerini düzeltmek genellikle mantıklı değildir. En genel
çözüm, giriĢ vanasını çıkarmak ve değiĢken hızlı fan monte etmektir.
Plenum Kutusu Fan Ekipmanları
Plenum fanı, tipik kıvrımlı sarmal yapı içerisinde bulunmayan; onun yerine kanallı giriĢ ve çıkıĢ
bağlantılarına sahip dikdörtgen plenum kutusuna yerleĢtirilmiĢ geriye doğru meyilli kanat pervanesi
kullanır. Plenum kutusunun boyutları, genellikle 2 pervane çapı civarındadır; plenum kutusunun iç yan
duvarları, ses yutucu malzeme ile kaplıdır. Tipik bir plenum kutusu fan montajı, aĢağıdaki Ģekilde
gösterilmiĢtir.

ġekil 20. Plenum fanı
Ġyi tasarlanmıĢ plenum kutusu fanının operasyonel verimi; aynı görevdeki eĢ değer, kıvrılmıĢ, kanat
santrifujlü olana göre bir miktar daha düĢük olmasına karĢın (yüzde 3 ile 5 arasında), belirli
uygulamalarda bu tipin kullanımının birçok avantajı fark edilmiĢtir. Örneğin, kıvrılmıĢ santrifuj yerine
plenum kutusu fanı kullanan paketlenmiĢ ekipman; doğası gereği boylamsal boyutta önemli ölçüde
daha kısadır. Bu da, her katta ayrı havalandırma sistemleri bulunan binalardaki tipik mekanik oda gibi
sınırlanmıĢ bölgelerde kullanımı için çok caziptir. Aynı mekan sınırlamaları içerisinde, daha verimli bir
fan seçmek ve sistemi çalıĢtırmak için gerekli elektrik gücü kazancını maddi kazanca çevirmek de
mümkündür. Dahası, çevrelenmiĢ hava toplama kutusu ile ortaya çıkan ses yutma sebebiyle, plenum
kutusu; boĢaltma yönünde, eĢ değer direkt bağlantılı kıvrılmıĢ santrifüj fanına kıyasla önemli ölçüde
daha az ses üretir. Ancak, hava toplama kutusu fanı giriĢinden ıĢıyan ses, kıvrımlı santrifüjlü olan ile
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temelde aynıdır. Bu sebeple, hava dağıtım sisteminin dönüĢ yönünde benzer ses kontrol ölçümleri
gerekmektedir.
Paket Tipi Havalandırma Sistemleri
PaketlenmiĢ çatı tipi havalandırma sistemi, çatı montajına yönelik, tek gövdede toplanmıĢ ve
ĢartlandırılmıĢ havayı genellikle direkt olarak altındaki odaya ya da kısa kanal sistemi boyunca
yakınındaki boĢluklara aktaran eksiksiz bir havalandırma ünitesidir. Çatı üniteleri, alçak binalarda (1)
havalandırma sisteminin ilk maliyetini azaltmak, (2) montaj problemlerini azaltmak ve (3) mekanik
ekipman odalarının ortadan kalkması ile artan kat alanından gelen geliri arttırmak amaçlarıyla sıklıkla
kullanılır. Bina çatısı konumu, doğrudan buharlaĢmalı soğutma serpantinin, soğutma kulesi ve ilgili
pompaların ve su soğutma ekipmanı ile birlikte gerekli boruların ihtiyacını ortadan kaldıran hava
soğutmalı sıkıĢtırıcı-yoğuĢturucu sistemin kullanımına izin vermektedir. Doğrudan genleĢme
sistemlerinde, yoğuĢturucu ve buharlaĢtırıcı arasındaki soğutucu çizgiyi olabildiğince kısa tutmak
oldukça istenen bir durumdur; bu bina hava dağıtımının besleme ve dönüĢ fanlarının, uzaktan
konumlandırma yerine ekipman paketinin bir parçası olarak entegre edilmesini gerektirmektedir.
Bu tipteki çatı ünitelerinin kullanımı; özellikle, ünite ses duyarlı alan ya da hafif bina yapı elemanlarının
üzerine yerleĢtirilirse; çözmesi zor ve maliyetli olan ses ve titreĢim kontrol problemleriyle
sonuçlanabilir. Örneğin, çoğu paket tipi ekipmanın boy kesitini minimize etmek için; besleme fanı,
direkt iskan edilen mahalin üstündeki tavan hava toplama kutusundaki yatay çalıĢan kanal dağıtımına
aĢağı yönde boĢaltacak Ģekilde yönlendirilebilir. Bu Ģekilde bir geometri, fan boĢaltımında yüksek hızlı
havanın, 1 metre yüksekliği biraz aĢacak alanda 90 derece dönmesini gerektirmektedir, dolayısıyla
bağlantılı kanal sistemine akan havada ciddi oranda türbülansa ve iskan edilen mahalin altında düĢük
frekanslı sesin ciddi miktarda ıĢımasına sebep olacaktır.
Birçok uygulamada, aĢağıdaki prensipler tavsiye edilmektedir.
 Sessizliğin önemli olduğu alan üzerine çatı ünitesini yerleĢtirme: ġekilde gösterildiği gibi, çatı
ünitesinin sese hassas kullanım yerinin üzerine konumlandırıldığı yerlerde, önemli ses
problemleri oluĢabilir.

ġekil 21. Çatı üstü birimi
Özellikle, (1) çatı ünitesi cam giydirme cepheye sahip binaların kenarına yerleĢtirilirse veya (2) alttaki
mahalin tavanı; özellikle yüksek türbülanslı hava akımı taĢıyan kanallar tarafından düĢük frekans
gürültüyü yayan akustik sarkmalı tavan sistemi ise bu tarz ses problemlerinin gerçekleĢme eğilimi
vardır. Buna ek olarak, çatı havalandırma sisteminin üzerine konulduğu tipik bir çatı, genellikle uygun
bir ses izolasyonu sağlamaz.
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Çatı ünitesini çatının en sağlam bölgesine yerleştir: (örneğin, en iyi yöntem ünitenin direkt
kolon üzerine yerleĢtirilmesi, ikinci en iyi yöntem ise kolona olabildiğince yakın yerleĢtirilmesi).
Çatı ünitesinin yerleĢtirilmesinde, çatının sağlamlığını arttırmak için ekstra kiriĢlerin eklenmesi
ve/veya çatının kütlesini ve sağlamlığını arttırmak için çatı altına ağır destekleyici dolgu
eklenmesi düĢünülür.



Çatı ünitesini bina çeperi yakınına yerleştirmekten kaçının: Bu durum, özellikle düĢük ses
yalıtım performansına sahip perde duvarların olduğu binalar için önemlidir.



İlgili metotlar kullanarak tüm paket tipi çatı ünitesine etkili titreşim yalıtımı sağlayın: Tipik bir
çatı ünitesinin gövdesi genellikle, tek bir dıĢ titreĢim izolatörü ile desteklenecek kadar sağlam
değildir. Ünitenin tabanı, sert bir trabzan üzerine yerleĢtirilmelidir, aksi takdirde; ünite,
genellikle aĢırı bükülmeye maruz kalacaktır. Bu tarz trabzanlar, Ģekilde gösterilen, neopren
dolgu üzerindeki metal-helezon yayın kombinasyonu tipindeki titreĢim izolatörlerinin üzerine
yerleĢtirilmelidir.



Abaklarda belirtilen ve sapma yüzdesi, titreĢim izolatörlerine göre %10‟dan daha fazla
olmayan taĢıyıcı strüktür tarafından taĢınan izolatörlerin statik sapma değerine göre titreĢim
izolatörlerinin statik sapması bir Ģekilde daha fazla olmalıdır. Bu nedenle, çatının statik
sapmasının bilindiği durumlarda, yayların statik sapmalarının bu değerin en az 10 katı olması
gerekir. Çatının statik sapmasının bilinmediği durumda, titreĢim izolatörlerinin (ġekil 22.deki
gibi) statik sapma değeri en az 5 cm olmalıdır.

ġekil 22. Bir titreĢim izolatörü



Çatı ünitesi titreşim izolasyonunun elektrik bağlantıları tarafından tehlike altında
kalmayacağından emin olun:
Odanın sese hassas bölgelerinde geçişlerden kaçının: Örneğin, kablo kanalı, borular, kanallar,
kanalizasyon Ģebekesi geçiĢlerinden kaçının.



Çatı ünitesi altındaki akustik asma tavan üzerinde yüksek yoğunluklu destek kullanın: Bu,
2
yüzey ağırlığı minimum 7.3 kg/m olan yüksek yoğunlukta bir destek olmalıdır. Sarkmalı
akustik tavan sistemi ile bu destek, 12.5 mm kalınlığında alçı levha ile sağlanabilir.



Sese hassas bölgelerden geçen ana kanal sisteminin ses yalıtımını, kanal kaplama ya da
kanalın etrafını çevirerek arttırın: Ancak, ana kanal sisteminin çatı ünitesine yakın olduğu
bölgede, kanal kaplama ya da kanalın etrafını çevirmenin etkili olabilmesi için kanal sisteminin
titreĢimi(dinamik türbülanstan kaynaklanan) azaltılmak zorundadır. Bu tipik olarak 16 mm alçı
levhanın havalandırma kanalının yan duvarlarına vidalanması ile sağlanır. Kanal duvarlarının
sağlamlaĢtırılmasından sonra, kaplamanın aldığı form; 25 ile 50 mm kalınlığın da fiberglas
2
Ģilte Ģeklinde dıĢ sargı ile 9.8 kg/m birim ağırlığında alçı katman veya alçı levhanın toplamı
Ģeklindedir. Ana kanal sisteminin, kanal duvarı titreĢiminin kaynağı olan çatı ünitesi ile
arasındaki mesafenin yeterli olduğu yerlerde, kanal yan duvarlarının sağlamlığı ihmal edilebilir.
Kanal sisteminin kaplanmadığı yerde, dikdörtgen yerine dairesel kanal sisteminin kullanımı
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oldukça avantajlıdır. Bu kriter, kanal sisteminin iĢgal ettiği alanların duvarlardaki sesin
taĢınımını azaltacaktır.
Ses sönümleyici ve astarlı hava toplama kutusu tesis edin: Mümkün olan yerlerde, ses
sönümleyiciler çatı üstünde olmalıdır, bu sayede; kanal binaya girmeden önce kanaldaki ses
seviyesi azalmıĢ olur.
Alışılmış havalandırma kapakları tarafından taşınan sesin komşulara verilen rahatsızlığın
kaynağı olduğu yerlerde, çatı ünitesindeki hava emme ve boşaltmalarda akustik havalandırma
kapağı kullanımını düşünün.

8. DEĞĠġKEN HAVA HACĠM SĠSTEMLERĠ VE HAVA TERMĠNALĠ KONTROL ÜNĠTELERĠ
DeğiĢken hava hacim sistemi, emilen havanın(sabit sıcaklıkta) hacmini değiĢtirerek boĢluktaki
sıcaklığı kontrol eden bir havalandırma sistemidir. Bu tip sistemler için kontrol üniteleri, kanal dağıtım
sisteminin farklı çıkıĢlara gönderilen hava hacmini kontrol etme hizmeti sağlayan bölgelerine
konumlandırılır. DeğiĢken hava valfi; damper, damper pozisyon kontrol ekipmanı, kontrollör ve sensör
içeren metal kutuya sahip bir kontrol ünitesidir. Kutu, genellikle esnek bağlantı ile kutudan izole edilen
ana dağıtım sisteminden gelen birincil hava ile dairesel kanal boyunca beslenir. Kutunun çıkıĢı;
havayı, hizmet verilen boĢlukta bulunan bir veya birden fazla hava difüzörlerine ileten kanala esnek
bağlantı vasıtasıyla bağlanır. Bu tip bir ünite, sessiz ortam Ģartı olan yerler yerine, koridor gibi yerlere
konulmalıdır.
KarıĢım Kutusu
KarıĢım kutusu, orta veya yüksek basınçlı, yüksek hız sistemli kanallarda, havanın hızını düĢürmek
için kullanılan bir alettir; kutu, odaya dağıtılan akıĢ hacmini kontrol eden ve sıcak ve soğuk havayı
karıĢtırmak için kullanılan kapakçığı da içermektedir. KarıĢtırıcı kutu, (1) hava giriĢ kaybı getirir, (2)
ağırlıklı olarak 250 ile 2000 hertz arasındaki orta frekanslar olmak üzere ses kaynağıdır ve (3)
kasasından ses yayar. Genelde, daha geniĢ bir kutu demek, daha çok hava tutmak ve daha çok ses
yaymak demektir.
Fan ile ÇalıĢan Terminaller
Fan ile çalıĢan kutu, tavandaki plenum kutusundan gelen endüklenmiĢ hava ile birincil havayı
karıĢtıran yardımcı fan ile desteklenen değiĢken hava kapakçığıdır. Böylece, bazı değiĢken hava
kapaklarında, hava toplama kutusundan gelen endüklenmiĢ hava ile birincil havayı karıĢtırarak
havanın taĢınmasını tamamlamak için damper sistemi boyunca bir veya birden fazla yardımcı fan,
kutuya monte edilir. Bu tarz bir ünite, fan ile çalıĢan terminal olarak tayin edilmiĢtir. Fan ile çalıĢan
terminaller 2 farklı tipte bulunmaktadır: (1) Fanın sabit çalıĢtığı ve birincil ve dönüĢ havasının fan
tarafından karıĢtığı ve boĢaltıldığı, sabit hacimli fan ile çalıĢan terminaller ve (2) fanın sadece hizmet
veren boĢluktan gelen endüklenmiĢ havayı iĢlediği ve sadece gerekli olduğu zamanlarda sıcak dönüĢ
havası ile birincil havayı karıĢtırma iĢlevi gösterdiği fan ile çalıĢan terminaller. Fanın çalıĢması sürekli
olmadığı için; bu, kontrol ünitesinin duyarlılık oranını arttırır.
Bu tip terminallerde damper ve yardımcı fan sesin mekana yayılmasında en etkin bölgelerdir.
AĢağıdaki Ģekil bu durumu özetlemektedir.
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ġekil 23. Asma tavan boĢluğundaki terminal birimi. (1) Fan beslemeli terminal ünitesinin kabin
yayınımlı iletilen sesi; (2) Kabin ağzından taĢınan ses; (3) AtıĢ ağzından iletilen ses.
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TESİSAT VE YANGIN
Faruk BİLAL

ÖZET
Bu çalıĢmada, tesisatta pasif yangın güvenliği hakkında temel bilgiler paylaĢılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Pasif Yangın Güvenliği, Tesisat, Borular, Hava Kanalları, ġaftlar, Türkiye
Yangından Korunma Yönetmeliği

ABSTRACT
In this article, Basic informations about passive fire insulation in mechanical system will be told.
Key Words: Passive fire prevention, Mechanical system, Pipes, Ducts, Shafts, Turkey Pssave Fire
Prevention Standard

1.PASİF YANGIN GÜVENLİĞİ
Bir yapının pasif yangın korunumu yapının aleve maruz yüzünde sıcaklık yükselmesine rağmen aleve
maruz olmayan yüzeyde maksimum müsaade edilebilir sıcaklığın altında kalmasını sağlayacak Ģekilde
yalıtmaktır. Pasif yangın yalıtım sistemi aktif ( duman detektörleri, otomatik sprinkler sistemleri, yangın
söndürme sistemleri ) yangın koruma sistemlerini bütünleyen yangın olayında savunmanın son hattı
olarak hizmet eder. Pasif yangın korunumu için taĢyünü, alçıpano, vermiculit levha, kalsiyum silikat
gibi malzemeler kullanılır
Yangın yalıtım malzemeleri üç tiptir: intumescence, endotermik, ablasif. Ġntumescence malzemeler
yüksek ısı karĢısında genleĢme özelliği olan ürünlerdir. Yüksek ısı karĢısında malzemenin ters
reaksiyonla ısıl genleĢme gerçekleĢtirerek hacmini arttırmasıdır. Isı genleĢme süresince malzeme
tarafından emilir. Malzeme ısı yalıtımını sağlar. Endotermik malzemeler yüksek ısı karĢısında
bünyesindeki suyu serbest bırakan ürünlerdir. Malzemenin bünyesindeki su 316°C’de serbest kalarak
su buharına dönüĢür. Bu da yüzeyin soğumasını sağlar. Ablasif malzemeler yüksek ısı karĢısında çok
yavaĢ yanma reaksiyonu veren ürünlerdir. Malzemenin yüksek ısı karĢısında hacmini azaltması
reaksiyonudur. Isı enerjisinin büyük bir kısmı malzemenin yüzeyini eritmek için kullanılır, böylece diğer
bölüme ısının geçiĢi yavaĢlatılmıĢ olur.
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2.PASİF YANGIN SİSTEMİNİN SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Kriter
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------↓
↓
↓
↓
Yangın Direnç Periyodu
Duvar, DöĢeme, Cizgisel boĢluk
Hareket
Mekanik Mukavemet
----------------------------------------------- ---------------------------↓
↓
↓
↓
↓
30-240 dakika
Yalıtım ihtiyacı
TitreĢim Isıl GenleĢme Yük TaĢıma
Seçimi etkileyen diğer faktörler : Açıklık boyutları, Yalıtımın esnekliği, Ortam Ģartları, Servisin
değiĢme sıklığı, Penetrasyon servisleri , Duman veya gaz sızdırmazlığı, tasarım ömrü, ana taĢıyıcı
Servis tipleri
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------↓
↓
↓
Hava Kanalı
Elektrik Kabloları
Borular
----------------------------↓
----------------------------------------------------↓
↓
↓
↓
↓
↓
Yangına Direnç Sınıflı Yangın Damperli
↓ Plastik Çelik/Dökme demir Demir dıĢı metaller
--------------------------------------------------------------↓
↓
↓
↓
Tekli Kablolar Kablo Demeti Kablo tavası Çoklu kablo kanalı ve uzun mesafe kablosu
Seçimi etkileyen diğer faktörler : Hafif yapı elemanlarında ısıyla ĢiĢen sistemler, insan yaĢayan
bölümlerde duman veya toksisite , Dinamik bariyerlerde katı yalıtımlar , temiz oda uygulamalarında
tozlu veya yağlı malzemeler, geniĢ açıklıklar ve ısısal genleĢme . (5)

3.PASİF GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Yapı kullanma Ģekline bağlı olarak, yapının mimari tasarımı, bina strüktürünün tayin edilmesi, yapı
malzeme ve elemanlarının seçimi, pasif yangın güvenliği önlemlerinin esasını oluĢturur. Yapıya giren
bileĢen ve malzemelerin yangına direnç göstermeleri, üstelik yangının büyüyüp geliĢmesini önleyici
nitelikte olmaları gerekir. (1) Çıkan yangının en az zararla atlatılmasını sağlar.
Tesisatta pasif yangın güvenlik önlemlerinin amacı yangına dayanıklı duvar, döĢeme geçiĢleriyle
yangının yayılıĢını yavaĢlatmak; yangın çıkan yapıdan kirli havayı atıp temiz havayla beslemektir.

4.BORULAR VE PASİF YANGIN GÜVENLİĞİ
Mekanik tesisatta kullanılan borular iki tiptir. Biri yanar tipler (pvc gibi) diğerleri de yanmaz tiptir
(metaller gibi). Yanar borular yangın anında yanıp bir boĢluk oluĢturacağı için döĢeme ve tavan
geçiĢlerinden alev, duman ve zehirli gaz geçiĢine müsaade ederler. Bu tip borular için intumescence
(ısıyla genleĢen ) harçlar, hazır boru çapında sıcaklıkla ĢiĢen (intumescence) yakalar kullanılır.
Yanmaz boruların duvar ve tavan geçiĢleri içinse metal boru – harç farklı genleĢip birkaç milimlik
boĢluk oluĢur; buradan da sıcak hava ve duman geçeceğinden veya boruya sarılı yanar yalıtım
malzemesi eriyip boĢluk oluĢturacağı için yalıtılmalıdır. Bu geçiĢ aralığına taĢyünü gibi yanmaz
malzemeler ve üstünde de özel mastikler veya yakalar kullanılır. Yanar boruların hangi tip (pvc, upvc,
hdpe) olduğu, boru çapı, borunun yönü (duvar-yatay, tavan-dik) , borunun et kalınlığı, borunun
sonlama bitiĢ Ģartlarının bilinmesi gerekir.
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5.HAVA KANALLARINDA PASİF YANGIN GÜVENLİĞİ
Aynı hava santralı ile birden fazla bölümün havalandırılması yapılıyorsa, bölümler arası geçiĢlerine,
yangında otomatik olarak kapanan yangın damperleri takılmalıdır.
Modern mimaride, galeri ve endüstri yapılarında duman bacaları, kapalı çarĢı dizaynında kullanılan
atrium ve mall gibi yapılarda ise en üst noktaya tahliye sistemi yapılmalıdır. Duman baca ağızları
daima açık olabilir veya yangın halinde otomatik Ģeklinde açılmalı ve ek olarak manuel Ģekilde açılmalı
ve kapatılmalıdır. (7)

6.HAVA KANALLARINDAN DETAYLAR
Standartta yalıtım kanalın yangın olmayan tarafında ortalama sıcaklık artıĢını 140°C ve en fazla
sıcaklık artıĢını 180°C’ ile sınırlandırmak için kanalın ölçümüdür. Stabilite, hava kanalının
fonksiyonlarını yapmasına karĢın göçmesine karĢı direnç kabiliyetinin ölçümüdür. Bütünlük (integrity)
havalandırma kanalının yangın olmayan ortamlara alev ve sıcak gaz geçiĢine karĢı direncinin
ölçümüdür. DöĢeme ve duvarın yangın halinde duman, sıcak gazlar ısı, ve alev geçiĢine karĢı
direncine göre bunu delip geçen hava kanalı da ona uygunluk gösteren bir dirençte olmalıdır.
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7.ŞAFTLARDA PASİF YANGIN GÜVENLİĞİ
Binalarda asansör, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat, mekanik tesisat vs.'nin yer aldığı boĢluk inĢaat Ģaftı
olarak adlandırılır. Genellikle apartman boĢluğunun çok daha küçüğüdür, bütün katlara servis veren
ana damardır.
Pissu, temiz soğuk ve sıcak su tesisatı, fancoil ve klima santralı boruları, taze hava kanalları exhaust
kanallarının geçiĢi için tesisat Ģaftları yapılır. ġaftlara en fazla üç katta bir girilir, Ģaft kapakları konulur.
ġaft kapakları, yangının yayılımını önlemek üzere, sızdırmaz ve yangına dayanıklılık sınıfı en az EI60
olur. (6)
ġaftlarda kat geçiĢlerinde ya da Ģafttaki boru, kanal ve elektrik tavalarının kat giriĢlerinde önlemler
alınır.
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8.TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİNDE BORULARIN
DÖŞEME VE DUVAR GEÇİŞLERİNDE PASİF YANGIN GÜVENLİĞİ

VE KANALLARIN

Yangının yayılması bakımından elveriĢli konumdaki havalandırma tesisatının baca ve kanalları; yangın
bölümleri hizasında ve tesisat dıĢında olmak üzere çift taraflı saçla kapatılır ve araları yalıtılır. Aynı
hava santralı birden fazla mahallin havalandırılması veya iklimlendirilmesi yapılıyorsa, bölümler arası
geçiĢlerde, dönüĢ ve toplama kanallarında otomatik yangın damperi kullanılır. Doğalgaz, Lpg veya
tehlikeli maddelerle çalıĢılan yerlerde kullanılan havalandırma motorlarına ex-proof yapılması
zorunludur. Kazan dairesi, binanın diğer kısımlarından, yangına en az 120 dakika dayanıklı bölmelerle
ayrılmıĢ olarak merkezi bir yerde ve bütün olarak bulunur. Bina dilatasyonu kazan dairesinden
geçmez. Kazan dairesinde kazan ve ocakların bulunduğu yer kağir, kapısı en az 60 dakika yangına
dayanıklı malzemeden yapılmıĢ bir bölme ile müstakil hale getirilir. Kazan dairesi kapısı, yangın
merdiveni veya genel kullanım merdivenlerine direkt olarak açılmayıp bir emniyet sahanlığına açılır.
Akaryakıt depoları çift cidarlı, yatık, silindirik tanklar halinde yapılır. Bu sağlanamazsa, sadece depo
olarak ayrılmıĢ ve yangına dayanıklı bölmelerle korunmuĢ bir hacme yerleĢtirilir. Yakıt deposu ile
kazan dairesinin 120 dakika yangına dayanıklı bir bölme ile ayrılmıĢ olması esastır. Depo kapısının da
60 dakika dayanıklı olması esastır. Kazan dairesi için ayrıca havalandırma bacası yapılacaktır.
Depolarda komĢu hacimlere boru geçiĢlerinin ve tavan deliklerinin yanıcı olmayan yapı malzemeleri ile
buhar-hava karıĢımı geçmeyecek Ģekilde tıkanması zorunludur. Kazan bacaları havalandırma kanalı
olarak ve havalandırma kanalları da kazan bacası olarak kullanılmayacaktır. Atrium, mall gibi kapalı
çarĢı yapılarında tavandan sarkan duman bölmeleri yapılır. Bina içindeki her yangın bölmesinde ve
özellikle kaçıĢ yolları ve merdivenlerinde duman bacaları yapılmalıdır. Topluma açık binalarda,
iĢyerleri ve alıĢ veriĢ merkezlerinde kolay alevlenici, yanıcı veya sıcakta boğucu gaz çıkartan
malzemeler kullanılamaz. Yüksek binalarda teknik alanlarda (tesisat katları vb.) ve ortak mutfaklarda
kullanılacak malzemelerin yanıcılık sınıfı A1 olmalıdır. Yüksek binalarda iklimlendirme ve
havalandırma kanallarının duvar, döĢeme ve tavanları delip geçtiği yerlerde de önlem alınmalıdır.
Havalandırma kanalları, katlar arasına yangının geçiĢini önleyecek otomatik yangın damperleri ile
donatılacaktır. Bu damperler, yüksek sıcaklıkta ve alevle temasında eriyebilen askı elemanları ile açık
tutulan yangın damperleri olabilir.
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KaçıĢ merdivenlerinin duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı malzeme kullanılamaz ve bu
merdivenler, yangına en az 120 dakika dayanıklı duvar ve en az 90 dakika dayanıklı duman sızdırmaz
kapı ile diğer bölümlerden ayrılır. (madde 38-3)
Açık dıĢ kaçıĢ merdiveninin herhangi bir bölümüne, yanlardan yatay ve alttan düĢey uzaklık olarak 3 m
içerisinde merdivenin özelliklerinden daha az korunumlu kapı ve pencere gibi duvar boĢluğu
bulunamaz. (m.42-2)

9.Tahliye Kapıları
KaçıĢ merdiveni ve yangın güvenlik holü kapılarının; duman sızdırmaz ve 4 kattan daha az kata
hizmet veriyor ise en az 60 dakika, bodrum katlara ve 4 kattan daha fazla kata hizmet veriyor ise en az
90 dakika yangına karĢı dayanıklı olması Ģarttır. (madde 47-b)
Yanıcı / Parlayıcı sıvı depolanan binalarda komĢu hacimlere boru geçiĢleri ile tavan delikleri yanıcı
olmayan yapı malzemeleriyle buhar hava karıĢımı geçmeyecek Ģekilde tıkanmalı, Bina döĢemeleri,
depolanan sıvı için geçirgen olmamalı ve yanıcı olmayan malzemeden yapılmalı. Dökülen yanıcı
sıvının atık su çukurlarına, kanallara, borulara, boru ve tesisat kanallarına sızması önlenmeli, Bina
kapıları en az 120 dakika yangına dayanıklı olmalı. (9)

10.TYKY’DE ŞAFTLAR
KaçıĢ merdiveni yuvasına ve yangın güvenlik holüne elektrik ve mekanik tesisat şaftı kapakları
açılamaz. (m.41-9)Yüksek yapılarda Ģaftlara en fazla üç katta bir girilecek, Ģaft kapakları konulacaktır.
ġaft kapakları (veya kapıları), yangının yayılımını önlemek üzere, sızdırmaz ve yangına dayanımlı (Ek
3-b) olacaktır. Yüksek binalarda, çöp, haberlesme, evrak ve teknik donanım gibi, düsey tesisat saft ve
baca duvarlarının yangına en az 120 dakika ve kapaklarının en az 90 dakika dayanıklı ve duman
sızdırmaz olması gerekir.(m.25-3) Yapı yüksekliği 51.50 m’den fazla olan binalarda Ģaft içinde bus-bar
sisteminin bulunması mecburidir.(m.68).Havalandırma kanalı korunmuĢ bir Ģaft içinden geçiyor ise,
Ģafta giriĢ ve çıkıĢta yangın damperi kullanılması Ģarttır.(m.87-8). Mutfak dıĢından geçen egzoz
kanalının; geçtiği bölümün veya mutfak bölümünün yapısal olarak yangına dayanma süresi kadar bir
malzeme ile kaplanması, Ģayet kanal bir tuğla Ģaftı içerisinden geçiyor ise, Ģaftın diğer bölümlerinden
ve diğer kanallardan veya servis elemanlarından ayrılması Ģarttır.(m.88-2) Binanın sirkülasyon
merdivenleri korunumlu hâle getirilmiĢ ise ve Ģaftlar yatayda korunmuĢ ise, ayrıca katlarda kolay
alevlenici ve parlayıcı madde kullanılmıyor ve bulundurulmuyor ise, Ek-14’de verilen kaçıĢ uzaklıkları
1/2 oranında artırılarak uygulanır. (m.147-4). Korunumlu Ģaftların (korunumlu yangın merdiven
yuvaları ve acil durum asansör kuyuları hariç) etkilenen ayrı ayrı her bir yüzeyin yangına dayanım
(direnç) süreleri REI 120'dir.(ek 3-b)

SONUÇ
Yangın tüm ülkeler için hala çok büyük bir tehlikedir. Önemli olan yangına dur diyebileceğiniz doğru
yöntemleri seçmektir. Pasif yangın yalıtımı da bu yöntemlerden biridir. Bu yalıtımla sağlayacağınız
faydalar Ģunlardır: canlıların hayatını korumak, mal güvenliğini sağlamak ve iĢ gücü kaybından
kaynaklanan maddi hasarı engellemek.
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YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNİN BACA SİSTEMLERİ
ÜZERİNE GETİRDİĞİ ZORUNLULUKLAR
Hakan GÜR

ÖZET
Bu çalıĢmada, konut ve benzeri yapılarda kullanılmakta olan baca sistemlerinin Ülkemizde 1 Temmuz
2013 tarihi itibariyle uygulamaya girmiĢ olan Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin* “Bacalarda” temel
gerekleri ve temel karakteristikleri, performans beyanı ve CE iĢaretlemesi, imalatçı, ithalatçı, dağıtıcı
ve/veya yetkili temsilci yükümlülükleri, uyumlaĢtırılmıĢ** teknik Ģartnameler, basitleĢtirilmiĢ prosedürler
ve piyasa gözetim ve denetime iliĢkin zorunlu uygulama hususlarını içermektedir.
Anahtar Kelimeler: Baca sistemi, Yapı malzemeleri, Performans beyanı, Ġmalatçı, Ġthalatçı, Dağıtıcı.

ABSTRACT
The construction material regulations has been prepared parallelly to the 305/2011/AB construction
material rules of European commission. For the European union, this regulation is obligated. In our
country it has entered to the application in 01.06.2013. The “Chimney” part of the regulation includes
the obligated application matters such as tecnical specifications, simplified procedure and market
surveillence and supervision for producers, importers, distributer and authorized agents.
Key Words: Chimney System, Construction products, Decleration of Performance,
distributer, authorized agent.

importers,

1. GİRİŞ
Yapı malzemeleri yönetmeliği, Avrupa komisyonunun 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Tüzüğüne
paralel olarak hazırlanmıĢtır. Birlik tarafından uygulanması zorunlu tüzük statüsündedir.[1]
Baca sistemi, yakıcı cihaz ile birlikte uyum içinde çalıĢması gereken tamamlayıcı sistem elemanıdır.
Yakıcı cihaz verimliliğine doğrudan etki eden baca sisteminin performansının yayınlanması hususu
yapı malzemeleri yönetmeliğinde açıklanmıĢtır.
Yapı malzemeleri yönetmeliği tek baĢına baca sistemleri için belirleyici kurallara sahip değildir.
UyumlaĢtırılmıĢ standartlar ürüne ait performans kurallarını [2].
Baca sistemleri için genel kuralları, temel performans ölçütlerini ve sınır değerleri[3] kapsamaktadır.
Enerji tasarrufu ve çevre koruma ihtiyaçlarına cevap vermek için son yıllarda ısıtma cihazlarında
görülen ilerlemeye paralel olarak baca sistemlerinde de teknik bir geliĢme görülmüĢtür. Bu yüzden
bacalarla ilgili*** ilave kurallar gerekmiĢtir.[3]

Bacalar Semineri Bildirisi

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

____________________ 2554 _______

Baca sistemleri aĢağıdaki performans özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır: [3]






Sıcaklık
Basınç
YoğuĢma direnci
Korozyon direnci
Kurum tutuĢmasına dayanıklılık ve yanıcı maddelere uzaklık

*Yapı malzemeleri yönetmeliği, 09.03.2011 tarihinde Avrupa birliği üye ülkelerinde uyumlaĢtırma
yapılmadan doğrudan zorunlu olarak uygulamaya girmiĢtir. Bacalar ürün grubu, 95/467/EC Komisyon
Karar Numarası altında gruplandırılmıĢtır.
**Hormonize standartlar.
***Örnek; pozitif basınç altında çalıĢma, yoğuĢma ürünü oluĢumuyla çalıĢmak.
Ġlave olarak baca sistemi imalatçısı aĢağıdaki özellikler hakkında bilgi vermelidir: [3]
Isıl direnç
AkıĢ direnci
Yangına dakika olarak dayanıklılık, dıĢtan dıĢa,
Donma çözülme direnci.

2. PERFORMANS BEYANI
Ġmalâtçı, imal ettiği baca sisteminin beyan edilen performansa uygun olduğuna iliĢkin sorumluluğunu
performans beyanı düzenleyerek üstlenir. Aksi yönde bilgi ve belgeler bulunmadığı müddetçe, imalâtçı
tarafından düzenlenen performans beyanının doğru ve güvenilir olduğu kabul edilir.
Performans beyanı, ürüne ait uyumlaĢtırılmıĢ standart ve Avrupa Teknik Değerlendirmesi(Teknik
Onay) olması durumunda düzenlenmesi mecburidir.

3. PERFORMANS BEYANININ İÇERİĞİ
Performans beyanı, baca sisteminin uyumlaĢtırılmıĢ teknik Ģartnameye uygun olarak, temel
karakteristikleri ile ilgili performansını ifade eder.

4. PERFORMANS BEYANININ DETAYLARI
a) Performans beyanının düzenlendiği ürün tipine iliĢkin referansı,
b) Baca sisteminin performans değiĢmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanmasına iliĢkin,
Bacalar için;
Performansın değiĢmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması Sistem 2+ :
Baca sistemine iliĢkin temel karakteristiklerin performans beyanı imalatçı tarafından aĢağıdaki öğelere
dayandırılır:

(a) Ġmalatçı aĢağıda ifade edilenleri yerine getirir;
Bacalar Semineri Bildirisi

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

____________________ 2555 _______

(i) Malzemenin testine*, hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere
dayanarak yapı malzemesinin performansının değerlendirilmesi,
(ii) Fabrika üretim kontrolü;
(iii) Önceden hazırlanmış test planına göre imalatçı tarafından üretim tesisinden alınan numunelerin
ilave testleri**.
*Numune alma dahil
**Boyut ve toleranslar, performans kuralları ve dayanıklılık
(b) Fabrika üretim kontrolü belgelendirmesi yapan onaylanmıĢ kuruluĢ aĢağıda ifade edilen
değerlendirmelere ve doğrulamalara dayanarak fabrika üretim kontrolü uygunluk belgesini verilmesine,
kısıtlanmasına, askıya alınmasına veya iptaline karar verir:
(i) Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi
(ii) Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi
c) Her bir temel karakteristiğin değerlendirilmesi için kullanılmıĢ olan uyumlaĢtırılmıĢ standardın veya
Avrupa Teknik Değerlendirmesinin referans numarası ve yayım tarihini,
ç) Özel teknik belgenin kullanılması hâlinde, bu belgenin referans numarasını ve imalatçının ürününün
uyduğunu beyan ettiği gerekleri,
d) Baca sisteminin tâbi olduğu yürürlükteki uyumlaĢtırılmıĢ teknik Ģartnameye göre belirtilen kullanım
amacını veya amaçlarını,
e) Beyan edilen kullanım amacı veya amaçlarına karĢılık gelen uyumlaĢtırılmıĢ teknik Ģartnamede yer
alan temel karakteristiklerin listesini,
f) Baca sisteminin beyan edilen kullanım amacı veya amaçlarına iliĢkin en az bir temel karakteristiğinin
performansı,
g) Baca sistemi temel karakteristiklerine iliĢkin olarak, gerekiyorsa hesaplamaya dayalı, seviye veya
sınıf ve yahut bir tanım olarak performansını,
ğ) Ġmalatçı tarafından ürünün piyasada bulundurulması hedeflenen ülkenin o ürünün kullanım amacı
veya amaçları ile ilgili mevcut mevzuatı da dikkate alınarak, Baca sisteminin kullanım amacına veya
amaçlarına iliĢkin temel karakteristiklerinin performansını,
h) ListelenmiĢ temel karakteristikler arasından beyan edilmemiĢ performans için NPD* harflerini,
ı) Baca sistemi ile ilgili Avrupa Teknik Değerlendirmesi düzenlenmiĢ ise, yapı malzemesinin ilgili
Avrupa Teknik Değerlendirmesinde yer alan temel karakteristiklerine iliĢkin sınıflar veya seviyeler ya
da bir tanımda ifade edilen performansını, içerir.
(3) Performans beyanı, aĢağıdaki örnek formata göre düzenlenir.
*No Performance Determined– Performans BelirlenmemiĢtir.
“Performans Beyanı”
No:……………
“Performans beyanı”, referans numarası ürün tipi-kimlik kodudur.
(1) Baca sisteminin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar
(2) Baca sisteminin ilgili uyumlaĢtırılmıĢ teknik Ģartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen
kullanım amacı veya amaçları:
(3) Ġmalâtçının adı, tescilli ticarî unvanı veya tescilli markası ile adresi
(4) Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı ve adresi
(5) Baca sisteminin performansının değiĢmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya
sistemleri:
(i)Performansın değiĢmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem 2+ (Bacalar
için) beyanı
(6)
a-) UyumlaĢtırılmıĢ bir standart kapsamında olan bir Baca sistemine iliĢkin performans beyanında:
(1)OnaylanmıĢ kuruluĢun adı ve kimlik numarası,
(2)UyumlaĢtırılmıĢ standardın referans numarası ve yayım tarihi,
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b-) Hakkında düzenlenmiĢ bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi olan bir Baca sistemine iliĢkin
performans beyanında:
1.
2.
3.
4.

Avrupa Değerlendirme Dokümanının numarası ve yayım tarihi,
Avrupa Teknik Değerlendirmesinin numarası ve yayım tarihi,
Teknik Değerlendirme KuruluĢunun adı,
OnaylanmıĢ kuruluĢların kimlik numarası.

(7) Performans beyanında aĢağıdakiler belirtilir:
1- Kullanım amacı/amaçları için uyumlaĢtırılmıĢ teknik Ģartnamelerde belirlenen temel karakteristiklerin
listesi.
2- Her bir temel karakteristik için, ilgili temel karakteristikle ilgili seviye, sınıf veya bir tanım Ģeklinde
ifade edilen performans veya performans beyan edilmeyecekse NPD harfleri kullanılır.
3- Performans açık ve net bir Ģekilde beyan edilir(son kullanıcın anlayabileceği Ģekilde).
(8) Teknik Belge veya Özel Teknik Belge kullanıldıysa(BasitleĢtirilmiĢ hususlar):
Böyle bir durumda, bu bölümde performans beyanı aĢağıdakileri içerir:
(a) Özel be/ya Uygun Teknik Belgenin referans numarası
(b) Yapı malzemesinin uyduğu gereklilikler.
Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri
Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan
imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.
Ġmalatçı adına imzalayan:
[İsim]
[Düzenlenen yer]
[İmza]

[Düzenlenme tarihi]

*Ġthalâtçı veya dağıtıcı, herhangi bir Baca sistemini piyasaya kendi ismi veya ticarî markası ile arz
ettiğinde veya piyasaya hâlihazırda arz edilmiĢ bir Baca sisteminin performans beyanına uygunluğunu
etkileyecek olan bir değiĢiklik yaptığında, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında imalâtçı olarak
değerlendirilir ve aynı yükümlülüklere tabi olur.

5. PERFORMANS BEYANININ TEMİNİ
Piyasada bulunan/arz edilen her baca sisteminin performans beyanının elektronik veya yazılı olarak
bir kopyası bulunur. Ancak, tek parti halindeki aynı malzemenin bir kullanıcıya tedarik edilmesi
hâlinde, o parti malzeme ile birlikte tek bir nüshalık performans beyanı elektronik veya yazılı olarak
verilebilir. Performans beyanı Türkçe düzenlenir ve talep etmesi hâlinde, performans beyanının yazılı
bir kopyası son kullanıcıya da verilir.

6. CE İŞARETİNİN KULLANIMI VE GENEL HÜKÜMLER
Baca sistemine CE iĢaretlemesi konulabilmesi için performans beyanı düzenlenmesi zorunludur;
imalatçı tarafından performans beyanı düzenlenmemiĢ ise ürüne CE iĢareti konulamaz. Ġmalâtçı, CE
iĢaretini iliĢtirmekle veya iliĢtirilmesini sağlamakla ürünün beyan edilen performansına ve aynı
zamanda Yönetmelik ve iĢaretlemeye iliĢkin Avrupa Birliği mevzuatını uyumlaĢtıran ulusal mevzuata
uygunluğunun sorumluluğunu üstlenmiĢ olur.

Bacalar Semineri Bildirisi

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

____________________ 2557 _______

CE iĢaretinin aranmayacağına dair herhangi bir hüküm getirilemez.
CE iĢareti taĢıyan baca sisteminin, kullanım amacı için beyan edilen performans değerleri, bu kullanım
amacı için istenen ulusal gerekleri karĢıladığı ve mevzuata aykırılık teĢkil etmediği müddetçe piyasada
bulunması veya kullanılması engellenemez veya yasaklanamaz.
CE iĢareti taĢıyan herhangi bir baca sistemi; beyan edilen performans değerleri kullanım amacı için
istenen gerekleri karĢıladığı ve mevzuata aykırılık teĢkil etmediği müddetçe, kamu kurum ve
kuruluĢlarının veya kamu iktisadî teĢekküllerinin veya kamusal yetkilerle donatılmıĢ ya da tekel
konumunda faaliyette bulunan özel ya da kamu teĢebbüslerinin koyduğu kurallar ve Ģartlar gerekçe
gösterilerek kullanımı engellenemez.

7. CE İŞARETİNİN İLİŞTİRİLMESİ
CE iĢareti, baca sistemi ve bileĢenlerinin doğrudan üzerine veya etiketine görünür, okunaklı bir Ģekilde
iliĢtirilir. Bazı durumlarda, malzemenin ambalajına veya ekli belgelere iliĢtirilir.
CE iĢareti; sırası ile
1. Ġlk kez konulduğu yılın son iki rakamını,
2. Ġmalâtçının adını ve adresini kolayca tanımlayan iĢaretini,
3. Ürün tipi ve/veya tanımlama kodunu,
4. Performans beyanının referans numarasını,
5. Beyan edilen performansın seviyesini veya sınıfını,
6. Uygulanan uyumlaĢtırılmıĢ teknik Ģartname numarasını,
7. OnaylanmıĢ kuruluĢun kimlik numarasını ve
8. UyumlaĢtırılmıĢ teknik Ģartnamede yer alan kullanım amacına iliĢkin bilgileri ihtiva eder.
CE iĢareti, Baca sistemi piyasaya arz edilmeden önce iliĢtirilir.*
*Belli bir risk veya kullanımı gösteren baĢka bir iĢaret veya piktogram da CE iĢareti ile birlikte
kullanılabilir.

8. İMALATÇININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 Performans beyanı düzenler,
 CE iĢaretini iliĢtirir,
 Ġmalâtçı, performans değiĢmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sisteminin gerektirdiği bütün
unsurları içeren teknik dosyayı performans beyanının dayanağı olarak düzenler,
 Ürünün Türkçe güvenlik ve kullanım talimatını ürün ile birlikte bulundurur.

9. YETKİLİ TEMSİLCİ
Ġmalâtçı, adına belirli görevleri yerine getirmek üzere yazılı olarak görevlendirme yapmak ve görevleri
yetki belgesinde belirtilmek suretiyle bir yetkili temsilci atayabilir. Ancak, teknik dosyanın
düzenlenmesi tamamen imalatçının görevi olup, bununla ilgili hususlar yetki belgesinde yer
alamaz.
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10. İTHALATÇININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Ġthalâtçı, sadece Yapı Malzemeleri Yönetmeliği hükümlerine uygun olan baca sistemini piyasaya arz
edebilir.
Ġthalâtçı, ürünü piyasaya arz etmeden önce, performans değiĢmezliğinin değerlendirilmesinin ve
doğrulanmasının imalâtçı tarafından yapılmıĢ olduğunu garanti etmek zorundadır.* Ürün üzerinde,
ambalajında veya beraberindeki dokümanlarda ismini, tescilli ticarî unvanını veya tescilli ticarî
markasını ve iletiĢim bilgilerini belirtir.
Ürünün Türkçe güvenlik ve kullanım talimatını ürün ile birlikte bulundurur.

11. DAĞITICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Dağıtıcı, baca sistemini piyasaya arz ederken-bulundururken Yapı Malzemeleri Yönetmeliğindeki
hükümlerine uymak zorundadır.
Baca sistemini piyasada bulundurmadan önce, ürünün CE iĢareti taĢımasını, gerekli belgelerin ürüne
eĢlik etmesini, güvenlik ve kullanım talimatlarının Türkçe olarak bulunmasını temin eder. Ġlâveten,
belirtilen gereklerin tümüne uyduğunu garanti eder. Baca sisteminin, beyan edilen performansa veya
Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin diğer hükümlerine uygun olmadığını değerlendirmesi veya buna
iliĢkin bir gerekçenin olması hâlinde, yapı malzemesini, performans beyanına uygun ve Yapı
Malzemeleri Yönetmeliği kapsamındaki diğer gereklerle uyumlu oluncaya veya performans
beyanı düzeltilinceye kadar piyasada bulunduramaz.

12. İTHALATÇI VE DAĞITICIYA, İMALATÇININ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN UYGULANDIĞI
DURUMLAR
Ġthalâtçı veya dağıtıcı, herhangi bir baca malzemesini piyasaya kendi ismi veya ticarî markası ile arz
ettiğinde veya piyasaya hâlihazırda arz edilmiĢ bir baca malzemesinin performans beyanına
uygunluğunu etkileyecek bir değiĢiklik yaptığında, imalâtçı olarak değerlendirilir ve aynı
yükümlülüklere tabi olur.
Not: Teknik dosyanın ve performans beyanının imalâtçı tarafından düzenlenmesini sağlar. Ġthalâtçı,
gerektiğinde, malzemenin CE iĢareti taĢımasını, malzeme ile beraber istenen belgeleri ve imalâtçının
temel gereklere uymasını da sağlar, malzemenin beyan edilen performansa veya bu diğer gereklere
uygun olmadığını değerlendirmesi veya bu yönde bir kanaate varmak için gerekçesi olması hâlinde,
malzemenin performans beyanına uyana kadar ve bu diğer gereklerle uyumlu oluncaya veya
performans beyanı düzeltilinceye kadar piyasa arz edemez.

13. UYUMLAŞTIRILMIŞ TEKNİK ŞARTNAMELER
UyumlaĢtırılmıĢ standartlar, Baca sisteminin temel karakteristikler ile ilgili performansının
değerlendirilmesinde kullanılan kriter ve metotları ihtiva eder ve malzemelerin kullanım amacına atıfta
bulunabilir.
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UyumlaĢtırılmıĢ standart, Baca sisteminin üretim sürecindeki özel Ģartlarını göz önüne alan uygun
fabrika üretim kontrolünü, performans değiĢmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanmasına iliĢkin
sistemlerin uygulanması için gereken teknik detayları ihtiva eder.
Baca sistemleri ile ilgili bazı güncel standartlar:
TS EN 1443 Bacalar – Genel kurallar
TS EN 1856-1 Bacalar - Metal bacalar için kurallar – Bölüm 1: Hazır baca bileĢenleri
TS EN 1856-2 Bacalar - Metal bacalar için kurallar – Bölüm 2: Metal astar ve bağlantı baca boruları
TS EN 1859 Bacalar- Metal Bacalar- Deney Metotları
TS EN 13384-1 Bacalar - Isı ve akıĢkan dinamiği hesaplama metotları - Bölüm 1: Tek ısıtma
tertibatına bağlı bacalar
TS EN 13384-2 Bacalar – Isı ve akıĢkan dinamiği hesaplama metotları – Bölüm 2: Birden çok ısıtma
tertibatına bağlı bacalar
TS EN 13084-1 Bacalar - Isı ve akıĢkan dinamiği hesaplama metotları - Bölüm 1: Tek ısıtma
tertibatına bağlı bacalar
TS EN 1857 Bacalar - BileĢenler - Beton baca astarları
TS EN 13063-1 Bacalar - Kil/seramik duman yolu astarlı sistem bacalar - Bölüm 1: Kurum tutuĢmasına
direnç için kurallar ve deney metotları
TS EN 13063-2 Bacalar - Kil/seramik duman yolu astarlı sistem bacalar - Bölüm 2: YaĢ Ģartlarda
uygulanan kurallar ve deney metotları
TS EN 13069 Bacalar - Kil/seramik dıĢ duvarlı sistem bacalar – Kurallar ve deney metotları
TS EN 14471 Bacalar - Sistem bacalar- Duman yolu plastik astarlı - Kurallar ve deney metotları
TS EN 15287-1 Bacalar - Bacaların tasarımı, montajı ve hizmete alınması - Bölüm 1: Oda ile
bütünleĢik olmayan ısıtma cihazları için bacalar
TS EN 15287-2 Bacalar - Bacaların tasarımı, montajı ve hizmete alınması - Bölüm 2: Oda ile
bütünleĢik olan cihazları için bacalar

14. AVRUPA DEĞERLENDİRME ESASI
Ġmalâtçı tarafından yapılan bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi talebini müteakip kısmen veya
tamamen bir uyumlaĢtırılmıĢ standart kapsamında olmayan baca sisteminin,
a) Mevcut herhangi bir uyumlaĢtırılmıĢ standardın kapsamında yer almaması,
b) Temel karakteristiklerinin en az biri için uyumlaĢtırılmıĢ standart kapsamındaki değerlendirme
metodunun uygun olmaması,
c) Temel karakteristiklerinin en az biri için uyumlaĢtırılmıĢ standart kapsamında herhangi bir
değerlendirme metodunun bulunmaması durumunda, baca sisteminin temel karakteristikleri ile ilgili
performansının mevcut uyumlaĢtırılmıĢ standartlara göre tamamen değerlendirilememesi, sebebiyle,
Avrupa Teknik Değerlendirme KuruluĢları Birliği tarafından düzenlenen Avrupa Değerlendirme Esası
kullanılır.

15. YAPI İŞLERİ İÇİN TEMEL GEREKLER
Baca sistemi iĢleri, bir bütün olarak ve bu iĢlerin ayrı bölümleri içerisinde özellikle iĢin yaĢam döngüsü
boyunca insanların sağlığını ve güvenliğini göz önüne alarak kullanım amacına uygun olmalıdır. Baca
sistemi, ekonomik açıdan makul bir kullanım süresi için, düzenli bakım yapılma koĢulu ile Baca
sisteminin temel gereklerini karĢılamalıdır.
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TEMEL GEREKLERİN FARKLARI
CPD

CPR

Mekanik dayanım ve stabilite

Mekanik dayanım ve stabilite

Yangın durumunda emniyet

Yangın durumunda emniyet

Hijyen,sağlık ve çevre

Hijyen,sağlık ve çevre

Kullanım emniyeti

Kullanımda eriĢebilirlik ve güvenlik

Gürültüye karĢı koruma

Gürültüye karĢı koruma

Enerjiden tasarruf ve ısı muhafazası

Enerjiden tasarruf ve ısı muhafazası
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı

(1) MEKANİK DAYANIM VE STABİLİTE
Baca sistemi, yapım ve kullanım sırasında maruz kalacakları yüklerden dolayı aĢağıdaki durumlara yol
açmayacak Ģekilde tasarlanıp, yapılmalıdır.
a) Yapılan iĢin tamamı veya bir kısmı göçmemelidir.
b) Kabul edilemeyecek boyutta büyük deformasyonlar oluĢmamalıdır.
c) TaĢıyıcı sistemde önemli boyutta deformasyon oluĢması sonucunda yapı iĢinin diğer kısımlarında
veya teçhizat ya da tesis edilen baca sisteminde hasar meydana gelmemelidir.
ç) Sebebini oluĢturan olayın boyutlarına oranla çok büyük hasarlar meydana gelmemelidir.
(2) YANGIN DURUMUNDA EMNİYET
Yangın çıkması durumunda aĢağıdakileri sağlayacak Ģekilde tasarlanmalı ve inĢa edilmelidir:
a) ĠnĢa edilen baca sisteminin yük taĢıma kapasitesi, öngörülmüĢ olan belirli bir süre boyunca
azalmamalıdır.
b) Yapı iĢleri içinde yangın ve dumanın oluĢması ve yayılması sınırlı olmalıdır.
c) Yangının etraftaki yapı iĢlerine yayılması sınırlı olmalıdır.
ç) Yapı sakinlerinin binayı emniyetli bir Ģekilde terk edebilmesi veya baĢka yollarla kurtarılabilmesi
sağlanmalıdır.
d) Kurtarma ekiplerinin emniyeti göz önüne alınmalıdır.
(3) HİJYEN, SAĞLIK VE ÇEVRE
Baca sistemi, özellikle aĢağıda belirtilen nedenlerden dolayı, yaĢam döngüsü boyunca yapımı sırasında
çalıĢan iĢçilerin, ikamet eden sakinlerin veya çevresindekilerin hijyen veya sağlığını ve güvenliğini tehdit
etmeyecek ve tüm yaĢam döngüsü ve sonrasında yapımı, kullanımı, yıkımı süresince iklime ve çevre
kalitesine önemli derecede etkisi olmayacak Ģekilde aĢağıdaki gibi tasarlanmalı ve yapılmalıdır:
a) Zehirli gaz salımı olmamalıdır.
b) Ġç ortama veya dıĢ havaya tehlikeli parçacık, uçucu organik bileĢikler, sera gazları ve tehlikeli madde
salınımı olmamalıdır.
c) Tehlikeli radyasyon yaymamalıdır.
ç) Yer altı sularına, deniz sularına, yeryüzü sularına ve toprağa tehlikeli maddeler sızmamalıdır.
d) Ġçme sularına tehlikeli maddeler veya içme suyu üzerinde baĢka olumsuz etkisi olan maddeler
sızmamalıdır.
e) Atık su boĢaltmada ve baca gazlarının salınımı ya da katı veya sıvı atıkların bertarafında hata
olmamalıdır.
f) Yapı iĢlerinin bazı kısımlarında veya iç mahallerin yüzeylerinde rutubet oluĢmamalıdır.
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(4) KULLANIMDA ERİŞİLEBİLİRLİK VE GÜVENLİK
Baca sistemi, kullanma veya çalıĢma sırasında kayma, düĢme, çarpma, yanma, elektrik çarpması ve
patlama sonucu yaralanma ve hırsızlık gibi kabul edilebilir düzeyde olmayan kaza ve hasar risklerine
meydan vermeyecek Ģekilde tasarlanıp, yapılmalıdır.
(5) GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUMA
Baca sistemi, gürültünün binada bulunanların ve çevresindeki insanların sağlığını tehdit etmeyecek,
onların yeterli koĢullarda uyuma, dinlenme ve çalıĢmalarına izin verecek Ģekilde tasarlanıp,
yapılmalıdır.
(6) ENERJİDEN TASARRUF VE ISI MUHAFAZASI
Baca sistemi, yerel iklim koĢulları ve ikamet Ģartları dikkate alınarak daha az enerji kullanımı
gerektirecek Ģekilde tasarlanıp, yapılmalıdır. Ayrıca baca sisteminin yapımı ve sökümü sırasında
mümkün olduğunca az enerji kullanılmak suretiyle enerji verimliliği sağlanmalıdır.
(7) DOĞAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI
Baca sistemi, doğal kaynakların kullanımının sürdürülebilirliği ve aĢağıdaki hususlar göz önünde
bulundurularak tasarlanmalı, yapılmalı ve yıkılmalıdır:
a) Baca sistemi malzemeleri ve bölümleri yıkımdan sonra yeniden kullanılabilir veya geri
dönüĢtürülebilir olmalıdır.
b) Baca sistemi dayanıklı olmalıdır.
c) Baca sisteminde çevreye uyumlu ham madde ve ikincil maddeler kullanılmalıdır.
16. PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ
Baca sistemlerinin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin yürütülmesinde yetkili kuruluĢ Çevre ve
ġehircilik Bakanlığıdır. Bakanlık bu denetim faaliyetini ve idari yaptırımları taĢra teĢkilatı olan Çevre ve
ġehircilik Ġl Müdürlükleri eliyle gerçekleĢtirir. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, merkez teĢkilatı ile de
piyasa gözetimi, denetimi ve yaptırım yetkisi de bulunmaktadır.
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[4] Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 02 Ekim
2014 Sayı: 29137
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BACA KAYNAKLI KARBONMONOKSĠT
ZEHĠRLENMELERĠNĠN ĠSTATĠSTĠKSEL ANALĠZĠ
Muammer AKGÜN

ÖZET
Türkiye’de her yıl binlerce insan bacalardan kaynaklanan karbonmonoksit gazı zehirlenmesine maruz
kalmakta ve yüzlerce insan da hayatını kaybetmektedir. Bu zehirlenme vakaları ve ölümler özellikle
soba, Ģofben ve kombi gibi cihazlardan kaynaklanmaktadır. 2011 yılından günümüze kadar geçen
süreçte toplanmıĢ olan veriler, aylara, yıllara, illere, bölgelere, neden olan cihazlara göre irdelenmiĢ ve
bacalardan kaynaklı karbonmonoksit esaslı zehirlenme - ölüm verilerinin değerlendirmesi yapılmıĢtır.
Bu çalıĢma ile ortaya çıkan sonuçlar ıĢığında çözüm önerileri geliĢtirilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Karbonmonoksit, zehirlenme, ölüm, soba, kombi.

ABSTRACT
Every year in Turkey, thousands of people are exposed to flue based carbonmonoxide poisononing
and hundreds of these people die. These poisoning cases and deaths are especially due to the
stoves, water heaters and the central heating boilers that people use. In this article, the data that is
collected on this topic since 2011 is analysed according to the months, years, provinces, areas and
the devices that have caused the problems and the data on the chimney based carbonmonoxide
poisoning and the deaths is evaluated. Also, in this paper, some solution suggestions on these
problems are developed.
Key words: Carbonmonoxide, poisoning, death, stove, central heating boiler.

1- GĠRĠġ
Ülkemizde her yıl çeĢitli nedenlerle yüzlerce insanımız baca gazı kaynaklanmalara ve sonucunda da
zehirlenme vakaları ile karĢı karĢıya kalmaktadırlar. Bu zehirlenme vakaları ile ilgili ülkemizde ciddi
anlamda kayıtları tutulan ve oluĢan vakaların önlenmesi konusunda ciddi bir çalıĢma görülmemektedir.
Bu konuda etkilenme düzeyi yüksek olan illerin bazılarında önleme konusunda çeĢitli yollarla
bilgilendirme ve bilinçlendirme çalıĢmaları yapılmakta ancak ulusal düzeyde ciddi bir çalıĢma
görülmemektedir. Bu çalıĢmada ülkemizde zehirlenme vakalarının genel olarak değerlendirilmesi,
daha sonra bölgesel olarak değerlendirilmesi sonrasında iller düzeyinde irdelenmesi ile birlikte
zehirlenme vakalarına neden olan cihazların değerlendirilmesi yapılmıĢtır.
Genel olarak ülkemizin ısıtma sezonuna girmesi ile birlikte karbonmonksit kaynaklı zehirlenme ve
buna bağlı olarak ölüm vakalarında artıĢlar gözlenmektedir.
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2- ÜLKEMĠZDE DURUM
Bu konudaki çalıĢmanın verileri, 2011 yılından itibaren medya takip izleme yöntemi ile toplanmıĢtır.
Her ay bu veriler düzenli olarak bazı sivil toplum kuruluĢlarının üyeleri ile paylaĢmaktadır. Hatta belirli
dönemlerde zehirlenmenin etkin yaĢandığı illerdeki yerel basında ve sektörel dergilerde basın
bültenleri yayınlayarak baca gazı kaynaklı zehirlenme konusunda bilinç oluĢturmaya çalıĢmaktadır. Bu
kapsamda oluĢturmuĢ olduğumuz istatistiki verileri derlediğimizde ülkemizdeki durumun çokta iç açıcı
olmadığı görülmektedir. Her yıl binlerce zehirlenme vakası yaĢanmakta ve yüzlerce insanımız da
ölmektedir [1,2,3,4]. ÇalıĢmada ele alınan veriler 2014 yılsonu itibarı ile değerlendirilmiĢtir.
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ġekil 1. 2011-2014 yılları arasında ülkemizdeki baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri.
Ülkemizde baca gazı kaynaklı zehirlenme verileri Avrupa ortalamalarının çok üzerinde olduğu
aĢikardır. Bununla birlikte ülkemizdeki baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verilerini aylara göre analiz
ettiğimizde ve her iki veriyi ayrı ayrı değerlendirdiğimizde karĢımıza çıkan tablo aĢağıdaki gibidir.
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ġekil 2. 2011-2014 yılları arasında ülkemizdeki baca gazı kaynaklı zehirlenme verilerinin aylara göre
dağılımı

ġekil 3. 2011-2014 yılları arasında ülkemizdeki baca gazı kaynaklı ölüm verilerinin aylara göre
dağılımı
Ülkemizde baca kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerinin büyük bir kısmı ısıtma sezonu ile
baĢlamaktadır. Zehirlenmelerin artıĢına paralel olarak ölüm vakalarında da artıĢlar gözlenmektedir.
Ancak bu veriler bölgesel olarak farklılıklar içermektedir.
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3- BÖLGELERDE DURUM [1,2,3,4,5]
Derlediğimiz verilerin analizi ile bölgesel olarak baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verilerine
baktığımızda bölgelere göre durum sırası ile aĢağıdaki gibi görülmektedir.
3.1- MARMARA BÖLGESĠ

ġekil 4. 2011-2014 yılları arasında Marmara Bölgesinde baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri.

ġekil 5. 2011-2014 yılları arasında Marmara Bölgesinde baca gazı kaynaklı zehirlenme verilerinin
aylara göre dağılımı
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ġekil 6. 2011-2014 yılları arasında Marmara Bölgesinde baca gazı kaynaklı ölüm verilerinin aylara
göre dağılımı
Marmara Bölgesi, coğrafi özellikleri nedeni ile pek çok bölgeye göre baca kaynaklı karbonmonoksit
zehirlenme-ölüm değerleri yüksektir. Özellikle Bursa en bilinen Ģehirdir.
3.2- EGE BÖLGESĠ

ġekil 7. 2011-2014 yılları arasında Ege Bölgesinde baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri.
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ġekil 8. 2011-2014 yılları arasında Ege Bölgesinde baca gazı kaynaklı zehirlenme verilerinin aylara
göre dağılımı

ġekil 9. 2011-2014 yılları arasında Ege Bölgesinde baca gazı kaynaklı ölüm verilerinin aylara göre
dağılımı
Ege bölgesinde baca kaynaklı karbonmonoksit zehirlenme-ölüm değerleri düĢüktür. Ancak Mayıs
2014’te gerçekleĢen maden kazası sonrasında karbonmonoksit zehirlenme-ölüm değerlerinde ciddi bir
artıĢ olmuĢtur.
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3.3- KARADENĠZ BÖLGESĠ

ġekil 10. 2011-2014 yılları arasında Karadeniz Bölgesinde baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm
verileri.

ġekil 11. 2011-2014 yılları arasında Karadeniz Bölgesinde baca gazı kaynaklı zehirlenme verilerinin
aylara göre dağılımı
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ġekil 12. 2011-2014 yılları arasında Karadeniz Bölgesinde baca gazı kaynaklı ölüm verilerinin aylara
göre dağılımı
Karadeniz Bölgesi, coğrafi özellikleri nedeni ile bir kaç bölgeye göre baca kaynaklı karbonmonoksit
zehirlenme-ölüm değerleri yüksektir.
3.4- AKDENĠZ BÖLGESĠ

ġekil 13. 2011-2014 yılları arasında Akdeniz Bölgesinde baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri.
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ġekil 14. 2011-2014 yılları arasında Akdeniz Bölgesinde baca gazı kaynaklı zehirlenme verilerinin
aylara göre dağılımı

ġekil 15. 2011-2014 yılları arasında Akdeniz Bölgesinde baca gazı kaynaklı ölüm verilerinin aylara
göre dağılımı
Akdeniz Bölgesi, baca kaynaklı zehirlenme-ölüm değerleri diğer bölgelere göre düĢüktür.

Bacalar Semineri Bildirisi

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

____________________ 2562 _______

3.5- ĠÇ ANADOLU BÖLGESĠ

ġekil 16. 2011-2014 yılları arasında Ġç Anadolu Bölgesinde baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm
verileri.

ġekil 17. 2011-2014 yılları arasında Ġç Anadolu Bölgesinde baca gazı kaynaklı zehirlenme verilerinin
aylara göre dağılımı
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ġekil 18. 2011-2014 yılları arasında Ġç Anadolu Bölgesinde baca gazı kaynaklı ölüm verilerinin aylara
göre dağılımı
Ġç Anadolu Bölgesi, baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm değerleri açısından en yüksek risk
grubundaki bölgelerimizden biridir.
3.6- DOĞU ANADOLU BÖLGESĠ

ġekil 19. 2011-2014 yılları arasında Doğu Anadolu Bölgesinde baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm
verileri.
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ġekil 20. 2011-2014 yılları arasında Doğu Anadolu Bölgesinde baca gazı kaynaklı zehirlenme
verilerinin aylara göre dağılımı

ġekil 21. 2011-2014 yılları arasında Doğu Anadolu Bölgesinde baca gazı kaynaklı ölüm verilerinin
aylara göre dağılımı
Doğu Anadolu Bölgesi, baca gazı kaynaklı karbonmonoksit zehirlenme-ölüm açısından en düĢük risk
grubundaki bölgelerden biridir.
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3.7- GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ

ġekil 22. 2011-2014 yılları arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde baca gazı kaynaklı zehirlenmeölüm verileri.

ġekil 23. 2011-2014 yılları arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde baca gazı kaynaklı zehirlenme
verilerinin aylara göre dağılımı
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ġekil 24. 2011-2014 yılları arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde baca gazı kaynaklı ölüm
verilerinin aylara göre dağılımı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, baca gazı kaynaklı karbonmonoksit zehirlenme değerleri açısından en
riskli bölgelerimizden biri olmasına rağmen ölüm sayısı açısından değerler oldukça düĢüktür.

5- ĠLLERDE DURUM[1,2,3,4,5]

ġekil 25. 2011 yılı illerdeki baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verilerinin aylara göre dağılımı
Bacalar Semineri Bildirisi

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

____________________ 2567 _______

ġekil 26. 2012 yılı illerdeki baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verilerinin aylara göre dağılımı

ġekil 27. 2013 yılı illerdeki baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verilerinin aylara göre dağılımı
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ġekil 28. 2014 yılı illerdeki baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verilerinin aylara göre dağılımı
2011 yılında gerçekleĢen zehirlenme vakalarına baktığımızda en çok zehirlenme vakası sırası ile
Gaziantep, Bursa, Ankara, Konya, Ġstanbul, Kayseri, içel Ģeklinde sıralanmakta iken ölüm miktarları
açısından sıralama Ankara, Kayseri, Ġçel, Ġstanbul, Bursa, Konya, Zonguldak ve Ġzmir Ģeklinde
gerçekleĢmiĢtir.
2012 yılında gerçekleĢen zehirlenme vakalarına baktığımızda en çok zehirlenme vakası sırası ile
Gaziantep, Kayseri, EskiĢehir, Bursa, Samsun, Ġzmir, Ankara, Kırıkkale, Ġçel ve Trabzon Ģeklinde iken
ölüm miktarları açısından sıralama Ankara, Gaziantep, Bursa, Kayseri, EskiĢehir, Ġçel Ģeklinde
gerçekleĢmiĢtir.
2013 yılında gerçekleĢen zehirlenme vakalarına baktığımızda en çok zehirlenme vakası sırası ile
Gaziantep, Kırıkkale, Ankara, Konya, Bursa Ģeklinde iken ölüm miktarları açısından sıralama Ġstanbul,
Gaziantep, Bursa, Ankara, Bolu, Ġzmir Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir.
2014 yılında gerçekleĢen zehirlenme vakalarına baktığımızda en çok zehirlenme vakası sırası ile
Manisa, Gaziantep, EskiĢehir, Bursa, Adıyaman, KahramanmaraĢ, Samsun Ģeklinde sıralanmakta
iken ölüm miktarları açısından sıralama Manisa, Gaziantep, Ankara, Ġstanbul, Samsun ve Ġzmir
Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir.
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6- BACA GAZI KAYNAKLI ZEHĠRLENME VAKALARINA NEDEN OLAN CĠHAZLAR

ġekil 29. 2011-2014 yılları arasında cihazlara göre baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri.
2011 yılında zehirlenmeye sebep olan cihazlar sıralaması Kömür sobası, Doğalgaz bacası, ġofben ve
Diğer(mangal vb.) Ģeklinde iken ölüm kaynaklı cihaz sıralaması ise Kömür sobası, Diğer(mangal vb.)
ġofben ve Doğalgaz bacası Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir.
2012 yılında zehirlenmeye sebep olan cihazlar sıralaması Kömür sobası, Doğalgaz bacası, Diğer
(mangal vb.) ve ġofben Ģeklinde iken ölüm kaynaklı cihaz sıralaması ise Kömür sobası, Diğer(mangal
vb.) , ġofben ve Doğalgaz bacası Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir.
2013 yılında zehirlenmeye sebep olan cihazlar sıralaması Kömür sobası, Doğalgaz bacası,
Diğer(mangal vb.) ve ġofben Ģeklinde iken ölüm kaynaklı cihaz sıralaması ise Kömür sobası,
Diğer(mangal vb.), Doğalgaz bacası ve ġofben Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir.
2014 yılında zehirlenmeye sebep olan cihazlar sıralaması Kömür sobası, Diğer(mangal vb.), Doğalgaz
bacası ve ġofben Ģeklinde iken ölüm kaynaklı cihaz sıralaması ise Diğer(mangal vb.), Kömür sobası,
Doğalgaz bacası ve ġofben Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. 2014 yılında belirgin bir Ģekilde ön plana çıkan
Diğer(mangal vs.) değerlerinin yüksekliği meydana gelen maden kazasını ifade etmektedir.
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SONUÇ ve ÖNERĠLER
Bu zehirlenme vakaları ve buna bağlı ölümler özellikle soba, kombi ve Ģofben gibi cihazlardan
kaynaklanmaktadır.
Bu ölümler alınacak bazı küçük tedbirle önlenebilir. Bu tedbirler kısaca Ģöyle özetlenebilir;
3
- Soba, Ģofben ve kombilerin bulunduğu odalar mutlaka havalandırılmalı. Öyle ki 1m doğalgaz
3
3
saatte 10 m havaya ihtiyaç duyar. 2 kg ağırlığındaki bir odunun yanabilmesi için ise 30 m e kadar
2
havaya ihtiyaç duyar. Bu da yaklaĢık 12 m oda içindeki oksijeni sadece bir adet odun parçasının
yanmasıyla tükettiğimiz anlamına gelir ki sonucunda insanlara soluyacak oksijen kalmaz. Yanma için
gerekli havayı sağlayamaz iseniz yanma sonucu zehirlenmelere, ölümlere sebep olan
karbonmonoksit gazı açığa çıkar. Bu sebeple havalandırma çok önemlidir. Sobaların olduğu
odalarda uyunmamalı ve yatarken sobalar mutlaka söndürülmelidir. Ev içindeki kapılar ise ek önlem
olarak açık bırakılmalıdır.
- Karbonmonoksit dedektörü ile hayata tutunabilirsiniz. Ġçindeki elektrokimyasal sensör ile ortamdaki
karbonmonoksit gazını algılayarak sinyal veren dedektörler kullanmak yapılabilecek en hızlı ve hayat
kurtarabilecek bir önlemdir.
- Bacalar kıĢa girerken mutlaka temizletilmeli ve bakımı yapılmalıdır. Katı yakıtlı sobalar yılda en az
2 sefer, doğalgazlı yakıtlar ise yılda en az 1 sefer yetkili firmalara yaptırılmalıdır.
- Bacalar çatı mahyasını en az 40 cm geçecek Ģekilde yüksek olmalıdır. Bulunduğu binanın
çevresinde bacaya çok yakın bina veya yükselti var ise bu yükseltileri de geçecek seviyede yüksek
olmalıdır.
- Karbonmonoksit zehirlenmelerinin özellikle kıĢ aylarında artmasının sebebi bacanın içine soğuk
vurgunu olmasıdır. Bacalar kesinlikle soğumamalıdır. Bacalarda zehirli atık gazların güvenli bir Ģekilde
atılması için kuvvetli baca çekiĢi istenen bir durumdur. Baca gazı ne kadar sıcak ise baca çekiĢi de o
kadar kuvvetli olur. Bu nedenle bacaların soğumaması gerekir. Bir tuğla bacada sıcaklık kaybı
metrede 12-18C iken yalıtımlı çelik ve seramik bacalarda bu kayıp metrede 2-4C civarındadır. Bu
nedenle bacalar yalıtım yapılabilen ve standartlara uygun olan çelik veya seramik malzemeden
yapılmalıdır. Eskiyen tuğla bacalar standartlara uygun CE iĢaretli bacalar ile yenilenmelidir.
Yukarıda bahsettiğimiz tedbirler elbette çok önemli ve gereklidir. Ama iĢin aslında daha sağlam
çözümlemelerle yapılabileceği kuĢkusuzdur.
Karbonmonoksit zehirlenmelerini önlemenin yolu, bacaların yürürlükteki standartlara uygun
olmasından geçmektedir. Eğer baca standartlara uygun değilse, baca yeterli çekiĢi yapmıyorsa
alacağınız tedbirler yetersiz kalacaktır. Eğer bacanız standartlara uygunsa yanma sonucu
karbonmonoksit oluĢsa dahi baca bu zehirli atık gazı güvenli bir Ģekilde binadan uzaklaĢtıracaktır.
Bunun içinde binaların yapımı esnasında bacaların standartlara uygun yapılması gereklidir. Bunu
sağlayan mevzuat ise Ġmar Yönetmelikleridir. 10 Temmuz 2013 tarihinde yayınlanan Yapı Malzemeleri
Yönetmeliği uyarınca baca tuğlası, baca malzemesi olarak tanımlanmamıĢ olmasına rağmen birçok
Ģehirde belediyelerin imar yönetmeliklerinde hala tuğla baca yer almaktadır. Devletin kurumlarının
yaptığı toplu konutlarda dahi halen mevzuatlara aykırı olarak tuğla baca uygulaması yapılmıĢtır.
Tüm bu hususlar çerçevesinde ölümlerin azalması amacıyla yetkililere önerilerimiz ise Ģöyledir;
1. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Ġmar Yönetmeliğinin Baca Bölümü mevcut
yürürlükteki baca mevzuat, standartlar ve uygulamalara uygun hale getirilmelidir. Bu konudaki Piyasa
Denetim ve Gözetim faaliyetleri, üretici firmaları, uygulayıcı firmaları ve nihai uygulamaları
kapsamalıdır ve periyodik olarak yapılmalıdır.
2. Yeni binalarda Yapı Denetim firmalarınca yapılan kontroller daha sıkı tutulmalı, standartlara uygun
olmayan bacalara izin verilmemelidir. Bu konuda Yapı Denetim firmalarının ilgili kontrol mühendisleri
baca konusunda eğitilmelidir.
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3. Binalarda inĢaat statiği, beton kalitesi vb. özelliklere azami dikkat edilirken özellikle bacalara da
azami dikkat gösterilmesi gerekmektedir. Deprem güvenliği ile binaları ve insanları korumaya
çalıĢırken bacalardan kaynaklanan zehirlenmelerle insan hayatını hiçe saymak doğru değildir.
4. Bacalar, Fabrika üretim kontrol belgesine sahip ve ürettiği ürünlerin performans beyanını yapan
firmalarca üretilmelidir. Bacaların montajı ise Mesleki Yeterlilik Kurumundan Bacacı Seviye 3 belgeli
personel tarafından yapılmalıdır. Bacaların uygunluğu ise Mesleki Yeterlilik Kurumundan Bacacı
Seviye 4 belgeli personel tarafından yapılmalıdır. Bu belgelere sahip olmayan personelin baca montajı
yapması söz konusu değildir.
5. Özellikle doğalgazlı cihazlardan kaynaklanan olayların büyük bir çoğunluğu proje dıĢı, gaz dağıtım
Ģirketinin bilgisi ve kontrolü olmadan yapılan tesisat, cihaz ve bağlanan bacalardan
kaynaklanmaktadır. Doğalgaz tesisatlarının, cihazların ve bacaların periyodik olarak bakım ve
kontrolünün yapılması için ilgili kurumlar tarafından acil olarak PERĠYODĠK KONTROL düzenlemesi
yapılmalıdır. Kontrollerde yanlıĢ, hatalı ve standartlara uygun olmayan uygulamalar giderilerek yakma
sistemleri güvenli hale getirilmelidir.
Alınacak bu tedbirler ıĢığında ülkemizde binaların önümüzdeki yıllarda büyük çoğunluğunun kentsel
dönüĢüm ile yenileneceği düĢünülürse ilerleyen yıllarda bu sorunu çözmüĢ oluruz. Atılacak her geç
adım her yıl binlerce insanın zehirlenmesi ve hayatını kaybetmesi manasını taĢımaktadır. Atılacak
olumlu adımlar sayesinde insanların can güvenliği sağlandığı gibi aynı zamanda doğru yapılan bacalar
sayesinde sağlanan enerji tasarrufu da ekonomimize olumlu katkı yapacaktır.
Bununla birlikte 2014 yılında diğer bölümündeki zehirlenme ve ölüm sayıları maden kazalarını ifade
etmektedir. Madenlerin doğru olarak havalandırılması ile ilgili acil tedbirlerin alınması sayesinde ancak
bu konuda çözüm elde edilebilir. Havalandırma konusunda yetkin mühendislerin katkısı ile
“Madenlerin Havalandırılması Yönetmeliği” çok acil bir Ģekilde çıkarılmalıdır.
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ÖZET
Ülkemizde halen yürürlükte bulunmayan bir baca yönetmeliğinin oluĢturulması için Almanya, Ġngiltere,
Fransa ve Ġtalya‘da uygulanan yönetmelikler irdelenmiĢ ve standartlarla iliĢkileri değerlendirilerek
ülkemize uygun olarak kazan dairesinden hareketle uygulanabilecek baca sistemlerinin tipleri, bu
tiplerin uygulama yöntemleri, uygulamada dikkat edilmesi gereken detaylar, uygulamayı yapan
personel ile kontrol ve onay iĢlemini yapan personellerin yetkinlikleri, baca sistemlerin periyodik bakım
tanımı, iĢletmeye alma ve sonrasında temizleme periyodları ile temizleme iĢlemini yapacak personele
ait tanımlamalar yapılmıĢtır. Bununla birlikte diğer yönetmeliklerle olan iliĢkilendirmeler yapılmıĢtır.
Bu çalıĢmada kazan dairesinden atık gazın atmosfere ulaĢtığı noktaya kadar olması gereken baca
sisteminin tasarımı, uygulaması, kontrolü, onayı, periyodik bakımı, bakım sıklıkları ve beraberinde
temizleme iĢlemi dahil olmak üzere tüm süreçler irdeleyen bir değerlendirme yapılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Baca yönetmeliği, Kazan dairesi, Periyodik Bakım, Yetkin Personel.

ABSTRACT
Because of the reason that there are not any flue regulations in our country, the regulations that are
applied in Germany, England, France and Italy are examined and some collations for the flue system
type for the boiler rooms that are suitable for our country, application ways of these types, the details
that are needed for these types of systems, the competence of the employees that will do the
application and the approval procedure, the definition periodic maintenance, the employees that will
do the commissioning and then do the sanitisation with these sanitisation of periods.
In this paper, there is an evaluation for the desihn of the flue system that is needed until the moment
that the waste gas reachs to the atmosphere; the application, the control, the approval, the periodic
maintenance, the frequency of this maintenance and the sanitisation of it.
Key Words: Chimney Regulation, Boiler Room, Periodic Maintenance, Authorized personnel

1. GĠRĠġ
Günümüzde baca ve atık gaz sistemlerin amacına uygun olarak yakıcı cihazlara bağlanmaması
nedeniyle ülkemizde hala yılda yüzlerce insanlar ölmektedir.
Bunun birçok nedeni bulunmakla birlikte ülkemizde bu konu ile ilgili yeterli düzenlemeler, yönetmelikler
ve uygulamalar gibi konuların eksikliği baĢta gelmektedir. Taslak olarak hazırlamıĢ olduğumuz ‗‘Yakıcı
Sistemlerin Uygunluğu ve Güvenli Kullanılabilirliğinin Değerlendirme Yönetmeliği‘‘ bu konu ile ilgili
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birçok noktada temel Ģartları yerine getirmektedir ve böylelikle yapı denetim kanun çerçevesine göre
pratiğe geçirme ve onay ile teknik kuralların dikkate alınması ile insanların ölmesi engellenebilir.

2. YAKICI SĠSTEMLERĠN TANIMLANMASI[6]
Yakıcı cihazların tesisatı, yapı malzemeleri yönetmeliği kapsamındaki malzemelerden oluĢmaktadır.
Genel olarak bu malzemelere ulusal G-ĠĢareti veya CE-ĠĢareti iliĢtirilmelidir.
BitmiĢ ürünlerde CE veya G iĢaretlemesi gerekmese dahi yerinde yapılan yakıcı cihazı oluĢturan yapı
malzemeleri G veya CE iĢaretlemesine sahip olmalıdır. (örnek kâgir baca veya katı yakıt yakan
Ģömine veya fırın). Yapı malzeme yönetmeliği kapsamında CE iĢaretlemesi yapılamayan ürünler için
G iĢaretlemesi yapılması gerekmektedir. Her iki iĢaretlemesi yapılması mümkün olmadığı durumlarda,
‗diğer yapı ürünleri‘ olarak tanımlanan ve genel teknik kurallarına göre uygun olan ürünler için
kullanılabilirlik belgesi gerekmemektedir.
 G-ĠĢareti ile birlikte üretici üretmiĢ olduğu ürünün gerekli teknik özelliklerini yerine getirdiğini, yani
teknik kurallara uygunluğunu bir test belgesi veya bireysel onayı ile beyan edebilir.
 G-ĠĢaretinde üretici, teknik özellikleri, uyumlu olduğunu neye göre beyan ettiğini (örnek: Onay
numarası), ayrıca belgeleyen veya deney yerinin belirtilmesi.
 G-ĠĢareti genel olarak ürün üzerinde, ürünün paketi üzerinde bulunmalıdır. ġayet yok ise ürünün
irsaliyesi üzerinde bildirilmelidir. ġayet G-ĠĢareti ürünün üzerinde, örneğin ürün etiketi veya tip
iĢaretlemesi yok ise,
ürün paketinin veya ürün irsaliyesinin izlenebilir olması gereklidir.
AnlaĢılmazlıklar halinde müĢteri ile zor durumda kalmaması için üretici ile irtibata geçilebilmelidir.
 CE-ĠĢaretlemesi ile birlikte, üretici ürününü ilgili AB –direktiflerine uygunluğu beyan etmiĢ olur
 CE-ĠĢaretlemesi ürün plakasında yazılı olmalıdır.
Sıvı yakıtlı cihazlar genelinde G-ĠĢaretine sahip olmalıdır. Çünkü AB- Yapı malzeme yönetmeliğine
göre CE-ĠĢaretlemesi henüz mevcut değildir. Ancak bazı durumlarda ise AB-Direktife göre CEĠĢaretlemesi yapılabilir.
 Gaz yakıtlı cihazlar özellikle AB—Gaz yakıtlı cihazlar direktifine göre CE-ĠĢaretlemesi yapılmalıdır.
Kullanım ve montaj kılavuzları Türkçe olarak olmalı ve ülke içerisinde kullanımı için uygun olmalıdır
(örnek: TR-Ülkede kullanılan veya Gaz tipi ve basıncı belli olmalıdır). Gaz yakıt yakan brülör ile
çalıĢan (CE-ĠĢaretli) yeni ısıtıcı kazanlar için de aynı Ģekilde geçerlidir.
 Baca, atık gaz tertibatları ve bağlantı parçaları gibi yapı elemanları için de aynı Ģekilde G-ĠĢareti ile
tanımlanabilir veya AB- Yapı malzemeleri yönetmeliğine uygun olarak CE-ĠĢaretlemesi yapılmalıdır.
o G-ĠĢareti aĢağıdaki teknik özellikler ile uyumlu olduğunu göstermektedir:
 Bağlantı parçaların yapı elemanları için: TS EN 1856-2 ile birlikte geçerlidir.
o CE-ĠĢaretlemesi, ürünün uyumlaĢtırılmıĢ Avrupa standartlarına göre atık gaz tesisatlarına
uygunluğunu ifade ettiği anlamına gelmektedir.
 Gaz yakıcı cihaz ile birlikte gelen atık gaz veya atık gazın bir parçasında CE-ĠĢaretlemesi (Fabrika
Üretim Kontrol Sertifikasyonu), cihaz için geçerli ise, atık gaz veya atık gazın parçası için G-ĠĢaretine
gerek yoktur. (Üreticinin montaj kılavuzunda belirtilmelidir.)
Ürüne ait, CE-ĠĢareti veya G-ĠĢareti yok ise ancak onaylanmıĢ kuruluĢlar onay vermesi durumunda
kullanılabilir. Bacacı Kontrol Personeli (Seviye 4) devreye girmesi durumunda, yakıcı cihazların
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yönetmelikteki Ģartlar yerine getirmesi gerektiğini dikkate alınması gerekmektedir. Örneğin Ģimdiye
kadar mevcut olan ulusal iĢaretlemeler gibi, yeni yönetmeliğe göre uygunluğu kontrol edilir.

3. YAKICI CĠHAZLARIN KURULUMU[2,3,6]
Yakıcı cihazların montaj, yerleĢim ve yanma havası temini, yangın yönetmeliği, standartlar, teknik
kurallar ve üreticinin talimatlarından oluĢmaktadır.
 Yanma havasını kanallar veya Ģaftlarla direkt olarak dıĢ ortamdan alan ve oluĢan atık gazı kazan
dairesinden tehlike arz etmeyecek Ģekilde uzaklaĢtıran cihazlar ortam havasından bağımsız çalıĢan
cihazlar diye tanımlanır. Ortam havasından bağımsız olarak tanımlanan yakıcı cihazlar, yakıcı cihazın
oluĢturduğu pozitif basınç ve kazan dairesindeki negatif basınç veya cihazın yanma odasında oluĢan
karĢı basınç atık gazın tehlike arz etmeyecek Ģekilde atılmasını sağlaması durumunda C tipi gaz
yakıtlı cihazlar kullanılır. Bu cihazlar uygulamada ‗‘x‘‘ iĢareti ile tanımlanmıĢtır.
Soba ve Ģömine haricinde ortam havasına bağımlı çalıĢan ve amacına uygun olarak kullanılan yakıcı
cihazlar için aĢağıdakiler geçerlidir:
 Toplam anma ısıl gücü 35 kW‘tan küçük ise tüm yakıcı cihazların kurulumunda ortam havası cihazın
ihtiyacı olan yakma havası için yeterli kabul edilir. Eğer;
2

o DıĢ ortama açılan hava kesiti en az 150 cm veya iki tane kesit uygulanmasında her biri en az 75
2
cm veya
o En az bir kapı veya bir pencere dıĢa açılmalı, (DıĢa açılan odalar) ve kullanılan yakıcı cihaza göre
3
oda hacmi her 1 kW için en az 4m anma ısıl gücünde olmalı veya
o Kullanım alanında bulunan baĢka odalar ile (örnek oturma odası) bağlı ise (yanma havası bağlantısı)
3
ve toplam oda hacmi, dıĢ ortam ile bitiĢik olarak en az her 1 kW için 4m ise; dıĢ ortama bağlı olmayan
odalar toplam oda hacmine katılmamalıdır. Cihazın yerleĢtirildiği oda ile bağlantı olan odalar
2
arasındaki yanma havası bağlantısı en az 150 cm kesit ile sağlanmalıdır.
 Toplam anma ısıl gücü 35 kW ile 50 kW arasında ise tüm yakıcı cihazların kurulumunda ortam
havası cihazın ihtiyacı olan yakma havası için yeterli kabul edilir. Eğer;
2
o DıĢ ortama açılan hava kesiti en az 150 cm veya iki tane kesit uygulanmasında her biri en az 75
2
cm veya TS EN 15287-1+A1 göre hesaplanır veya
o En az bir kapı veya bir pencere dıĢa açılmalı, (DıĢa açılan odalar) ve kullanılan yakıcı cihaza göre
3
oda hacmi her 1 kW için en az 4m anma ısıl gücünde olmalı ve 35 kW üzerindeki yakıcı cihazların
yanma havası teminini dıĢ hava geçiĢ elemanlar ile gerçekleĢtirilir veya
o Kullanım alanında bulunan baĢka odalar ile (örnek oturma odası) bağlı ise (yanma havası bağlantısı)
3
ve toplam oda hacmi dıĢ ortam ile bitiĢik olarak en az her 1 kW için 4m ise; dıĢ ortama bağlı olmayan
odalar toplam oda hacmine katılmamalıdır. 35 kW üzerindeki yakıcı cihazların yanma havası teminini
taze hava giriĢini sağlayan ekipmanlar ile sağlanmalıdır. Yanma havası bağlantısı ile kurulum odası
2
(kazan dairesi) ve diğer odalar arasında yakma havası için kesit en az 150cm olmalı ve dıĢ ortama
kadar açılmalıdır.
 50 kW üzerinde olan yanma havası temini her kurulum odasının dıĢ ortama bir bağlantısı (kanal vb.)
2
2
var ise yeterlidir. Kesit alanı en az 150 cm olmalı ve her 50 kW üzeri kW değerine 2 cm artmalıdır.
Yapılacak olan tesisat, akıĢkanlar mekaniğine boyutlandırılmalıdır. Gerekli olan alan en fazla iki
menfez veya kanaldan ibaret olmalıdır. Kazan dairelerinde menfez veya havalandırma tesisatında kirli
hava atmanın yanında yanma hava temini açısından da dikkate alınmalıdır.
 Yakma havası temin edilen kanal ve menfezleri kapatılmamalı veya kilitli olmamalıdır. Eğer özel
olarak hazırlanmıĢ emniyet tertibatı sayesinde (ör: öncelikle havalandırma çalıĢtırılmadan) yakıcı
cihazın çalıĢtırılması istenmiyorsa izin verilmelidir. Havalandırma için gerekli olan kesitler hiçbir Ģekilde
daraltılmamalı veya kapatılmamalıdır.
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 TS EN 13229 göre Isıtma tertibatlarında, Ģömineler veya sobalar (kapalı kullanım) veya TS EN
13240, katı yakıtlı ocaklar veya TS EN 12815 ve katı yakıtlı ısıtıcılar; eğer kurulum odasındaki her kg
3
yakıta en az 12,5 m yanma havası temin edilirse, yeterli yakma havası beslemesi sağlanmaktadır.
3.1. Yakıcı Cihazların Kurulumunda Geçerli Olan[2,3]:
 Yakıcı cihazların kurulması yasak olan yerler
o Merdiven boĢluklarına,
o Acil çıkıĢlar,
0
o Garajlarda, (yanma havasını ortamdan temin etmeyen ve yüzey sıcaklığı 300 C geçmeyen yakıcı
cihazlar hariç,)
 Yanma havasını dıĢ ortamdan fan yardımı ile temin eden yakıcı cihazların kullanımı gerektiğinde,
örneğin havalandırma veya sıcak hava ısıtıcısı, fan, atık hava-çamaĢır kurutucu gibi cihazlardan
etkilenmemelidir.
 Katı yakıt yakan ortam havasından bağımsız çalıĢan yakıcı cihazların kullanım alanındaki kabul
gören emniyetli çalıĢma basıncı 8 Pa‘dır. Bu nedenle ortamda bulunan hava emici cihazlardan
etkilenmemesi durumunda aĢağıdaki Ģartlar yerine getirildiğinde geçerlidir. Eğer;
o Yakıcı cihaz ile hava emici cihaz (aspiratör, brülör vs..) arasında emniyet tertibatı sayesinde eĢ
zamanlı çalıĢması önleniyor ise, veya
o Atık gaz tesisatı özel güvenlik tesisatı ile denetleniyor ise veya
o Teknik olarak tesisatın yakıcı cihazın çalıĢma esnasında 8 Pa üstünde alt basınç oluĢmadığı
sağlanıyor ise.
 Ortam havasına bağımlı yakıcıların bulunduğu kurulum odaları yanan maddelerin oluĢturduğu
tehlikeli atık gazdan etkilenmeyecek Ģekilde yapılmalıdır. Geri akım güvenliği sağlanmıĢ yakıcı
cihazların (B1 ve B4 tiplerde) yerleĢtirildiği ortam (mutfak vb.) veya bitiĢiğindeki odalarda da kurulabilir.
Eğer aĢağıdaki Ģartlar sağlanabilirse;
o Atık gaz kaçak kontrol ünitesi varsa veya
o Yakıcı cihazın atık gaz çıkıĢ noktasından itibaren alt basınç Ģartlarının sağlanması durumunda.
 Ortam havasına bağlı geri akım güvenlik sistemi bulunan (Tip B 1 ve B4) gaz yakıcı cihazlarının
kurulabileceği yerler;
3

o Yakıcı cihazların her 1 kW anma ısıl gücü için 1m oda hacmi, eğer cihazlar aynı anda çalıĢtırılıyor
ise (Oda-kapasite oranı 1:1) veya
o Aynı duvarda alt ve üst kısmında dıĢ ortama açılan menfezlerin her birinin en az alanın her biri 75
2
cm olmalı veya
o Aynı duvarda alt ve üst kısmında bulunan, dıĢ ortama açılmayan, yan odalar ile bağlantısı olan ve eĢ
2
zamanlı çalıĢan yakıcı cihazların kullanıldığı yerlerde asgari menfez ölçüsü her birinde en az 150 cm
3
olmalıdır ve yakıcı cihazın her 1 kW anma ısıl gücü için en az 1m hava sağlanmalıdır.
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ġekil 1. Oda konumuna göre havalandırma örneği
Veya
o Gerekli hava temini kanalı ve çatı üzerinden atılan kirli hava kanalının uygun kesit ile tasarlanması
veya
o Uygun bir mekanik havalandırma tesisatına sahipler ise veya
o Akım emniyetli(Baca sensörü) fanlı yakıcı cihazlarda (Tip B14 ve B44) atıkgaz, mekanik atık gaz
tertibatı ile atılıyor ve yakıcı cihazın atık gaz çıkıĢ noktasından itibaren yeterli alt basınç Ģartları yerine
getirilip güvence altına alınır ise.
Üst kısmındaki menfez zeminden en az 1,80 m üzerinden olmalı, alt kısım da ki menfez ise zemine
yakın yapılmalı. Menfezler kesinlikle kapanmamalı ve kapatılmamalıdır.
 Yanıcı malzemeden olması gereken mesafe imalatçının montaj kılavuzunda belirtilmelidir.
ġayet belirtilmemiĢ ise;
o En az 40 cm mesafe bırakılmalı veya
o Ġki taraflı havalandırılsa bile toplam emniyetli mesafe en az 20 cm olmalıdır. Ancak hem yakıcı
cihazdan hem de yapı malzemesi arasındaki mesafe en az 5 cm uzaklıkta olmalıdır.
 Katı yakıt yakan yakıcı cihazların konulduğu yerdeki zemin malzemesi yanmaz malzeme ile
kaplanmalıdır. Kaplamanın ölçüleri, cihazın oturduğu yerin ön kısmından en az 50 cm ve yanlardan en
az 30 cm olmalıdır.
 Açık Ģöminelerde, yakıt dolum ağzının yan ve üst kısmının yanıcı malzemeden mesafesi;
o En az 80 cm olmalı veya
o Ġki taraflı havalandırılsa bile güvenlik açısından en az 40 cm mesafesi olmalıdır.
Önü kapalı (Cam kapılı) açık Ģömineler için de geçerlidir.
 Ölçüm, deney ve temizlik yapılmasına izin verecek Ģekilde kapılara ulaĢılacak Ģekilde konulmalıdır.
Kazan daireleri kurulumu için uygunluk Ģartları:
 Kurulacak olan cihazların toplam anma ısıl gücü 100 kW üzerinde ise ve (bunun en fazla 50 kW katı
yakıt olma Ģartıyla), eĢ zamanlı birden fazla cihaz kullanılacak ise aĢağıdaki Ģartlar yerine
getirilmelidir:
o Yakıt depolama, Isı pompası, bileĢik ısı güç sistemleri ve içten yanmalı motor ve gerekli olan
tesisatlar ve yedek parçalarının bulunduğu yerlere kurulamaz ve,
o Ġç ortama veya yaĢam mahalline açılan kapı dıĢında her hangi bir kesit bulunmamalıdır (menfez vb.)
ve,
o Sızdırmaz ve kendiliğinden kapanan kapı mevcut ise ve
o Havalandırılıyor ise (örneğin: en az iki menfez olması durumunda).
Herhangi bir tehlike anında gazı kesecek olan ana kapama vanası ile elektrik akımını kesecek ana
devre kesici ve ana elektrik panosu, kazan dairesi dıĢında kolayca ulaĢılabilecek bir yere konulur.
Anma ısı kapasitesi 100 kW üzerinde olan sıvı ve gaz yakıtlı cihazların brülör ve yakıt besleme
sistemini dıĢarıdan acil durumlarda durduracak emniyet Ģalteri (Acil stop butonu) ile sistem
durdurulmalıdır.
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 Anma ısı kapasitesi 50 kW ve üzeri olan katı yakıtlı cihazlar eĢ zamanlı çalıĢması durumunda ancak
kazan dairesine yerleĢtirmek zorundadır. Kazan daireleri;
o Sıvı ve gaz yakıtlı cihazlar, Isı pompası, bileĢik ısı güç sistemleri, içten yanmalı motor ve bunların
tesisatları ile yakıt depolanmasının yapıldığı yerlere kurulamaz ve
o YerleĢim ve depolama amacıyla kullanılamaz ve yetkili personel haricinde giriĢ mümkün olamaz.
Bununla birlikte acil çıkıĢ ve personel giriĢ ve çıkıĢ yapılan bölgelere açılamaz.
Kazan daireleri
3
o En az 8m hacminde ve 2m yükseklikte olmalıdır,
o DıĢa veya koridora giden bir çıkıĢı var ise; koridor Ģartları yerine getirecek Ģekilde tasarlanmalıdır ve
o Kazan dairelerinde bulunan ve diğer odalardan geçen havalandırma tesisatları 90 dakika yangına
dayanıklı olması gerekmektedir. Bu tesisatlar baĢka tesisatlar ile bağlanılmamalı ve baĢka odaların
havalandırması için de kullanılmamalıdır.
o Oda havalandırması için kullanılan havalandırma tesisatları Ģayet kazan dairelerinden geçiyor ise 90
dakika yangına karĢı dayanıklı olmalı veya yangına dayanım süresi boyunca otomatik kapama
mekanizmasına sahip olmalı ve menfezler olmamalıdır.

4. ATIK GAZ SĠSTEMLERĠN KURULUMU[4,6]
Baca, atık gaz tesisatları ve bağlantı parçaları, gibi atık gaz tesisatının yapılabilmesi için yangın
yönetmeliği, imar kanunu, yapı malzemeler yönetmeliği, Bacacı Seviye 4 belgeli personel onayı ve
güncel TS EN ve TS standartları belirleyicidir. Bunun yanında imalatçının montaj kılavuzu da dikkate
alınmalıdır.
 Atık gaz tesisatı tanımlanması aĢağıdaki gibi ifade edilir:
Örnek Atık gaz tesisatı ĠLGĠLĠ STANDART T400 N2 D 3 G50 L90
0

- Anma kullanım sıcaklığı için sıcaklık sınıfı Txxx (Anma ısıl gücün ortalama atık gaz sıcaklığı) xxx C
olarak,
- Gaz sızdırma/ Basınç sınıfı
 N1 veya N2 negatif basınç
 P1 negatif basınç veya 200 Pa kadar olan bina içi veya bina dıĢı yüksek basınç,
 P2 bina içi negatif basınç veya bina dıĢı 200 Pa kadar yüksek basınç,
 H1 negatif basınç veya 5000 Pa kadar bina içi veya bina dıĢı yüksek basınç,
 H2 bina içi negatif basınç veya bina dıĢı veya bina dıĢı 5000 Pa kadar yüksek basınç,
- YoğuĢma direnç sınıfı
 D kuru kullanım için,
 W nemli veya kuru kullanım için,
- Korozyon direnç sınıfı
3
 1 gaz ve sıvı yakıtı 50mg/m kükürt miktarına kadar,
 2 gaz, sıvı ve açık hazneli yakıcı cihazların odun yakıtı için,
 3 gaz, sıvı ve katı yakıtlar için,
- Kurum yangını direnç sınıfı ile yanabilir malzemeden olan mesafe,
 Gxx, kurum yangınına dayanıklı atık gaz tesisatı ( baca ve kurum yangınına dayanıklı bağlantı
parçaları)
 Oxx, kurum yangınına dayanıklı olmayan atık gaz tesisatı
Yanıcı veya yanıcı malzeme ile kaplı yapı malzemelerin olması gereken asgari mesafe xx mm,
- Yangına karĢı dayanım sınıfı Lzz ifadesindeki zz yangın dayanım süresini dakika olarak
belirlemektedir.
Yangına karĢı dayanım süresi, yapı malzemesinin yangına esnasında malzemenin ne kadar süre
dayanacağını belirtmektedir.
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Atık gaz tesisatında kullanılan yapı malzemelerinin yangına karĢı dayanım süresi olarak L30 (yangın
önleyici) daha doğrusu L90 (yangın dayanıklı) veya harmonize edilmiĢ Avrupa Birliği yönteminde EI 30
(yangın önleyici) veya EI 90 (yangın dayanıklı) göre sınıflandırılır.
4.1. Bacalar Ġçin Geçerli Olanlar:
 Bacalara sıvı, gaz ve katı yakıtlı cihazların çıkıĢından olmak üzere max. atık gaz sıcaklığına uygun
olan ürünler bağlanmalıdır.
 Bacalar
o Bina içi kat aralarından geçen en az 90 dakika yangın dayanım süresi olmalı veya kat arası Ģaftlarda
90 dakika yangın dayanım süresi olmalı (Katlar arası yangından koruma Ģartlarından bağımsız olarak)
(Tanımı L90),
o Aralıksız ve kat aralarında bölünmemeli, yani bir bütün halde tek parça olmalıdır ve
o Temizlik için baca temizleme kapakları bulundurmalılar.
o Tabanı en altta bulunan yakıcı cihazın en az 20 cm altında olması gerekmektedir.
 Bacaların dıĢ yüzeyleri ile yanıcı malzemelerinden olması gereken mesafeler hakkında
o UyumlaĢtırılıĢ Avrupa standartlarına veya
o Yapı malzemeleri yönetmeliği dikkate alınmalı.
 Diğer yanabilir malzemelere en az 40 cm mesafe olmalıdır.
0
Eğer anma ısıl gücünde baca malzemesi dıĢ yüzey sıcaklığı 85 C ve kurum yangını esnasında baca
0
iç sıcaklığının 100 C‘yi geçmediğine biliniyorsa (test sonuçlarına göre), ve etrafındaki yanıcı
2
malzemelerin ısı geçirgenlik direnci 2,5 m K/W değerinden daha büyük ise veya dıĢtan yalıtımlı ise
baca malzemesinin etrafında (yanıcı malzemenin bulunduğu kısım) hava akıĢını sağlayacak
havalandırma yapılmalıdır.
Havanın giriĢ ve çıkıĢ kesiti en az havalandırmanın kesiti kadar olmalıdır.
 Çatı veya tavanda olan yanıcı malzemelerin bulunduğu kısımlardan geçen metal bacalar ise, Montaj
kılavuzuna uygun olarak yanıcı malzeme ile ilgili uygulama yapabilir.
 Bacaların temizleme kapıları, yanıcı malzemelerden ve ahĢap malzemelerden;
o En az 40 cm veya
o Isıya karĢı bir koruma mevcut ise en az 20 cm mesafe olması gerekmektedir.
 Katı yakıtlı yakıcı cihazlar bağlandığında zeminde bulunan yanıcı malzemelerin korunması için
yanmaz malzeme ile kaplanmalıdır. Kaplamanın ön kısmı en az 50cm ve yanlardan en az 30 cm
geniĢliğinde olmalıdır.
 ĠĢlenmiĢ odun türevleri yakan yakıcı cihazlarda (örnek: pelet yakan yakıcı cihazlar) genellikle kurum
yangınına ve yoğuĢma Ģartlarına dayanıklı atık gaz tesisata ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tip atık gaz
tesisatlar da ki tanımlama en az Ģu Ģekilde olmalıdır: T400 N2 W 3 Gxx Lzz
4.2- Atık Gaz Tesisatları Ġçin Geçerli Olan:
 Atık gaz tesisatları sıvı ve/veya gaz yakıtlı cihazlara bağlanabilir; ancak yakıta göre gerekli atık gaz
sıcaklığı, kullanım Ģartları (nemli veya kuru) ve basınç (negatif/ pozitif) Ģartlarına uygun olarak
tanımlanmıĢ olmalıdır.
 Yakıcı cihazın atık gaz sıcaklığı atık gaz tesisatında bulunan sınırlayıcı baca gazı termostatı bağlı
olmalı veya farklı (örneğin yapı itibari ile) olarak max. atık gaz sıcaklığın artmaması için güvence altına
alınmalıdır.
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 Katlar arasından geçen atık gaz tesisatları bina içinde kendi Ģaftlarından geçmeliler
 Atık gaz için kullanılan Ģaftlar baca dıĢında baĢka amaçlar için kullanılmamalıdır.
 Birden fazla bacanın tek bir Ģafttan geçebilmesi için gerekli olan Ģartlar,
o Atık gaz tesisatın yanmaz yapı malzemesinden olması veya
o Yakıcı cihazlar aynı katta kurulmuĢ olmalı veya
o Katlar arasında kullanılacak otomatik klapeler veya alternatif yöntemler sayesinde yangının
sıçraması (katlar arasında yayılması) önlenmelidir veya
o Atık gaz tesisatı için gerekli yapı ruhsatı bulundurmalı.
 ġaftlar
o Yangına karĢı en az 90 dakika dayanım süresi olması gerekiyor veya
o En üstte kat zemin arasında en fazla 7m yükseklik olan ve ikamet edilebilen binalarda ve toplam iki
2
kullanım biriminden fazla olmayan toplam 400m geçmeyen binalarda, yangına dayanım süresi en az
30 dakika (tanımlama L30 ve üstü) olmalı.
 Pozitif basınç ile çalıĢtırılacak olan atık gaz tesisatları bina içinden geçtiğinde,
o DıĢ ortama açılan ve sürekli havalandırılan Ģaftlardan geçirilmeli veya
2
2
o DıĢa açılan menfezlerin iç alanı en az 150 cm veya iki menfezin her biri en az 75 cm veya ilgili
standarda göre hesaplanır veya
o ġaft içerisine bir miktar atık gaz sızıntısı olsa bile Ģaft malzemesi bu sızıntı Ģartlarına uygun olmalı
veya
o AĢağıdaki Ģartlara uygun olarak boydan boya Ģaft içinde bulunan ve tamamen havalandırılması
gereken atık gaz sistemin (veya gerektiğinde mevcut muf veya yalıtımın) ayrıca Ģaft içi ile bacanın dıĢ
yüzeyi arasında ise;
 Dikdörtgen Ģaft kesitinin içinde bulunan dairesel atık gaz kesit arasında en az 2cm mesafe olmalıdır
veya
 Dairesel Ģaftın içinde bulunan dairesel atık gaz kesiti arasında en az 3cm mesafe veya
 Dikdörtgen bir Ģaftın içinde bulunan dikdörtgen bir atık gaz arasında en az 3cm mesafe olmalı.
Dikdörtgen kesitler için hidrolik çap baz alınabilir (=4xAlan/Çevre, iç kesitin), bu durumda en az 5 mm
mesafe olması sağlanmalı. Havalandırma için gerekli olan taze hava giriĢi ile çıkıĢının boyutu için
aĢağıda belirlenmiĢ olan kesit alanına uygun olarak tasarlanması gerekmektedir.
 Yanıcı malzemeden geçen atık gaz tesisatları,
o Atık gaz sistemi metalden oluĢuyor ise sürekli havalandırılmalı ve mesafesi kurum yangını dayanım
sınıfında verilmiĢ olan mesafeye göre (Oxx) yanıcı malzemeden uzak tutulmalı ve
atık gaz tesisatı ile yanıcı malzeme arasına konulan koruma çemberi (boru vb.) özelliğini yitirmeyecek
Ģekilde olması gerekmektedir. Yanmaz ve özelliğini kaybetmeyen, ısıl geçirgenliği düĢük olan yapı
malzemeleri kullanılmalıdır.
4.3- Bağlantı Parçaları Ġçin Geçerli Olan:
 Katı yakıt yakan yakıcı cihazların bağlantı parçaları kurum yangınına karĢı dirençli olması
gerekmektedir.
 Bağlantı parçaları tavan, duvar veya ulaĢılması zor olan yerlere konulmamalıdır veya diğer katlara
aktarılmamalıdır. (Yakıcı cihazlara uygulanan yalıtımlar ve diğer kaplamalar için geçerli değildir.
Örneğin açık Ģöminelerin ısı odalarının yalıtımı veya iki kattan yüksek yakıcı cihazlar için gerekli
boĢluk cihazın parçası olarak kabul edilir)
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 Nemli çalıĢan bağlantı parçalarında yoğuĢma kabına doğru en az 3 eğim ile uygulanmalıdır.
0

Yanıcı malzeme ile bağlantı parçası arasındaki bölmeler, üreticinin montaj talimatına göre özelliğini
yitirmeyen ve düĢük ısı geçirgenliği ile dayanıklı yanmaz yapı malzemesinden yapılmalı veya sürekli
havalandırmalıdır ve havalandırma kapatılmamalıdır.
 Bacalar için geçerli mesafe Ģartları, bağlantı parçaları için de aynen geçerlidir.
 Yanıcı malzemeden geçen bağlantı parçaları,
0

o Gaz ve sıvı yakıtlı yakıcı cihazlardaki anma ısıl gücündeki max. atık gaz sıcaklığı 160 C de,
 Asgari mesafesi 5 cm. olan yanmaz malzemeden oluĢan koruma çemberi içerisinde olan ve
havalandırılan veya
 En az 5 cm. kalınlığında olan özelliğini yitirmemiĢ ve dayanıklı yanmaz yapı malzemesinden oluĢan
düĢük ısı geçirgenliği olan malzeme ile kaplanmalı ve
o Montaj kılavuzuna uygun olarak yanıcı malzeme ile ilgili uygulama yapılır.
Baca ile yanıcı malzeme arasına konulan koruma çemberi (boru vb.) özelliğini yitirmeyecek Ģekilde
olmalıdır. Yanmaz ve özelliğini kaybetmeyen, ısıl geçirgenliği düĢük olan yapı malzemeleri
kullanılmalıdır.
Bacalar, bağlantı parçaları, atık gaz tesisatları ve Ģaftlar için üstte belirtilmiĢ olan mesafelerden daha
kısa olması için yanıcı olan yapı malzemelerindeki sıcaklık, yakıcı cihazların anma ısıl gücündeki baca
0
0
gazı sıcaklığı 85 C ve kurum yangınında 100 C‘yi geçmediği takdirde uygulanabilir. Bu gibi
uygulamalar testlerle belgelendirilmelidir.
Genel kurallar:
 Atık gaz tesisatlarında kullanılan montaj malzemeleri, tesisatın fonksiyonu, yangın güvenliği ve statik
mukavemeti açısından, hiçbir Ģekilde ödün verilmemelidir. BaĢka bir deyiĢle atık gaz tesisatı ve
tesisatın geçmiĢ olduğu duvar ve kesitlerinde kullanılan ek yapı elemanlarının bağlanması
(birleĢtirilmesi) için amacına uygun olmayan montaj malzemeleri kullanılamaz.
 Birden fazla yakıcı cihazın tek bir bacaya, atık gaz tesisatına veya tek bir bağlantı parçasına Ģu
Ģartlarda bağlanabilir;
o Atık gaz tesisatın planlaması için her türlü kullanım Ģartlarına uygun olarak boyutlandırılması ve
güvenli olarak tasarlanması gerekmektedir ve
o Birbiri ile bağlı olan yakıcı cihazların birisi çalıĢmaması durumunda ise atık gazın sızmaması için
emniyet tertibatını olmalıdır.
o Atık gaz tesisatı yanmaz malzemeden oluĢmalıdır veya katlar arasında alınan her türlü önlemler ile
yangının sıçramasını önlenmelidir ve
o Yakıcı cihazlar ve atık gaz tesisatları, oturma mekânlarında veya kullanım alanlarında bulunan hava
emici cihazlardan etkilenmemelidir ve güvenli bir Ģekilde çalıĢmalıdır ve
o Yakıcı cihazların duman kanalı bağlantıları, katı veya sıvı yakıt yakan yakıcı cihazlar atık gaz
tesisatına ortak bağlandığında atık gaz çıkıĢ noktasından itibaren en az 1 metre dikey bir yükselti
olmalıdır.
4.4- Ortak Atık Gaz Tesisatına Bağlanmayacak Olan Yakıcı Cihazlar Ġçin Geçerli Olanlar;
 Ġki Yakıcı cihaz arasındaki yükseklik farkı 6,5 metreden fazla ise,
 Baca sensörü bulunmayan ve ortam havasını yakma havası olarak kullanan gaz yakan yakıcı
cihazların ortak atık gaz tesisatına bağlanmazlar. Yani ortam havasına bağımlı yakıcı cihazlar ile
ortam havasından bağımsız yakıcı cihazlar birlikte ortak bağlanamazlar.
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 Fanlı ve fansız çalıĢan cihazların birlikte bağlanması,
 Fan ile çalıĢan tüm cihazlar;
o Aynı odada kurulu değil ise veya
o Aynı tip cihazlar değil ise,
 5. kattan sonra tüm cihazlar aynı odada değil ise,
0
 Atık gaz sıcaklığı 400 C üstünde ise,
 TS EN 13229 göre olan açık Ģömineler
 TS EN 13240 göre eğer ‗‘birden fazla bağlantılılara uygundur ‗‘ olarak tanımlanmamıĢ ise.
 Sürekli olarak dıĢ ortama bağlantısı olan yerlerde bulunan yakıcı cihazlar, örneğin havalandırma
kanalı olan yerlerde, kazan daireleri hariç.
Yakıcı cihazların kapasitesi 1 MW veya üstünde ise, atık gaz tesisatının yüksekliği,
 Çatı mahyasının en üst noktasını en az 3 m geçmeli ve
 Zeminden en az 10m yükseklikte olmalıdır.
 ġaft içinde yanabilir malzemeden yapılmıĢ olan atık gaz tesisatlarının çıkıĢı bir bacanın yanına
konumlandırılmıĢ ise yangın koruma açısından Ģu Ģekilde kurulmalıdır;
o Atık gaz tesisatları
 Normal yanabilir malzemeden olanlar 0,4 m
 Yanmaz malzemeden olanlar 0,3 m
ġaftın altında kalacak olan yanmaz malzemeden yapılmalı (ġekil 2a) veya
o Baca atık gaz tesisatları en az 1m geçmeli (ġekil 2b); ancak baca uzatması için kurum yangınına
dayanıklı yapı malzemesi kullanılmalıdır.
 Hava Atıkgaz Sistemlerin atık gaz çıkıĢları; atık gazın havalandırma Ģaftlarına tehlike arz edecek
miktarda sızıntı olması durumunda ve rüzgârdan dolayı oluĢan basınç farklılıkları nedeniyle mümkün
mertebe Hava Atıkgaz Sisteminin düzenli çalıĢmasını etkilemeyecek Ģekilde uygulanmalıdır. ġekil 3 ve
4 de atık gazların havalandırma Ģaftlarını resirkülasyon oluĢumunu engelleyecek uygulamalar
görülmemektedir.

Üst kısmı yanmaz malzemeden oluĢan atık
b)
Bacanın yükseltilmesi
gaz tesisatı
(Hava Atıkgaz Sistemlerine uygun değildir).
)
* Atık gaz tesisatı ile yanabilir malzeme, birbiri ile temaslı ise Ģaft ile atık gaz tesisatı arası en az 5 cm.
olmalıdır.
a)

ġekil 2. Bacanın yanında bulunan ve Ģaft içinden geçen yanıcı atık gaz tesisatının tasarımı
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a) ġaftların konsantrik uygulamasında
b)
ġaftların yan yana uygulanmasında
HÜ ≥ D h
HÜ ≥ 2 D h
HA ≥ 5/8 Dh , ancak en az HA ≥ 10 cm
HA ≥ 5/8 Dh , ancak en az HA ≥ 10 cm
0 cm ≤ e ≤ 8 cm
0 cm ≤ e ≤ 8 cm
ġekil 3. Hava Atık gaz Sisteminde çıkan atık gazın taze hava giriĢine ulaĢmasını engelleyecek
uygulama tasarımı

a)

Yanma havası temini ile birlikte
bir resirkülasyonu engellemek için

b)

Baca çıkıĢın yükseltilmesi ile

ġekil 4. Hava Atık gaz Sisteminde atık gaz çıkıĢının yanında yanmaz malzemeden yapılan baca
uygulamalarının tasarımı

5. ATIK GAZ ġAFTLARI[2,4,6]
Atık gaz tesisatlarının Ģaftları 90 dakika boyunca yangına karĢı dirençli olması gerekmektedir veya En
üstte bulunan katın tabanı zeminden ortalama 7metre yükseklikte olan ve ikamet edilebilen iki katlı ve
2
iki kullanım biriminden fazla olmayan toplam 400m geçmeyen binalarda en az 30 dakika olmalıdır.
Atık gaz tesisatlarına uygun Ģaftlar:
 ġaft için yapı malzemesi olarak kullanılan ürünler L30 veya L90 yangın direnç sınıfına sahip
olmalıdır.
 ġaft için yapı malzemesi olarak kullanılan ürünler yapı malzemeleri yönetmeliğine göre CE iĢaretine
sahip olmalıdır. Test raporunda ‗‘Atık gaz tesisatı için kullanılan Ģaft‘‘ olarak (gerekirse belli kullanım
Ģartları için kısıtlanmalı, örneğin ‗yoğuĢmalı cihazların atık gaz tesisatları için Ģaft‘ veya ‗atık gaz
0
sıcaklığı max. 200 C kadar olan Ģaft‘) ve yangın direnç süresi belirtilmelidir.
 Yangın direnç sınıfı L30 veya L90 göre atık gaz tesisatı ve yeterli olan sıcaklık sınıfı olanlar.
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 ġaftlar malzemeleri aĢağıda verilen göre yapı elemanlarından oluĢmalıdır. Tabloda belirtilmiĢ olan
ürünler için yangın direnç sınıfı 90 veya 30 dakika olarak alınmalı, bunun için Ģaftlar aralıksız ve
özellikle çatı arasında kesilmemeli veya örülmüĢ Ģaftlar beton katlara oturtulduysa, derzleri Ģaftlara
uygun olarak yapılmalı ve beton katlar en az Ģaft kadar yangına karĢı dayanım süresi göstermelidir.

6. ATIK GAZ SĠSTEMLERĠN BOYUTLANDIRILMASI[2,6]
Atık gazın güvenli olarak atılmasını sağlamak için, tesisatın yakıcı cihaza uygun olarak boyutlanması
gerekmektedir.
Geçerli olan (yakıcı cihaz ile birlikte ruhsat alan veya belgelendirilen atık gaz tesisatları hariç):
 Boyutlandırma
o Müstakil bağlanan bacalar TS EN 13384-1 göre planlanması.
o Birden fazla bağlanan bacalar TS EN 13384-2 göre planlanması.
 Katı yakıtlı cihazların bacaların iç kesiti veya çapı en az 130 mm olması gerekmektedir. (kurum
yangınında tıkanmasını önlemek için)
 Anma ısıl gücüne göre atık gaz hızı en az 0,5 m/s olmalıdır. Kısmi yüklerde veya katı yakıt yakıcı
cihazlarda bu hızın altına düĢmesi durumunda tehlike oluĢturmaz.
Yakıcı cihaz ile birlikte ruhsat alan veya belgelendirilmiĢ atık gaz tesisatlar (örneğin C 1 ve C3 gaz
yakıcı cihazlar) boyutlandırılması belgelendirme esnasında deneye tabi tutulduğunu kabul
edilmektedir. Böylece TS EN 13384 göre tekrar boyutlandırılması gerekmemektedir.

7. ATIK GAZ SĠSTEMLERĠNĠN SIZDIRMAZLIĞI[6]
Atık gazların güvenli Ģekilde atılmasını sağlamak için tesisatın sızdırmaz olması gerekmektedir. Bunun
için geçerli olan:
 Kâgir baca ve negatif atık gaz tesisatlarında
o Kâgir ve bloklardan olanlarda sızdırmaz testi (örneğin duman basınç testi),
o Veya görsel kontrol, örneğin kamera ile yapılması gerekmektedir.
 Yanma havasını dıĢarıdan temin eden ve pozitif çalıĢan atık gaz tesisatlarında gaz sızdırma/basınç
sınıfı P1 ve H1 ile bina için uygulamada basınç testi Ģart, TS EN 1993-3-2 ve TS EN 13084-1 göre
tamamen kaynaklı olan tesisatlar hariç.
Gaz sızdırma-/basınç sınıfı P1 ve H1 için yapılacak olan basınç testi, alt ve üst kısmından sızdırmazlığı
sağlanmıĢ olan atık gaz tesisatın sızdırmaz deney cihazı ile P 1 için 200 Pa ve H1 için 5000 Pa
değerine ayarlanacaktır. Basınca bağlı olarak kaçak miktarı tespit edilmektedir. Kaçak oranı 0,006
2
l/(s*m ), iç yüzeye bağlı olarak atık gaz tesisatın sızdırmazlığı geçerli olarak kabul edilmektedir.
 Bina dıĢı uygulamalarda; yanma havasını dıĢarıdan temin eden ve pozitif çalıĢan atık gaz
tesisatlarında gaz sızdırma/basınç sınıfı P1, H1, P2 ve H2 dir. Ancak bina dıĢı uygulamalarında ve P2
veya H2 olarak tanımlanan atık gaz tesisatlarında, görsel olarak eksiklik tespit edilmediyse
sızdırmazlık-/basınç testi yapılması gerekmemektedir.
 Yanma havasını konsantrik olarak temin eden pozitif çalıĢan atık gaz tesisatlarında yanma havası
içinde ki O2-Miktarının ölçümü ile sızdırmazlığı test edilmelidir. Atık gaz tesisatın sızdırmazlığının
geçerli kabul edilmesi için,
o Atık gaz tesisatın çıkıĢında rüzgâr korumalı Ģapkalı bacalarda (açık Ģapka olmayan, böylelikle atık
gaz çıkıĢında resirkülasyon oluĢma ihtimali olan), O2 miktarı yanma havasında hacimce % 2,0
miktarına kadar ve
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o C12 ve C13 tipi gaz yakıcı cihazlarda (binanın dıĢ yüzeyinde bulunan çıkıĢında rüzgâr etkisi ile atık
gaz çıkıĢında daima resirkülasyon oluĢma ihtimali olan), O 2 miktarı yanma havasında hacimce % 2,0
miktarına kadar ve
o BaĢka atık gaz tesisatlarında yanma havasında ki O 2 miktarı kullanılan ölçüm cihazın iç kalibrasyonu
ile oluĢan sınır değerin hacimce % 0,4 miktarına kadar sapma gösterebilmelidir.

8. TEMĠZLEME KAPAKLARI VE BACA TEMĠZLEME ĠÇĠN TESĠSAT[4,5]
Atık gaz tesisatları kolay temizlenebilir olmalıdır. Bu nedenle:
 Baca temizliği yapacak personel, iĢçi sağlığı ve iĢçi güvenliği (ĠSĠG) kurallarını dikkate almalıdır.
 Baca temizleyici için gerekli olan Ģartlar, yerine getirilmelidir.
Bacalardaki temizleme kapıları ile ilgili düzenlemeler de geçerli olan:
 Bacanın alt kısmındaki temizleme kapağı, en altta bulunan yakıcı cihazında altında olmalıdır.
Temizleme kapının önünde D-sınıfı bir platform alanı olması gerekmektedir.
 Baca çıkıĢından temizlenmesi mümkün olmayan atık gaz tesisatın çıkıĢın (en üst noktadan) en fazla
5m altında olmak üzere bir temizleme kapısı konulmalıdır. Temizleme kapının önünde B-sınıfı bir
platform alanı olması gerekmektedir.
 5m den kısa olan bacalar için alt temizleme kapısı yeterlidir ancak önünde B-sınıfı bir platform alanı
olması gerekmektedir.
 Eğimi 15 den fazla olan bükümlü(açılı) veya yana doğru 2 D h fazla kayma olan bacalarda, büküm
yerinden en fazla 1m mesafeye kadar temizleme kapıları konumlanmalıdır. Temizleme kapının
önünde B-sınıfı bir platform alanı olması gerekmektedir.
0

Tablo 1. Atık gaz tesisatın temizleme kapıları ile ilgili asgari boyutlar:

Tip

*)

Bacanın
Ġç geniĢliği veya çapı [m]

Temizleme kapının asgari boyutu
Dikdörtgen/oval açıklıklar
EnxYükseklik [m]

Dairesel açıklıklar
Çap [m]

o /u

0,14 kadar

0,09 x 0,20 veya 0,10 x 0,18

-

o /u

0,14 den 0,20 kadar

0,09 x 0,20 veya 0,10 x 0,18

0,14

o /u

0,20 den 0,35 kadar

0,09 x 0,20 veya 0,10 x 0,18

0,18

u

0,35 den 050 kadar

0,09 x 0,20 veya 0,10 x 0,18

0,18

o

0,35 den 0,50 kadar

0,20 x 0,29 veya 0,24 x 0,24

0,24

o /u
0,50 dan büyük
0,40 x 0,59 veya 0,47 x 0,50
0,5
*)
Tip u = alt temizleme kapağı, Ģayet üstte de bir temizleme kapağı mevcut ise veya baca
çıkıĢından temizlemek mümkün ise
Tip o = diğer temizleme kapağı.

Atık gaz tesisatlarında temizleme kapısı ile ilgili konum:
 Dikey bir atık gaz tesisatın alt kısmında bulunan temizleme kapısı
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o En altta bulunan yakıcı cihazın bağlantısının altında (Atık gaz tesisatın temelinde) veya
o En altta bulunan yakıcı cihazın bağlantı yerine en az 20 cm altında konumlanamayan atık gaz
tesisatın temeli durumunda
 Dikey hatta dönüĢün hemen üstünde veya
 Atık gaz tesisatın dönüĢ yerinden en fazla 0,3 m mesafe olması Ģartı ile yatay tesisata bağlanabilir
veya
 Yandan görünecek Ģekilde atık gaz tesisatın yatay bölümünün dönüĢü yerinden dikey tesisatın en
fazla 1,0 m mesafeye konumlanmalıdır.
Temizleme kapının önünde D-sınıfı bir platform alanı olması gerekmektedir.
 Baca çıkıĢından temizlenmesi mümkün olmayan atık gaz tesisatlarında (üstte) temizleme kapağı
olması gerekmektedir;
o ÇıkıĢın en fazla 5m altında veya
o ÇıkıĢın 15m altında, eğer
 Sıvı veya gaz yakıtlı cihazlar tek hatta (örneğin konut-ticari birim) bağlı ise,
0

 Dikey tesisatta bir kereye mahsus en fazla 30 eğim ile yön değiĢtirmiĢ ise,
 Temizleme kapısı
 Atık gaz tesisatın dikeyinde konumlanmıĢ ve
 Çapı 0,20 metreyi geçmemelidir veya
 Atık gaz tesisatın yatayında en fazla 0,30 metre dikeyinden veya yanda kalma kaydı ile yatay
bölümün dönüĢ yeri ile dikey hattın arasında en fazla 1,0m mesafe olmak üzere konumlandırılmalıdır.
 Dirsek ile dikey tesisatta verilen dönüĢün yarıçapı, tesisatın çapından daha büyük veya eĢ değerde
olmalı veya temizleme için eĢ değer de bir geometriye sahip olmalıdır.
 Gaz yakıcı cihazlarda yakma havası ve atıkgaz tesisatı konsantrik uygulamalarda tesisat uzunluğu
en fazla 4 metre uzunluğunda olan ve pozitif basınç ile çalıĢan tesisatlarda gözle kontrol için bir kapı
yeterlidir. ( eğer atık gaz tesisatı nedeniyle görsel bir kontrol imkânı var ise).
Bu nedenle temizleme kapağının konulamadığı durumlarda, yakıcı cihazın güvenli kullanımı ve uygun
Ģartlarda çalıĢabilmesi için atık gaz tesisatının gerektiğinde temizleme amacıyla temizleme kapağı
sökülebilir olarak yapılması gerekir. Bunun için atık gaz tesisatı üzerinde bulunan sökülebilir kapak
üzerine, gerekli uyarıcı bilgilerini iliĢtirmelidir.
 Yakıcı cihazın güvenli kullanımı için gerekli olan havalandırma kesiti ile kontrol ve temizliği
yapılabilmesi gerekmektedir.
Tablo 2. Duman kanalların temizleme kapakları ile ilgili asgari boyutlar

Tip

*)

Duman Kanalı
Ġç geniĢliği veya çapı [m]

Temizleme kapığının asgari boyutu

Dikdörtgen/oval açıklıklar
Dairesel açıklıklar
EnxYükseklik [m]
Çap [m]
o /u
0,06 den 0,10 kadar
0,04 x 0,07
0,06
2
o /u
0,10 den 0,14 kadar
0,09 x (D /0,09) den D x D kadar
0,1
o /u
0,14 den 0,20 kadar
0,09 x 0,20 veya 0,10 x 0,18
0,14
o /u
0,20 den 0,35 kadar
0,09 x 0,20 veya 0,10 x 0,18
0,18
u
0,35 den 0,50 kadar
0,09 x 0,20 veya 0,10 x 0,18
0,18
o
0,35 dan büyük
0,20 x 0,29 veya 0,24 x 0,24
0,24
u
0,50 dan büyük
0,20 x 0,20
0,2
*)
Tip u = alt temizleme kapağı, Ģayet üstte de bir temizleme kapağı mevcut ise veya baca
çıkıĢından temizlemek mümkün ise
Tip o = diğer temizleme kapağı.
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Yakıcı cihazların güvenli kullanımı ve uygun Ģartlarda çalıĢabilmesi için atık gaz tesisatlarında
gerektiğinde temizleme amacı ile tesisat sökülebilir yapılması gerekebilir. Bunun için gerekli uyarılar
ilgili tesisata iliĢtirilir.
Yatay duman kanallarında temizleme kapıların düzenlenmesi için:
 Temizlemek için sökülmesi kolay olan duman kanalı için temizleme kapısı gerekmemektedir.
 Diğer temizle kapılarında kilit sistemi bulundurması gerekmektedir;
0
o Her 45 den fazla büküm (açı) olan yerlerde ve
o Duman kanalların düz olan kısımlarında

Katı ve sıvı yakıt yakan yakıcı cihazlarda yapılan düzenlemelerde en az 2 metre mesafe ile
düz uygulamada yandan olan uygulamalarda 4 metre mesafe,

Gaz yakıtlı cihazlarda en fazla 4 metre mesafe ile uygulanmalıdır.
 Gaz yakıcı ve pozitif basınçlı cihazların atık gaz tesisatının duman kanallarında (yatay kısmı), tek bir
temizleme kapısı (dikeyde ki alt kısmında olan temizleme kapısı) yeterlidir. Eğer;
o Yataydaki temizleme kapısı en fazla 0,30 metre kadar dikeye uzak ise,
o Temizleme kapağı bağlı olduğu yatay mesafesi 1,5 metreden az ve ikiden fazla dirsek yok ise,
o Atık gaz tesisatın çapı 0,15 metreden büyük değil ise ve
o Dirseklerin dönüĢ yarıçapı, hattın çapından daha büyük veya eĢ değerde ise.
Aksi takdirde ilave bir temizleme kapısı yakıcı cihazın yakınına konulması gerekmektedir. ġayet yakıcı
cihaza temizleme sonrası kalıntıların girmesi sakıncalı ise.
Tablo 3. Bağlantı parçaların temizleme kapıları ile ilgili asgari boyutlar
Bağlantı parçaların Ġç
geniĢliği veya çapı [m]

Temizleme kapağı asgari boyutu
Dairesel açıklıklar
dik dörtgen/oval açıklıklar
Çap [m]
En x Yükseklik [m]
**)

0,06 den 0,10 kadar

0,06 x 0,035

0,06

0,10 den 0,12 kadar

0,075 x 0,045

0,09

0,12 den 0,14 kadar

0,075 x 0,045

0,10

0,14 den 0,15 kadar

0,09 x 0,065

0,10

0,15 den 0,225 kadar

0,09 x 0,065

0,13

0,225 den 0,35 kadar

-

0,13

0,35 den 0,5 kadar
0,20
**)
Sadece sıvı veya gaz yakıtlı yakıcı cihazların bağlantı parçalarında geçerlidir.

Baca temizleyici iĢini yapabilmesi için gerekli olan platform alanı ile ilgili geçerli olan:
 Baca çıkıĢındaki (A-Sınıfı) platform alanı,
o Baca çıkıĢından 1,1 metreden daha aĢağıda olmamalı ve
o En az aĢağıdaki ölçülerde olmalıdır
 ÇıkıĢın üstünde ise 2x13x40 cm veya
 25cm x 40cm olmalıdır.
 Atık gaz tesisatın çıkıĢından 5 metre aĢağısına kadar olan temizleme kapısının (B-sınıfı) platform
alanı,
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o Temizleme kapısının 40 cm. ile 1,40 metre altında bulunması gerekmektedir,
o En az 50 cm. x 50 cm. boyutta olması gerekir,
3
o UlaĢılabilip temizliğin yapılması için en az 1,8m hacminde (en fazla yükseklik ise 1,8 metre) hareket
alanı gerekmektedir ve
o Yapılacak olan odanın ölçüleri en az 60 cm en ve 1,80 metre yüksekliği olan ancak bina içinde
yüksekliği en fazla. 1,5 metreden 1,2 metreye sınırlanabilir.
 Atık gaz tesisatın çıkıĢından 15 metre aĢağısına kadar olan temizleme kapısının (C-sınıfı) platform
alanı,
o Temizleme kapısının 40 cm ile 1,40 metre altında bulunması gerekmektedir,
o En az 50cm x 50cm boyutta olması gerekir,
3
o UlaĢılabilip temizliğin yapılması için en az 1,8m hacminde (en fazla yükseklik ise 1,8m) hareket
alanı gerekmektedir ve
o Yapılacak olan odanın ölçüleri en az 60 cm en ve 1,80 metre yüksekliği olmalıdır.
 Atık gaz tesisatın aĢağıdaki çıkıĢında olan temizleme kapısının (D-sınıfı) platform alanı,
o Temizleme kapısının 40 cm ile 1,40 metre altında bulunması gerekmektedir,
o En az 50cm x 50cm boyutta olması gerekir,
o ÇalıĢılması için yeterli hareket alanı olması gerekli ve
o Yapılacak olan odanın ölçüleri en az 60cm en ve 1,80 metre yüksekliği olan ancak bina içinde
yüksekliği en fazla 1,5 metreden 1,2 metreye sınırlanabilir.

ġekil 4. Platform alanlarının konumları
B sınıfı (atık gaz çıkıĢın 5 metre altına kadar olan) ve C sınıfı (atık gaz çıkıĢın 15 metre altına kadar
olan) platform alanlar için Ģu geometrik Ģartlar geçerlidir temizleme kapının büyüklüğü için:

Bacalar Semineri Bildirisi

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

____________________ 2591 _______

Bu durumda:
d1
toplam duvar kalınlığı [cm]
d2
temizleme kapının iç uzunluk mesafesi [cm]
DRa
temizleme kapının dıĢındaki hidrolik çapı [cm];
DRi
temizleme kapının iç kısmındaki hidrolik çapı [cm];
l
dıĢtaki kısmın iç ile içteki temizleme kapı arasındaki
mesafe [cm]
ġekil 5. Temizleme Kapağı Boyutları

9- Bakım ve Periyodik Kontrol[7]
9.1. Temizleme Ve Kontrollü Mecburi Olan Cihazlar
a) AĢağıdaki cihazlar temizlenme ve kontrol edilme mecburiyetindedirler:
1. Atıkgaz tesisatları,
2. Yakıcı cihazların yanma ünitesi,
3. Tütsü cihazları,
4. Hava Atıkgaz Sistemleri
(b) Sıvı ve gazlı yakıtlar ile çalıĢan yakıcı cihazlarda, Kojenerasyon ünitelerinde, ısı pompaları ve içten
yanmalı motorlarda, karbonmonoksit miktarı 1.000 ppm üzerine çıkmamalıdır.
Bu değerin üstüne çıkıldığı tespit edildiği takdirde, tehlike oluĢturan cihazdaki yeri en geç altı hafta
içerisinde tekrar kontrol edilmelidir. Karbonmonoksit ölçümü aĢağıdaki durumlarda gerekmemektedir.
1.
Gaz ile ısıtılan kurutucu,
2.
Gaz yakıtlı fansız çalıĢan, yanma havasını dıĢ ortamdan alan, atık gazı dıĢ ortama atan ve
çıkıĢı zeminden 3 metreden fazla yüksekte, kapı ve havalandırma tesisatlarından 1metreden fazla
uzaklıkta bulunan,
3.
Sabit güç sistemleri (Acil Durum Jeneratörleri).
Ölçümler uygun cihazlar ile yapılmalıdır. Ölçüm cihazları yeterlilik testinden geçmesi durumunda
uygun olarak kabul edilecektir. Kullanılan ölçüm cihazları yılda bir akredite laboratuvarlarda kalibre
ettirilirler.
(c) Temizleme ve kontrollü mecburiyetinden muaf olanlar:
1. 9.1.(a) maddesine göre sürekli olarak kapatılmıĢ olan cihazlar, Ģayet bağlantı noktasında yakıcı
cihazlar için atık gaz tesisatın yanmaz malzemeden oluĢan sızdırmaz bağlantısı var ise; yangın
dayanım süresi dikkate alınması durumunda gaz yakıtlı cihazların hatları sürekli olarak kapatıldıysa ve
süresiz olarak kapatıldığına dair yetkili baca kontrol personeline yazılı veya elektronik ortamda bildiri
yapıldıysa,
2
2. Serbest duran atık gaz tesisatın dikey kısmın iç yüzeyin zemin kısmı 10.000 cm den fazla ise,
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3. Katı veya sıvı yakıtlı bireysel ısınmada kullanılan kat kaloriferleri veya ocaklar ile odalarda veya
yaĢam mahallerinde serbest bulunan sökülebilir bağlantı parçaları varsa ve dikey bacaya zemininden
bağlanmadıysa,
4. 9.1.(c).1 maddesine göre sürekli olarak kapatılmıĢ gaz tesisatları ve cihazlar ; açık Ģömineler hariç
5. Kojenerasyon üniteleri, Kompresörlü ısı pompası ve sabit olan içten yanmalı motorlardaki atık gaz
tesisatın kaynak ile kapatılması,
6. Gaz ile ısıtılan 6 KW aĢmayacak evsel – çamaĢır kurutucusu,
7. Kaynatma ve mayalama dolapları
(d) Temizleme ve kontrol sayısı Bölüm 9.2‘ye göre yapılmalıdır. Cihazlarda farklı temizleme veya
kontrol Ģartları mevcut ise asgari karar ne ise yerine getirilmelidir. Tek bacaya çoklu bağlantı
durumlarda (birden fazla bağlantı) bağlanan cihazlara göre en sık kontrol edilmesi gereken hangisi ise
ona göre o sıklıklar ile tüm sistem kontrol edilmelidir. Bölüm 9.1 (c)‘ye göre son kontrol süresi
içerisinde yapılmadıysa veya kullanılmadıysa devreye almadan önce kontrol edilmeli ve gerekirse
temizlenmelidir.
(e) Özel durumlarda yetkili baca kontrol personeli tarafından yazılı olarak talep gelmesi durumunda
yetkili kurum Bölüm 9.2‘de belirtilen temizleme veya kontrol sayısını, kullanım ve yangın güvencesi
açısından gerek duyuyor ise arttırabilir.
(f) Özel durumlarda yetkili kurum mülk sahibinin baĢvurusu üzerine ve yetkili baca kontrol personelinin
görüĢü sonucunda cihazın temizlik veya kontrol için Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğine göre
uygun olmasına rağmen yönetmelikten ayrı olarak kullanım ve yangın güvencesini özel koruma
tertibatı veya farklı önlemler veya yeni bir düzenleme getirebilir.
(g) Satır e ve f de geçen görevlerden sorumlu olan kurum itfaiyelerdir.
(h) Yapılarda alınan önlemlerde, özellikle sızdırmaz pencereler, dıĢ kapılar veya pencere ve kapıların
sızdırmaz yapılması durumunda değiĢecek olan cihazın veya atık gaz tesisatın ön görülüyor ise baca
kontrol personeli tarafından iĢin tamamlanması sonucunda cihazın yanma hava temini ve atık gazın
atılması ile ilgili yönetmeliğe uygun olup olmadığına dahil kontrol ettirilmesi gerekmektedir.
9.2- Temizleme Ve Kontrol Sayısı

Cihaz ve cihazın kullanımı
1 Katı Yakıtlar
1.1 Bütün yıl boyunca sürekli olarak kullanılan yakıcı cihazlar
ve tütsüleme cihazları
1.2 Normal ısınma süresince sürekli olarak kullanılan ısıtma
cihazları
1.3 Odun ve odun peleti ile ısıtan cihazlar
1.4 BirleĢik ısı güç sistemleri
1.5 Sürekli olmasa da belirli aralıklarla kullanılan yakıcı
cihazlar ve tütsüleme cihazları
1.6 Belirli aralıklarla kullanılan yakıcı cihazlar ve tütsü
cihazları
1.7 Yanma kalitesinin emniyetini düzenleyen tertibatı ile
yakıcı cihazlar (örnek: CO-Sensörü)
1.8 Gerekli yanma havası ve kirli hava tesisatı
1.9 Kullanıma hazır fakat sürekli olarak kullanılmayan
cihazlar

Takvim yılı
içerisinde
temizleme sayısı

Kontrol edilme
sayısı

4
3
2
2
2
1
1
Bir takvim yılı
içerisinde bir kez
Bir takvim yılı
içerisinde bir kez
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Takvim yılı
içerisinde
temizleme sayısı

Cihaz ve cihazın kullanımı
2 Sıvı Yakıtlar
2.1 Sürekli olarak kullanılan yakıcı cihazlar
2.2 Sürekli kullanılmaya amasık sık kullanılan yakıcı
cihazlar
2.3 Arada bir kullanılan yakıcı cihazlar
2.4 2.1 ve 2.3 arasındaki cihazların yakma havası ve atıkgaz
tesisatları
2.5 Kullanıma hazır fakat sürekli olarak kullanılmayan
cihazlar
2.6 BirleĢik ısı güç sistemleri, ısı pompası, gaz motoru ve
Yakıt hücreli ısıtıcı cihaz
2.7 DüĢük kükürt oranlı yakıt yakan cihazlar ile fueloil yakıtlı
cihazlar veya eĢdeğer kalitede olan hafif fueloil ile yakma
havasını ortamda temin eden yoğuĢmalı pozitif basınçlı
veya yakma havasını dıĢ ortamdan temin eden cihazlar
ise
2.8 DüĢük kükürt oranı ile madde 2.6‘ya göre çalıĢan veya
farklı hafif olan fueloil ile aynı kalitede yakıtla çalıĢtırılan
cihazlar
2.9 Yanma prosesi sürekli olarak kendini kalibre eden
regülasyon ile madde 2.6 göre çalıĢan tesisler

3
2
1
Bir takvim yılı
içerisinde bir kez
Bir takvim yılı
içerisinde bir kez
Bir takvim yılı
içerisinde bir kez
Ġki takvim yılı
içerisinde bir kez

Ġki takvim yılı
içerisinde bir kez
Üç takvim yılı
içerisinde bir kez
Üç takvim yılı
içerisinde bir kez

2.10 Sabit güç sistemi (acil durum jeneratörü

Cihaz ve cihazın kullanımı
3

Kontrol edilme
sayısı

Takvim yılı
içerisinde
temizleme sayısı

Kontrol edilme
sayısı

Gaz Yakıtlar

3.1 Ortam havası ile bağımlı yakıt cihazları
3.2 Ortam havasından bağımsız yakıt cihazları
3.3 Ortam havası ile bağımlı pozitif tasarlanmıĢ atık gaz
sisteme bağlı yoğuĢmalı yakıcı cihaz
3.4 BirleĢik ısı gücü sistemleri, ısı pompaları, gaz
motorları ve Yakıt hücreli ısıtıcı cihaz
3.5 Yanma prosesi sürekli olarak kendini kalibre eden
regülasyon ile numara 3.2 veya 3.3 göre çalıĢan
tesisat

Bir takvim yılı
içerisinde bir kez
Ġki takvim yılı
içerisinde bir kez
Ġki takvim yılı
içerisinde bir kez
Ġki takvim yılı
içerisinde bir kez
Üç takvim yılı
içerisinde bir kez

SONUÇ
Mekanik tesisatı, yakıcı cihaz ve bacalar sistemin bir bütünü oluĢturmaktadır. Baca bu sistemin en
küçük birimi ancak fark edilmese de enerjinin verimli kullanımı, insan sağlığı ve güvenliği açısından en
önemli parçasıdır. HazırlanmıĢ olan bu yönetmelik, yapı denetim önde gelmek üzere sektörde çalıĢan
tüm mimar, mühendis, tekniker vs.. öncelikle insan sağlığı açısından dikkate alınıp uygulanması
gerekmektedir. Ancak yakıcı sistemlerin ve bu sistemin önemli bir parçası olan bacaların doğru
planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi sonucunda ülkemizde yüzlerce karbonmonoksit
kaynaklı ölümleri önlemek için ciddi bir adım atmıĢ oluruz.
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ATIK GAZIN DIġ CEPHEDEN ATILMASI ĠLE KARġILAġILAN
SORUNLAR
Muammer AKGÜN

ÖZET
Ülkemizin ısıtma için kullanmıĢ olduğu yakıt nedeni ile dıĢa bağımlı olmasından dolayı yakıtın
tasarruflu ve bilinçli tüketilmesi gerekmektedir. Doğru kullanım konusunda tüketicilerin
bilinçlendirilmesi ve tasarruf tedbirlerinin uygulanması gerekmektedir.
Yıllardır uygulanan yanlıĢ enerji politikaları sonucu oluĢan fazla yakıt tüketimi ve bununla birlikte
oluĢan ciddi enerji kaybının farkında olunmamıĢtır. Bunun için yapılarda enerji israfını önlemek asıl
hedefimiz olmalıdır ve yapının ısıtma tekniğine ve bunun teknik kurallarına, insan ve çevre sağlığına
zarar vermeyecek Ģekilde kuralına uygun biçimde yapılmalıdır. Ancak bu Ģekilde yapılacak
uygulamalarla insanların zehirlenmesi ve sağlığına zarar gelmesi önlenebilir.
YoğuĢmalı cihazlar yakıt tasarrufu amacıyla bir sistem olarak piyasaya sürülmüĢtür. Ülkemizde ise Ctipi cihazlar çok farklı algılanmaktadır. Özellikle geçmiĢten günümüze kadar uygunsuz bacaların
yapılması, özellikle de bacalı cihazların atık gazlarının tuğla bacalardan atmosfere ulaĢtırılmaya
çalıĢması yanında bireysel ısıtma yaptığımız C-tipi cihazların bina cephesinden tahliyesi çözümmüĢ
gibi görünse de atık gazın yapılardan ve yaĢam mahallerinden uzaklaĢtırılamaması gibi olumsuz
sonuçları beraberinde getirmektedir.
Bu çalıĢmada bireysel ısıtmanın artması ile birlikte atık gazın dıĢ cepheden atılması ve sonucunda
oluĢan sorunlar ile yapılan yanlıĢ uygulamalar anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: C-tipi cihazlar, Karbonmonoksit, Atık gaz.

ABSTRACT
The reason of Turkey being dependent to other countries about heating, forces users to consume the
fuel conscious. Therefore, it is important to raise citizens‟ awareness and to take measure about the
consumption.
For years, people were not aware of the fact that the energy policies that had been used have caused
over-dose fuel usage and a huge amount of energy loss. Preventing these energy losses in buildings
should be the first aim of us. Also, these preventions should be done in a way that will be appropriate
to the rules and will not cause any problems to the people‟s of environment‟s health. Only with the
precautions that will be done in these ways would prevent the problems that can harm people‟s or
environment‟s health.
Condensing devices are released to be able to economise fuel in Europe. In Turkey, the C-type
devices is very different. Even if, the production of unsuitable chimneys and discharge of C-type
devices from the wall seem as a solution; it ends up with some circumstances such as not being able
to send away the waste gases from the buildings.
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In this paper, the circumstances that are occured because of the discharge of waste gases from wall
which has increased with the increase of individual heating is going to be explained.
Key Words: C-type devices, Carbonmonoxide, Waste gas.

1. GĠRĠġ
Günümüzde hem ısıtmada kullanılan yakıt türü hem de ısıtma sistemleri ve cihazlar değiĢiklik
göstermektedir. Ülkemizde ısıtmada kullanılan odun, kömür, motorin gibi yakıtlar yerini birçok Ģehirde,
binalarda depolama gereksinimi olmayan, kullanımı kolay ve temiz fosil yakıt olan doğal gaza
bırakmıĢtır. Doğal gazın çevreci, kullanımının kolay olması, verimli bir yakıt olması nedeniyle ısınma
amaçlı kullanımı hızla yaygınlaĢtırmaktadır.
Ülkemizde eski binalarda baca olmaması, var olan bacaların da standartlara uygun olmayıp hatalı
ve/veya yetersiz olması nedeniyle, genellikle de mevcut pek çok tuğla bacanın da atık gazı sızdırması
nedeniyle bağımsız bölümlerin ısıtılmasında, bacaya bağlanmadan kullanımına izin verilen C tipi
denge bacalı (hermetik) yakıcı cihazların tercih edildiği görülmektedir. Bununla birlikte, bacaya
gereksinim duyulmadığı için üretim maliyetinin düĢmesi nedeniyle yeni yapılan konutlarda da ısıtma
sistemleri bu aygıtlara göre planlanmakta ve pek çok Ģehirde belediyelerin imar yönetmeliğinde
olmadığı için bağımsız ısıtma sistemleri için ayrıca bir baca yapılmamaktadır. Ülkemizde son yıllarda
binaların ısıtılmasında doğal gazın yakıt olarak yaygınlaĢmasından sonra, konutlarda bağımsız
ısıtmada C tipi denge bacalı yakıcı cihazların kullanılması hız kazanmıĢtır.

ġekil 1. C tipi denge bacalı (hermetik) aygıtların atık gaz çıkıĢlarının dıĢ cephede düzenlenmesi
Ülkemizdeki konutlarda C tipi denge bacalı (hermetik) cihazların atık gaz çıkıĢının dıĢ duvarlarda,
duvar boĢluklarında ve balkonlarda düzenlendiği görülmektedir (ġekil 1). C tipi denge bacalı yakıcı
cihazlardan çıkan atık gazların içinde karbondioksit (CO2) ve azotdioksit (NO2) gibi gazların olması,
binayı kullanan kiĢiler açısından bu düzenlemeleri önemli kılmaktadır. Atık gazların cephedeki duvar
boĢluklarından yapı içine girerek iç ortamda insan sağlığı açısından tehlikeli ortamlar oluĢturması söz
konusu olabilir. Özellikle de uzun zaman enfekte olma durumunda kanser vakalarında artıĢ
gözlenecektir. Bu nedenle, dıĢ ortama atılmaya çalıĢılan atık gazların atıldığı noktaların kapı,
pencere, balkon ya da havalandırma boĢluklarından uzaklığı, cephedeki yeri ve konumu önem
kazanmaktadır.
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Bu çalıĢmada, C tipi denge bacalı (hermetik) aygıtların atık gaz çıkıĢının dıĢ duvarlarda
düzenlenmesiyle ilgili kuralların neler olduğunun belirleyen yayınlar incelenmiĢtir.

2. ÜLKEMĠZDE KULLANILAN DOĞAL GAZ YAKAN YAKICI CĠHAZLAR
Ülkemizde konut binalarında ısıtma, odun, kömür gibi yakıtların kullanıldığı sobalı ısıtma sistemleri
dıĢında, bina ve toplu yapılarda ortak ısıtma (merkezi ısıtma ve bölgesel ısıtma) ya da bağımsız bölüm
ölçeğinde bağımsız ısıtma (bireysel ısıtma) ile gerçekleĢtirilmektedir. Son yıllarda Binalarda Enerji
2
Performansı Yönetmeliğinde ifade edilen 2000 m yerleĢim alanı ve üzerinde ortak ısıtma ön
görülmesine rağmen toplu konut uygulamaları da dâhil olmak üzere, konutlarda bağımsız ısıtma
sisteminin yaygınlaĢtığı görülmektedir. Isıtma sisteminin yaygınlaĢma nedeninin hem kullanıcıların
kendi istekleri doğrultusunda ısıtma imkânı sağlaması hem de ortak ısıtma sisteminin binada
kurulmaması (kazan, tesisat vb.) nedeniyle yapı üretim maliyetinin azalması Ģeklinde açıklanabilir .
Ülkemizde kullanılan yakıcı cihazları sınıflarsak;
• A tipi cihazlar (bacasız cihazlar), yanma için gerekli olan havayı kuruldukları ortamdan alan, atık gaz
tesisatı olmayan ve yanma ürünlerini bulundukları ortama veren,
• B tipi cihazlar (bacalı cihazlar), yanma için gerekli olan havayı monte edildikleri ortamdan alan, açık
yanma odalı, yanma ürünlerini uygun bir atık gaz tesisatı ve uygun bir baca ile dıĢ ortama veren,
• B1 tipi cihazlar (vantilatörlü-bacalı cihazlar), yanma için gerekli olan havayı kuruldukları ortamdan
alan, açık yanma odalı, yanma ürünlerini bir fan yardımı ve özel atık gaz bileĢenleri aracılığıyla
doğrudan ya da atık gaz bağlantı bileĢenleri ve uygun bir baca ile dıĢ ortama veren, havalandırma
gereksinimi bakımından B tipi aygıtlar ile aynı grupta değerlendirilen,
• C tipi denge bacalı (hermetik) cihazlar, yanma için gerekli olan havayı kuruldukları ortamdan
bağımsız olarak özel hava bağlantısı ile dıĢ ortamdan alan, kapalı yanma odalı, yanma ürünlerini özel
atık gaz bileĢenleri ile dıĢ ortama veren ve havalandırmaları bulundukları ortamdan bağımsız olan
(ġekil 2.),
• YoğunlaĢtırmalı cihazlar, kullanma ve ısıtma sıcak suyunu ısıtmak için kullandıkları gazın yanma
sonucu oluĢan ısısı dıĢında atık gazın içindeki su buharını yoğunlaĢtırarak, buharın yoğuĢma gizli
ısısından da yararlanan ve genellikle C tipi denge bacalı olarak üretilen yüksek yanma verimli,
cihazlardır [1].

ġekil 2. C Tipi Denge Bacalı Aygıtın ÇalıĢma Ġlkesi
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3. C TĠPĠ DENGE BACALI CĠHAZLARIN KULLANIMI[2, 3, 4, 5, 6]
3.1 C Tipi Denge Bacalı Cihazlarda OluĢan Atık Gazlar
Atık gaz, yakıtın yakılması sonucu oluĢan, faydalı ısısından yararlanılması ve geri kazanılması
mümkün olmayan gazlar Ģeklinde tanımlanabilir. Bu gazların insan sağlığı için son derece zararlı ve
tehlikeli olduğu bilinmektedir[1].
Renksiz, kokusuz ve havadan hafif bir gaz olan doğal gaz; metan, etan, propan ve bütan gibi hafif
moleküler ağırlıklı hidrokarbonlardan oluĢan bir karıĢımdır. Ġçeriğinde az miktarda karbondioksit (CO 2),
azot (N), helyum (He) ve hidrojensülfür (H2S) de bulunur. Kokusuz olduğu için kaçakların fark
edilebilmesi amacıyla özel olarak kokulandırılır [2, 3, 4]. Doğal gazın yanması durumunda su buharı ile
birlikte atık gaz olarak karbondioksit ve azot oksitler (NOX) oluĢmaktadır [2].
Renksiz ve kokusuz olan karbondioksitin yüksek yoğunluğunun beyin hücrelerini uyuĢturduğu, düĢük
yoğunluğunun ise nefes alma zorluğuna neden olduğu bilinmektedir [5]. Bacalar, ısıtıcılar, insan
nefesi, sigara dumanı gibi kaynaklarda bulunan bu gaz, genel olarak uyuĢukluk, baĢ dönmesi, baĢ
ağrısı, mide bulantısı, nefes darlığı gibi sonuçlarla insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir [6].
Ayrıca, atmosferde karbondioksitin sürekli olarak artması ile güneĢten kaynaklanan uzun dalga
boyuna sahip radyasyonun tekrar uzaya yansıması engellenmekte ve yeryüzünün sıcaklığı sürekli
olarak yükselmekte, bu da iklim değiĢikliklerine neden olabilmektedir.
Pek çoğu kokusuz ve renksiz olan ve uyuĢturucu gaz olarak da bilinen azot oksitler ise, tüm fosil
yakıtların yanması sonucu ortama verilmektedir [2]. Çok yavaĢ reaksiyon gösteren azot, havada beĢte
dört oranında bulunan, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir elementtir. Yanma olayına katılmayan bu
element, belli sıcaklıklarda oksijen (O2) ile birleĢerek azot dioksit (NO 2)‟i oluĢturur [5]. Gerek
atmosferdeki yoğunluğu gerekse özelliği nedeni ile insan sağlığına en fazla olumsuz etki yapan azot
bileĢiği azot dioksittir. Özellikle otomobil egzozu, gazlı ocaklar, bacalar, ısıtıcılar, sobalar, sigara
dumanı gibi kaynaklarda bulunan bu gaz, genel olarak gözlerde, burunda ve boğazda yanma, öksürük
gibi sonuçlarla insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir [6].
Karbondioksit ve azot oksitlerin yanı sıra doğal gazda tam yanmanın oluĢmaması sonucu yüksek
zehirleyici özelliğe sahip karbonmonoksit (CO) gazı da oluĢmaktadır. Renksiz ve kokusuz bir gaz olup
baĢlangıç aĢamasında hissedilmeyen karbonmonoksit, solunum durumunda hayati önem taĢıyan
kandaki oksijeni bloke ederek ani bayılmalara neden olabilmektedir [5]. Ayrıca karbonmonoksitin insan
sağlığı üzerinde baĢ ağrısı, yorgunluk, koordinasyon zayıflığı, performans düĢmesi, nefes darlığı, baĢ
dönmesi, bulanık görme, kusma, düzensiz kalp atıĢı, ĢaĢkınlık, koma gibi olumsuz etkileri olduğu
bilinmektedir [6].
3.2 C Tipi Denge Bacalı Aygıtların Atık Gaz ÇıkıĢının DıĢ Duvarlarda Düzenlenmesi
C tipi denge bacalı (hermetik) cihazların atık gaz borusu çıkıĢ ağzının dıĢ duvarlarda düzenlenmesi ile
ilgili kuralların neler olduğunun belirlenmesi için, bu aygıtlarla ilgili kuralları belirleyen Türk Standartları
Enstitüsü tarafından yayımlanan “Doğal Gaz – Bina Ġç Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kuralları”
baĢlıklı standart (TS 7363), “BirleĢik Isıtma Aygıtları (Kombi) Gaz Yakan, Atmosferik Brülörlü - Anma
Isı Gücü 70 KW‟ı Geçmeyen - Montaj Kuralları” baĢlıklı standart (TS 12514) ve ilgili standartlarla
birlikte, Ġstanbul Ġmar Yönetmeliği ile Makina Mühendisleri Odası tarafından yayımlanan “Gaz Tesisatı
Proje Hazırlama Teknik Esasları” ve „‟Doğal Gaz Ġç Tesisatı‟‟ baĢlıklı yayınlar incelenmiĢtir.
3.2.1 TS 7363’de Yer Alan C Tipi Denge Bacalı Aygıtların Atık Gaz ÇıkıĢının DıĢ Duvarlarda
Düzenlenmesi ile Ġlgili Kurallar [8]
04 Aralık 2008 tarihinde Mühendislik Hizmetleri Ġhtisas Grubu tarafından revize edilen TS 7363, doğal
gaz dağıtım Ģebekelerinden beslenen ve bina ya da arsa içine yerleĢtirilen gaz aygıtlarına ait proje ve
ayrıntıların düzenlenmesi ve uygulanması kurallarına yöneliktir. Bu standart, doğal gaz dağıtım
Ģebekesinden beslenen ve bina ve/ya da arsa içine kurulan, doğal gaz cihazlarına, bu cihazları
besleyen gaz tesisatına, yanma sonucu oluĢan atık gazlara ait duman bacası ve kanallarına ait proje
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ve ayrıntılarının düzenlenmesi, yerleĢtirilmesi ile doğal gaz tesisatı denendikten sonra iĢletmeye
alınması ve iç tesisatta oluĢması olası gaz kaçakları durumunda uyulması gereken kuralları
kapsamaktadır.
Standartta denge bacalı aygıtların yerleĢtirilmesi ile ilgili ölçüler, hem doğal çekiĢ hem de cebri çekiĢ
için ayrı ayrı verilmektedir. Ayrıca, aygıt üreticisinin tesisat yönergesinde özel yerleĢtirme boyutları
verilmediğinde, bu standartta verilen boyutların esas alınması gerektiği belirtilmektedir. C tipi denge
bacalı cihazların atık gaz boru çıkıĢının dıĢ duvarlarda düzenlenmesi ile ilgili kurallar TS 7363‟de Ģu
Ģekilde yer almaktadır;
Atık gaz tesisatı gaz çıkıĢ yeri Ģartları, boru ağzının çeĢitli formlara göre konumları C tipi cihazların TS
12514 standardında tarif edilen Ģartlar esas alınarak belirlenmelidir. YoğuĢmalı cihazların atık gaz
bağlantıları, atık gaz tesisatı malzemesi, yoğuĢma sıvısının atılması ve cihazların devreye alınması TS
12514 standardına uygun olarak yapılmalıdır.
3.2.2 TS 12514’de Yer Alan C Tipi Denge Bacalı Aygıtların Atık Gaz ÇıkıĢının DıĢ Duvarlarda
Düzenlenmesi ile Ġlgili Kurallar [1]
TS 12514, Türk Standartları Enstitüsü‟nün Makina Hazırlık Grubu‟na bağlı Tesisat ve Basınçlı Kaplar
Özel Daimi Komitesi‟nce hazırlanmıĢ ve TSE Teknik Kurulu‟nun 15 Aralık 1998 tarihli toplantısında
kabul edilerek yayımlanmıĢtır.
Bu standart, doğal gaz ya da sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı (LPG) ile çalıĢan, anma ısı gücü 70 kW‟a kadar
olan, birleĢik ısıtma aygıtlarının montajı yapılacak yerdeki havalandırma, atık gaz, gaz tesisatı, su
tesisatı ve hava bağlantısı kurallarına yönelik olup; doğal gaz ya da LPG ile çalıĢan, anma ısıl gücü
70kW‟ı aĢmayan birleĢik ısıtma aygıtlarının montaj kurallarını kapsamaktadır. TS 12514‟de yer alan C
tipi denge bacalı aygıtlar için atık gaz borusu çıkıĢının dıĢ duvarlarda düzenlenmesi ile ilgili kurallar
aĢağıda özetlenmiĢtir.
Atık gazı bir vantilâtör yardımıyla dıĢ ortama atan C tipi aygıtlar, kuruldukları odanın hacmi ve bu
hacmin havalandırma biçimine bağlı olmaksızın, dıĢarıya bağlantılı duvara ya da kurulum yerinin iç
duvarına takılabilmektedir.
C tipi cihazların atık gaz borusu çıkıĢ ağızlarının çıkıĢının yapılamayacağı yerler aĢağıda sıralanmıĢtır;
− Geçit ve koridorlar,
− Dar saçak aralıkları,
− Binaların havalandırma ve aydınlık boĢlukları,
− Balkonlar (açık veya kapalı),
− Asansör boĢlukları,
− Atık gaz çıkıĢını önemli ölçüde engelleyen çıkıntılı yapı kısımlarının altları,
− Ġçinde kolay yanan madde veya patlama yapabilen madde iĢlenen, depolanan, imal edilen yahut
bulunabilen, yanabilen sıvıların bulunduğu yerler.
Atık gaz tesisatı boru çıkıĢ ağzı, yanabilen malzemelerden ve çıkıntılı binaların yanlarına ve altlarına
göre en az 50 cm, üst kısımlarına göre en az 50 cm, karĢısında yanabilen malzemelerden bina
kısımlarına göre en az 1 m mesafede olmalıdır. Arka kısmındaki yapı elemanları yanmayan
malzemeden yapılmıĢ ve aleve karĢı korunmuĢ ise, yanabilen malzemeden çıkıntılı bina kısımları için
yukarıya göre 50 cm mesafe yeterlidir (ġekil 3 -4).
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ġekil 4. C Tipi Cihazların Atık Gaz ÇıkıĢ
Ağızlarının Çatıya Olan Mesafesi

Ayrıca, bu standartta atık gaz borusu çıkıĢının dıĢ duvarlardaki çıkıĢ yeri ölçüleri de yer almaktadır.
Atık gaz tesisatı boru çıkıĢının alt kenarı zeminden en az 30 cm, geçit alanlarındaki zeminden ise en
az 200 cm yükseklikte, yanmayan malzemeden yapılmıĢ ve darbelere karĢı korunmuĢ olmalıdır. Atık
gaz çıkıĢları, karĢısındaki yanabilen malzemelerden oluĢmuĢ bina bölümlerine en az 100 cm uzaklıkta
olmalı ve taĢıt trafiğine açık cephelerde ise, hasar tehlikesine (aracın çarpması, vb.) karĢı gerekli
güvenlik önlemleri alınmalıdır.

ġekil 5. C Tipi Cihazların Atık
Gaz ÇıkıĢ Ağızlarının Zeminden
Yüksekliği

ġekil 6. C Tipi Cihazların Atık Gaz ÇıkıĢ Ağızlarının Ġnsanların
Geçtiği Yerler ve Trafiğin Olduğu Sokaklara Verilmesi

Bu tip aygıtların atık gaz tesisatı, yakıt pompaları ve yakıt depolarından en az 500 cm yatay uzaklıkta
olmalıdır. Ancak atık gaz boru çıkıĢı zeminden en az 300 cm yukarıda olursa bu uzaklık daha da
azaltılabilir.
Bina Ön Cephesindeki Atık Gaz Boru ÇıkıĢ Ağızları (C Tipi Fansız Cihazlar)
“C” tipi fansız cihazların (hermetik kombi-hermetik Ģofben - hermetik soba) bina ön cephelerindeki atık
gaz tesisatı boru ağızları arasında yukarıya doğru en az 2,50 metre uzaklık olmalıdır. Ayrıca bu
cihazların atık gaz çıkıĢ ağzı üst kenarı cihaz pencere altına monte edilmiĢ ise pencere alt kenarının
30 cm altında olmalıdır.
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Zemin Seviyesinin Altındaki Atık Gaz Boru ÇıkıĢ Ağızları
Zemin seviyesinin altındaki (örneğin bodrum katlarında) “C” tipi cihazlar, yalnız her cihazın yanma
havası ve atık gaz boru hatları kendine ait kanallara (örneğin; Kuranglez) açılıyorsa, tesis edilebilir.
Kanalların en kesit alanları en az;
 Anma ısıl gücü 14 kW‟a kadar olan cihazlarda; 0,50 m²
 Anma ısıl gücü 14 kW‟dan fazla olan cihazlarda: 0,75 m² olmalıdır.
 Kanalın küçük kenar boyutu en az 0,50 metre olmalıdır.
Yanma havası ve atık gaz boru hatlarının çıkıĢ ağızları, boru alt kısmından ölçülmek üzere;
 Kanal tabanının 0,30 metre üstünde,
 Anma ısıl gücü 14 kW‟a kadar olan cihazlarda, kanal çıkıĢ ağzının 4,00 metre altında,
 Yanma havası ve atık gaz boru çıkıĢ ağzı, anma gücü 14 kW‟dan fazla olan cihazlarda kanal çıkıĢ
ağzının 1,7 metre altında açılmalıdır. Kanal bir ızgara ile örtüldüğü takdirde, bunun serbest en kesit
alanı, en az gerekli en kesit alanının % 70‟i kadar olmalıdır. Kanal, tesis odası veya diğer odalar ile
açılabilen bir pencere veya havalandırma deliği üzerinden bağlantılı olmamalıdır.
Atık Gaz Boru ÇıkıĢ Ağızlarının Çatı Üzerinden DıĢarıya Çıkarılması
“C” tipi cihazlarda, cihaz anma ısıl gücü 50 kW‟dan fazla değilse, yanma havası ve atık gaz boru çıkıĢ
ağızları çatı üzerinden en az 0,40 m yüksekte olmalıdır. (DüĢey ve yatay çıkıĢ ağızları ile ilgili örnekler
ġekil 10‟da gösterilmiĢtir). “C” tipi cihazlarda yatay çıkıĢ ağızları, cihaza yağmur suyu vb. girmemesi
için dıĢ tarafta aĢağıya doğru % 1-2 eğimli monte edilmelidir.
Yanabilen malzemeden yapılmıĢ çatılardaki atık gaz boru çıkıĢ ağızları için Madde 1.2.4.3.1‟deki
Ģartlar geçerlidir.
Benzin Ġstasyonlarındaki Atık Gaz Boru ÇıkıĢ Ağızları
“C” tipi cihazların atık gaz tesisatı yakıt pompaları ve yakıt depolarından en az 5 metre yatay uzaklıkta
olmalıdır. Atık gaz boru çıkıĢ ağızları zeminden en az 3 metre yukarıda olursa bu mesafe daha az
olabilir. Ağızlar yakıt pompası ucundaki vananın etki alanı dıĢında olmalıdır.
Boru ÇıkıĢ Ağızlarının Havalandırma Deliklerine Mesafesi
“C” tipi cihazların atık gaz tesisatı boru çıkıĢ ağzı civarında bir havalandırma deliği mevcut ise, bu delik
ile boru çıkıĢ ağzı arasındaki mesafe yatayda (solu veya sağı) en az 2,5 metre, düĢeyde yukarı doğru
en az 5 metre olmalıdır.
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ġekil 7. C Tipi Cihazların Çatıdan DüĢey ve Yatay Atık Gaz Boru ÇıkıĢ Ağızlarına Ait
Örnekler
“C” Tipi Cihazların Atık Gaz Tesisatları Boru ÇıkıĢ Ağızlarının Binadaki DıĢa Açılabilen Pencere ve
Kapılardan Olan Mesafesi
Bu madde kombi tesisatı yapılacak yeni inĢa edilen binalarda uygulanır.
C tipi cihazların atık gaz tesisatları boru çıkıĢ ağızlarının, binaların pencere, balkon ve kapılarından
mesafelerinin tayini için Çizelge 2 ve bu çizelge ile ilgili ġekil 8 kullanılır. Bu konu ile ilgili örnekler ġekil
9 ile ġekil 15 arasında verilmiĢtir.
ġekillerde binaların cephe biçimleri;
 Düz cephe,
 Öne çıkıntılı cephe (konsol),
 KöĢeli,
 Balkonlu,
olarak alınmıĢtır.
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ġekil 8. Atık Gaz Boru Ağızlarının DüĢey Mesafesi (m)
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ÇĠZELGE 2. C Tipi Cihazların Atık Gaz Tesisatı Boru Ağızlarının Bina Cephe Formuna Göre
Konumları.
Sütu
n
Satır

1

2

3

4

Alt alta bulunan atık gaz
boru çıkıĢ ağızlarının
mesafesi

Min. uzaklık (mesafe) açılabilen
pencere, kapı veya çapraz
cepheye uzakık (e-f)

Uygulama
örneği
Ģekil no
9

Özelliklerine göre
Cephe formu
1

Düz cephe

Tek atık gaz boru çıkıĢ ağzı

a= 0,5

b=1,0(1)

c=5,0

2

Çıkıntılı cephe

Tek atık gaz boru çıkıĢ ağzı

a=0,75

b=1,0(1)

c=5,0

3

KöĢede çapraz cephe
Derinlik (w) (4) 0,5 mTek atık gaz boru çıkıĢ ağzı
1 m arası
KöĢede çapraz cephe
Derinlik (w) (4) 1m ‟den Tek atık gaz boru çıkıĢ ağzı
fazla

a.0,5
e=0,5

b=1,0(1)
f =2,5

c=5,0

4

a=0,75
e=1,0

b=1,0(1)
f = 2,5

c=5,0

Alt ve üst atık gaz
boru çıkıĢ arasında
bir alan bulunması
halinde
-

-

-

5
Düz cephe

Ġkili grup

au=0,5
b= 1,0 (1)

Çıkıntılı cephe (3)

ikili grup

au=0,75
b=10 (1)

6

7
KöĢede çapraz cephe
Ġkili grup
Derinlik (w) (4) 0,5 m - 1 m

au=0,5
e=0,5

b=1,0(1)
f=2,5

8
KöĢede çapraz cephe
Derinlik (w) (4) 1m‟den Ġkili grup
fazla

au=0,75 b=1,0(1)
e=1,0
f=2,5

Üstteki atık
gaz
boru
çıkıĢ
ağzı
üzerinde bir
alan
veya
aynı
yükseklikte
atık gaz boru
çıkıĢ ağızları
bulunması
halinde
a: ġekil 10
Eğri 1
b= 1,0 (1,2)
c =5,0
a: ġekil 10
Eğri 2
b= 1,0 (1,2)
c=5,0
ao: ġekil 10
Eğri 1
b= 1,0 (1,2)
c= 5,0
eo: ġekil 10
Eğri 1
f =2,5
ao: ġekil 10
Eğri 2
b= 1,0 (1,2)
c= 5,0
eo: ġekil 10
Eğri 3
f =2,5

10

11

-

-

12

13

14

Balkon alanında atık gaz boru çıkıĢa ağızlarına en az mesafe;
 Balkonlardan sola-sağa 1,5 m,
15
 Balkonlara altından 5m,
 Balkonların üstünde, taban üst kenarı 2,5 m.
1 - d mesafesi 0,25 m‟den küçük olursa atık gaz boru çıkıĢ ağızlarının komĢu pencereye yanlamasına mesafesi
için (a) ölçüsü yeterlidir (ġekil 9).
2 - (ao) 1, m‟den büyük olursa (b) etkisiz olur.
3 - Atık gaz boru çıkıĢ ağzı çıkıntının altından 5 m‟den fazla uzakta bulunursa düz cephe olarak kabul edilebilir.
4 - Derinlik (w) boru çıkıĢ 0,5 m‟den az olursa düz cephe için gerekli olan mesafe alınır.
9
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Alt alta bulunan atık gaz boru çıkıĢ ağızlarının düĢey mesafesine bağlı olarak (ikili grup atık gaz boru
çıkıĢ ağızları için) yana doğru minimum mesafenin tayini;
a = min 0,5 m
b= min 1.0 m
c= 5.0 m
komĢu pencerenin yana doğru mesafesi
(a) veya (b) ölçüsünün seçilmesi (d)‟ye
bağlıdır.
(d) 0.25 m‟den fazla ise yan mesafesi için
“b” geçerlidir.

Atık gaz boru çıkıĢ ağzı

Taralı kısımda kapı ve pencere olmamalıdır.

ġekil 9. Tek Atık Gaz Boru ÇıkıĢ Ağzının Düz Cephede Açılabilen Pencere
Ve ya Kapıya Olan Minimum Uzaklığı

a = min 0,75 m
(b), (c) (d) mesafeleri
ġekil 12‟da verilmiĢtir.
a = min 0,75 m
(b), (d) ve (C) için ġekil 12 “z” çıkıntı
mesafesi 0.50 m.den daha büyük
veya y=0.4 m‟den küçük ise, atık gaz
boru çıkıĢ ağzı çıkıntı altına
konulamaz.
“z” 0.10 m‟den veya y=5 m‟den
büyük ise, düz cephe kabul edilir.
NOT: Zemin daireler için z=1.60m,
y= minimum 0.3 m. alınabilir.
*Atık gaz boru çıkıĢ ağzı

Taralı kısımda kapı ve pencere olmamalıdır.
ġekil 10. Çıkıntılı Cephelerde Tek Atık Gaz Boru ÇıkıĢ Ağzının Açılabilen
Pencere veya Kapıya Minimum Uzaklığı
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Çapraz cephede pencere yok
w = 0,5 m - 1 m arası

w1m

a = min. 0,5 m a = min 0,75 m
e = min 0,5 m e = min 1 m
(b), (c) (d) mesafeleri ġekil 12‟da verilmiĢtir.
0,5  w  5 m ise ve düz cephe kabul edilirse
ve ġekil 12 uygulanır.

Çapraz cephede pencere var

w = 0,5 m - 1 m arası
a = min. 0,5 m
f = min 2,5 m
w1m
a = min 0,75 m
f = min 2,5 m
(b), (c) (d) mesafeleri için ġekil 12‟de verilmiĢtir.
w  0,5 m ise veya
f  5 m ise düz cephe kabul edilir.
ġekil 12 uygulanır.

Taralı kısımda kapı ve pencere olmamalıdır.
ġekil 11. KöĢeli Cepheli Binada Tek Atık Gaz Boru ÇıkıĢ Ağzının Açılabilen
Pencere veya Kapılara Minimum uzaklığı
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ATIK GAZ BORU ÇIKIġ AĞIZLARI
ÇAPRAZ

au = min 0,5 m
ao : ġekil 10 Eğri 1‟e göre
(b) (d) (c) için ġekil 12‟ye bakılmalıdır.

ATIK GAZ BORU ÇIKIġ AĞIZLARI YATAY
YERLEġTĠRĠLMĠġ
ao = min 1,45 m
au: ġekil 10 Eğri 12‟den düĢey mesafe
x = 0 ve (c) ġekil 12‟de verilmiĢtir.
* Atık gaz boru çıkıĢ ağzı

1)

1) Minimum mesafe 0.6 m. olmalıdır.

Taralı kısımda kapı ve pencere olmamalıdır.
ġekil 12. Düz Cepheli Binada Ġki Grup Atık Gaz Boru ÇıkıĢ Ağzının Açılabilen
Pencere veya Kapıya Minimum Uzaklığı
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au = min. 2,2 m
ġekil 10 Eğri 2‟den düĢey uzaklık
x = o ve c ġekil 12‟ de verilmiĢtir
Diğer düzenlemeler ġekil 13,
ġekil 14 ve ġekil 15‟de verilmiĢtir.

Taralı kısımda pencere veya
kapı olmamalıdır.

* Atık gaz borusu çıkıĢ ağzı

ġekil 13. Çıkıntılı Binada Ġkili Grup Atık Gaz Boru ÇıkıĢ Ağızlarının Açılabilen
Pencere veya Kapılara Minimum uzaklığı

au = min. 0,75 m
ao: ġekil 10‟a Eğri 3‟e göre
eo: ġekil 10‟a Eğri 3‟e göre (b) (d) ( c) için
ġekil 12‟ye bakılmalıdır. Örnek köĢeli binada
penceresiz cephe hali için atık gaz ağızlarının
düĢey yerleĢtirilmesi (w mesafesi 1 m‟den
büyük)
Diğer yerleĢtirilmeler ġekil 14 ve ġekil 15‟ de
verilmiĢtir.

Taralı kısımda
olmamalıdır.

pencere

veya

kapı

Atık gaz borusu çıkıĢ ağzı
ġekil 14a. KöĢeli Penceresiz Binalarda Ġkili Grup Atık Gaz Boru ÇıkıĢ Ağızlarının Açılabilen Pencere
Veya Kapılara Minimum Uzaklıkları
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au = min. 0,75 m
ao: ġekil 11‟e Eğri 2‟ye göre
(b) (d) ( c) ġekil 12‟ de verilmiĢtir.
KöĢede pencereli cephe için atık gaz
boru
çıkıĢ
ağızlarının
düĢey
yerleĢtirilmesi
(w  1 m)
Diğer yerleĢtirmeler ġekil 14 ve
ġekil 15‟ de verilmiĢtir.

Taralı kısımda pencere veya
kapı olmamalıdır.

Atık gaz borusu çıkış ağzı
ġekil 14b. KöĢeli Pencereli Bina Ġçin Ġkili Grup Halinde Atık Gaz Boru ÇıkıĢ
Ağızlarının Açılabilen Pencere veya Kapılara Asgari Mesafesi

Taralı kısma balkonda dahil olmak
üzere, atık gaz boru çıkıĢ ağzı yerleĢtirilmesi
uygun değildir.

Balkonun açık veya kapalı olması dikkate
alınmaz.

ġekil 15. Balkon Bulunan Alana Atık Boru ÇıkıĢ Ağzı Ġçin Asgari Uzaklıklar
C tipi aygıtın atık gaz borusu çıkıĢı çevresinde bir havalandırma deliği var ise, bu delik ile boru çıkıĢı
arasındaki uzaklık, yatayda her iki yönde en az 250 cm, düĢeyde yukarı doğru en az 500 cm, atık gaz
çıkıĢının çatıya olan uzaklığı ise, en az 50 cm olmalıdır.
Balkon alanında atık gaz borusu çıkıĢlarına en az uzaklığın yatayda her iki yöne 150 cm, düĢeyde ise
balkon altından 500 cm ve balkon üstünden, balkon taban üst kenarına 250 cm olmasının uygun
olduğu belirtilmektedir. Bu düzenlemelerde balkonun açık ya da kapalı olması dikkate alınmamaktadır.
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3.2.3 Ġstanbul Ġmar Yönetmeliği’nde Yer Alan C Tipi Denge Bacalı Aygıtların Atık Gaz ÇıkıĢının
Düzenlenmesi ile Ġlgili Kurallar [9]
23.06.2007 tarihinde yürürlüğe giren Ġstanbul Ġmar Yönetmeliğinin amacı, Ġstanbul BüyükĢehir
Belediyesi sınırları içindeki yerleĢme yerleri ile yapılaĢmaların, kanun, tüzük, imar planları ve
yönetmelik hükümleri ile fen, sağlık ve çevre koĢullarına uygun oluĢumunu sağlamaktır. Bu
yönetmelik, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyeleri sınırları içinde
uygulanmaktadır.
Yönetmeliğe göre, doğal gaz kullanımı için TS 11384, TS 11389, EN 13384-1, TS 12514, TS EN 1457
standartlarına uygun baca yapılması zorunludur. Bina yüksekliği 21,50 m‟den (yedi kat) ya da yapı
yüksekliği 30,50 m‟den (on kat) fazla olan binalarda ısınma ve sıcak su gereksiniminin kazan
dairesinde yapılacak kazan ve boyler ile karĢılanması önerilmektedir.
Ġstanbul Ġmar Yönetmeliği‟nin bacalar ile ilgili bölümünde (madde 9.03.3), C tipi denge bacalı
aygıtlardan çıkan atık gazın dıĢ ortama atılması için gerekli kurallar yer almaktadır. Ayrıca bu bölümde
ısıtmada kullanılan C tipi denge bacalı (hermetik) aygıtların temiz ve kirli havanın birbirine karıĢmadığı
güvence altına alınmıĢ bir bacaya bağlanması gerektiği belirtilmiĢtir. Bu bağlantıda aranan koĢullar
ise;
• Bacaların iç yüzeylerinin ısı iletim direnci ve iç pürüzlülüğü açısından atık gazın her türlü iĢletim
durumu altında dıĢarıya güvenli bir Ģekilde atılmasını sağlayacak biçimde olması,
• Kullanılan baca malzemesinin Türk Standartlarına uygunluğunun (korozyon, asit, nem, yangın,
sızdırmazlık gibi özelliklerinin) yapılan testlerle kanıtlanması (TS EN 1457),
• Kullanılan baca malzemesinin Türk Standartlarına uygunluğunun (korozyon, asit, nem, yangın,
sızdırmazlık gibi özelliklerinin) yapılan testlerle kanıtlanması (TS EN 1457), • TS 11388 EN 13384–2
standardının gerektirdiği hesapların proje aĢamasında kesinlikle sağlandığını gösteren TSE ya da
ĠGDAġ onayının alınması,
• Atık gaz tesisatının yanmayan malzemeden oluĢması ve F90 yangın dayanımına sahip olması,
• Atık gazın odalardan ya da çalıĢmayan aygıtlardan dıĢarı çıkmayacağının güvence altına alınması,
• Bacaların, yoğuĢma önleyici ya da oluĢan yoğuĢmayı yakıcı aygıtlara ulaĢmadan uzaklaĢtırabilen
birimlere sahip olması,
Ģeklinde sıralanmaktadır.
KoĢulları sağlayan bacalara C tipi denge bacalı (hermetik) aygıtların bağlanabilmesi için yapılan
kısıtlamalar ise;
• Bir bacaya bir katta aralarında 60 cm uzaklık bırakmak koĢuluyla en çok iki aygıt bağlanabileceği,
• Bir bacaya en fazla 30 kW gücünde olan aygıtlardan en çok on aygıt bağlanabileceği, Ģeklinde
verilmektedir. Ayrıca, bu koĢulları sağlamayan aygıtların sadece bağımsız bacalara bağlanabileceği
belirtilmektedir.
3.2.4 Gaz Tesisatı Proje Hazırlama Teknik Esasları BaĢlıklı Yayında Yer Alan C Tipi Denge
Bacalı Aygıtların Atık Gaz ÇıkıĢının DıĢ Duvarlarda Düzenlenmesi ile Ġlgili Kurallar [10]
Ġlk baskısı Aralık 1989‟da yapılan "Gaz Tesisatı Proje Hazırlama Teknik Esasları" baĢlıklı yayının 6.
baskısı Haziran 2006‟da TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ġstanbul ġubesi tarafından
hazırlanmıĢtır.
Bu yayının 5.2.3. bölümü C tipi (oda havasından bağımsız) kapalı yanma odalı aygıtların kurulumu ve
atık gaz borusu çıkıĢ ağızlarının dıĢ duvarlarda düzenlenmesiyle ilgili koĢulları belirlemektedir. Burada
tanımlanan kurallar, TS 12514‟ten alınmıĢtır.
3.2.5 Doğal Gaz Ġç Tesisatı BaĢlıklı Yayında Yer Alan C tipi Denge Bacalı Aygıtın Atık Gaz Boru
ÇıkıĢının DıĢ Duvarlarda Düzenlenmesi ile Ġlgili Kurallar [11]
MMO 377/2 yayın numaralı ve "Doğal Gaz Ġç Tesisatı" baĢlıklı yayın TMMOB Makina Mühendisleri
odası tarafından Aralık 2005‟de yayınlanmıĢtır. Bu yayının 5.3.1 bölümü, C Tipi Aygıtlar için belirlenen
kuralları içermektedir. Burada tanımlanan kurallar, TS 12514‟ten alınmıĢtır.
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ÇIKIġININ

DIġ

DUVARLARDA

ÇalıĢma kapsamında incelenen Ġstanbul Ġmar Yönetmeliği‟nde yer alan C tipi denge bacalı (hermetik)
cihazların atık gaz çıkıĢı ile ilgili kuralların, incelenen diğer dört kaynaktan farklı olduğu görülmektedir.
Diğer kaynaklarda atık gaz çıkıĢının dıĢ duvarda düzenlenmesine izin verilirken, Ġstanbul Ġmar
Yönetmeliği‟nde ise bu aygıtların temiz ve kirli havanın birbirine karıĢmadığı güvence altına alınmıĢ bir
bacaya bağlanması gerekliliği vurgulanmaktadır.
C tipi denge bacalı aygıtların atık gaz çıkıĢının dıĢ duvarda düzenlenmesine izin veren TSE-TS 12514
C Tipi Cihazların Atık Gaz Tesisatı Boru Ağızlarının Bina Cephe Formuna Göre Konumları Çizelge
2.‟de gösterilmektedir.

5. BAZI AVRUPA BĠRLĠĞĠ ÜLKELERĠNDEKĠ DURUM[13]
Avrupa‟daki pek çok ülke C tipi denge bacalı cihazlarla ilgili insan sağlığı ile ilgili çekinceler nedeniyle
kısıtlamalar getirmiĢtir. AĢağıdaki tabloda Avrupadaki bazı ülkelerdeki uygulamalar ve istisnaları
görülmektedir.
Tablo 1. Avrupa‟da değiĢik ülkelerde C Tipi Denge Bacalı Cihazların uygulama kuralları

Ülke

Bina Cephesinde Atıkgaz
Tahliyesi
Ġzin
Ġzin
veriliyor
verilmiyor

Eğer izin yok
ise, istisna izin
veriliyor mu?

Çek
Cumhuriyeti

Hayır

Evet

Danimarka

Hayır

Evet

Fransa
Hırvatistan
Ġtalya

Evet
Evet
Evet

Evet

Macaristan

Hayır

Evet

Almanya

Hayır

Evet

Ġsviçre

Yenileme <50
kW
Kapalı yanma
odaları

Evet
Evet
Hayır

Polonya
Avusturya
Romanya
Slovakya
Ġsveç

Hangi istisnalar?

Uygulama için
özel mesafe
sınırları var
mı?

Yenileme
Yenileme, kapalı
yanma odaları
Yenileme
<11 kW (ısıtma)
<28 kW (sıcak su)

Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır

Evet
Evet

Hayır

Evet

Yenileme <30 kW
<12 kW
Yenileme
<11 kW (ısıtma)
<28 kW (sıcak su)

Evet
Hayır
Evet
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
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6. SONUÇ VE ÖNERĠ
Türkiye‟de son yıllarda artan doğal gaz kullanımı ve konutlarda bağımsız ısıtma sisteminin
yaygınlaĢması nedeniyle birleĢik ısıtma aygıtlarının kullanımında artıĢ gözlenmektedir. BirleĢik ısıtma
aygıtları, yanma havasının sağlanması ve atık gazların dıĢ ortama atılıĢ Ģekline göre; A tipi (bacasız
aygıtlar), B tipi (bacalı aygıtlar), B1 tipi (vantilatörlü-bacalı), C tipi denge bacalı (hermetik) ve
yoğunlaĢtırmalı aygıtlar olarak gruplandırılmaktadır. Bunlardan C tipi denge bacalı aygıtların
kullanımında bacasız kuruluma izin verilmesi, bu aygıtların kullanımını yaygınlaĢtırmaktadır. Böylece
yanma sonucu oluĢan atık gazlar, atık gaz çıkıĢ borularının dıĢ duvarlara bağlantısıyla doğrudan dıĢ
ortama atılabilmektedir. Ancak; doğal gazın yanması sonucunda su buharı ile birlikte karbondioksit,
azotoksit ve karbonmonoksit gibi, insan sağlığı için zararlı ve tehlikeli olduğu bilinen atık gazlar açığa
çıkmaktadır. Sağlık açısından en büyük riski oluĢturan karbonmonoksit, ölümcül etkisi ile pencerelerin
olduğu bina cephesinde dolaĢımı ile yaĢam birimlerinde zarar verici konsantrasyonlara ulaĢabilir.
Bununla birlikte Azot oksitler, özellikle çocuklarda üst solunum yollarına bağlı hastalıkları tetiklediği ve
uzun vadede astım vakalarında ciddi artıĢların olabileceği ifade edilmektedir[13]. Bu nedenle
Türkiye‟deki konut binalarında C tipi denge bacalı aygıtların atık gaz çıkıĢının dıĢ duvarlarda
düzenlenmesinin, ileriye yönelik önemli bir sorun oluĢturabileceği düĢünülmektedir.
Isıtma için kullanılan ve yanma iĢleminin gerçekleĢebilmesi için gerekli olan havayı edinim biçimleri
farklı olan (biri iç ortamdan, diğeri dıĢ ortamdan) B ve C tipi aygıtlarda, aynı tür yakıt kullanıldığından
(doğal gaz) yanma sonucu da aynı tür atık gazlar açığa çıkmaktadır. Ancak, çıkan atık gazların dıĢ
ortama atılmasında B tipi aygıtlarda baca yapılma zorunluluğu olmasına karĢın, TSE tarafından
yayımlanan "TS 7363" ve "TS 12514"‟e ve birçok yayına göre, C tipi denge bacalı aygıtlarda bir
bacaya gereksinim duyulmadan atık gazlar doğrudan dıĢ duvarlardan dıĢ ortama atılabilmektedir. Aynı
atık gazı üreten ve sadece yanma için gerekli havayı alma biçimleri farklı olan bu aygıtlarda atık
gazların atılması için birinde bacaya bağlanma zorunluluğunun olması diğerinde ise bacaya
gereksinim duyulmamasının çeliĢkili olduğu düĢünülmektedir.
Ġstanbul Ġmar Yönetmeliği‟nde, C tipi denge bacalı (hermetik) aygıtların temiz ve kirli havanın birbirine
karıĢmadığı güvence altına alınmıĢ bir bacaya bağlanması gerekliliği belirtilmektedir. Ayrıca, aynı
yönetmelikte yapı yüksekliği 2150 cm‟ den (yedi kat) ya da yapı yüksekliği 3050 cm‟ den (on kat) fazla
olan yapılarda ısınma ve sıcak su gereksiniminin kazan dairesinde kurulacak kazan ve boyler ile
sağlanması önerilmektedir. Bu nedenle, yeni konut yapılarında C tipi denge bacalı aygıtların atık gaz
çıkıĢlarının düzenlenmesinde Ġstanbul Ġmar Yönetmeliği‟nde belirtildiği gibi bacalı uygulamaya
geçilmesi ve çıkan atık gazların yapı cepheleriyle iliĢki kurmadan doğrudan çatı kotundan dıĢ ortama
atılması, hem kullanıcı sağlığı hem de konut yapısı cephelerinin estetiği açısından yararlı olabileceği
2
düĢünülmektedir. Ayrıca Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğinde 2000 m den büyük binalarda
merkezi sistem ısıtma zorunluluğunun olduğu unutulmamalıdır.
ÇalıĢmada incelemeye alınan yayınların önemli kaynaklar olduğu dikkate alındığında, yayınlarda C tipi
denge bacalı aygıtların atık gaz borusu çıkıĢının dıĢ duvardaki yerinin belirlenmesinde farklı ölçülerin
olmasının uygulamada yetersizlik ve karmaĢıklık yaratabileceği öngörülmektedir. Bu bağlamda, TSE,
MMO, Gaz Dağıtım ġirketleri, Belediyeler ve Yetkili Firmaların ortak çalıĢması sonucu ölçülerin
birbirine uygun hale getirilmesi oluĢabilecek sorunların önlenmesi açısından etkili bir çözüm önerisi
olarak değerlendirilebilir.
Ayrıca, standart, Ģartname gibi yayınlardaki kurallara uyulmaması da sorunların artmasına neden
olabilir. Örneğin; TS 12514 de belirtilen pencerelerden olan mesafeler ile balkon uygulamalarının pek
çoğu yanlıĢ olarak uygulanmaktadır. Bu nedenle, C tipi denge bacalı aygıtların atık gaz çıkıĢları için
dıĢ duvarlarda yapılan düzenlemelerin kurallara uygunluğunun denetlenmesi de önem kazanmaktadır.
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HAVA ATIK GAZ SİSTEMLERİNİN UYGULAMA
YÖNTEMLERİ
Atilla GEDİK
Muammer AKGÜN

ÖZET
Ülkemizde her yıl yüzlerce Hava Atık Gaz Sisteminin uygulaması yapılmaktadır. Ancak yapılan
uygulamalarda ne tür sistemler kullanıldığı ve bu sistemlerin uygulamalarında nelere dikkat edilmesi
gerekliliği, uygulamalarda pek rastlanmamaktadır. Bu nedenle bu çalıĢmada öncelikle Hava Atık Gaz
sistemlerinin çeĢitleri tanımlanmıĢtır. Yapı Malzemeleri yönetmeliği doğrultusunda yürürlükte bulunan
standartlara bağlı kalınarak uygulamaların nasıl yapılması gerektiği konusunda detaylı bilgilere yer
verilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Hava Atık Gaz Sistemi, Yönetmelik, Standartlar, Uygulama Yöntemleri.

ABSTRACT
In our country, hundreds of Air-Waste Gas System applications that are being done every year.
However, the kinds of the systems that are used and the things that is needed to be taken care of with
these applications are not applied enough. Because of these reasons the types of the waste gas
systems are identified in this study. Then, detailed information about the way that these applications
should be done according to the standarts that are applied in the Construction Products Regulations is
given.
Key Words: Air-Waste Gas Systems, Regulations, Standarts, Application methods.

1. GİRİŞ
Sürekli geliĢen standartlar ve yüksek yapı teknolojileri ile birlikte binalarda yalıtım ve sızdırmazlık
önem kazanmıĢtır. Bu durum, yanma havasını ortamdan temin ederek çalıĢan ısıtma cihazlarının
(Kombi-ġofben) yeterli hava almalarına engel teĢkil etmektedir. Ortam havasına ihtiyaç duyarak
çalıĢan ısıtma cihazlarının yeterli hava ihtiyacını sağlamak için kullanılan yöntem ve teknikleri ne yazık
ki bina sızdırmazlığını olumsuz etkilemektedir. Sorunu basit çözümlerle giderilmeye çalıĢılmaktadır.
Örneğin havalandırma menfezlerinin zorunlu olarak kullanılması, ortamın sürekli olarak taze dıĢ hava
ile beslenmesinden dolayı ısı kaybına engel olmak için yapılan tüm izolasyon uygulamalarının bir anda
boĢa çıkmasına neden olmaktadır. Enerji verimliliğinin çok önemli olduğu günümüz koĢullarında
istenmeyen bir durumdur.
Bu sorun için kullanılabilecek en etkin çözüm, ısı izolasyonu yapılmıĢ binalara zarar vermeden ortam
yanma havasından bağımsız çalıĢan “C tipi-Hermetik” cihazların bağlandığı Hava Atıkgaz
Sistemleridir.
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2. HAVA ATIK GAZ SİSTEMİ TİPLERİ[1]
2.1. C1 Tip Hava Atıkgaz Sistemleri
Yatay olarak yakma havası temini ve atık gazın dıĢ cephe veya çatı üzerinden atılması uygulamasıdır.
ÇıkıĢlar birbirine yakın, aynı basınç bölgesinde bulunmaktadır.

*) yüksek sızdırmazlık Ģartları yerine getirildiği durumda bu cihazlar x ile de iĢaretlenebilir.
Şekil 1. C1 Tip Hava Atıkgaz Sistemleri

2.2-

C2 Tip Hava Atıkgaz Sistemleri
Yakma havası ve atık gazın ortak baca Ģaftına
bağlı hava ve atık gaz bağlantısı uygulamasıdır.
(Almanya imar kanununa göre C2 tipi cihazların
uygulamasına izin verilmez.)

Şekil 2. C2 Tip Hava Atıkgaz Sistemleri
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C3 Tip Hava Atıkgaz Sistemleri

Dik çatı çıkıĢlı, yakma havası temini ve atık gazın atılması uygulamasıdır.
aynı basınç bölgesinde bulunmaktadır.

ÇıkıĢlar birbirine yakın,

*) yüksek sızdırmazlık Ģartları yerine getirildiği durumda bu cihazlar x ile de iĢaretlenebilir.
Şekil 3. C3 Tip Hava Atıkgaz Sistemleri
2.4-

C4 Tip Hava Atıkgaz Sistemleri

Şekil 4. C4 Tip Hava Atıkgaz Sistemleri

Yanma havası ve atık gazın tasarlanmıĢ çoklu hava atık gaz sistemi uygulamasıdır.
Hava Atık gaz Sistemi, konsantrik de olabilir. Burada negatif basınç ile çalıĢan bir hava atık gaz
sistemi gösterilmektedir.
*) yüksek sızdırmazlık Ģartları yerine getirildiği durumda bu cihazlar x ile de iĢaretlenebilir.
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C5 Tip Hava Atıkgaz Sistemleri

Farklı hatlardan yakma havası temini ve atık gazın atılması uygulamasıdır. ÇıkıĢlar farklı basınç
bölgelerinde bulunmaktadır.

*) yüksek sızdırmazlık Ģartları yerine getirildiği durumda bu cihazlar x ile de iĢaretlenebilir.
Şekil 5. C5 Tip Hava Atıkgaz Sistemleri

2.6-

C6 Tip Hava Atıkgaz Sistemleri

Yanma havası temini ve atık gazın ölçüm yapılmayan cihazlara göre bağlantı uygulamasıdır. C6 tipi
cihazların yakma havası temini ve atık gazın atılması, imalatçının kullanım kılavuzuna ve Hava
Atıkgaz Sistemi ölçüm kriterlerinin teknik Ģartlarına göre yapılmalıdır.

*) yüksek sızdırmazlık Ģartları yerine getirildiği durumda bu cihazlar x ile de iĢaretlenebilir.
Şekil 6. C6 Tip Hava Atıkgaz Sistemleri

2.7-

C7 Tip Hava Atıkgaz Sistemleri

Şekil 7. C7 Tip Hava Atıkgaz Sistemleri
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Yakma havası yatay temini ve atık gazın atılması uygulamasıdır. Yakma havası çatı arasından temin
edilmektedir ve atık gaz çatının üstünden atılmaktadır. Çatı arasında akıĢ emniyeti bulunmaktadır. Bu
cihazlar Almanya Yangın Yönetmeliğine tanımlanmaktadır. Hava atık gaz sistemleri için uygun
değildir. Bu cihazlara çok istisnai durumlarda kullanılmaktadır.

2.8-

C8 Tip Hava Atıkgaz Sistemleri

Şekil 8. C8 Tip Hava Atıkgaz Sistemleri
Atık gaz tesisatı müstakil veya çoklu bağlantılı (negatif basınçlı) ve dıĢ ortamdan bağımsız yakma
havası temini uygulamasıdır.
*) yüksek sızdırmazlık Ģartları yerine getirildiği durumda bu cihazlar x ile de iĢaretlenebilir.

2.9-

C9 Tip Hava Atıkgaz Sistemleri

C3 Tipine benzer yanma havası temini ve atık gazın çatıdan atılması uygulamasıdır. ÇıkıĢları aynı
basınç bölgesinde, birbirine yakındır. Yakma havası temini tam olarak veya kısmen çatı üzerinden
bulunan binanın Ģaftından oluĢmaktadır.

*) yüksek sızdırmazlık Ģartları yerine getirildiği durumda bu cihazlar x ile de iĢaretlenebilir.
Şekil 9. C9 Tip Hava Atıkgaz Sistemleri
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3. HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ TEMEL ÇALIŞMA PRENSİBİ VE ÖZELLİKLERİ[2,3,6,7]
Ġç içe geçmiĢ iki hava kanalından oluĢan bu sistemde, taze hava bacanın çatıdaki bitiĢ noktasından
temin edilir. Baca ağzından alınan taze ve soğuk hava, ısıtılmıĢ olan iç boruya temas ederek
kullanıldığı için enerji verimliliği sağlanır. Hermetik Yakıcı Cihaz tarafından atılan atıkgaz içteki boru
sayesinde çatı çıkıĢından tekrar atmosfere atılmaktadır.
Ġç borusu seramik malzemesinden yapılmıĢ olan Hava Atıkgaz Sistemi ilk olarak çok katlı binalarda
birden fazla cihazları bağlamak amaçlı tasarlanmıĢtır. Günümüzde artık müstakil evlerde de Hava
Atıkgaz Sistemleri tercih edilmektedir.
Ġki farklı tip bağlantı ile Hava Atıkgaz Sistemi uygulanabilmektedir.
İlki, Konsantrik bağlama Ģeklidir, bunlar taze hava ve atıkgaz sistemini aynı baca üzerinden sağlayan
sistemlerdir.
İkincisi, taze ve atıkgaz kanallarını farklı ve birbirinden ayrılmıĢ iki kanal üzerinden sağlayan
sistemlerdir. Bu sistem kurum kaynaklı yangına dayanıklı olarak tasarlanmıĢ, özellikle ortamdan
bağımsız çalıĢan katı yakıtlı cihazlar için uygulanmaktadır.
Cihazların bağlantı yerleri özel adaptörlerden oluĢmaktadır. Bu adaptörler sayesinde gaz ve yoğuĢma
sıvısının tamamen sızdırmazlığı sağlanmaktadır. Bu nedenle Hava Atıkgaz Sistemlerine yoğuĢmalı
cihazlar da bağlanabilir.
Ortam havasından bağımsız çalıĢan cihazlar için kullanılan bu sistem sayesinde baca, yer sorunu olan
binaların havalandırma veya aydınlık Ģaftlarına da kurulabilmektedir.
Hava Atıkgaz Sistemin planlamasında dikkat edilmesi gereken nokta, atıkgaz ile yakma havası
arasındaki basınç dengesini sağlayan mesafe ile düĢük sıcaklıkta çalıĢan cihazın arasında en az 1,5
m, yoğuĢmalı cihazlar da ise 2,5 m olmasıdır.
Aradaki mesafe daha kısa olduğundan özellikle cihazın ilk devreye alınmasında yüksek sıcaklık
oluĢacağından atık gazın basınç dengesinin bozulmasına dolayısı ile geri tepme oluĢumuna hatta
varsa aĢağıdaki cihazın içinde yakma havası ile atık gazın karıĢmasına neden olabilir.
3.1. Çok Katlı Binalarda Uygulamalar
Hava Atıkgaz Sistemi, çok katlı binalarda gaz yakıtlı hermetik cihazlar için özel olarak tasarlanmıĢ bir
baca sistemidir. Yakma havası, bacanın içinde yekpare kanal sayesinde dıĢarıdan sağlanır. Hava
Atıkgaz Sistemi EN 13384–2’ ye göre üreticinin beyanı doğrultusunda ve cihazın özelliklerine göre 20
adet hermetik cihazı, tek bir bacaya bağlama imkânı sunar. Üretici firmaların kendi beyanı ile birlikte
daha da fazla ve yüksek katlı binalarda uygulamalar mevcuttur.
3.1.1. Çok katlı binalarda hava atıkgaz sistemi
Hava Atıkgaz Sistemi hafif beton blok ve seramik iç borudan oluĢan bir sistemdir. Seramik iç boruları
14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm, 22 cm, 25 cm ve 30 cm çaplara kadar bulunmaktadır.
Basit olan Hava Atıkgaz Sistemlerinde farklı olarak bu sistemin alt kısmında atıkgaz borusu ile hava
Ģaftının arasında, basınç dengesini sağlayan bir boĢluk bulunmalıdır.
Çok yüksek katlı binalarda, gaz yakan yakıcı cihazlar Hava Atıkgaz Sistemi ile güvenilir Ģekilde
kullanılabilir.
Seramik uygulamada, iç içe olan borular gaz yakan cihazlarda kullanılan özel kombi bağlantı modülü
sayesinde kolay ve emniyetli bir Ģekilde bağlanır. Bağlantı parçaları basınca ve yoğuĢmaya karĢı
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sızdırmazdır ve hermetik cihazlarda rahatlıkla kullanılabilir. Bacanın içinde oluĢan yoğuĢma, yoğuĢma
toplayıcısı ile tahliye edilir.
Çap belirleme tabloları veya baca hesap programı sayesinde aynı tipte olan cihazların etkin baca
yüksekliği, cihaz kapasitesi ve çapa göre kaç adet hermetik cihazın bir Hava Atıkgaz Sistemine
bağlanabileceği hesap edilebilir.

4. HAVA ATIKGAZ SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ[3, 5 ,6, 7]
4.1. C Tipi Cihazların Atıkgaz Tahliyesinde Kullanılan Hava Atıkgaz Sistemleri
4.1.1. Tasarım
Sistem; atık gazın dıĢarı atılıĢını ve yakma havasının da C tipi cihaza rahat bir Ģekilde giriĢine imkân
sağlayacak konsantrik düzende yapılandırılacaktır. Cihazların sisteme bağlantısı özel bağlantı aparatı
ile yapılmalıdır. Sistem boyutları üretici firma tarafından cihaz sayısı, kapasite ve baca yüksekliklerine
göre TS EN 13384-2’ye göre hesaplanmalıdır.

Şekil 10. TasarlanmıĢ bir Hava Atıkgaz Sistemi Kesiti
4.1.2. Atıkgaz tahliye kanalı
Atık gazın tahliye edileceği iç kanal yüksek ısı, asit ve nemden etkilenmeyen malzemeden
yapılmalıdır. Seramik borular akredite kurumlar tarafından test edilmiĢ ve TS EN 1457 onay belgesine
sahip olmalıdır. Seramik borular birbirine refrakter özellikli aside dayanıklı yapıĢtırıcı ile sabitlenmelidir.
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4.1.3. Hafif beton blok
Hava alma kanalını oluĢturacak beton blok farklı çaplar için özel olarak boyutlandırılmalı ve cihazların
hava akıĢına müsaade edecek boyutlarda olmalıdır. Hafif Beton Bloklar akredite kurumlar tarafından
test edilmiĢ ve TS EN 12446 onay belgesine sahip olmalıdır.
4.1.4. Mesafe tutucular
Seramik boru ile beton blok arasında hava boĢluğu oluĢturmak ve seramik borunun dengede
durmasını sağlayan mesafe tutucular paslanmaz çelik malzemeden yapılmalıdır.

Şekil 11. Hava Atık gaz Sistemi bileĢenleri
4.1.5. Cihaz bağlantı adaptörü
C tipi cihazların hava atık gaz sistemine bağlanmasını sağlar. Yakma havasının sistemden alınmasını
sağlarken atık gazın iç seramik boruya iletilmesine imkân tanır. Adaptörün gaz sızdırmazlığı
sağlanmıĢ olmalıdır. (ġekil 12-13)
4.1.6. Yoğuşma toplayıcı
Seramik boru hattının temelinde bulunan yoğuĢma toplayıcı atık gaz hattında oluĢabilecek yoğuĢma
sıvısının tahliyesine imkan sağlar. Montaj esnasında beton blokta açılacak boĢluktan yoğuĢma sıvısı
özel bir boruyla tahliye edilir.

Şekil 12. Cihaz bağlantı Adaptörleri

Şekil 13. Cihaz Bağlantı Adaptörlerinin Uygulaması
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4.1.7- Fiber beton kapak
Fiber Beton kapak ile atık gaz ve yakma havası farklı kanallardan yönlendirilir. Bu eleman yakma
havası ile atık gazın birbirine karıĢmasını engelleyecek Ģekilde tasarlanmalıdır. Sistemin çatı
üzerindeki yüksekliğine göre rüzgâr ve deprem gibi yanal yüklerden etkilenmeyecek Ģekilde
güçlendirilebilmelidir.

Şekil 14. Fiber Beton Kapak

4.1.8- Hava atıkgaz sisteminde ısı yalıtımı
Hava Atık gaz Sistemi dıĢta ve içte bulunan, mesafe tutucu bilezik ile sabitlenen bir baca veya atık
gaz borusundan oluĢmaktadır. ġaft ile baca borusu arasında oluĢan boĢluktan ısıtma cihazına yakma
havası temin edilir.
Yakma havasının cihaza giriĢine kadar baca borusunun ısı yalıtımı sayesinde yanma havası
ısınmaktadır. Böylelikle atık gazın ısı enerjisinin bir kısmı cihaza geri aktarılmakta ve cihazın verimliliği
artmaktadır. Cihaza ortamdaki soğuk hava alınmaz ise yaklaĢık %3-4 verim artıĢı sağlanır.

Şekil 15. Hava Atıkgaz Sisteminin çalıĢma prensibi
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5. PASLANMAZ ÇELİK–HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ[7]
Paslanmaz çelikten yapılan, Hava Atıkgaz Sistemlerinde iç cidar AISI 316L malzemeden oluĢmaktadır
ve tamamen sızdırmazlığı sağlamaktadır.
Paslanmaz Çelikten üretilen iki farklı Hava Atıkgaz Sistemi mevcuttur.
Ġlki, konsantrik uygulamadır. Bu uygulamanın en büyük avantajı, atık gazdan yakma havasına çok iyi
ısı transferi sağlanmasıdır. Özellikle yüksek sıcaklığa sahip atıkgaz uygulamalarında sıcaklık farkına
bağlı olarak ciddi bir enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
Ġki konsantrik kanaldan oluĢan kapalı sistemde C42 veya C43 tip kullanılmaktadır.
Ġkincisi, yakma havası temini ile atık gaz Ģaftların ayrı uygulanmasıdır. Atık gaz Ģaftı ile yakma havası
yan yana tasarlanmasıdır.
Ġç kanaldan atık gaz atılmakta iken üst kısmındaki dıĢ kanaldan taze hava cihaza aktarılmaktadır.
Kanalların ikisi de aynı basınç Ģartları ile çatı üzerinden kanalların ağızından atılmaktadır. Basınç
dengesini sağlamak için alt kısımda iki kanal bağlanmıĢtır.

5.1. Malzeme
Malzemenin dayanıklılığı açısından, iç kısımdaki atık gaz borusu AISI 316 L/Ti Paslanmaz Çelik ve
yakma havası temini için gerekli olan boru AISI 304 veya alüminyum çinko olabilir.
5.2. Bağlantının Avantajları
Kapalı cihazlar kullanıcıya daha fazla güvenlik sağlar. Karbonmonoksit zehirlenmesi ortadan
kalkmaktadır. Cihaz ile atık gaz borusu kapalı bir sistem oluĢturmaktadır. C42 ve C43 tipi sistemlerde
yakma havasını doğrudan dıĢ ortamdan almakta ve atık gazı da dıĢarıya atmaktadır. Böylece bir hava
atık gaz sistemine birden fazla bağlı olan cihazın bağlanması durumunda atık gazın geri tepmesi de
önlenmektedir.
5.3. Bağlantı Elemanı
Bağlantı elemanları fabrika da imal edildiği için tam bir sızdırmazlığı sağlamaktadır.
Cihaz imalatçısına muhakkak maksimum yatay bağlantı uzunluğu sorulmalı ve ona göre
tasarlamalıdır.

5.4. Kontrol / Denetim
Sistem en az yılda bir kontrol edilmelidir. Özellikle yoğuĢma sıvısı, yağmur ve atık suyun boĢalmasına
dikkat edilmelidir. Temizleme kapısından bir ayna ile baca Ģaftında tıkanıklık olup olmadığı kontrol
edilmelidir.
Kurum ve kül, paslanmaz çelik hava atık gaz sistemlerinde kesinlikle bulunmamalıdır.

5.5. Montaj
-Montajı imalatçının beyan etmiĢ olduğu montaj kılavuzuna göre yapılmalıdır.
-Montaj ile ilgili tüm sorumluluk montajcılara aittir.
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Şekil 16. Paslanmaz Çelik malzemeden Hava Atık gaz Sisteminin Uygulaması
Paslanmaz Çelikten yapılan bir Hava Atık gaz Sistemin uygulanacak olan Ģaftı ile bacanın dıĢı ile en
az 50 mm mesafe olmalıdır.

5.6. Boyutlandırma
Paslanmaz Çelik Hava Atık gaz Sistemine bağlanacak olan cihaz sayısına ve kapasitelerine göre
tespit edilmiĢtir. Toplam bacaya bağlanabilir cihaz sayısı 20 adettir. Her katta 1 veya 2 cihaz
bağlanabilir.
Buna göre belirlenmiĢ olan boyutlandırma tablosu her imalatçı kendi beyan etmektedir ve kurulum
aĢamasında beyana tam olarak uyulmalıdır.
Tablo 1. Paslanmaz Çelik Malzemeden Hava Atıkgaz Sistemi Boyutlandırması
Atık gaz
Tahliye
Yakma Havası
Cihaz adedi
Borusunun
Borusu Çapı
Çapı
(mm)
(mm)
20 kW
25 kW
30 kW
35 kW
2-4
2
150
285
5-8
3-5
2-4
2-3
180
340
8-10
6-7
5-6
4-5
200
375
11-16
8-13
7-11
6-9
250
470
17-20
14-19
12-16
10-14
300
565
Bu ebatlar aĢağıdaki hususlar için uygulanır:
- Bütün dikey eksendeki düz borular
- Son cihaz bağlantı noktasıyla baca Ģapkasının üst noktası arasındaki minimum mesafe 2 m
olmalıdır.
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6. UYGULAMA DETAYLARI[2,3,5,6,7]
6.1. Hava Atıkgaz Sistemi Uygulaması

Konus Şapka

Fiber Beton Kapak
Hava Giriş Boşluğu

Fiber Beton
Kaplama
Fiber Beton Kaplama
Taşıyıcısı

Üst Kontrol
Kapağı

Beton Blok
Hava Boşluğu
Seramik Boru

Gaz Yakan
Cihaz
Gaz Yakan
Cihaz
Beton Blok

Temizleme Kapağı

Seramik Boru
Temizleme Kapılı Boru
Basınç Dengeleyici Kesit

Nötr Box

Yoğuşma Kabı

Şekil 17. Hava Atık gaz Sisteminin Uygulaması
6.2. Hava Atıkgaz Sisteminde Stabilite
Hava Atıkgaz Sistemini dıĢ kısmını oluĢturan beton bloklar çimento harcı ile örülerek bağlanmaktadır.
Hava Atıkgaz Sisteminin statik mukavemeti katlar arasında yapılan bağlantılarla sağlanmaktadır.
Bununla birlikte en önemli olan kısım ise sistemin çatı üzerinde kalan kısmıdır. Çatı çıkıĢının üzerinde
olan kısmının kendi ağırlığı, rüzgar yükü ve deprem etkisi de dikkate alınarak beton bloklar birbirlerine
çelik takviye setleri (nervürlü çelik takviye) ile eğilmeye karĢı sabitlenirler. Uygulamada beton blokların
dört köĢesinde bulunan bağlantı deliklerinden çelik takviye setleri, bacanın çatı çıkıĢ yüksekliğinin en
az iki katı uzunluğunda olacak Ģekilde bağlanırlar. Daha sonrada çelik bağlantı seti ile beton blok
arasındaki boĢluğa sıvılaĢtırılmıĢ harç ile doldurulur ve donması beklenir. Amaç, hava atıkgaz
sisteminin statik mukavemetini sağlamaktır.
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Şekil 18. Hava Atıkgaz Sisteminin Sabitleme Detayı
Tablo 2- Seramik boru çapı ve baca yüksekliğine göre kullanılacak bağlantı seti uzunluğu
Seramik Boru
Çap

14
16
18
20
25
30

1,00

Çatı üzerindeki baca yüksekliği (metre)
1,50
2,00
2,50

3,00

8,80

8,20

6,80

6,00

5,50

10,00

9,60

8,00

7,00

6,00

12,30
13,50

12,25
13,50

10,25
12,00

8,90
10,50

8,00
9,30

Bu tablo çatı üzerinden baca yüksekliğine bağlı olarak bacanın eğilmesini önlemek için kullanılması
gerekli bağlantı seti (saplama) uzunluğunu ifade etmektedir.
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6.3. Hava Atıkgaz Sisteminde Çatı Üstü Uygulama Detayı

Konus Şapka
Hava Giriş
Boşluğu
Fiber Beton
Kaplama
Hava Girişi

Beton Blok
Bağlantı Kanalı
Çelik Bağlantı
Seti

Fiber Beton
Kaplama
Malzemesi

Seramik Boru

Mesafe Tutucu

Hava Boşluğu
Beton Blok

Şekil 19. Hava Atıkgaz Sisteminin Çatı Üstü Uygulama Detayı
Tablo 3. Seramik boru çapına göre çatı üstü ekipmanlarının boyutları.
Çap

14
16
18
20
25
30

D mm
140
160
180
200
250
300

A mm

K mm

U mm

360

490

600

400

550

640

480
550

610
670

740
810
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6.4. Hava Atıkgaz Sisteminde Çatı Geçiş Detayı
Çatı geçiĢ detayı özellikle yanıcı malzemeye olan mesafe açısından çok önemlidir. Ürün etiketlerinde
tanımlanmıĢ olan mesafe değerlerine çok dikkat edilmelidir.

1234567-

Konus ġapka
Fiber Beton Kapak
Fibro Beton Kaplama
Seramik Boru
Temizleme Kapılı Boru
Seramik Boru Kapağı
Temizleme ve müdahale kapağı
A – Çatı GeçiĢi
B – Koruyucu metal levha

Şekil 20. Seramik Malzemeden Hava Atıkgaz Sisteminin Çatı GeçiĢ Uygulama Detayı
Sızdırmazlığı sağlayabilmek için, bacanın çatı çıkıĢından birkaç santim yukarıya fırtına bileziği
ayarlanarak vida ile sabitlenir. Daha sonra çatı malzemesi ile baca malzemesi arasında kalan boĢluk
poliüretan köpük ile doldurulur ve fırtına bileziğinin üst kısmından suyun içeriye sızmasını önlemek için
fırtına bileziği ile baca malzemesi arasındaki boĢluk silikonlanır.
Düz çatılarda Çatıcı tarafından sızdırmazlık alüminyum sac ile çatıya sabitlenerek sağlanır.
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Şekil 21. Paslanmaz Çelik Malzemeden Hava Atıkgaz Sisteminin Çatı GeçiĢ Uygulama Detayı
Eğimli çatılarda kurĢun malzemeden flanĢ uygulanmalı-dır ve çatı ustası tarafından sızdırmazlığını
sağlayacak Ģekil-de monte edilmelidir.

B
A

Şekil 22. Paslanmaz Çelik Malzemeden Hava Atıkgaz Sisteminin Çatı GeçiĢ Uygulama Detayı
(Eğimli Çatı detayı)
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ÖrülmüĢ Ģaft içinde geçen bacadaki Ģaftın kapatılması için paslanmaz çelik saçtan dört adet ankraj ile
sabitlenmektedir.

Şekil 23. Paslanmaz Çelik Malzemeden Hava Atıkgaz Sisteminin Çatı GeçiĢ Uygulama Detayı
(Tuğla Baca detayı)
6.5. Hava Atıkgaz Sisteminde Yakıcı Cihaz Bağlantı Detayları
Yakıcı Cihaz Bağlantısı yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar;
1- Hava atıkgaz sistemine üreticinin beyanı doğrultusunda ve cihazın özelliklerine göre 20 adet cihaz
bağlanabilir.
2- Maksimum yatay bağlantı uzunluğu 1,4 metre olmalıdır.
3- Orijinal bağlantı adaptörleri kullanılmalıdır.

1234-

Yakıcı Cihaz
Beton Blok
Seramik Boru
Hava BoĢluğu

Şekil 24. Hava Atıkgaz Sisteminde Yakıcı Cihaz Bağlantı Detayları
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Hava Atıkgaz Sisteminin hareket etme durumu söz konusu değilse;

12345-

Yakıcı Cihaz
Beton Blok
Seramik Boru
Hava BoĢluğu
Yakıcı cihazın düz bir Ģekilde bağlanması için
yakıcı cihaz arkasına konulan konstrüksiyon

Şekil 25. Hava Atıkgaz Sisteminde Yakıcı Cihaz Bağlantı Detayları

Yakıcı cihazın hareket etme durumu söz konusu değilse;

12345-

Yakıcı Cihaz
Beton Blok
Seramik Boru
Hava BoĢluğu
Tesisat ġaftı veya Örülü ġaft

Şekil 26. Hava Atıkgaz Sisteminde Yakıcı Cihaz Bağlantı Detayları
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Aynı katta iki yakıcı cihaz bağlanması durumunda;

12345-

Yakıcı Cihaz
Beton Blok
Seramik Boru
Hava BoĢluğu
Yakıcı cihazın düz bir Ģekilde bağlanması
için yakıcı cihaz arkasına konulan
konstrüksiyon

Şekil 27. Hava Atıkgaz Sisteminde Yakıcı Cihaz Bağlantı Detayları
Ġki yakıcı cihaz bağlanması durumunda bağlantı yükseklikleri;
Bir kattan hava atıkgaz sistemine en fazla iki yakıcı cihaz bağlanabilir. Ancak bağlantıların karĢı
karĢıya getirilmesi durumunda iki yakıcı cihaz arasındaki bu mesafe en az 60 cm. olmalıdır.
Bağlantılar karĢılıklı değil ise bu mesafe iki yakıcı cihaz arasındaki mesafe en az 30 cm. olmalıdır.

Şekil 28. Hava Atıkgaz Sisteminde Yakıcı Cihaz Bağlantı Detayları
Bacalar Semineri Bildirisi

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

____________________ 2638 _______

SONUÇ
Ülkemizde her yıl yüzlerce Hava Atıkgaz sistemi uygulanmaktadır. Ancak uygulama detayları
konusunda ciddi anlamda yetersizlik söz konusudur. Hava Atıkgaz sistemlerinin özellikle de seramik
uygulamalarındaki yapılan yanlıĢlıkların düzeltilmesinin mümkün olmaması nedeniyle yıkılıp tekrar
yapılmasından baĢka çözüm yoktur. Hava Atıkgaz sistemini doğru uygulanmasında, uygulayan
personelin mesleki yeterliliğe sahip yetkin personel olması, baca kesit hesaplarının doğru olması,
kullanılan malzemelerin yapı malzemeleri yönetmeliği gereğince CE iĢaretli olması çok önemlidir.
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METAL KÖPÜK MALZEMELER VE YÜZEY SOĞUTMADA
KULLANIMI
Ayla DOĞAN
Ġbrahim ATMACA
Oğuzhan ÖZBALCI

ÖZET
Teknolojinin geliĢmesi ile birlikte malzeme biliminde de önemli geliĢmeler yaĢanmaktadır. Malzeme
biliminin son geliĢmeleri arasında metal köpük malzemeler önemli bir yer tutmaktadır. Metal köpük
malzemeler ısıl davranıĢları, enerji absorbe edebilme yetenekleri, düĢük yoğunlukları, yüksek kesme
ve kırılma mukavemetleri ve düĢük ağırlıklarından dolayı birçok alanda tercih edilen yeni bir malzeme
grubudur. Açık ve kapalı hücreli olmak üzere iki tip hücre yapısına sahiptiler ve yüzey soğutmada
özellikle açık hücreli metal köpük malzemeler tercih edilmektedir. Bu çalıĢmada, metal köpük
malzemelerle ilgili detaylar verilmiĢ olup, yüzey soğutmadaki önemi üzerinde durulmuĢ ve gözenek
yoğunluğu 10 PPI olan açık hücreli alüminyum köpük malzeme (Al-6101) kullanılarak örnek bir
deneysel çalıĢma yapılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Alüminyum köpük malzeme, ısı transferi

ABSTRACT
There are some remarkable developments happening in materials science along with the
advancements in technology. Among the latest innovations of materials science, metal foam material
has a significant place. Metal foams are a new group of material that widely preferred due to their
thermal behavior, ability to absorb heat, low density, high shear and fracture resistance and low
weight. There are two types of metal foams known as open and close-celled type is particularly
preferred for surface cooling. In this study, the details of the metal foam are explained, the importance
of these materials on surface cooling is discussed and an experimental study is made for pore density
of 10 PPI open-celled metal foam material (Al-6101).
Keywords: Aluminum foam materials, heat transfer

1.GĠRĠġ
Metalik köpük malzemeler özellikleri nedeniyle günümüzde önemi gitgide artan malzemelerdir. Metalik
köpüklerle ilgili çalıĢmayı ilk defa Sosnik, 1948 yılında alüminyum içerisinde cıva buharlaĢtırarak
yapmıĢ ve daha sonra Elliot 1951 yılında aynı metodu tekrarlayarak metal köpük malzeme üretmeyi
baĢarmıĢtır. Daha sonraki yıllarda metalik köpüklerin veya diğer gözenekli metalik yapıların üretim
imkanları yeniden gözden geçirilmiĢtir [1].
Gözenekli yapılar yalıtım, paketleme, kaplama veya filtreleme iĢlemleri için kullanıĢlı malzemelerdir.
Fakat yapısal uygulamalarda çok yararlı veya verimli olabileceğine pek inanılmaz. Gözenekli ve köpük
yapılar taĢıyacakları yük dikkate alınarak seçilmelidir. Polimer malzemeler yeterli derece de rijit
Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumu Bildirisi
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değildir ve seramik malzemeler de çok kırılgan bir yapıya sahiptiler. Bu nedenle metalik köpük yapıları
kullanmak doğru bir seçim olarak görülmektedir. Bunun sebepleri arasında metalik köpük yapılar
polimerik olanlara kıyasla daha katı bir yapıya sahip, yüksek sıcaklıklarda iç yapısını daha iyi
koruyabilen (stabil), sıcaklık direnci yüksek olan ve yüksek sıcaklıklarda toksit gaz oluĢturmayan
yapılardır. Tamamen geri dönüĢtürülebilen malzemeler olup çevreye herhangi bir zarar vermezler. En
önemli avantajları ise ağırlıklarının düĢük olmasıdır. Bunun yanında yönden bağımsız olarak darbe ve
titreĢim sönümleyebilmesi, elektromanyetik kalkan özelliği olumlu özellikleridir. Ergime noktaları, özgül
ısıları, ısıl genleĢme katsayılar, ısıl iletimi ve yüzey geçirgenliği, ateĢ ve ısıl Ģok dayanımları önemli
termal özellikleridir. Ergime noktaları aĢağı yukarı kendi alaĢımlarıyla aynı değerdedir. Bununla birlikte
malzeme yüzeyi çoğunlukla bir oksit tabaka ile kaplıdır. Bu tabaka sayesinde ergime noktası oldukça
yüksektir. Bu tabaka yüzeydeki gözenek boyutlarını (çaplarını) düĢürmesine rağmen gözenek
sayısının artmasına sebep olur. Tabakanın kalınlaĢması gözenekli yapıyı destekler ve ergime
sıcaklığını üst değere çeker. Eğer malzeme yeterli bir zaman süresince havada yada oksit banyosu
içerisinde ısıtılırsa tabaka daha fazla kalınlaĢır ve daha stabil bir hal alır. Özgül ısıları önemli ölçüde
düĢüktür. Bu özellikleri düĢük ısıl kapasitenin istenmediği durumlarda en önemli malzeme olmalarını
sağlar. Isıtma ve soğutma sistemleri buna iyi birer örnektirler. Isıl Ģok dayanımları normal bir içyapıya
sahip malzemeye kıyasla yüksek, ısı iletimi ise düĢüktür [2]. ġekil 1’de farklı metalik köpüklere ait
görüntüler verilmiĢtir.

ġekil 1. Farklı metalik köpüklere ait görüntüler (a. Alüminyum kapalı köpük b. Demir bazlı köpük
c. SinterlenmiĢ sünger metal d. Alüminyum sünger e. Nikel açık köpük) [3].
Alüminyum, demir, nikel, kurĢun, çinko ve titanyum metal köpük yapımında kullanılan malzemelerdir.
Ancak günümüzde alüminyum, düĢük yoğunluğu, korozyon direnci ve düĢük ergime sıcaklığı gibi
özellikleri nedeniyle metal köpük yapımında en çok kullanılan metaldir [4].
Metalik köpükler, süngerler gibi gözenekli yapıya sahiptir. Doğal bir ürün değildir. Gözenekli yapı,
üretim Ģekline göre (karıĢtırma, presleme sinterleme vb.) bazı iĢlemler uygulandıktan sonra meydana
gelir. Doğal köpük ile hiçbir ilgisi olmamasına rağmen görünüm ve bazı özelliklerinden dolayı “metal
köpük” diye adlandırılırlar. ġekil 2’de metal köpüklerin gözenek yapısı verilmiĢtir [5].

ġekil 2. Metal köpüklerin gözenek yapısı [13].
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Gözeneklerin iki veya üç boyutlu olması, malzeme özelliklerinde olduğu gibi bu özelliklerin
modellenmesinde de oldukça etkindir. Ġki boyutlu gözenek yapısına (bal peteği yapısı) sahip
malzemelerin modellenmesi nispeten kolayken düzensiz yapıda gözeneğe sahip malzemeler
(köpükler) için modelleme oldukça güçtür [6].

2. AÇIK VE KAPALI HÜCRELĠ METAL KÖPÜKLER
Üç boyutlu gözenek yapısına sahip malzemelerin, diğer bir deyiĢle köpüklerin, mekanik özellikleri açık
veya kapalı gözenek yapısına sahip olmalarına bağlıdır. Gözenekleri birbirinden izole halde, bir baĢka
deyiĢle, her bir gözenek hücre duvarı ile sızdırmazlık derecesinde birbirinden ayrılmıĢ ise bu tip
köpükler kapalı hücreli köpüklerdir. Açık hücreli köpükler ise gözenekleri arasında bağlantı olan
köpüklere denir [3]. Her iki yapı biçiminde de %80-95 oranına varan boĢluk ve %5-20 oranında
malzemeden oluĢurlar [9]. Elbette ki her köpük tamamen açık ya da tamamen kapalı gözenek
yapısına sahip değildir. Birçok gözenekli malzeme her iki türden de gözeneği barındırır. ġekil 3’te açık
ve kapalı alüminyum köpük malzemelerin görünümleri verilmiĢtir [1].

ġekil 3. a) Açık Hücreli Alüminyum Köpük b) Kapalı Hücreli Alüminyum Köpük [4].

3. AÇIK VE KAPALI HÜCRELĠ METAL KÖPÜKLERĠN KULLANIM ALANLARI
Metal köpükler, hücre yapısının açık veya kapalı oluĢuna göre değiĢik kullanım alanlarına sahiptirler.
Korozyon direnci ve yüksek ısı iletkenliği nedeniyle açık hücreli alüminyum köpükler ısı değiĢtiricisi, pil
elektrotları ve filtreler için uygundur. Kapalı hücreli köpük malzemeler ise düĢük ısı iletkenlikleri
nedeniyle termal kalkan (soğutma radyatörleri, bilgisayar çipleri, güç elektroniği için mikro elektronik
cihazlar vb.) olarak kullanılırlar. ġekil 4’te metal köpüklerin bazı kullanım alanları gösterilmiĢtir [4].
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ġekil 4. Metalik köpüklerin bazı kullanım alanları [4].
Ayrıca kapalı hücreli köpükler otomotiv, havacılık ve diğer endüstri uygulamaları için idealdir. Döküm
Ģeklinde üretilebilirler. Bunun anlamı, açık hücreli yapıda bulunmayan bir dıĢ kabuk ile ĢekillendirilmiĢ
olmalarıdır [1].
3.1.Otomotiv Endüstrisi
Alüminyum metal köpükler hafif ve sağlam olmalarından dolayı otomotiv sektöründe arabaların
ağırlıklarının azaltılmasında oldukça kullanıĢlıdır. 3 boyutlu sandviç paneller arabalardaki orijinal çelik
panellerden yaklaĢık olarak 8 kat daha sağlam olup, %25 daha hafiftir. ġekil 5’te alüminyum hafif
ağırlıklı sandviç panel örneği verilmiĢtir [1].

ġekil 5. Alüminyum hafif-ağırlıklı sandviç panel örneği [1].
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Ayrıca Alüminyum köpükler otomotiv sanayisinde araçlardaki çarpıĢma emicilerde kullanılmaktadır.
Bunun sonucunda çarpıĢma kutuları geliĢtirilmiĢtir. Bu çarpıĢma kutuları darbe tamponuyla ön
korkuluk arasında yer almaktadır. ġekil 6’da çarpıĢma kutusu gösterilmektedir. Bu kutular 15 km/s
hızdaki bir çarpıĢmada bütün enerjiyi emerek deforme olurlar ve arabanın Ģasisinde meydana
gelebilecek daha pahalı bir hasarı önlerler. ġekil 7’de aynı uzunluktaki içi alüminyum köpüklü ve
köpüksüz paslanmaz 304 çeliğinin eksenel yönde basınç altında deformasyon görüntüleri verilmiĢtir
[1].

ġekil 6. ÇarpıĢma kutusu örnekleri [1].

ġekil 7. Aynı uzunluktaki içi alüminyum köpüklü ve köpüksüz paslanmaz 304 çeliğinin eksenel yönde
basınç altında deformasyon görüntüleri [14].
Enerji emiciler aynı zamanda ray bazlı sistemlerde de kullanılmaktadır. Buna örnek olarak otorayları
verebiliriz. Tramvaylarda, yayalara çarparak araĢ altında sürüklenmelerini engellemek için koruma
olmalıdır. Aynı zamanda, arabalarla temas gibi hafif çarpıĢmalardan korunmak için etkili çarpıĢma
koruması gereklidir. ġekil 8’de çarpıĢma emici sistem gösterilmiĢtir [1].
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ġekil 8. Tramvaylar için çarpıĢma emici yapı [1].
3.2. Gürültü Kontrolü
Ses emilimi ve yalıtımı otomotiv endüstrisi için önemli bir konudur. Alüminyum metal köpükler çok iyi
ses yalıtımlarından dolayı bu sektörde kullanılmaktadır. Örnek olarak viyadük altına levha halinde
konan ALPORAS köpük metal yapısı viyadük altından geçen araçların seslerini emerek gürültü
kirliliğini ortadan kaldırmaktadırlar. ġekil 9’de viyadük altında ses emen levha yapı gösterilmiĢtir [1].

ġekil 9. Viyadük altında ses emen levha yapı [1].
3.3. Hava ve Uzay Endüstrisi
Uzay sanayisi de alüminyum köpüklerin uzay araçları iniĢ takımlarında, enerji emen çarpıĢma
malzemesi olarak kullanılmasını geliĢtirmektedir. ġekil 10’da sandviç köpük panelden yapılmıĢ bir
roket konisinin resmi gösterilmiĢtir. Alüminyum köpükler, uçak gövde ve helikopter kuyruk
elemanlarında kullanılmaktadır [1].
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ġekil 10. Sandviç köpük panelden (AFS) yapılmıĢ Ariane5 roket konisi [1].
3.4. Gemi ĠnĢa Endüstrisi
Hafif-ağırlıklı yapılar gemi inĢa sektöründe dev bir yere sahiptir. Modern yolcu gemileri bütünüyle
alüminyum ekstrüzyon, alüminyum levha ve alüminyum bal peteği yapılarından oluĢmaktadır. Köpük
metallerin gemi uygulamaları, ambar platformları, gemi bölmeleri, anten platformları ve fiĢek ambarları
gibi alanları kapsamaktadır [1].
3.5. Yapı Endüstrisi
Alüminyum köpük ve köpük paneller asansörlerin enerji tüketimlerini azaltmak için oldukça yardımcı
olmaktadır. Çok hızlı modern asansörlerde hafif-ağırlıklı inĢa çok önemlidir. Bununla beraber, hafifağırlıklı inĢa tekniği güvenlik kurallarına uymalıdır. Yangın duvarları ve çıkıĢları zayıf termal iletkenliği
ve yangın direnci olan alüminyum köpük malzemelerle yapılmaktadır [1].

3.6. Spor Malzemeleri
Spor teçhizatları bu sektör için yüksek sayılabilecek maliyetlerine rağmen, uygulamaya değer alanlar
bulmuĢtur. Spor malzemelerinde, futbolcular için kaval kemiği koruyucuları (tekmelik) yapımında iyi
enerji emiliminden dolayı alüminyum köpük kullanımı örnek olarak verilebilir [1].
3.7. Isı DeğiĢtiriciler (EĢanjör)
Korozyon direnci, yüksek termal iletkenliği gibi özelliklerinden dolayı açık hücreli alüminyum ve bakır
bazlı köpük metaller ısı değiĢtirici olarak kullanılabilirler. Kapalı hücreli köpük metaller ise düĢük termal
iletkenliklerinden dolayı termal kalkan olarak kullanılırlar. Bu uygulamaya örnek olarak, yekpare
soğutma radyatörleri ve bilgisayar çipleri ile güç elektroniği için mikro elektronik cihazlar verilebilir [8].
Sekil 11’da metal köpük matrisi içine gömülmüĢ tüplerden oluĢturulan geliĢmiĢ yüksek sıcaklık
radyatörü görülmektedir [1].
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ġekil 11. Köpük Metal Isı DeğiĢtirici [1].

3.8. Susturucular
Gürültüyü azaltmak için (örneğin, kompresörler için pnomatik aletlerde), ġekil12’da örneği görülen
uygun susturucular kullanılarak gerçekleĢtirilebilir [1].

ġekil 12. Alüminyum köpükten yapılmıĢ susturucular [1].

3.9. Filtreler
Katı parçacıkları gaz veya sıvıdan veya iki sıvıyı birbirinden ayırmak için, büyük depo hacminden
dolayı açık hücreli alüminyum köpük metaller kullanılabilir [1].
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4. ALÜMĠNYUM KÖPÜK BLOKLARIN YÜZEY SOĞUTMADA KULLANILMASI: ÖRNEK BĠR
ÇALIġMA
Yüzey soğutmada metal köpüklerin tercih edilmesinin nedeni ısı transferini iyileĢtiren yüksek yüzey
alanlı hacim oranına sahip olmalarıdır. AĢırı ısınma elektronik cihazlardaki en büyük sorundur. Yapılan
çalıĢmalar, elektronik sistemlerde oluĢan ısıl yüklerin, sistemlerin perfonmansını olumsuz yönde
etkilediğini göstermektedir. Dolayısı ile elektronik sistemlerde uygun malzeme ve uygun çalıĢma
koĢullarının seçilmesi son derece önemlidir.
Bu bağlamda, metal köpük malzemelerin yüzeylerden ısı transferini iyileĢtirmeye yönelik bir araĢtırma
yapmak üzere laboratuar Ģartlarında örnek bir bir deney düzeneği kurulmuĢtur. Deneylerde elektronik
elemanları temsil eden ısıtıcı elemanlar üzerine Tablo 1’de verilen özelliklere sahip metal köpük
bloklar yerleĢtirilerek yüzeylerden olan doğal taĢınımla ısı transferi incelenmiĢtir.
Tablo 1. Alüminyum köpük bloğun özellikleri
Malzeme
1(Al-6101)

Gözeneklilik ()
0.912

Gözenek yoğunluğu (PPI)
10

2

Geçirgenlik (m )
-8
7.73x10

Deney düzeneğinin Ģematik görünümü ġekil 13’de verilmiĢtir. 42x25x25cm boyutlarında ve üst
kısmında 10x25cm, yan kısımlarında 5x25cm boyutlarında açıklıklar bulunan plexiglass malzemeden
yapılmıĢ bir hacim içerisine, 3x3 diziliminde ayrık formda ısıtıcı elemanlar yerleĢtirilmiĢtir. Daha sonra
bu ısıtıcılar üzerine 10 PPI’lık gözenek yoğunluğuna sahip alüminyum köpük bloklar yerleĢtirilerek ısı
transferine etkileri incelenmiĢtir.

ġekil 13. Deney düzeneğinin Ģematik görünümü.
0

Açık hücreli alüminyum köpük blokların alt kısmında yüksek sıcaklıklara dayanıklı (260 C) teflon
malzeme içerisine yerleĢtirilmiĢ yüksek ısı iletimine sahip 25x25 ebatlarında bakır plakalar (k= 398
W/mK) bulunmaktadır. Bakır blokların altına yerleĢtirilmiĢ dirençler ise bir paralel bağlantı devresine
bağlanarak eĢit voltajda eĢit ısı akısı sağlanacak Ģekilde ayarlama yapılmıĢtır. Teflon malzemenin alt
kısmında yalıtım sağlamak amacı ile sırası ile 20 mm kalınlığındaki cam yünü (k= 0,042 W/mK) ve 50
mm kalınlığındaki köpük yalıtım levhası (k = 0,035 W/mK) yerleĢtirilmiĢtir. Sisteme bağlı olan varyak
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sayesinde farklı voltajlarda çalıĢma imkanı sağlanmıĢtır. Sıcaklık değerleri ise bir bilgisayara bağlı olan
veri toplama sisteminden okunmuĢtur.
Sisteme verilen toplam ısı akısı:

qtop

V2
9
RAtop

(1)

Ģeklinde hesaplanmıĢtır.
Köpük bloklardan toplam taĢınımla olan ısı akısı ise:

qc  qtop  qiletim

(2)

denkleminden hesaplanmıĢtır.
Hesaplarda kullanılan boyutsuz Grashof sayısı aĢağıda verilmiĢtir.

Gr 
*

g qc L4
k

(3)

2

Burada, k havanın ısı iletim katsayısı,  havanın kinematik viskozitesi, β hacimsel genleĢme katsayısı,
qc taĢınım ısı akısı, L ısıtıcı eleman kenar uzunluğu veya geniĢliği, g yerçekimi ivmesidir.
Teflon malzeme üzerine alüminyum köpük blokların yerleĢim düzeni ve fotoğrafı ġekil 14’te verilmiĢtir.

ġekil 14. 10 PPI alümünyum köpük bloğun yerleĢim düzeni (ölçüler mm) ve görünümü
Deneyler ilk önce bakır plakaların üzeri boĢken yapılmıĢ, daha sonra bakır plakalar üzerine gözenek
yoğunluğu 10 PPI olan alüminyum köpük bloklar yerleĢtirilerek deneyler tekrar edilmiĢ ve elde edilen
sonuçlar karĢılaĢtırılmıĢtır. ġekil 15’te farklı Grashof sayıları için ortalama yüzey sıcaklığının değiĢimi
verilmiĢtir. ġekilden de görüldüğü üzere, her iki durum için yüzey sıcaklıkları Grashof sayısı arttıkça
artmaktadır. Köpük blokların kullanılması durumunda ortalama yüzey sıcaklıklarının oldukça azaldığı
görülmektedir. Alüminyum metal köpük kullanılarak ve köpük kullanılmadan elde edilen sonuçlar
karĢılaĢtırıldığında, düĢük Grashof sayılarında sıcaklık farkları çok fazla değilken yüksek Grashof
sayılarında bu fark oldukça artmıĢtır. Bu durum doğal taĢınım etkilerinin yüksek Grashof sayılarında
etkili olduğunu gösterirken, alüminyum metal köpük malzeme kullanılmasıyla hem iletim hem de
taĢınım etkileriyle ortalama olarak yüzeylerde daha fazla soğuma olduğu gözlenmiĢtir.
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10 PPI

Ts-T0(0C)

köpüksüz

Gr*
ġekil 15: Farklı Grashof sayıları için ortalama yüzey sıcaklığının değiĢimi

SONUÇ
Bu çalıĢmada, kapalı ve açık hücreli metal köpük malzemelerin kullanım alanlarıyla ilgili bilgiler
verilmiĢ olup, elektronik sistemlerin soğutulmasına yönelik 10 PPI gözenek yoğunluğuna sahip
alüminyum köpük malzemelerin yüzey sıcaklıklarını nasıl etkilediği konusunda örnek bir çalıĢma
sunulmuĢtur. Açık hücreli köpük malzeme kullanılması durumunda ortalama yüzey sıcaklıklarının
köpük malzeme kullanılmadan elde edilen sonuçlara göre çok daha düĢük olduğu tespit edilmiĢtir.
Elektronik sistemlerde sistemin emniyetli çalıĢabilmesi için devre elemanlarının belli sıcaklık limitlerini
aĢmaması gerekmektedir (Doğal taĢınım için yaklaĢık 76 ºC). Bu ve bunun gibi çalıĢmalar sistemin
çalıĢma performansı ve enerji tasarrufu açısından son derece önemlidir.
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YUTUCU YÜZEYİ DAİRESEL BOMBE İLE
PÜRÜZLENDİRİLMİŞ HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRÜNÜN
TERMOHİDROLİK VERİMİNİN İNCELENMESİ
Cihan YILDIRIM
İsmail SOLMUŞ

ÖZET
Bu çalıĢmada, dairesel bombeler kullanılarak pürüzlendirilmiĢ yutucu yüzeyli havalı güneĢ
kolektörünün termohidrolik verimi araĢtırılmıĢ ve düzlemsel yutucu yüzeyli havalı güneĢ kolektörü ile
karĢılaĢtırılmıĢtır. Kolektör elemanları arasındaki enerji dengesi yazılarak sistem, farklı parametreler
için teorik olarak incelenmiĢtir. Bombe çapının kanal hidrolik çapına oranı, akıĢ yönündeki iki bombe
arası mesafe, akıĢa dik yöndeki iki bombe arasındaki mesafe gibi tasarım parametreleri farklı hava
debileri için incelenmiĢtir. Farklı tasarım parametrelerine sahip dairesel bombeler kullanılarak
pürüzlendirilmiĢ yutucu yüzeyli kolektör ile düzlemsel plakalı kolektörlerin termal ve termohidrolik
verimleri karĢılaĢtırılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Dairesel bombeli havalı güneĢ kolektörü, Termal verim, Termohidrolik verim.

ABSTRACT
In this study, thermohydraulic efficiency of a solar air collector having a roughened absorber with
circular protrusions have been investigated and compared with the flat plate solar air collectors. The
system has been theoretically investigated for different parameters by help of energy balance between
the elements of collector. Design parameters such as ratio of the protrusion diameter and equivalent
diameter of the duct, distance between two downstream and distance between two cross-streams are
examined for different air flow rates. Thermal and thermohydraulic efficiencies of flat plate solar air
collectors and roughened solar air collectors with different design parameters are compared.
Key Words: Circular protruded solar air collector, Thermal efficiency, Thermohydraulic efficiency..

1. GİRİŞ
Fosil yakıtların neden olduğu sorunların daha iyi anlaĢılması ile son yıllarda yenilenebilir enerji
kaynaklarına ilgi daha da artmıĢtır. Bu yenilenebilir enerji kaynaklarından güneĢ enerjisinin farklı
kullanımları üzerine çalıĢmalar yapılmaktadır. Mevcut çalıĢmalar içerisinde yoğunluğu güneĢ
enerjisinin termal kullanımı oluĢturmaktadır. GüneĢ enerjisinin termal sistemlerde kullanımı için gerekli
olan toplayıcılar temelde sıvılı (genellikle sulu) ve havalı olmak üzere ikiye ayrılır. Termal verimlerinin
yüksek olması ve kullanım gereksinimlerinden ötürü sulu tip toplayıcılar daha çok kullanılır. Bununla
beraber ortam ısıtması, kurutma gibi iĢlemler için havalı güneĢ toplayıcılarına ihtiyaç vardır.
Uygulamada kullanılan havalı toplayıcıların termal verimlerinin düĢük olması nedeni ile havalı
toplayıcıların verimlerini arttırmaya yönelik çalıĢmalar yapılmaktadır. Bu çalıĢmalar arasında öne
çıkanlar ise, toplayıcı yüzeyi üzerinde yapılan değiĢikliklerle ısı transfer katsayısını arttırmaya yönelik
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çalıĢmalar, toplayıcı üzerinde ısı depolamaya yönelik çalıĢmalar ve ısı transfer yüzeyini arttırmaya
yönelik çalıĢmalardır [1]. Isı transfer katsayısını arttırmaya yönelik olarak farklı yutucu yüzey
tasarımları literatürde incelenmiĢtir. Bu çalıĢmalar kapsamında yutucu yüzeyler belirli geometrilerle
pürüzlendirilebildiği gibi özel kanatçık ya da türbülatörler de kullanılmaktadır.
Chamoli vd. [1] sundukları incelemede çift geçiĢli güneĢ enerjili havalı toplayıcıları ele almıĢlardır.
Yazarlar çift geçiĢli havalı toplayıcılar üzerine yapılan teorik ve deneysel çalıĢmaları derlemiĢler ve
termal verimi arttırmaya yönelik güncel stratejileri rapor etmiĢlerdir.
Tchinda [2] farklı araĢtırmacıların güneĢ enerjili havalı toplayıcılar üzerine yaptıkları teorik çalıĢmaları
derlemiĢ ve kullanılan matematiksel modelleri tanıtmıĢtır.
El-Sebaii vd. [3] yaptıkları çalıĢmada dolgu yataklı çift geçiĢli havalı toplayıcının deneysel ve teorik
incelemesini yapmıĢlardır. Hava debisi, dolgu yatak kütlesi ve gözenekliliğinin hava sıcaklığı ve
termohidrolik verim üzerine etkileri incelenmiĢtir. Yapılan hesaplamalar sonucunda dolgu malzemesi
olarak çakıl kullanıldığı durumda 0.05 kg/s kütlesel debili bir akıĢ için en iyi sonuç elde edilmiĢtir.
Sistemin yıllık ortalama çıkıĢ sıcaklığı ve termohidrolik verimi dolgu yatak kullanılması durumunda
sırasıyla %16.5 ve %28.5 artmıĢtır.
Ramadan vd. [4] yaptıkları çalıĢmada dolgu yataklı çift geçiĢli havalı toplayıcının deneysel ve teorik
incelemesini yapmıĢlardır. Kalker ve çakıl gibi gözenekliliği farklı iki doğal materyal kullnarak yaptıkları
araĢtırmada, kütlesi yüksek fakat gözenekliliği düĢük malzemelerin daha iyi sonuç verdiklerini
gözlemlemiĢlerdir. Bununla birlikte hava debisinin 0.05 kg/s den daha fazla arttırmanın termohidrolik
verimi arttırmadığı bununla beraber basınç düĢümünün arttığı gözlemlenmiĢtir.
El-Sebaii vd. [5] yaptıkları çalıĢmada çift geçiĢli havalı toplayıcılarda düzlemsel plakalı ve V-oluklu
plakalı yutucu yüzeyin toplayıcı termal ve termohidrolik verimine etkisini deneysel ve teorik olarak
incelemiĢlerdir. V-oluklu yüzeyde, düzlemsel yüzeye göre termohidrolik verimin %11-14 arasında daha
fazla olduğu gözlemlenmiĢtir.
Kamthania vd. [6] çift geçiĢli hibrid PV/T havalı toplayıcı için enerji ve ekserji analizi yapmıĢlardır.
Hindistan’daki 5 farklı Ģehir için elde ettikleri sonuçları tek geçiĢli havalı toplayıcı ile
karĢılaĢtırmıĢlardır.
Naphon [7] her iki kanala da boylamasına kanatçık yerleĢtirilmiĢ çift geçiĢli havalı toplayıcının teorik
analizini yapmıĢtır. Kararlı haldeki sistemin matematiksel modelini oluĢturarak toplayıcının termal
verimini ve entropi üretimini hesaplamıĢtır.
Naphon [8] yaptığı diğer bir çalıĢmada dolgu yataklı çift geçiĢli havalı toplayıcıların sayısal analizini
yapmıĢtır. Elde ettiği sonuçlar literatürdeki deneysel çalıĢmalarla ve dolgu yatak kullanmayan
sistemlerle karĢılaĢtırmıĢtır.
Othman vd. [9] çift geçiĢli hibrid (PV/T) havalı kolektörün termal ve elektriksel performansını
oluĢturdukları bir boyutlu kararlı matematiksel model ve hazırladıkları deney düzeneği ile
incelemiĢlerdir.
Yamalı ve SolmuĢ [10, 11] yapmıĢ oldukları teorik ve deneysel çalıĢmalarda çift geçiĢli havalı toplayıcı
kullanan nemlendiricili-nemalıcılı damıtma sistemini incelemiĢlerdir.
Bhushan ve Singh, dairesel bombeler ile pürüzlendirilmiĢ yüzeyler üzerinde gerçekleĢen ısı transferini
incelemiĢler [12] ve deneysel veriler üzerinden oluĢturdukları Nusselt sayısı ve sürtünme faktörüne ait
korelasyonları havalı güneĢ kolektörü üzerinde teorik olarak incelemiĢlerdir [13].
Yıldırım ve SolmuĢ [14], çift geçiĢli düzlemsel yutucu yüzeyli bir havalı kolektörün zamana bağlı
incelemesini yaparak kanal yüksekliğinin termal ve termohidrolik verime etkisini incelemiĢlerdir.
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Hegazy [15] yapmıĢ olduğu çalıĢmada havalı toplayıcılar için optimum kanal derinliği/uzunluk oranını
olarak tayin etmiĢtir. Bu oran arttıkça, hava debisinin artması ile toplayıcı veriminin düĢtüğünü rapor
etmiĢtir.
Yapılan çalıĢmada, dairesel bombeler kullanılarak pürüzlendirilmiĢ yutucu yüzeyli havalı güneĢ
kolektörünün termohidrolik verimi araĢtırılmıĢ ve düzlemsel yutucu yüzeyli havalı güneĢ kolektörü ile
karĢılaĢtırılmıĢtır.

2. TOPLAYICI SİSTEMİN TANIMI VE MATEMATİKSEL MODEL
Teorik analizi yapılan kolektörün Ģematik gösterimi ve parçaları arasındaki enerji dengesi Ģekil 1’de ve
dairesel bombe ile pürüzlendirilmiĢ yutucu yüzeyin Ģematik gösterimi Ģekil 2’de gösterilmiĢtir. Toplayıcı
plaka olarak 1 mm kalınlığında siyaha boyalı bakır plaka kullanılmaktadır. Kolektörün kasası 5 cm
kalınlığında cam yünü ile izole edilmiĢtir. Kolektöre giren hava cam örtü ile yutucu yüzey arasından
geçerken kolektörden aldığı ısı ile sıcaklığı artmaktadır.

Şekil 1. Havalı güneĢ kolektörünün Ģematik gösterimi ve bileĢenleri arasındaki enerji dengesi.

Şekil 2. Dairesel bombeli yutucunun üst ve yandan Ģematik görünümü.
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Sistemin teorik analizi; kolektör için, enerji korunumu esasına göre türetilen denklemlerden oluĢturulan
matematiksel modelin sayısal çözümü Ģeklinde olmaktadır. Bu matematiksel model belirlenen iklim
verileri üzerinden farklı tasarım parametreleri için çözülerek sistemin termal ve termohidrolik verimi
hesaplanmıĢtır.
Toplayıcının enerji dengesi ġekil 1’de gösterildiği gibi yazılmıĢtır. Hesaplamaları kolaylaĢtırmak için
bazı kabuller yapılmaktadır:
•
Sistemde hava kaçağı nedeniyle oluĢan kütle kaybı yoktur.
•
Toplayıcıdaki hava sıcaklığı akıĢ boyunca doğrusal olarak değiĢir.
•
Toplayıcıda laminer (Re<2300) ya da türbülanslı (Re>2300) akıĢ tam olarak geliĢmiĢtir.
2
o
•
GüneĢ ıĢınımı değeri 700 W/m , rüzgar hızı değeri 1 m/s, dıĢ ortam sıcaklığı 27 C, kolektör
eni 1 m, kolektör boyu 2 m, kanal yüksekliği 5 cm kabul edilmiĢtir.
Toplayıcıyı oluĢturan her eleman için yazılan zamandan bağımsız enerji denklemleri oluĢturularak
hesaplamalar için MATLAB ortamında program yazılmıĢtır [14]:
Cam örtü:
(1)
Hava kanalı:
(2)
Yutucu yüzey:
(3)

Enerji dengesinin yazılması sonucu elde edilen denklem seti matris formunda yazılır:
[A][T]=[B]

(4)

Burada [A] matrisi ısı transfer katsayılarının hesaplanması [14] ile oluĢturulur. Ġteratif olarak çözülen
denklem sistemi neticesinde kolektör elemanları ve çıkıĢ havası sıcaklığı değerleri hesaplanır.
BaĢlangıç koĢulu olarak kabul edilen ortam sıcaklığı kullanılarak ısı transfer katsayıları hesaplanmıĢ
ve denklemler iteratif olarak çözülerek yeni sıcaklık değerleri ve bu sıcaklık değerlerine ait yeni ısı
transfer katsayıları hesaplanmıĢtır. Ġteratif çözüm sonrası tüm sıcaklık değerlerinin ilk ve son hali
o
karĢılaĢtırılarak aradaki fark 0.01 C olana kadar iĢleme devam edilmiĢtir.
Sistemin termal verimi;
(5)
termohidrolik verimi ise sistemdeki basınç kayıpları göz önüne alınarak;
(6)
olarak yazılır.
Dairesel bombe ile yüzeyi pürüzlendirilmiĢ yutucu yüzey için Nusselt sayısı [12, 13];
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(7)
ve sürtünme katsayısı [12, 13];
(8)
olarak yazılır. (S/e) akıĢa dik yöndeki iki bombe arasındaki mesafenin bombe yüksekliğine oranı, (L/e)
akıĢa paralel yöndeki iki bombe arasındaki mesafenin bombe yüksekliğine oranı, (d/D) ise bombe
çapının kanalın hidrolik çapına oranını temsil eder.

3. SONUÇLAR
Pürüzlülük geometrisi parametreleri için Bhushan ve Singh’in [Bhushan SE86] kullandığı değerler ele
alınıp farklı Reynolds sayıları için simülasyonlar yapılmıĢtır. Kullanılan parametre seti Tablo 1 de
gösterilmiĢtir.
Tablo 1. Ġncelenen pürüzlülük geometrisi parametreleri
(S/e)
18,75
25,00
31,25
37,50

(L/e)
25,00
31,25
34,38
37,50

(d/D)
0,147
0,239
0,294
0,367

3.1. Termal verim
Yutucu yüzey üzerine uygulanan dairesel bombeli pürüzlerin kolektörün termal verimine etkisi sırasıyla
ġekil 3, ġekil 4 ve ġekil 5’de gösterilmiĢtir. Reynolds sayısının arttırılması yani sistemden geçen
havanın kütlesel debinin arttırılması sonucunda kolektörün termal veriminin bütün kolektör tiplerinde
arttığı görülmüĢtür. Dairesel bombeler ile pürüzlendirilmiĢ yüzeylerin kolektörün termal verimini arttırıcı
bir etki yarattığı görülmüĢtür. Bunun temel sebebi akıĢ içerisindeki türbülansın artması neticesinde ısı
transfer katsayısının artmasıdır.
ġekil 3’de akıĢa dik yöndeki bombeler arası mesafenin kolektörün termal verimine etkisi ve düzlemsel
yüzeyli (pürüzsüz) kolektör ile karĢılaĢtırması yapılmıĢtır. AkıĢa dik yöndeki bombeler arası mesafenin
artması neticesinde kolektör veriminin önce arttığı, fakat belli bir noktadan sonra (RSL=25,00) azaldığı
gözlemlenmiĢtir.
ġekil 4’de akıĢa paralel yöndeki bombeler arası mesafenin kolektörün termal verimine etkisi ve
düzlemsel yüzeyli (pürüzsüz) kolektör ile karĢılaĢtırması yapılmıĢtır. AkıĢa paralel yöndeki bombeler
arası mesafenin artması neticesinde kolektör veriminin önce arttığı, fakat belli bir noktadan sonra
(RLL=31,25) azaldığı gözlemlenmiĢtir.
ġekil 5’de bombe yüksekliğinin kolektörün termal verimine etkisi ve düzlemsel yüzeyli (pürüzsüz)
kolektör ile karĢılaĢtırması yapılmıĢtır. Bombe yüksekliğinin artması neticesinde kolektör veriminin
önce arttığı ve belli bir asimptotik noktaya doğru yaklaĢtığı gözlemlenmiĢtir.
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Şekil 3. AkıĢa dik yöndeki iki bombe arası mesafenin termal verime etkisi.
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Şekil 4. AkıĢa paralel yöndeki iki bombe arası mesafenin termal verime etkisi.
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Şekil 5. Bombe yüksekliğinin termal verime etkisi.

3.2. Termohidrolik verim
Yutucu yüzey üzerine uygulanan dairesel bombeli pürüzlerin kolektörün termohidrolik verimine etkisi
sırasıyla ġekil 6, ġekil 7 ve ġekil 8’de gösterilmiĢtir. Reynolds sayısının arttırılması yani sistemden
geçen havanın kütlesel debinin arttırılması sonucunda kolektörün termohidrolik veriminin bütün
kolektör tiplerinde önce arttığı ardından ise sistemde oluĢan basınç kayıpları neticesinde azaldığı
görülmüĢtür. Dairesel bombeler ile pürüzlendirilmiĢ yüzeylerin kolektörün termohidrolik verimini arttırıcı
bir etki yarattığı görülmüĢtür. Bunun temel sebebi akıĢ içerisindeki türbülansın artması neticesinde ısı
transfer katsayısının artma ve bu sayede elde edilen faydalı ısının artmasıdır.
ġekil 6’de akıĢa dik yöndeki bombeler arası mesafenin kolektörün termohidrolik verimine etkisi ve
düzlemsel yüzeyli (pürüzsüz) kolektör ile karĢılaĢtırması yapılmıĢtır. AkıĢa dik yöndeki bombeler arası
mesafenin artması neticesinde kolektörün termohidrolik veriminin önce arttığı, fakat belli bir noktadan
sonra (RSL=25,00) azaldığı gözlemlenmiĢtir.
ġekil 7’de akıĢa paralel yöndeki bombeler arası mesafenin kolektörün termohidrolik verimine etkisi ve
düzlemsel yüzeyli (pürüzsüz) kolektör ile karĢılaĢtırması yapılmıĢtır. AkıĢa paralel yöndeki bombeler
arası mesafenin artması neticesinde kolektörün termohidrolik veriminin önce arttığı, fakat belli bir
noktadan sonra (RLL=31,25) azaldığı gözlemlenmiĢtir.
ġekil 8’de bombe yüksekliğinin kolektörün termohidrolik verimine etkisi ve düzlemsel yüzeyli
(pürüzsüz) kolektör ile karĢılaĢtırması yapılmıĢtır. Bombe yüksekliğinin artması neticesinde kolektör
veriminin önce arttığı ve belli bir noktadan (RPD=0,294) sonra azaldığı gözlemlenmiĢtir. Bombe
yüksekliğinin artması bir yandan ısı transfer katsayısını arttırırken diğer yandan da basınç kayıplarını
arttırmaktadır. Dolayısıyla bombe yüksekliğinin optimum seviyeden fazla olması termohidrolik verim
üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır.
Bombeler arası mesafenin artması basınç kayıplarını azaltmakla beraber elde edilen faydalı ısı
miktarını da azaltmaktadır. Bu nedenle akıĢa dik ve paralel yöndeki bombeler arası mesafenin
optimum seviyede tutulması gerekmektedir.
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Şekil 6. AkıĢa dik yöndeki iki bombe arası mesafenin termohidrolik verime etkisi.
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Şekil 7. AkıĢa paralel yöndeki iki bombe arası mesafenin termohidrolik verime etkisi.
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Şekil 8. Bombe yüksekliğinin termohidrolik verime etkisi.

SONUÇ
Bu çalıĢmada dairesel bombeler ile yüzeyi pürüzlendirilmiĢ yutucu yüzeye sahip havalı güneĢ
kolektörünün termal ve termohidrolik verimleri incelenmiĢtir. Farklı pürüzlülük geometrilerine göre
yapılan incelemeler sonucunda;
 Bombeler ile pürüzlendirilmiĢ yutucu yüzeylerin düzlemsel yüzeylere göre daha yüksek termal
ve termohidrolik verime sahip olduğu;
 AkıĢa dik yöndeki bombeler arasındaki mesafenin artmasının termal ve termohidrolik verimi
arttırıcı bir etkide bulunduğu fakat belli bir noktadan (RSL=25,00) sonra ise termal ve
termohidrolik verimi azaltıcı etkide bulunduğu;
 AkıĢa paralel yöndeki bombeler arasındaki mesafenin artmasının termal ve termohidrolik
verimi arttırıcı bir etkide bulunduğu fakat belli bir noktadan (RLL=31,25) sonra ise termal ve
termohidrolik verimi azaltıcı etkide bulunduğu;
 Bombe yüksekliğinin artmasının termal verimi arttırıcı bir etkisinin olduğu, fakat bombe
yüksekliğinin ne kadar arttırılırsa arttırılsın termal verimin belli bir asimptotik noktaya
yaklaĢtığı;
 Bombe yüksekliğinin artmasının termohidrolik verimi belli bir noktaya (RPD=0,294) kadar
arttırdığı, fakat bu noktadan sonra bombe yüksekliğinin arttırılması ile sistemde oluĢan basınç
kayıpları neticesinde termohidrolik verimin azaldığı;
gözlemlenmiĢtir.
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ĠSKENDERUN DEMĠR ÇELĠK FABRĠKASI ENERJĠ TESĠSĠ
SAF SU HAZIRLAMA ÜNĠTESĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Emrah YALÇIN
Özay AKDEMĠR

ÖZET
Ülkemizin kuruluĢ tarihi itibari ile üçüncü, uzun ürün üretim kapasitesine göre en büyük entegre demir
ve çelik fabrikası olan Ġsdemir, 2008 yılında devreye aldığı 3.5 milyon ton/yıl sıcak haddeleme
kapasitesi ile Türkiye'nin uzun ve yassı ürün üreten tek entegre tesisidir.
Ġsdemir’in saf su ihtiyacını karĢılamak için 600 t/h kapasiteli yeni saf su tesisleri 18 Mayıs 2004 yılında
ticari olarak iĢletmeye alınmıĢtır. Bu amaçla kazan suyu üretimine yönelik olarak kurulmuĢ olan saf su
ünitesi sırasıyla 5 adet kumantresit filtre, 3 adet nano filtre, 4 adet katyon filtresi, 1 adet dekarbozitör
ve 4 adet anyon filtresinden oluĢmaktadır.
Bu çalıĢmada, saf su hazırlama prosesi ve sistem elemanları değerlendirilerek iĢlem aĢamaları
incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Saf su ünitesi, su Ģartlandırması, Ġskenderun demir çelik fabrikası

ABSTRACT
ISDEMIR being the third in terms of date of foundation, the biggest integrated iron and steel plant of
our country in terms of long product production capacity commissioned in 2008. It is the only
integrated facility of Turkey producing long and flat product with its 3.5 million tons/year hot rolling
capacity.
Pure water plants are commercial constructed in 18 May 2004 to meet the 600 ton/h pure water
capacity of Ġsdemir. For this purpose, pure water unit has respectively, 5 kumantresit filter, 3 nanofilter,
4 cationfilter, 1 dekarbozit and 4 anion filter that is established for the production of the boiler water.
In this study, pure water production process and system components will be investigated and process
steps will be examined.
Key Words: Pure water unit, water treatment, Ġskenderun iron and steel industry

1. GĠRĠġ
Günümüzde rüzgâr, güneĢ, jeotermal gibi ekonomik, temiz, yenilenebilir ve çevre dostu enerji
kaynaklarını kullanarak, elektrik enerjisi üretimi için, iĢletme ve santral kurma yatırımları hız kazanmıĢ
olsa da, elektrik enerjisi üretiminde kojenerasyon tesislerinden sağlanan yüksek verimi hala
yakalayamamıĢ durumdadır, bu nedenle kojenerasyon tesislerinin dünyadaki önemi hala ön plandadır
[1]. Kojenerasyon tesislerinin yüksek verimlerde çalıĢmasını geliĢen teknoloji ile birlikte tesislerde
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kullanılan ham suyun ileri derecede saf su haline getirilmesiyle sağlanmaktadır. Bundan dolayı
kojenerasyon santrallerinde buhar elde edilmesi için ihtiyaç duyulan suyu istenen saflıkta üreten,
“Kazan Besi Suyu Hazırlama Tesisleri’’ nin verimi ve kalitesi büyük önem taĢımaktadır [2].
Kojenerasyon tesislerinde kullanılan besi suyunun etkilediği ilk ve en önemli sistem elemanı buhar
üretimi için kullanılan kazanlardır. Buhar kazanları, buhar üretimde kullanılan; kömür, yağyakıt,
motorin, doğalgaz ve fosil yakıtların yakılmasıyla ortaya çıkan ısıyı suya aktararak buhar oluĢumunu
sağlayan kazanlardır. Genellikle ısıtma ve enerji üretiminde kullanılmaktadırlar. Buhar kazanı ve
elemanlarının ömrü ve veriminde, kazan imalat kalitesi kadar besi suyun özellikleri çok büyük önem
taĢımaktadır [3]. Kullanılan suyun saflık derecesi ve kimyasal yapısı kazanın ömrünü direk
etkilemektedir. Bu sebepten dolayı buhar kazanlarında kullanılacak besi suyunun hazırlanmasında çok
bilgili hareket edilmesi ve besi suyunun hazırlanması için gerekli cihazların çok titizlikle seçilmesi ve
daha sonra bunların gene aynı titizlikle iĢletilmesi gerekmektedir. Bu nedenle buhar kazanı için besi
suyu hazırlama tesislerine yeteri kadar yatırım ve önem vermeyen iĢletmeler veya tesisler besi
suyunun kalitesi nedeni ile buhar kazanında ve buhar üretiminde birçok sorunla ve tahribatla
karĢılaĢmaları muhtemeldir. Tablo 1’de iĢletmelerde besi suyu kalitesi nedeni ile karĢılaĢılabilecek
sorunlardan bazıları verilmektedir.
Tablo 1. Besi suyu kalitesi nedeni ile yaĢanan sorunlar ve tahribatları [4].
YAġANAN SORUNLAR

VERDĠĞĠ TAHRĠBAT

-Buhar kazanın içerisinde kireç taĢları oluĢumu

-Isı iletimini azaltarak çok büyük ekonomik
zarara yol açar

-Buhar kazanı korozyonu

-Sudaki çözünmüĢ oksijen ve karbondiaoksit
gazları, duman, alev ve kondens borularında
delinmeye yol açar
-Arzu edilmeyen mineraller buhar hattına
geçerek buhar kalitesini düĢürür

-Buhar kazanında köpük oluĢumu ve sisteme
köpük girmesi
-Besi suyunun iletkenliğinin fazla olması

-Kazanda sıklıkla blöf yapılmasına neden olur ve
kazan iĢletme veriminin düĢmesine yol açar

Buhar kazanlarında oluĢabilecek tahribatları en aza indirgemek için, su arıtma teknolojileri bugünkü
ileri teknolojilere ulaĢıncaya kadar geçirdiği safhalara paralel bir süreç içinde bütünün bir parçası gibi
geliĢerek bugünkü ileri seviyesine ulaĢmıĢtır.
Bu bildiri kapsamında tüm bu geliĢen teknolojiler ıĢığında; su arıtımı için, nanofiltreler ve reçineli iyon
değiĢtirme teknoloji sistemlerini kombinasyonlu olarak kullanılmakta olan Ġskenderun Demir Çelik
Fabrikası’nın, “Demineralize Saf Su Üretim” tesisinin proses kademeleri göz önünde bulundurularak,
suyun saflaĢtırılması iĢlemlerinin yapılıĢ aĢamaları ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

2. ĠSKENDERUN DEMĠR ÇELĠK FABRĠKASI
Ġskenderun Demir Çelik A.ġ. Türkiye’nin güneyinde Ġskenderun Körfezinde bulunmaktadır. Tesisler
Ġskenderun ilçesinin 17 km kuzeyinde Yakacık yöresinde sosyal tesislerle birlikte toplam 8.6 milyon
metre kare alan üzerine kurulmuĢtur. Ġskenderun Demir Çelik Fabrikası Türkiye’nin kuruluĢ tarihi itibari
ile üçünü, uzun mamul üretimi açısından ise en büyük entegre tesisidir. Fabrika kendi bünyesi
içerisinde; hammadde hazırlama ve sinter tesisleri müdürlüğü, kok ve yan ürünleri müdürlüğü, yüksek
fırınlar müdürlüğü, çelikhane müdürlüğü, haddehaneler müdürlüğü, mekanik ve yardımcı atölyeler
müdürlüğü, sürekli dökümler müdürlüğü, liman müdürlüğü ve enerji tesisleri müdürlüğü gibi farklı
birimlerde oluĢmaktadır [5].
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2.1. Üretim AkıĢı
Ġskenderun Demir Çelik Fabrikasının genel tesis Ģeması ġekil 1’de gösterilmektedir. Fabrikaya deniz
ve demir yoluyla gelen katı hammaddeler ilk olarak sinter bölümlerinde ısıtılıp birleĢtirilerek sıvı hale
getirilmektedir. Sinterlenen hammaddeler yüksek fırınlarda sıvı ham demir elde edilmesinde
kullanılmaktadır. Elde edilen sıvı ham demir, çelikhanelerde oksijen püskürtme iĢlemleri ile sıvı ham
demirin içerisindeki karbonlar yakılarak sıvı çelik elde edilmektedir. En son olarak istenilen kalıplarda
döküm iĢlemi yapılarak son ürün yani kullanılmaya hazır ürün elde edilmektedir.

ġekil 1. Ġskenderun Demir Çelik Fabrikasının Genel Tesis ġeması.
2.2. Enerji Tesisleri Müdürlüğü
Fabrikanın bünyesinde bulunan birimlerinden enerji tesisleri müdürlüğü, iĢletmenin kimyasal su, distile
su, buhar, elektrik, yüksek fırın yanma havası, oksijen, azot, basınçlı hava ihtiyaçlarının üretimlerini,
yüksek fırın gazının temizlenmesini, yüksek fırın gazı ve kok gazı dağıtımlarını, LPG, argon,
karbondioksit gazlarının depolama ve dağıtımlarını yapmaktadır. Enerji tesisleri müdürlüğü; kuvvet
santrali, oksijen tesisleri ve gaz tesisleri olarak üç üniteden oluĢmaktadır.

3. SAF SU ÜRETĠM ÜNĠTESĠ
Ġçinde gaz ve tuzların kolayca eriyebilmesi nedeniyle ham su adı verilen doğadaki su, saf halde
değildir. Kazan besleme suyu içinde özellikle su borulu kazanlarda yağ, organik madde, gaz ve sertlik
yapabilen elemanlar bulunmamalıdır. Aksi takdirde bu elemanlar, kazanın su tarafında birikerek ısı
transferini güçleĢtiren tabakalar oluĢturur, malzemenin korozyona uğramasına veya köpük ve
kabarmalar yaparak kızdırıcılara su sürüklenmesine neden olur [6].
Bu nedenle, Ġskenderun Demir Çelik Fabrikası Enerji Tesisinin saf su ihtiyacını karĢılamak üzere,
bünyesinde reçineli iyon değiĢimi ve nanofiltre kombinasyonlarını kullanmakta olan saf su üretim
ünitesi 2004 yılında faaliyete geçmiĢtir. Saf su üretim ünitesi, fabrikanın enerji tesisleri müdürlüğüne
bağlı kuvvet santralinin bir ünitesi olarak faaliyet göstermektedir. Ünite ham su ihtiyacını,
Ġskenderun’un Sarıseki beldesi yakınlarındaki Amanos dağının eteğinden çıkan ve Mersin Çayı olarak
adlandırılan doğal kaynak suyundan karĢılamaktadır. Ünitenin genel iĢleyiĢ amacı, buhar kazanlarında
buhar üretimi için kullanılacak olan kazan besleme suyunu elde etmektir. Bu kapsamda kurulan
ünitenin genel proses aĢamaları ġekil 2’de gösterilmektedir.
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ġekil 2. Saf Su Ünitesinin Proses ġeması.
Ġskenderun Demir ve Çelik fabrikası, Ġskenderun körfezinin kıyısına kurulmuĢ bir sanayi tesisi
olduğundan dolayı, ham su ihtiyacını deniz suyundan kolayca karĢılayabileceği ilk baĢta düĢünülebilir.
Buna karĢın Ġskenderun körfezi deniz suyunun kimyasal özellikleri ile Amanos dağından temin edilen
Mersin Çayı olarak adlandırılan doğal kaynak suyunun kimyasal özellikleri karĢılaĢtırıldığında, bu iki
ham su kaynağının saf suya dönüĢtürme maliyetleri dikkate alındığında Mersin Çayı suyunun bu
amaçla kullanılması çok ekonomik olmaktadır. Ġskenderun Körfezi deniz suyunun ve Mersin Çayı’nın
kimyasal özellikleri Tablo 2’de verilmektedir.
Tablo 2. Mersin Çayı ve Ġskenderun Körfezi Deniz Suyu Analiz Sonuçları [7,8].
Mersin Çayı Suyu Analiz Sonuçları [7]
ph
Ġletkenlik
-2
CO3
+2
Mg
+2
Ca

7.58
1393 (µS/cm)
0
48.6 (mg/lt)
200.4 (mg/lt)

Ġskenderun Körfezi Deniz Suyu Analiz Sonuçları [8]
7.8/8.1
48000 - 56200 (µS/cm)
0.66 (mg/lt)
1640 (mg/lt)
440 (mg/lt)

3.1. Kum - Antrasit Filtreler
Dünyada en yaygın olarak kullanılan tek tabakalı silika kumunun kullanıldığı filtrelerinin yerine
günümüzde silika kumu ile birlikte antrasit kömürü kullanılan çift tabakalı kum-antrasit filtreleri
kullanılmaktadır. Bu tür filtrelerde silika kumunun üzerine daha iri fakat yoğunluğu daha az olan
antrasit kömürü yerleĢtirilir. Daha iri olan bir malzemenin gözenek boyutu da daha büyük olmaktadır.
Bunula birlikte antrasitin küreselliği silika kumuna göre daha düĢüktür. Bundan dolayı, malzeme
boyutundan bağımsız olarak, antrasitin gözenekliliği silika kumun gözenekliliğinden daha yüksektir.
Antrasit için tipik gözeneklilik değerleri 0.56-0.60 ve silika kumunun gözeneklileri 0.42-0.47
aralıklarındadır [9].
Bir silika kum filtresi geri yıkandıktan sonra en küçük kum taneleri filtrenin en üstünden, en iri taneler
ise en altında kalmaktadır. Bu durumda kum yatağında küçükten büyüğe doğru tabakalaĢma meydana
gelir. Filtrasyon iĢlemi sırasında yukarıdan aĢağıya doğru süzülen kirli su önce en küçük ebattaki kum
tabakasından geçer. Bu durumda askıdaki katı maddeler büyük oranda filtrenin yüzeyinde ve en üst
tabakalarında tutulurlar. Filtrede yük kaybının artması neticesinde filtrenin sık sık geri yıkanması
gerekir. Geri yıkama iĢlemi filtre edilmiĢ su ile yapıldığından bu durum arıtma tesisinin net üretimini
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azaltır ve iĢletme maliyetini arttırır. Kum-antrasit filtrelerde hafif ve iri antrasit kömürü daha küçük fakat
daha ağır olan silika kumu ile birlikte kullanılır. Geri yıkamadan sonra antrasit tabakası kumun üstünde
kalır. Daha iri olan ve daha büyük gözenekliliğe sahip antrasit, yük kaybı artıĢının gecikmesini ve
filtrasyon süresinin uzamasını sağlar. Alttaki küçük tane çaplı (ince) kum tabakası antrasit tabakasında
tutulamayan küçük parçacıkları tutarak kaliteli bir su elde edilmesini sağlamaktadır [9].
Kum-antrasit filtrelerin kullanılmasının faydalarından biri de direkt filtrasyonun uygulanmasına yardımcı
olmasıdır. Direkt filtrasyonda çöktürme tankları yoktur. YumuĢatıcı eklenen ham su doğrudan filtrelere
girer. Arada çöktürme tankı olmadığı için, sadece silika kumu kullana filtrelerin çabuk tıkanması
muhtemeldir. Bunun için filtrelerin önünde pahalı çöktürme birimleri inĢa edilmektedir. Antrasit
tabakasının kirlilik tutma kapasitesi yüksek olduğu için, kum-antrasit filtreler direkt filtrasyon için
uygundur. Diğer bir deyiĢle, kum-antrasit filtrelerin kullanımının yaygınlaĢması hem ilk yatırım hem de
iĢletme maliyeti bakımından daha ucuz olan direkt filtrasyonunda da yaygınlaĢmasını sağlayacaktır.
Ġskenderun Demir Çelik Fabrikası Enerji Tesisinin saf su üretim ünitesinde ilk filtrasyon iĢlemini
gerçekleĢtirmek için kum-antrasit filtreleri kullanılmaktadır. Ham su tanklarından gelen su ġekil 3(a)’da
gösterildiği gibi kum-antrasit filtrelerine üstten girip alttan çıkmaktadır. Kum-antrasit filtreleri ġekil
3(b)’de gösterildiği gibi çakıl, silika kumu ve antrasit kömür tabakalarından oluĢmakta olup suda
çözünmeyen kil, çamur ve tortuların sudan ayrılmasını sağlamaktadır.

(a)

(b)

ġekil 3. Tesisten kum-antrasit filtrenin genel bir görüntüsü ve kum-antrasit filtrenin yapısı.
3.2. KartuĢ Filtreler
KartuĢ filtreler, kum-antrasit filtrelerde tutulamayan 3 mikron ve üzeri partiküllerin tutulması amacıyla
kullanılır. Bu sayede, nanofiltrasyon ünitesindeki membranlara bu partiküllerin zarar vermemesi
sağlanmaktadır. Ġskenderun Demir Çelik Fabrikası Enerji Tesisi’nin saf su üretim ünitesindeki kartuĢ
filtreler dikey olarak dörder adet yerleĢtirilmiĢ Ģekildedir. Her bir kartuĢ filtrenin içerisinde 81 adet
kartuĢ bulunmaktadır. KartuĢlarda, kartuĢ filtrelerin içine dikey olarak yerleĢtirilmiĢtir. KartuĢa belirli
basıçta soldan gelen su, kartuĢta temizlendikten sonra aĢağı doğru akarak terk etmektedir. ġekil 4’de
görüldüğü üzere kartuĢlar belli süre kullanıldıktan sonra kirlendikleri için değiĢtirilmek zorundadırlar.
Bu nedenle filtre tanklarının üst kapağı açılarak, kirlenen kartuĢlar çıkartılarak yenileri ile
değiĢtirilmeleri gerekmektedir.
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ġekil 4. Tesisten kirlenen kartuĢ filtrelerinin görünümü.

3.3. Nano Filtreler
30 yıl öncesine kadar membran prosesler çevre teknolojisi açısından pek önemli gözükmüyordu.
Ancak farklı ayırma prensiplerine ve mekanizmalarına sahip çok sayıda membran prosesinin
geliĢtirilmesi ve bunların partiküllerden moleküllere kadar değiĢken çeĢitli boyutlardaki maddelerin
ayrılmasına çözüm getirmeleri ile birlikte, membran prosesler su ve atık su arıtımında çok önemli bir
konuma gelmiĢtir. Membranlar, belirli türlerin hareketini kısıtlayan, metal, inorganik veya organik
polimerlerden yapılan geçirgen veya yarı geçirgen bir malzemedir. Bu membranlar, gaz ayırımı,
katı/sıvı ve sıvı/sıvı ayırımı gibi amaçlar için kullanılır. ġekil 5’de gösterildiği gibi membrandan geçen
akım süzüntü, geçemeyen akım ise konsantre akım olarak adlandırılır [10].

BESLEME

SÜZÜNTÜ

KONSANTRE
ġekil 5. Nanofiltrenin yapısı.
Günümüzde yapısı ve fonksiyonları farklı olan pek çok membran bulunmaktadır. Membranların
sınıflandırılması, membran ayırma iĢlemi ve süzülen maddenin büyüklüğüne göre yapılmaktadır.
Basınç tahrikiyle çalıĢan membranlar mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon, ters osmoz
Ģeklinde ve elektriksel kuvvet tahrikiyle çalıĢan membranlar elektrodiyaliz, ters elektrodiyaliz Ģeklinde
gruplandırılmaktadır [11].
Basınç tahrikiyle çalıĢan membranlar, seçici bariyer görevi yapmaktadır. Suyun membrandan geçiĢi
için tahrik edici kuvvet su basıncıdır. Nanofiltrasyonlar yaklaĢık 1 nm (10 A°) büyüklüğündeki
partikülleri uzaklaĢtırmaktadır. Nanofiltrasyon, ters osmozun benzeri olarak, yüksek sodyum geri
+2
+2
kazanımının gerekmediği, fakat Mg ve Ca gibi iki değerlikli tuzların tutulması gerektiği durumlarda
kullanılmaktadır [12]. ĠĢletme basıncı 3.5-15 bar arasındadır. Nanofiltrasyonun en büyük uygulaması,
su yumuĢatma alanındadır. Ayrıca NF, renk bileĢikleri ve THM (Tri Halo Metanlar) formasyonu gibi
bileĢenleri uzaklaĢtırmak içinde kullanılmaktadır.
Nanofiltrasyonlar ters osmozun bir benzeri olarak çalıĢtığı için ters osmoz iĢleminin tanımını anlamak,
nano filtrasyon sisteminin çalıĢma prensibini anlamımıza yardımcı olacaktır. Ters osmoz iĢlemini
tanımlamadan önce osmoz olayını anlamak gereklidir. Suda farklı miktarda çözünmüĢ maddeler
içeren iki farklı konsantrasyondaki çözelti yarı geçirgen bir membranla ayrıldığı zaman osmoz olayı
gerçekleĢir. Bazı maddeler membran arasından geçerken bazıları reddedilir. Suda çözünmüĢ halde
bulunan maddelerin osmotik basıncı, seyreltik bölgeden konsantre bölgeye suyu geçirerek suyun
seyrelmesine neden olmaktadır. Membranın iki tarafında çözeltilerin konsantrasyonu eĢit olunca geçiĢ
durmaktadır. Ters osmoz iĢlemi ise, konsentrasyonu fazla olan sıvı tarafından bir basınç (osmatik
basınçtan daha büyük) uygulanarak, sağlanacak ters akıĢla, yoğunluğu fazla olan sıvı içerisinde
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bulunan mineraller, tuzlar ve organik maddeler, membranın bir tarafında bırakılarak diğer tarafa,
yoğunluğu daha az, tuzlar ve minerallerden arındırılmıĢ bir sıvı olarak geçirilmektedir [13].
Ġskenderun Demir Çelik Fabrikası Enerji Tesisi’nin saf su üretim ünitesinde ġekil 6’da gösterilen üç
farklı grupta yatay olarak kurulan membran prosesleri suyun iletkenliğini 1393 (µs/cm)’den yaklaĢık
40-50 (µs/cm)’lere kadar düĢürmektedir. Her bir grubun içerisinde 9 adet membran proses borusu
bulunmaktadır ve her membran proses borusunun içerisinde 6 adet nanofiltreler bulunmaktadır. Her
gruptaki membran prosesleri %50 su geçirme prensibine göre çalıĢmaktadır. Yani bir membran
3
3
3
prosesine 300 m su giriĢ yaparsa bu suyun 150 m süzüntü,150 m konstre akım olarak sistemi
tamamlamaktadır. Toplam membran prosesine giren suda aynı %50 çalıĢma prensibine göre sistemi
terketmektedir.
Nanofiltrelerden konsantre akım olarak drenaj edilen atık su sanayi tesisilerinin diğer atıkları ile
karıĢtırılmamalıdır. Nanofiltlerin atık suyunun içinde yalnızca tabiatta bulunan mineraller konsantre
halde bulunmaktadır. Bu su içerisinde tabiata zarar verebilecek bir kimyasal olmadığı için bu su
doğrudan denize, derelere veya yağmur kanallarına verilebilmektedir [4].

ġekil 6. Tesisten nanofiltrelerin genel bir görüntüsü ve membran yapısı.

3.4. Katyon Filtreler
Su arıtımında kullanılan, reçine iyon değiĢtirme prensibi ile çalıĢan sistemlerden birisi Katyon
filtrelerdir. Katyon filtrenin yapısında bulunan reçineler, iyon değiĢtirme iĢleminde sudaki tuzları kendi
yapısına alıp, kendi yapısındaki iyonuda suya vermesi için özel olarak üretilmiĢ polimerlerdir. Ġyon
değiĢtirici reçine, genellikle beyaz ya da sarımtırak renkte, küçük tanecikler (0.3/2 mm çapında)
formunda, çözülemeyen bir matristir. Çok geliĢmiĢ gözenekli yapıya sahiptir. Kolaylıkla tutulan ya da
serbest bırakılan iyonlar bu gözeneklerde tutulmaktadır [14].
Ġskenderun Demir Çelik Fabrikası Enerji Tesisi’nin saf su üretim ünitesinde nanofiltrelerden sonra
gelen katyon filtreler ġekil 7’de gösterildiği gibi düĢey olarak yerleĢtirilmiĢtir. Katyon filtreler, alt
kısmında zayıf katyon reçine, üst kısmında güçlü katyon reçine olmak üzere iki kısımdan
oluĢmaktadır. Su, katyon filtresinin alt kısmından giriĢ yaparak (ph=6-7) ,+ yüklü iyonlardan arınmıĢ
halde üst kısımdan çıkıĢı gerçekleĢmektedir.
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ġekil 7. Tesisten katyon filtrenin genel bir görüntüsü ve katyon filtrenin yapısı.
Alt kısımda bulunan zayıf reçinlerinde, su içerisinde bikarbonatlar(HCO 3) ile bileĢik oluĢturmuĢ + yüklü
+2
+2
+
iyonlar (Mg ,Ca vb.), reçinenin yapısında bulunan H iyonları ile yer değiĢtirilmesi suretiyle
ayrıĢtırma iĢlemi yapılmaktadır. Bikarbonatlar parçalanıp, CO 2 (karbondioksit) açığa çıkmaktadır.
Tepkime sonunda CO2 açığa çıktığı için suyun asitliği artmaktadır (ph=4-5). Burada oluĢan kimyasal
tepkime denklem (1)’de verilmektedir [15].

Ca(HCO3)2 + H2SO4 → CaSO4 + 2H2O + 2CO2

(1)

Üst kısımda bulunan güçlü reçinelerde ise, su içerisinde bikarbonatlar (HCO 3) haricindeki anyonlarla
+2
+2
+
(S04 , Cl2 ) ile bileĢik oluĢturmuĢ + yüklü iyonlar (Mg ,Ca vb.), reçinenin yapısında bulunan H
iyonları ile yer değiĢtirmesi suretiyle ayrıĢtırma iĢlemi yapılmaktadır. Bu kısımda meydana gelen
kimyasal tepkime denklem (2)’de verilmektedir.

CaCl2 + H2SO4 → CaSO4 + 2HCI

(2)

3.5. Dekarbonizatörler
Bikarbonatların parçalanmasıyla oluĢan CO2, zaman içeresinde ortamın sıcaklığının artması ile birlikte
su ile kimyasal reaksiyona girerek karbonik asidi meydana getirmektedir. Bu karbonik asit korozyona
sebep olarak kazan boruların ve vanaların zamanla aĢınmasına neden olmaktadır. Bu sebepten ötürü
karbondioksitin suyun yapısından olabildiğince ayrıĢtırılması gerekmektedir. Dekarbonizatör, katyon
filtrasyon iĢlemleri sırasında bikarbonatların (HCO 3) parçalanmasıyla açığa çıkan ve suyun yapısına
geçiĢ yapan karbondioksitin (CO2) suyun yapısından ayrıĢtırıp atmosfere atmaktır.
Ġskenderun Demir Çelik Fabrikası Enerji Tesisi’nin saf su üretim ünitesindeki dekarbonizatörler ġekil
8’de gösterildiği gibi düĢey olarak yerleĢtirilmiĢtir. Su, dekarbonizatörlere üst kısımdan giriĢ yapmakta
ve aĢağı inen su (ph=4-5), raĢing halkalarından geçirilerek yavaĢ yavaĢ dekarbonizatörün içinde aĢağı
inmektedir. Bu sırada dekarbonizatörün alt kısmında bulunan fanlardan basınçlı hava, aĢağı doğru
inmekte olan suya püskürtülerek karbondioksitin (CO2) sudan ayrıĢtırılması sağlanmaktadır. Ayrılan
CO2 dekarbonizatörün üst kısmından atmosfere verilmektedir. Dekarbonizatör tanklarında CO 2 gazının
%98’lik kısmı atmosfere atılmaktadır. Geri kalan %2’lik kısım ise Anyon filtrelerinden atılmaktadır.
CO2’den arınmıĢ su (ph=7) ise dekarbonizatörün alt kısmından çıkmaktadır.
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ġekil 8. Tesisteki dekarbonizatörün genel bir görüntüsü ve dekarbonizatör yapısı.

3.6. Anyon Filtreler
Su arıtımında kullanılan reçine iyon değiĢtirme prensibi ile çalıĢan bir diğer sistem anyon filtreleridir.
–2
-2
-2
-2
Anyon filtreleri su içerisinde çözünmüĢ halde bulunan CO 3 , SO4 , NO3 ,CL , SiO3 gibi iyonları
suyun yapısından ayrıĢtırmak ve dekarbonizatörlerde sudan ayrıĢtıramadığımız %2’lik karbondioksiti
(CO2) suyun yapısından ayrıĢtırmaktır.
Ġskenderun Demir Çelik Fabrikası Enerji Tesisi’nin saf su üretim ünitesindeki anyon filtreleri düĢey
olarak yerleĢtirilmiĢtir. ġekil 9’da yapısı gösterilen anyon filtreleri iki kısımdan oluĢmaktadır. Anyon
filtrelerinin alt bölümünde zayıf anyon reçinesi, üst kısmında ise güçlü anyon reçinesi bulunmaktadır.
Su anyon filtrelerine alt kısmından giriĢ yaparak (ph=7), - yüklü iyonlardan arındırılmıĢ olarak filtrenin
üst kısmından çıkmaktadır (ph=7). Zayıf ve güçlü anyon reçinelerin yapısında OH iyonları
bulunmaktadır.
-

Su, anyon filtrelerden geçerken yapısında bulunan – yüklü iyonları reçinenin yapısında bulunan OH
iyonu ile yer değiĢtirmek suretiyle yapısını temizlemektedir. Bu iyon değiĢtirme iĢlemi kimyasal tepkime
ile sağlanmaktadır. Bu kimyasal tepkime denklem (3)’de verilmektedir.
–2

CO3
-2
SO4
-2
NO3
CL
-2
SiO3

+OHR

→

CO3R
SO4R
NO3R
CLR
SiO3R

+OH

(3)

R=Reçine
Reçineli iyon değiĢtirmeli filtrasyon iĢlemlerinin en büyük dezavantajı reçinelerin yapısında bulunan
iyonların zamanla azalmasından dolayı görevlerini yapamaz duruma gelmeleridir. Bu gibi durumlarda
filtrelere rejenerasyon iĢlemi yapılmaktadır. Rejenerasyon iĢlemi, filtrelerin içindeki reçinenin yapısına
göre (katyon veya anyon) tersten yıkama iĢlemi gerçekleĢtirilerek sağlanmaktadır. Katyon filtrelerine
H2SO4 bileĢiğini, Anyon filtrelerine NaOH bileĢiği ters akımda verilerek, ilgili filtrelerde gerçekleĢen
+
kimyasal tepkimelerin tersten gerçekleĢtirilmesi sağlanarak reçineler, katyon reçinesi H iyonuyla,
anyon reçinesi OH iyonu ile zenginleĢtirilmesi yapılmaktadır.
3.7. Saf Su Tankı
Saf su üretim ünitesine Mersin Çayı’ndan alınan ham su, sırasıyla kum-antrasit filtreleri, kartuĢ
filtreleri, nano filtreleri, katyon filtreleri, dekarbonizatörler ve anyon filtrelerinde gerekli ve istenilen
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filtrasyon iĢlemlerini tamamladıktan sonra saf su özelliğinde prosesi tamamlamaktadır. Saf su, buhar
kazanlarının besi suyunda kullanılmak üzere ġekil 9’da gösterilen saf su tanklarında depolanmaktadır.
Ġskenderun Demir Çelik Fabrikası Enerji Tesisi’nin saf su üretim ünitesinde elde edilen saf suyun
kimyasal özellikleri Tablo 3’de verilmektedir.

ġekil 9. Tesisteki saf su tanklarının genel bir görüntüsü.
Tablo 3. Saf Suyun Analiz Sonuçları [16].

ph
Ġletkenlik
Sertlik
Silikat
Karbondioksit
Organik madde

Saf Suyun Kimyasal Özellikleri
8>
<1 ( µs/cm)
0
0.02(mg/lt)
0
0

3.8. Kimyasal Dozajlama
Saf su üretim tesisinde üretilen saf su, buhar kazanlarına gönderilmeden önce kimyasal dozajlamalar
ve degazör sistemlerinden geçirilerek kazan besleme suyu için uygun Ģartlara getirilmektedir.
3.8.1. Amonyum Hidroksit (NH4OH) Dozajlaması
Buhar kazanlarında oluĢabilecek asit alkali korozyonundan dolayı saf suyun ph değeri, saf suya
kuvvetli baz olan Amonyum hidroksit (NH4OH) eklenerek, 7’den 9 civarlarına çıkarılmaktadır. Asit
korozyonu çok düĢük ph derecesine sahip olan, yani asidik sularda ortaya çıkan korozyondur. Asitlerin
+
H iyonları, ortamın elektriksel iletkenliğinin artmasına ve korozyon ürünlerinin erimelerine sebep
olmaktadır. Bu nedenle suyun ph değeri ne kadar düĢükse korozyon o kadar hızlıdır. Buhar
kazanlarında kullanılan çelik boruların korozyonu özellikle yüksek sıcaklıklarda asit miktarı arttıkça
hızlanmaktadır. Bu nedenle kazan besi suyunda en küçük ph değerinin (ph=9) korunması
gerekmektedir. Asit korozyonu metal yüzeyi önemli ölçüde aĢındırır. Çözünmez kalsiyum fosfat
çökeleği elde etmek için ph yeteri kadar yüksek tutulmalıdır. Bununla birlikte eğer ph çok artarsa
yüksek basınçlı kazanlarda korozyon hızlanabilmektedir.
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3.8.2. Tri-Sodyum Fosfat (Na3PO412H2O) Dozajlaması
Fosfatlı bileĢikler buhar ve sıcak su borularında kireç oluĢumunu engellemek amacıyla
kullanılmaktadır [17]. Kazanların metal korozyonunu korumak ve kazan suyundaki ph değerini bir
değerde tutulmasını sağlamak için gerekli ortamı temin etmek için uygulanmaktadır.
3.8.3. DEHA (C2H11NO) Dozajlaması
Korozyon inhibitörü olarak sınıflandırılan dietilhidroksilamin (DEHA),oksijenle reaksiyona girerek
sudaki oksijeni uzaklaĢtırır. Bunun sonucunda metal yüzeylerde çok düĢük bir düzeyde aĢınma
meydana gelmektedir [18]. DEHA, ince bir geçirimsiz katman oluĢturarak korozyona neden olan
maddelerin yüzeylerle temas etmesini önler. Dolasıyla, korozyon reaksiyonu oluĢmaz. DEHA,
kimyasal tepkimeye girerek tükenmezler. Bu nedenle, yalnızca koruyucu film tabakasının devamının
sağlanması için gerekli olan miktarda eklenilmesi gerekmektedir.
3.9. Degazörler
Kazan besi suyunun, besi suyu pompaları ile transferi öncesi ısıtıldığı ve sudaki serbest oksijenden
arıtıldığı besi suyu tankına degazör adı verilmektedir [19].
Degazörler ġekil 10’da gösterildiği gibi kolon ve tank olmak üzere iki ayrı bölümden oluĢmaktadır.
Oksijenin ayrıĢtırılması iĢlemi degazörün kolonu diye tabir edilen üst kısımda gerçekleĢmektedir.
Degazörlerin kolon kısımları üst üste sıralanmıĢ delikli sac paketlerinden oluĢmaktadır. Su besleme
kolonunun üst kısmından girerek sac paketlerinden aĢağı doğru süzülür. Kolonun yan kısmından sıcak
buhar verilerek suyun buhar ile teması sağlanır. Sıcak buhar, hem suyu ısıtmıĢ olur, hem de suyun
delikli paketlerin arasından geçiĢi sırasında damlacıklara ayrıĢması ve pülverizasyon ile birlikte sudaki
oksijeni ayrıĢtırır. AyrıĢan gazlar degazör havalıklarından sürekli olarak atmosfere atılır. Degazör
kolonu ile içindeki oksijeni alınan besleme suyu degazörün alt kısmında yer alan tankta
biriktirilmektedir [20].
Saf su üretim ünitesinde elde ettiğimiz saf su son olarak degazörlerden geçtikten sonra, buhar
kazanlarında buhar üretimi için kullanılacak en ideal kazan besleme su özelliğine getirilmektedir.

ġekil 10. Tesisteki degazörün genel bir görüntüsü ve degazör yapısı.
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SONUÇ
Buhar kazanlarında oluĢabilecek tahribatları minimum seviyelere indirmek için su arıtma teknolijileri
çok büyük önem taĢımaktadır.
Bu bildiri kapsamında tüm bu geliĢen teknolojiler ıĢığında; su arıtımı için, nanofiltreler ve reçineli iyon
değiĢtirme teknoloji sistemlerini kombinasyonlu olarak kullanılmakta olan Ġskenderun Demir Çelik
Fabrikası’nın, “Demineralize Saf Su Üretim” tesisinin proses kademeleri göz önünde bulundurularak,
suyun saflaĢtırılması iĢlemlerinin yapılıĢ aĢamaları ayrıntılı olarak incelenmiĢtir.
Saf su üretim ünitesine giriĢ yapan ham suyun ve filtrasyon iĢlemi gerçekleĢtirerek üniteden çıkıĢ
yapan saf suyun kimyasal özellikleri Tablo 2 ve Tablo 3’de verilmektedir. Tablolardaki özellikler
karĢılaĢtırıldığında suyun, ne oranlarda filtre edildiği ve hangi özelliklere getirildiği açıkça
görülmektedir. Ġskenderun Demir Çelik Fabrikası’nın, “Demineralize Saf Su Üretim” tesisinden elde
edilen saf su, kimyasal dozajlama ve degazör iĢlemlerinden sonra buhar kazanlarında kullanılabilecek
ideal kazan besleme suyu haline getirilmektedir.
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ENDÜSTRĠ YAPILARINDA DOĞAL DUMAN TAHLĠYESĠ
Gamze SAYGILI
Zuhal ġĠMġEK

ÖZET
Endüstri yapıları, üretim ve imalatın yapıldığı dolayısıyla yangın riskinin yüksek olduğu yapılardır.
Otomobil fabrikalarında araçlarda kullanılan yakıt ve yağlardan dolayı, söz konusu riskler oldukça
yüksektir. Ayrıca, kullanılan yakıtlar patlama riski de oluĢturmaktadır. OluĢan bir yangının bitiĢik imalat
bölümlere doğru ilerlemesi, maddi manevi birçok kayıpların yaĢanmasına neden olur. Bu sebeple,
endüstri yapılarında dumanın, algılanması, haber verilmesi, söndürülmesi ve dumanın tahliye
edilmesine yönelik tüm önlemlerin bir arada alınması sonucunda yangın riski azaltılabilir. Yangınlarda
yaĢam kayıplarına neden olan en önemli etkenlerden biri de dumandır. Yangın güvenlikli yapı
tasarımda bu kriterlere ek olarak, kullanıcıların dumandan zehirlenmesi önlenerek, itfaiye ekiplerinin
müdahale iĢlemlerini sağlıklı bir Ģekilde gerçekleĢtirebilmeleri amacı ile mutlaka duman tahliyesi
gerçekleĢtirilmelidir. Duman tahliyesi mekanik ve doğal olmak üzere iki Ģekilde sağlanır. Atölyelerin kat
yüksekliklerinin fazla olması ve tek katlı olmaları doğal yöntemler ile dumanın tahliye edilebilmesini
sağlayabilmektedir. ÇalıĢmada, Bursa ilindeki otomobil fabrikası örnek alınarak yangın açısından
alınması gereken önlemler belirlenerek doğal duman tahliyesi oluĢturulmuĢtur. ÇalıĢmada, araĢtırma
yapılan yapıda alınan önlemlerin ve oluĢturulan duman tahliye sistemlerinin diğer endüstri yapıları için
bir örnek teĢkil etmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Duman tahliyesi, yangın güvenliği, endüstri yapıları yangınları

ABSTRACT
Industrial structures in which production and manufacturing is done so with a high risk of fire, because
of the fuel used in automobile. In addition, the fuel used in vehicles have a risk of explosion. Progress
of fire towards the adjacent section of industrial building, cause many physical and moral losses.
Therefore, the fire risk of industrial buildings can be reduce by as a result of a combination of all the
measures like fire alarm, smoke evacuation, e.c.t. being taken. One of the most important factors that
cause loss of life in fires is smoke. In addition to fire safety in the building design criteria, smoke
evacuation must be carried out by preventing users from smoke poisoning and to maintain fire brigade
intervention procedures a healthy way. Smoke extraction is achieved in two ways; mechanical and
natural. The floor height of the industrial building is very high and only one floor height. Because of
these properties smoke evacuation can be done with natural methods. In the study, determining the
measures to be taken in terms of fire was established on the car factory in the province of natural
smoke ventilation. In this study, the structure of the measures taken surveyed and created smoke
evacuation system is intended to serve as an example for other industrial structures.
Keywords: Smoke, fire safety, industrial building fire
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1.GĠRĠġ
Duman, maddelerin yanması yanma sonucu oluĢan havada taĢınan katı ve sıvı parçacıkların
oluĢturduğu gazlardan meydana gelir. Yanmanın devam etmesi ile birlikte oluĢan koyu renkli sis
perdesi, mekan içindeki görüĢ mesafesini azaltarak, tahliyeyi ve yangına müdahaleyi zorlaĢtırır.
GörüĢ mesafesinin azalmasının yanı sıra, dumanın bir diğer olumsuz özelliği, zehirlilik etkisidir.
Yangına bağlı ölümler yangında ziyade dumandan kaynaklanan zehirlenmelere dayanır. Karbondioksit
(CO2), hidrojen, anilin, nitrobenzen, sodyum nitrat ve hidrojen sülfat havada O2’nin yerini alarak
hipoksi ile zehirlenmeye yol açan boğucu gazlardır. Bunlara etan, propan, bütan, metan gibi patlayıcı
gazlar da eklenebilir. Alev ve ıĢının olduğu bir ortamda düĢük patlama limitlerine bağlı olarak
patlayıcılık özellikleri ile kendilerini gösterirler.
Dolayısı ile duman içinde yön bulamamaktan oluĢan sıkıntılara bir de boğucu ve tahriĢ edici gazlardan
oluĢan zehirlenmeler eklenir. Diğer bir yandan, oksijen azlığı da önemli bir sorundur. Mevcut oksijenin
yanma sonucu tükenmesi ve dumanın tahliye edilememesi sonucu hava sirkülasyonun sağlanamaz.
Kükürtdioksit, CO2, hidrojen sülfür ve azot oksitler ölümcül vakalara sebep olabilirler.
Özellikle endüstriyel binalarda oluĢabilecek yangınların söndürülmeleri zor olmakla birlikte, bu
yangınlar sonucu oluĢacak duman yoğunluğu hem yangının kaynağını bulmayı ve müdahaleyi
zorlaĢtırırken hem de sağlık açısından tehlike arz etmektedir. Endüstriyel binalarda oluĢan duman çok
farklı kimyasal maddelerin tutuĢmasına bağlı olarak farklı özellikler göstermektedir.
Endüstriyel binalarda oluĢabilecek yangınların söndürülmeleri zor olmakla birlikte, bu yangınlar sonucu
oluĢacak duman yoğunluğu hem yangının kaynağını bulmayı ve müdahaleyi zorlaĢtırırken hem de
sağlık açısından tehlike arz etmektedir. Endüstriyel binalarda oluĢan duman çok farklı kimyasal
maddelerin tutuĢmasına bağlı olarak farklı özellikler göstermektedir. Diğer bir yandan da sıcak duman,
binada bulunan ekipmanların, stokların, tesisatların ve bina kısımlarının yıpranmasına sebep
olmaktadır.
Ayrıca endüstri yapılarında, yanma sonucu açığa çıkan gazlar patlama riski de barındırmaktadırlar.
Karbonmonoksit (CO), metan, hidrojen sülfür bu gazlara örnek olarak verilebilir. Bu gazların tahliye
edilmemesi ardı ardına oluĢabilecek patlamalar ile durumu daha da vahim hale getirebilir. Bunun yanı
sıra en büyük tehlikelerden biri de boğucu gazların dıĢarı atılmaması ile yaĢanacak problemlerdir. Tüm
bu olumsuzlukların önüne uygun bir duman tahliye sistemi ile geçilebilir.

2.ENDÜSTRĠ YAPILARINDA DUMAN TAHLĠYESĠ
Endüstri yapıları, sürekli imalatın gerçekleĢtiği dolayısı ile elektriğin, tutuĢma kaynaklarının ve aĢırı
çalıĢmalarından dolayı yangına sebebiyet verecek cihazların yoğun olarak kullanıldığı yapılardır. Ġmal
edilen ve depolanan ürünlerin tutuĢma sıcaklıklar, zehirli gaz çıkarma oranları ve yangın yükleri bu
yapılarda yaĢanacak yangın risklerin etkileyen öneli unsurlar arasındadır. Tekstil, plastik ürünler,
otomobil fabrikaları ve parlayıcı patlayıcı kimyasalların bulunduğu yapılar yangın riskleri oldukça
yüksektir. Bu ürünlerin yanması sonucu yoğun ve oldukça zehirli gazların açığa çıkması da
kaçınılmazdır. Gerek çalıĢan personelin güvenliği gerekse komĢu yapıların yangıdan korunması amacı
ile, yangın kontrol altına alınması gereklidir. Alarm, algılama ve söndürme sistemlerinin yanı sıra
duman tahliye sistemlerinin tasarlanması da kullanıcı sağlığı açısından önemlidir.
Duman tahliye sistemleri doğal ve mekanik sistemler olmak üzere iki Ģekilde gerçekleĢtirilebilir. Bu
sistemler, tasarım ölçütlerine, ihtiyaçlara, mimari özelliklere, yapı ve bölgede bulunan malzemelere,
insan yoğunluğuna göre çeĢitlilik gösterebilir. Son yıllarda endüstriyel yapı duman tahliyesi T.C.
Binaların Yangından Korunması yönetmeliğine ve yangın riski bilincinin artmasına paralel olarak önem
kazanmıĢtır. Özellikle yeni yapılan fabrikalar da yağmurlama sistemleri tasarlanırken oluĢacak duman
da göz önünde bulundurularak duman tahliye sistemleri de dikkate alınmaktadır.
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NFPA 92’de belirtildiği gibi duman tahliye sistemlerinden beklenen, tahliye için uygun ortamın
sağlanması ve dumanın hareketinin kontrol edilerek diğer bölümlere geçiĢinin azaltılmasıdır.
Duman tahliye sistemlerinin:
•
Yangının erken fark edilmesi ve sistemin etkinleĢtirilmesi,
•
Duman gaz akıĢlarının kontrolü,
•
Duman yayılmasının kısıtlanması,
•
DıĢsal (rüzgar vs.) içsel (havalandırma-klima sistemleri) faktörlerden bağımsız çalıĢması,
•
Ġsteğe bağlı olarak da alarm çalıĢtırma iĢlevlerini yerine getirmesi gerekir.
Uygun duman tahliyesinin belirlenmesi için öncelikle modellemeler yapılır. Senaryoya bağlı planlanan
modellemeler, uluslararası standartlar ve yerel yönetmeliklere uyumlu olarak yapılır Bilgisayar
ortamında duman tahliyesi, öngörülen bina bire bir ölçüleri ile tasarlanır. Binanın yapısı, içinde ki
malzemenin miktarına bağlı olarak belirlenen yangın yükü ele alınarak simülasyon gerçekleĢtirilir.
Simülasyon, binada ki dumanın ideal görüĢ mesafesi sağlayacak Ģekilde tahliyesi için gerekli kriterleri
belirlememizi sağlar. Modellemelerde elde edilen sonuçların istenilenleri karĢılaması ile tasarım,
uygun donanım seçimi ve yerleĢtirilmesi iĢlemine geçilir. Endüstri yapılarının tek katlı geniĢ hacimlere
sahip olmaları, çatıya yerleĢtirilen duman tahliye kapakları yolu ile tahliye edilmesine olanak kılar.
2.1.Doğal Duman Tahliye Sistemi
Endüstriyel binalarda, hacimlerin büyük olması, ortam Ģartlarının toz, kir, buhar ve benzeri maddelerle
teknik ekipmanların fonksiyonlarını etkileyebilecek Ģartlara sahip olması dolayısı ile hem yerleĢtirme
hem de iĢletim maliyetlerinin yüksek olması sebebi ile doğal duman tahliyesi sistemleri tercih
edilmektedir.
Duman tahliye sistemleri, dumanın çıkma ve yayılma oranının ofis yangınlarına göre çok daha farklı
olduğu endüstriyel binalarda, fabrikalarda çok daha ciddi olarak ele alınmalıdır. Duman kontrolüne
yönelik tahliye sisteminden önce dumanın belli bir bölgeye hapsedilmesi sağlanabilir. Dumanın ısınan
gazlardan oluĢmasından dolayı yukarı hareketi, onun ilk olarak çatı makasları altında toplanmasına
neden olur. Daha sonra duman çökmesi gerçekleĢir (Ģekil 2.1). Bu durumda dumanın, duman perdesi
veya bariyeri ile hapsedilmesini kolaylaĢtırır. Dumanın diğer hacimlere geçmesinin önü kesilerek
yangının çıktığı bölgeden atılması hem müdahaleyi kolaylaĢtırır hem de insanların dumandan
etkilenmesinin önüne geçilmiĢ olur.

ġekil 2.1. Dumanın doğal yolla tahliyesi (http://www.yapi.com.tr)

Doğal duman tahliye sistemleri çalıĢma mantığı çok basit olarak akıĢkanlar dinamiğine bağlı tavanda
yâda tavana yakın bölgelerdeki açıklıklardan baca etkisi yaratarak dumanı akıĢının sağlanmasına
dayanır. Hidrostatik kaldırma kuvveti oluĢturulur. Dumanın sıcaklıkla birlikte yukarı doğru
konvansiyonel hareketi zemin üzerinde temiz duman altı yükseğin sağlanmasını ve korunmasını
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destekler. Esasen doğal duman tahliyeleri hidrostatik kaldırma kuvveti, baca etkisi ve hava Ģartlarına
göre değiĢkenlik gösteren rüzgârın ortak çalıĢmalarına dayanan yapılardır. Doğal duman tahliyeleri
tasarlanırken,







Binanın fiziksel ölçüleri,
Binanın yapı malzemesi,
GerçekleĢtirilen aktivite,
KiĢi sayısı,
Yangın yükü,
Bulunan malzemelerin kimyasal özellikleri, özellikle yanma sonucu verdikleri reaksiyonlar
dikkate alınır.

Bina içindeki malzemelerin çıkaracağı dumanın yoğunluğu, ısı gücü; malzemelerin türü ve miktarına
göre değerlendirilir. Bina içerisinde oluĢabilecek yangın, büyüklüğe paralellik gösterir.
Isı gücünün temeli yangın yükü dür. Bina içerisinde oluĢabilecek bir yangının büyüklüğü o binada
yanma sonucu çıkabilecek ısı gücü değerine karĢılık gelir. Bu büyüklük yangın yükü olarak da
adlandırılır. Yangının çeĢitli evrelerinde değiĢkenlik gösteren ısı miktarının en büyük değeri dikkate
alınır. Yangın yükü, yangının büyümesini ve süresini etkiler. NFPA 92’ye göre endüstriyel hacimler,
otel odası ve ofisler için 200-300 kW/m2 değerinde bir ısı akısı tasarım için kullanılabilir. Fakat genel
olarak 500 kW/m2 olarak tutulması güvenli bir tasarım oluĢturulmasına olanak sağlar.
 Toplam yangın yükü aĢağıdaki Ģekilde hesaplanır:
Q=∑▒m_(i ) Hu_i
mi (kg): yanabilecek maddenin miktarı,
Hui (MJ/kg): maddenin alt ısıl değeri.



NFPA 92’ye göre açığa çıkan duman miktarı ise:
M = klQC1 / 3z 5/3 + k2Qc Ģeklinde hesaplanır.

Daha sonra uygun görülen havalandırma açıklığına karĢılık gelen tasarım modeli üstüne yerleĢtirerek
dumanın tavandan itibaren biriktiği göz önünde tutularak temiz alt bölge yükseklikleri kontrol edilir.
Tahliye ve müdahale için temiz alt bölge yüksekliğinin 2-3 m. arasında olması uygundur.
Isı gücü hesaplandıktan simülasyon programında yangının hızına bağlı olarak sınıfı seçilir. Yangın hızı
malzemelerin yanma hızına göre değiĢkenlik gösterir. Bölgeye giren oksijen miktarı, alev kaynağının
sürekliliği, ortam sıcaklığındaki artıĢ gibi faktörlerde hızı etkileyebilmektedir.

ġekil 2.1.Yangının Evreleri
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Endüstriyel binalarda modellemeye bağlı kalınarak hacmin büyük olmasından dolayı duman tahliyesi
için bölgedeki yangın yüküne ve duman miktarına göre gerekli minimum doğal açıklık alanı
belirlenerek duman tahliye sistemleri yapılabilir.
Doğal duman tahliye sistemleri tavana yâda duvarların tavana yakın kısımlarına yerleĢtirilen kapaklı
pencerelerden sağlanır. Bu pencerelerin özellikleri, kurulumu ve iĢletilmesi çeĢitli standartlarla kontrol
altına alınmıĢtır. Konu ile ilgili 2. Bölüm’de daha ayrıntılı ele alınan uluslararası standartlara NFPA
90A, ISO 10294, EN 12101-8, EN 1366-2 ve yangın damperleri dayanım testleri, NFPA 90A
iklimlendirme ve UL555 örnek olarak verilebilir. Temiz hava giriĢleri ise kapılar, pencereler ve
havalandırma kanalları olarak dikkate alınır.
Öngörülen açıklıklar tahliye kapakları ile çerçevelenir. Bu kapaklar korozyona ve yüksek ısıya
dayanıklı, dıĢ ortam Ģartlarında etkilenmeyecek Ģekilde imal edilmiĢ olmalıdır. SertleĢtirilmiĢ
alüminyum tercih edilir. Sızdırmazlık özelliklerinin bulunması kesinlikle gereklidir. Sızdırmazlık için
donmaya dayanıklı, yüksek sıcaklıklarda hava ve su sızdırmaz özellikli conta kapaklar da
kullanılmalıdır. Ayrıca iklim Ģartlarının sert olduğu bölgelerde kar yükü dayanımları da dikkate
alınmalıdır. Duman tahliye kapaklarının standartlarına baktığımızda ise karĢımıza NFPA 90A’ya ek
olarak DIN EN 12101 normu ve UL555S standartları çıkar. Çift yâda tek kapaklı, düz yada üçgen
modellerde bulunabilirler. Binanın çatı yapısına uyumlu olan tercih edilir. Polikarbonat yada temper
camdan yapılan yüzeyleri ile aydınlatma ve havalandırma amaçlı da kullanılabilirler. Düz yüzeylileri
olduğu gibi panjur tipi olanları da mevcuttur. Bu tiplerde aydınlatmanın sağlanabilmesi için kanatları
camdan yâda polikarbon levhadan imal edilir.
Hesaplanan minimum doğal açıklığı sağlamak için tahliye kapakları mimari koĢullar göz önünde
bulunarak çatı veya yan duvarlara dağıtılır.
Örneğin, plastik ve sünger parçalarının montajının yapıldığı, benzin dolu istasyonu bulunan bir araba
montaj atölyesinde bulunan malzemelerin yanıcılığı ve miktarı göz önüne alındığında çatı alanın %2’si
olacak Ģekilde tahliye açıklıklarını bırakılması uygundur.
Tahliye kapaklarını çalıĢma grupları yangın zonları ile aynı olacak Ģekilde düzenlenir. Her bir duman
damperi zonu ile yangın zonu aynı alanı kapsamalıdır. Tahliye edilen hava miktarı, havalandırma
kanalı ile açık cam ve kapılardan gelen hava miktarından %5 fazla olacak Ģekilde düzenlenerek, ters
basıncın oluĢmasının önüne geçiler ve dumanın hızlı bir Ģekilde tavan yönünde atılması hedeflenir.
(Ģekil 2.2).Bunun yanında alevin açık kapaklardan dıĢarı sıçramamasına yönelikte olası yerleĢim Ģekli
göz önünde bulundurulabilir. Ayrıca çatıda ki açıklıklardan çıkan ısının çatı yapısına yayılıp hasar
oluĢturmaması için de özel tip kapaklar seçilebilir. Yüksek sıcaklık çatı malzemelerinin deforme
olmasına neden olarak çökme, kırılganlaĢma gibi sonuçlar doğurabilir.

ġekil 2.2. http://www.yapikatalogu.com/
ÇalıĢma prensiplerine gelindiğinde duman detektörleri veya sprinkler sistemlerinden gelen alarmlara
bağlı olarak, elektrikle veya pnömatik olarak açılırlar. Pnömatik açılma sistemin kontrol paneli yanında
bulunan basınçlı gaz tüplerinin açılması ile sağlanır. Duman tahliye kapaklarının pnomatik
açılmalarının bir baĢka metodu da fabrikaların basınç hava hatlarına bağlanmasıdır. Böylece
kapakların otomatik olarak açılabilmesi için bir alternatif daha elde edilmiĢ olur. Isıya duyarlı
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elemanların aktif hale gelmesiyle açılabildiği gibi manuel olarak da açılabilecek Ģekilde dizayn
edilebilirler. Her bir alternatif olası bir açılmama durumunun tamamen önüne geçilmesi için diğerleri ile
birlikte uygulanabilir. Elektrik tesisatları mutlaka yangına dayanıklı Ģekilde yapılmalı ve tercihen
galvanizli elektrik kablo tavaları içine yerleĢtirilmelidirler. NFPA 70’de güvenli bir tesisatın kurulumu
için gereklilikler bildirilmiĢtir. Ayrıca yangın anında zeminden itibaren 2-3 m’den sonra duman
tabakasının baĢlaması Ģartını sağlayacak Ģekilde, mevcut ise sprinkler patlama sıcaklığından 20
derece yukarıda yâda patlamadan 5 dk. sonra olacak Ģekilde operasyonların baĢlaması planlanabilir.
Duman detektörlerinden gelecek sinyallere bağlı olarak da yine aynı Ģartları sağlayacak Ģekilde
otomasyonları yapılabilir. Sinyal alınabilecek bir algılama sisteminin olmadığı veya büyük enerji
kesintilerine bağlı problemlerden dolayı devreye girmediği durumlarda manuel olarak eğitimli kiĢiler
yâda itfaiye tarafından açılabilir olmaları gerekir. Bu nedenle kontrol panelleri mutlaka kapı giriĢlerine
yakın, kolay ulaĢılabilir Ģekilde konumlandırılmıĢ olmalıdırlar.

SONUÇ
Duman tahliye sistemleri yangın anında binalarda bulunan insanlar için hayati önem taĢımaktadır.
Ġstenilen Ģekilde aktivitesinin sürekliliği bu bağlamda çok önemlidir. Gerekli oldukları zamanda mutlaka
faal olmaları sağlanmalıdır. Ġtfaiyenin hızlı müdahalesi, tahliyelerin ve can kurtarma çalıĢmalarının
etkin bir Ģekilde yapılabilmesi; bölgedeki dumanın en hız biçimde tahliyesi ve uygun görüĢ mesafesinin
oluĢturulması ile sağlanır. Tasarımdaki hassasiyet, kurulumlarından sonraki dönemlerde periyodik
testlerin yapılmasında da gösterilmelidir. Yılda bir kere mutlaka test edilmeleri gerekir. Test ve
periyodik bakımları ile ilgili düzenlemeler NFPA 80 ve NFPA 105 de ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.
Bu konu ile ilgili gerekliliklere IBC ve IFC (International Fire Code) kodlarında da değinilmiĢ ve NFPA
standartlarına yönlendirme yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalarda, kapakların istenilen zonlarda açılmasına
paralel kontrol paneli üzerinden de teyit edilmesi hususu önem taĢımaktadır. Böylece itfaiye binaya
girer girmez yangın olan bölgedeki kapakların açılıp açılmadığında emin olur. Ayrıca sistemlerin var
ise kontrol merkezlerine bağlanması aktif olarak arızalarının ve faaliyetlerinin izlenmesine olanak
sağlar. Bu düzenlemelerin ve test çalıĢmalarını hepsi nadir oluĢabilecek bir olayın ölümcül sonuçlar
doğurmaması ve en az zararla atlatılması için öngörülmektedir.
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EKİPMANLARIN DEPREM KORUMASI VE TİTREŞİM
YALITIMI
Eren KALAFAT
Deniz HADZİKURTES

ÖZET
Depremler öngörülemeyen doğal afetlerdir. Hiçbir insan gelecekteki bir depremi önceden bilip bunun
sonuçlarından kaçamaz. Bununla birlikte, günümüze kadar gerçekleĢmiĢ olan depremlerden elde
edilen gözlemsel veriler doğrultusunda, bundan sonra olacak depremlerin büyüklüklerine dair gözleme
dayalı hesaplar yapılabilir. Neticede bu hesaplar, içinde yaĢadığımız mekânların, binalarımızın ve
tesislerimizin depreme karĢı korunmasına bir temel oluĢturacaktır.
Günümüzde profesyonel deprem mühendisleri, depreme dayanıklı binalar inĢa etmemizi sağlayacak
bilgi birikimine ve deneyime sahiptirler. Ancak büyük bir projenin karar vericileri için kabul edilemez bir
hata, yapısal olmayan bileĢenlerin (özellikle tesisat ve ekipmanların) sismik korumasının
yaptırılmamasıdır. Endüstriyel binalarda “yapısal olmayan bileĢenlerin”, “bina gibi ve bina gibi
olmayan” (baca, haberleĢme kulesi, vinç, su depoları, soğutma kuleleri) yapıların sismik koruması hem
can güvenliği hem de ülke ekonomisi için hayati önem taĢımaktadır.
Ülke topraklarımızın yüzde 92'si deprem kuĢağındadır ve bunun da yüzde 66'lık bölümü 1. ve 2.
derece deprem bölgesidir. Bu bölgeler aynı zamanda ülke nüfusumuzun yüzde 70'ini ve kurulu büyük
sanayi tesis potansiyelimizin de yüzde 75'ini barındırmaktadır.
Endüstriyel tesislerde meydana gelebilecek üretim kayıplarının, ülke ekonomisini büyük ölçüde
sarsabilecek mertebelere ulaĢması mümkündür. Hasarlı tesisteki imalat ve/veya satıĢ kaybı, diğer
hasar görmüĢ iĢyerlerinden malzeme temin edememekten dolayı firmaların imalat ve/veya satıĢ kaybı,
altyapıda oluĢan hasardan dolayı imalat ve/veya satıĢ kaybı, vergi ödemelerinden ve artan iĢsizlik
tazminatlarının sebep olduğu dolaylı kayıpların tutarının direkt fiziki kayıpların birkaç katına ulaĢması
mümkündür.
Deprem neticesinde oluĢacak fiziki ve sosyo-ekonomik kayıpların ve normal yaĢama dönülebilmesi
için gerekli rehabilitasyonun Türkiye'nin kalkınma çizgisini ve ekonomisini tehdit eden boyutlarda
olabileceği göz önünde tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Sismik Koruma, TitreĢim Yalıtımı, Endüstriyel Tesislerde Sismik Koruma.

ABSTRACT
Earthquakes are non-predictable natural disasters. Nobody can foresee a coming earthquake and
escape from its consequences. What can be done is to observe happened earthquakes, collect
empirical data and analyze these data for estimating effects of future earthquakes. Eventually, these
calculations will be the basis to protection of the places we live, our facilities and our buildings against
earthquake.
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Today engineers can design buildings depending on expected seismic forces. However, an
unacceptable mistake is to neglect the importance of seismic restraint for non-structural systems
(especially; installations and equipment) seismic protection. In Industrial buildings Seismic protection
of „‟non-structural components‟‟ such as „‟similar to building & non-building structures‟‟ (chimney,
communication tower, crane, water stations, cooling towers) are of vital importance both safety and
economically.
92 percent of our main lands are in seismic zone and 66 percent of that is in first and second seismic
zone stage. These areas include 70 percent of our country population and 75 percent of the installed
big industrial facility potential. It is possible that a potential manufacture loses can reach to ranks
which can impair the county economics on a big scale.
It is possible that sum of manufacture and/or sale loses in damaged facility, manufacture and/or sale
loses because of not providing material from the damaged facility, manufacture and/or sale loses
because of infrastructure damage, indirect loses from tax payments and increasing unemployment
indemnity can multiply the direct physical loses a few times.
It should be considered that, physical and socio-economic loses and necessary rehabilitation for
returning to normal life can be large enough to threaten Turkey‟s development line and economics.
Key Words: Seismic Protection, Vibration Isolation, Seismic Protection in Industrial Facilities.

1. DEPREMLER VE TESİSATLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Depremin sözlük anlamı “Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya
yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket,
zelzele.” olarak belirtilmiĢtir. Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan
titreĢimlerin, dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “DEPREM”
denir. Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve
üzerinde bulunan tüm yapıların da hasar görüp, can kaybına uğrayacak Ģekilde yıkılabileceklerini
gösteren bir doğa olayıdır.
Depremlerin meydana gelmesi; yerkabuğunu oluĢturan levhaların birbirlerine sürtünmeleri, birbirlerini
sıkıĢtırmaları, birbirlerinin üstüne çıkmaları veya altına girmeleri gibi jeolojik hareketlerden
kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla dünyada meydana gelen depremlerin hemen büyük çoğunluğunun, bu
levhaların birbirlerini zorladıkları levha sınırlarında dar kuĢaklar üzerinde oluĢtukları söylenebilir.
Günümüzde dünya üzerinde varlığı bilinen ana tektonik levhalar ġekil 1‟de görülmektedir.
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Şekil 1. Dünyadaki ana tektonik levhalar
Birbirlerini iten veya biri diğerinin altına giren iki levha arasında (ġekil 2a), harekete engel olan bir
sürtünme kuvveti vardır. Bir levhanın hareket edebilmesi için bu sürtünme kuvvetinin giderilmesi
gerekir. Ġtilmekte olan bir levha ile diğer levha arasında sürtünme kuvveti aĢıldığı zaman bir hareket
oluĢur (ġekil 2b). Bu hareket çok kısa bir zaman biriminde gerçekleĢir ve Ģok niteliğindedir. Sonunda
çok uzaklara kadar yayılabilen deprem (sarsıntı) dalgaları ortaya çıkar. Bu dalgalar, depremin oluĢ
yönünden uzaklaĢtıkça enerjileri azalmak suretiyle, geçtikleri ortamları sarsarak yayılırlar. Bu sırada
yeryüzünde, bazen gözle de görülebilen, kilometrelerce uzanabilen ve “fay” adı verilen arazi kırıkları
oluĢabilir (ġekil 2c). Ancak bu kırıklar bazen yeryüzünde gözlenemez; tersine yüzey tabakaları ile
gizlenmiĢ olabilir. Bazen de eski bir depremden oluĢmuĢ ve yeryüzüne kadar çıkmıĢ, ancak zamanla
örtülmüĢ bir fay yeniden harekete geçebilir.

Şekil 2. Faylanma Teorisi
Depremler ortaya çıkıĢ nedenlerine göre değiĢik türlerde olabilir: (1) Yanardağların aktif hale
geçmesiyle oluĢan “volkanik” depremler; (2) yeraltındaki boĢlukların çökmesiyle oluĢan “çöküntü”
depremleri, (3) yukarıda anlatıldığı Ģekilde yeryüzü levhalarının hareketi sonucu oluĢan “tektonik”
depremler.
Dünyada meydana gelen depremlerin büyük bir bölümü (%90) yukarıda anlatılan biçimdeki tektonik
depremlerdir. Bu depremler çoğunlukla levhaların sınırlarında oluĢurlar ve geniĢ bölgelerde büyük
yıkımlara sebep olurlar.
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2. ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YAPISAL OLMAYAN TESİSAT GRUPLARI
Endüstriyel tesislerde yapısal olmayan komponentler üç grupta irdelenmektedir.
2.1. Yapısal Olmayan Tesisat ve Ekipmanlar
Mekanik, elektrik, mimari gibi disiplinlerdeki yangın sprinkler boruları, yakıt hatları, acil durum ve enerji
sistemleri, nispeten küçük sayılabilecek komponentleri tanımlamaktadır.


Yapısal olmayan tesisat ve ekipmanlar (non structural components and equipment)

2.2. Bina Gibi Olmayan Tesisat ve Ekipmanlar
Bina gibi olmayan yapılar ise nispeten büyük sayılabilecek, sahada monte edilmiĢ baca, haberleĢme
kulesi, vinç, konveyör, depolama rafı, su deposu ve soğutma kulesi gibi komponentler grubudur.



Bina gibi olmayan, bina benzeri yapılar (nonbuilding structures similar to buildings)
Bina gibi olmayan, bina benzeri olmayan (nonbuilding structures not similar to buildings)

Bina gibi olmayan şeklinde tanımlanan tesisat ve ekipmanların ağırlığı, o kattaki toplam deprem
yükünün %25’inden daha hafif ise yapısal olmayan tesisat ve ekipman grubundaki ekipmanlar gibi
değerlendirilip hesap yapılabilmektedir. %25’inde eşit ve daha ağır ise bu kategoride değerlendirilip
hesapların yapılması gerekmektedir.
AĢağıda, ġekil 3-4-5-6 da endistriyel tesislerde uygun hesaplar yapılıp doğru ürünler kullanılmadığı
için deprem sonrası oluĢan hasarları görebilirsiniz.

Şekil 3. Deprem koruması olmayan bir trafonun deprem sonrasındaki hasar oluĢumu
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Şekil 4. Deprem koruması olmayan bir kazanın deprem sonrasındaki hasar oluĢumu

Şekil 5. Deprem koruması olmayan bir tankın deprem sonrasındaki hasar oluĢumu

Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumu Bildirisi

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

____________________ 2698 _______

Şekil 6. Deprem koruması yapılmamıĢ bir tesisat hattının deprem sonrasındaki hasar oluĢumu

3. TESİSATLARDAN KAYNAKLANAN DEPREM HASARLARI
Depremler insanlık tarihi boyunca yıkıcı hasarlara, mal ve can kayıplarına sebep olmuĢ doğal
afetlerdir. Üstelik antik çağlardan günümüze değin depremlerle ilgili pek fazla değiĢiklik olduğu da
söylenemez. Bir baĢka deyiĢle günümüzde halen depremler yıkıcı hasarlara, mal ve can kayıplarına
sebep olmaktadır.
Ancak önemli bir değiĢiklik, günümüzde modern binalardaki tesisatların maliyetinin, binaların toplam
maliyeti içinde çok büyük oranlara varmasıdır. Yüksek kapasiteli ve teknoloji ağırlıklı cihazlar olan
soğutma grupları, soğutma kuleleri, sıcak su kazanları, klima santralleri, pompalar, hidroforlar,
jeneratörler vb tesisat ekipmanları, kendi baĢlarına dahi çok yüksek maliyetler getirmektedirler. Üstelik
bu ekipmanların boru ve kanal tesisatlarına olan bağlantıları ile boru ve kanal hatlarının kendileri de
kayda değer bedellere mal olmaktadır.
Maddi kaygılardan çok daha önemlisi ise insanların can güvenliğidir. Örneğin bir binadaki yangından
korunma ve acil durum sistemleri, ancak tesisatlar sayesinde çalıĢır vaziyette olabilmektedir. Nitekim
uluslar arası sigorta ve reasürans kurumlarının yaptığı araĢtırmalara göre, bir deprem sonrasında
meydana gelen hasarların ve kayıpların %80‟e varan kısmı yangınlardan kaynaklanmaktadır.
ġekil 7a‟da kaidesine bağlanmamıĢ bir soğutma kulesinin, depremden sonra devrilmiĢ hali
görülmektedir. ġekil 7b‟de ise duvar geçiĢinde tedbir alınmamıĢ boruların depremde hem kendilerinde
hem de duvarda meydana getirdikleri hasarlar görülmektedir.
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(b)

Şekil 7. Deprem koruması yapılmamıĢ tesisat donanımlarında hasar oluĢumu
TitreĢim yalıtımı yapılmak üzere açık yaylı izolatörler üzerine yerleĢtirilen ve fakat beraberinde sismik
sınırlandırıcı kullanılmamıĢ olan bir çatı tipi paket klima (rooftop) cihazında deprem sonrasında
meydana gelen hasarlar ġekil 8‟de görülmektedir.

Şekil 8. TitreĢim yalıtımı yapılmıĢ ancak deprem koruması olmayan ekipmanlarda hasar oluĢumu
Tesisatlarda kullanılacak sismik izolatör ve/veya sınırlandırıcılar, uygun yöntemlerle belirlenmiĢ sismik
hesaplara göre seçilmelidir. Genel tesisat deneyimlerine dayanarak sismik izolatör ve/veya
sınırlandırıcı seçilmesi veya cihazın yere rijit halinde meydana gelebilecek hasarlara örnek olarak
ġekil 9‟deki soğutma grubu ve ġekil 10‟daki trafolar gösterilebilir.
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Şekil 9. Sismik izolatörleri yanlıĢ seçilmiĢ ve yanlıĢ monte edilmiĢ (kaideye bağlanmamıĢ) bir soğutma
grubunda, deprem sonrası meydana gelen hasar

Şekil 10. Deprem yüklerine karĢı sınırlama yapılmamıĢ olan trafolar devrilerek kullanılamaz hale
gelmiĢlerdir
Tesisat donanımlarının kendi baĢlarına sismik korumalarının yapılması tam anlamıyla yeterli
olmayacaktır. Donanıma bağlanacak boru, hava kanalı vs hatların da sismik açıdan uygun olmaları
Ģarttır. Ayrıca sismik koruma amacıyla alınan tedbirlerde, tesisat ekipmanı ve/veya sismik donanım ile
yapı arasındaki bağlantıların da uygun yöntemlerle hesaplanmıĢ sismik yüklere karĢı yeterli
dayanımda olduğundan emin olunması gerekmektedir.
ġekil 11‟da bir soğutma grubunun boru bağlantısında sismik tedbir alınmadığından ötürü deprem
esnasında kopmayla meydana gelen hasar görülmektedir. Boru, soğutma grubunun gövdesiyle birlikte
koparak ayrılmıĢtır.

Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumu Bildirisi

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

____________________ 2701 _______

Şekil 11. Soğutma grubunun boru bağlantısında meydana gelen hasar
Bu hasar, özellikle mekanik odalarda ve tesisat katlarında sadece tesisat ekipmanlarında değil, ayrıca
bunlara bağlanan borularda, hava kanallarında ve diğer tesisat hatlarında da sismik koruma
yapılmasının ne derece önemli olduğunun bir ispatıdır.
ġekil 12‟de sismik izolatörler ile betonarme kaideye bağlı bir pompanın izolatörlerinin deprem
esnasında kaideden koparak ayrılmasından dolayı meydana gelen bir hasar görülmektedir.

Şekil 12. Sismik izolatör ile kaide arası bağlantıdan kaynaklanan hasar
Burada yapılan hata, sismik izolatörün betonarme kaide ile bağlantısının sismik açıdan uygun
olmamasından dolayı meydana gelmiĢtir. Sismik izolatörlerin beton kaidelere bağlantılarında dübel
derinliği ve kenar mesafeleri uygun yöntemlerle hesaplanmadığı takdirde, bu gibi hasarlar
kaçınılmazdır.
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3.1. Ekipmanlar ve Cihazlar
Sismik koruma donanımlarının bağımsız laboratuvarlarda test edilmiĢ ve sertifikalandırılmıĢ ürünler
olması, hayati derecede önem taĢımaktadır. Ayrıca bu ürünler çok uzun yıllar boyunca nitelikleri
bozulmadan durabilmeli ve olası bir deprem anında fonksiyonlarını yerine getirebilmelidirler. AĢağıda
temel sismik koruma ürünlerinden beklenenler tanımlanmıĢtır.
3.1.1. Sismik İzolatörler
Tüm yönlerden gelecek deprem yüklerine karĢı test edilerek dayanımı sertifikalandırılmıĢ çelik
muhafazalı olmalıdırlar. Çelik dıĢı bir malzemeden (örneğin dökme demir veya alüminyum) imal
edilmiĢ gövdelerin dayanımlarının çeliğe kıyasla çok daha az olması sebebiyle sismik koruma
amacıyla kullanılabilmeleri nadiren mümkün olmaktadır.
Gövdenin içinde yüksekliği ayarlanabilir çelik yaylar veya kauçuk takoz olması gerekir. Kauçuk yüksek
frekanslardaki titreĢimleri almakta tercih edilirken, çelik yaylar gerek çok daha yüksek titreĢim yalıtımı
verimi gerekse ağır yükleri karĢılayabilmeleri açısından tercih edilirler. Buna karĢılık birçok çelik yaylı
izolatör, aynı zamanda gövde veya yay tabanında ince bir kauçuk elemanı da içerirler.
Gövde malzemesi açık hava uygulamaları için galvaniz kaplı, kapalı mahaller için ise yüksek
dayanımlı boya ile kaplanmalıdır. Çelik yaylar ise genellikle kadmiyum veya PVC kaplı olurlar.
Çelik yaylı izolatörler için çok önemli bir husus, yataydaki yay sabitinin düĢeydeki yay sabitine oranının
en az 1 olması gerekliliğidir (kx/ky ≥ 1). Bu gereksinim, yatay deprem yükü altındaki yayın burkulmaya
karĢı yeterli dayanımda olduğundan emin olunması içindir.

Şekil 13. Sismik izolatör uygulaması
3.1.2. Sismik Sınırlayıcılar
Tüm yönlerden gelecek deprem yüklerine karĢı test edilerek dayanımı sertifikalandırılmıĢ çelik
donanımlardır. Çelik dıĢı bir malzemeden imal edilmeleri pek mümkün değildir. Açık hava
uygulamaları için galvaniz, kapalı mahaller için ise yüksek dayanımlı boya ile kaplanmalıdırlar.
Sismik sınırlayıcılar, genellikle kendinden açık yaylı (sismik korumasız) titreĢim izolatörleriyle birlikte
tedarik edilen jeneratör, kompresör vb ekipmanlar için kullanılırlar. Bu nedenle çoğu sismik sınırlayıcı
modeli, ekipmanın normal çalıĢması esnasında titreĢim yalıtımının engellenmemesi amacıyla
aralarında bir boĢluğu olan iki parçadan oluĢur. Ayrıca bu parçaların birbirlerine bakan yüzeyleri, olası
bir çarpmaya karĢı elastomer malzemelerle kaplı olmalıdır.
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Şekil 14. Sismik sınırlayıcı örnekleri

3.1.2. Sismik Halatlar
Asılı ekipmanlar ve boru-kanal-elektrik tavası vb hatlar için; asgari kopma dayanımı deprem yüklerine
karĢı bağımsız kuruluĢlarca test edilerek sertifikalandırılmıĢ, elastikiyeti alınmak üzere öngerilme
yapılmıĢ, sahada kolay montaj ve gözlem için farklı renklerde boyanmıĢ, galvanizli çelik halattan
mamul sismik sınırlayıcılardır. Sismik halatlar, asılı elemana ve yapıya bağlantı için beraberlerinde
kullanılan köĢe bağlantı parçaları ve yüksük/klips türü malzemelerle bir sistem olarak test
edildiklerinden, bu köĢe bağlantı parçaları ve yüksük/klips nevi malzemeler de sertifikalı olmalıdır.

Şekil 15. Sismik halat detayı
Sismik koruma amacıyla kullanılacak halatların öngerilmesiz olmaları durumunda, deprem yükü
altında malzemede elastik boyut değiĢtirme (uzama) olması olasıdır. Bundan ötürü kesinlikle sıradan
çelik halatlar ile sismik koruma yapılmamalıdır.
Sismik halat bağlantıları için kullanılacak köĢe parçalarının yapıya bağlantısı (dübel-cıvata) sismik
tasarım mühendislerince belirlenen yapısal bağlantı derecelerine uygun olmalıdır. Bu bağlantı
dereceleri standart detay çizimlerinde gösterilmekle birlikte, hangi sismik bağlantı noktasında hangi
yapısal bağlantı derecesinin uygulanması gerekliliği, ancak sismik hesaplar neticesinde
belirlenebilmektedir.
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Asılı ekipmanların ve boru-kanal-elektrik tavası vb hatların sismik koruması, titreĢim yalıtımı
yapılmamıĢ olması kaydıyla katı elemanlarla da (çelik profil, boru, çubuk vs) yapılabilir. Ancak çoğu
zaman gerek montaj kolaylığından kaynaklanan iĢçilik maliyeti avantajı, gerekse katı elemanların
hesap ve uygulama zorluğu ile ağır çelik malzeme ve kaynak maliyetleri gibi sebeplerden ötürü sismik
halatlar daha ekonomik olmaktadır. Üstelik sertifikalı ürün temini ancak sismik halatlar için
mümkündür.

SONUÇ
Mühendislik, tam ve tartıĢmasız mükemmel olanı yapmak için çabalamak değil, mükemmele en yakın
olanı yapabilmek için çabalamaktır. Bunun için olmazsa olmazlar; ilk bakıĢta (1) eğitimle edinilen bilgi
birikimi, (2) pratikle edinilen bilgi birikimi ve (3) deneyim üçlüsüdür. Ancak özellikle insan hayatı ve
toplum güvenliği gibi kritik konularda sorumluluk içeren mühendislik konularında bir olmazsa olmaz
daha vardır ki bu da etik kurallardır.
Tesisatların deprem koruması; hataların kabul edilemeyeceği, daha da önemlisi ticarî çıkarlar uğruna
temel mühendislik esaslarının göz ardı edilemeyeceği bir husustur. Unutulmamalıdır ki bir sismik
koruma sistemi, standart yöntemlerle test edilemez. Böyle bir sistemin birebir gerçek testi, doğadan
gelecek bir depremdir ve bu saatten sonra artık hataların düzeltilebilmesi söz konusu değildir. Bundan
dolayı yapılması gerekenler; öncelikle yasal gereksinimler ve performans beklentileri doğrultusunda
konusunda uzman mühendislerce sismik tasarımın yapılması, bu tasarımın ilgili tüm disiplinlerle
(mekanik, elektrik, proses vs) titiz bir Ģekilde koordine edilmesi, bağımsız kuruluĢlarca (üniversiteler,
test ve sertifika kurumları vs) özel laboratuarlarda testleri yapılmıĢ sertifikalı ürünlerin temini ve yine
doğrudan uzman mühendislerce veya uzman gözetimi altında saha uygulamalarının
tamamlanmasıdır.

KAYNAKLAR
[1] Erdik, M., “Kuvvetli Deprem Yer Hareketi (Temel Bilgiler)”, Türkiye Köprü ve ĠnĢaat Cemiyeti
“Yapıların Genel Deprem Hesabı Kursu”, ODTÜ, 1982
[2] Okutan, C., “Yapıda Sismik Önlemler”, Tesisat Dergisi, 114, S. 102, Teknik Yayıncılık, 2005
[3] Kalafat, E., “Tesisatlarda Deprem Güvenliği”, Tesisat Dergisi, 116, S. 146, Teknik Yayıncılık, 2005
[4] Kalafat, E., “Tesisatlarda Sismik Koruma: Türkiye‟den Uygulama Örnekleri”, TESKON 2005, VII.
Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, 2005
[5] Kalafat, E., “Mekanik Tesisatlarda Deprem Koruması ve TitreĢim Yalıtımı”, Eğitim Semineri, Türk
Tesisat Mühendisleri Derneği, ĠTÜ, 12 Kasım 2005
[6] Naeim, F., “Learning From Structural and Nonstructural Seismic Performance of 20 Extensively
Instrumented Buildings”, 12th World Congress on Earthquake Engineers, 2000
[7] Simmons, R.E., “Maneuvering Through the Maze of Seismic Building Codes and Guides”,
ASHRAE Transactions, V. 107, Pt. 1, 2001
[8] Tauby, J.R., “A Practical Guide to Seismic Restraint”, ASHRAE, 1999
[9] The Earthquake Engineering Online Archive, Regents of the University of California and the
National Information Service for Earthquake Engineering, 1996-2005

Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumu Bildirisi

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

____________________ 2705 _______

ÖZGEÇMİŞ
Eren KALAFAT
Mak. Müh. Eren Kalafat orta ve lise öğrenimini Ġstanbul Erkek Lisesi‟nde, lisans eğitimini 1997 yılında
YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü‟nde, iĢletme yüksek lisans (MBA) eğitimini Yeditepe
Üniversitesi‟nde tamamladı. Yapı malzemeleri üzerine faaliyet gösteren Ulus Yapı Ģirketini kurdu. Ersa
Mühendislik ve Sönmez Metal firmalarında mekanik tesisat projelendirme, taahhüt ve yeni ürün
geliĢtirme konularında çalıĢtı. ABD‟de Oklahoma Eyalet Üniversitesi, ASHRAE ve özel firmaların;
sismik koruma ve titreĢim yalıtımı, YKIP (Yer Kaynaklı Isı Pompası) ve değiĢken debili havalandırma
(VAV) sistemleri eğitim programlarını tamamladı. Halen ISIMAS A.ġ.‟de Ģirket ortağı olarak Genel
Müdürlük görevini sürdürmektedir. MMO, TTMD, ASHRAE ve IGSHPA (Uluslararası Yer Kaynaklı Isı
Pompası Birliği) üyesidir.
Deniz HADZİKURTES
1983 yılı Kosova-PriĢtine doğumludur. 2010 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümünü bitirmiĢtir. 2007 yılından günümüze dek Ulus Yapı Ģirketinde Sismik
Dizayn Mühendisi, Takım Lideri son olarak Proje Yöneticisi olarak çalıĢmaktadır. Bu süre zarfında yurt
içinde ve ABD‟de Sismik Koruma ve TitreĢim Yalıtımı konusunda proje ve danıĢmanlık veren
firmalardan konu ile ilgili sertifikalar almıĢtır.
.

Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumu Bildirisi

TESKON 2015 / BİLİMSEL / TEKNOLOJİK ÇALIŞMALAR

Bu bir MMO
yayınıdır

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

BİR BİNANIN FARKLI YÖNTEMLERLE
TASARLANAN İKLİMLENDİRME
KANALLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MUSTAFA ALİ ERSÖZ
ABDULLAH YILDIZ
ALİ ALTINER
TAHİR BERKAY BİLKİ
UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

BİLDİRİ

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

____________________ 2709 _______

BİR BİNANIN FARKLI YÖNTEMLERLE TASARLANAN
İKLİMLENDİRME KANALLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Mustafa Ali ERSÖZ
Abdullah YILDIZ
Ali ALTINER
Tahir Berkay BİLKİ

ÖZET
Binalar ve endüstriyel uygulamalar için gerekli olan ĢartlandırılmıĢ hava, iklimlendirme sistemlerinde
elde edilir. ġartlandırılmıĢ hava besleme kanalları sayesinde mahallere iletilir ve mahalde kötüleĢen
hava, onu filtreleme ve yeniden Ģartlandırma için iklimlendirme sistemine geri ileten dönüĢ kanalları
sayesinde mahalden uzaklaĢtırılır. Kanalların tasarımı farklı yöntemlerle yapılabilir. Bu çalıĢmada,
örnek bir binanın iklimlendirme kanalları FineHVAC programı kullanılarak eĢ sürtünme, eĢit hız ve
statik geri kazanım yöntemlerine göre boyutlandırılmıĢ ve her bir yöntemin analiz sonuçları ekonomik
açıdan karĢılaĢtırılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Ġklimlendirme, kanal tasarımı ve boyutlandırma, eĢ sürtünme yöntemi, eĢit hız
yöntemi, statik geri kazanım yöntemi.

ABSTRACT
Conditioned air required for buildings and industrial applications is processed in air conditioning
systems. The conditioned air is conveyed to the building through the supply ducts and in that place,
deteriorated air is removed from building through the return ducts delivering it back to the air
conditioning system for filtering and reconditioning. Design of the ducts may be performed with
different methods. In this study, the ducts of an air conditioning system are dimensioned with
FineHVAC program according to widely used equal friction method; constant velocity method and
static regain method and analysis results of these methods are evaluated economically.
Keywords: Air conditioning system, duct design and sizing, equal friction method, constant velocity
method, static regain method.

1. GİRİŞ
Isıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme/klima konularında temel hedefler insanlar için daha
iyi, daha rahat, huzurlu, sağlıklı ve emniyetli bir yaĢam sağlamaktır. Diğer yandan, bugünkü
teknolojinin ve çeĢitli endüstriyel iĢlemlerin yapılması sırasında da çalıĢılan ortamın belirli ve yapılan
iĢlere uygun olan Ģartlara getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, havanın Ģartlandırılması ihtiyacı sadece
insanlar için değil, çeĢitli amaçlarla beslenen evcil hayvanlar, hatta bitkiler için de gerekmektedir. Bu
uygun Ģartlar; ortamın sıcaklığı, bağıl nem seviyesi, içindeki oksijen miktarı, toz-duman/koku gibi
zararlı maddelerden arındırılıp temizlenmesi ve ortam havasının tüm hacimdeki homojen dağılımının
yani hava hareketinin sağlanması Ģeklinde özetlenebilir. Bu amaçla uygulanan iĢlemlere "Havanın
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ġartlandırılması" veya "Ġklimlendirme" adı verilmekte olup dilimize Almancadan girmiĢ olan "Klima" ve
Ġngilizceden girmiĢ olan "Air conditioning" deyimleri de sık sık kullanılmaktadır [1].
ġartlandırılmıĢ havanın ısıtma veya soğutma cihazlarından itibaren taĢınması ve istenen ortama
verilmesi için hava kanalları kullanılmaktadır. Hava kanalları, ayrıca, dıĢ ortam havasını iç hacim
içerisine dağıtmak veya egzoz edilecek havayı dıĢ ortama atmak için de kullanılırlar. Genel olarak
hava kanalları; bağlantı parçaları (dirsek, te, redüksiyon v.b.), çeĢitli fiziksel büyüklükleri (sıcaklık,
nem, basınç, CO2 konsantrasyonu vb.) algılayan sensörler, ısıtma, soğutma, nemlendirme ve nem
alma gibi hava Ģartlandırma cihazları ile birlikte klima ve havalandırma tesisatlarını oluĢtururlar. Bu
tesisatların kullanımı da geliĢen teknoloji ve konfor talepleri ile giderek artmaktadır. Ġklimlendirme
yapılan binalarda çalıĢan insanların üretkenliklerindeki artıĢ ile sağlık harcamalarındaki azalıĢın %5-15
arasında değiĢtiği belirtilmektedir [2].
Hava kanalları, kullanım yerlerine ve amaçlarına göre, galvanizli, karbon veya paslanmaz çelik,
alüminyum, bakır sac gibi metal malzemelerden imal edildikleri gibi, fiberglas veya plastik
malzemelerden de imal edilebilirler. Hava dağıtım sistemlerinde ağırlıklı olarak galvaniz çelik saç
kullanılır. Ancak, yüksek sıcaklıklarda (200 °C) korozyon riski arttığından bu sıcaklıklarda ve aĢındırıcı
ürün dağıtım sistemlerinde kullanımı dezavantaj yaratmaktadır. Mutfak egzoz sistemleri gibi yüksek
sıcaklıkta çalıĢan kanal sistemlerinde, bunun yerine karbon veya paslanmaz çelik saclar tercih edilir.
Özellikle nem değerinin yüksek olduğu veya hijyenik Ģartların önemli olduğu mahallerde korozyon
ihtimalini minimize etmek için paslanmaz çelik kullanımı ön plana çıkar. Bazı özel egzoz ve nem yüklü
kanal sistemlerinde ise tercih alüminyum ve bakır malzemelerden yana olmaktadır. Geometrileri
dikkate alındığında ise hava kanalları, silindirik, oval ve dikdörtgen olarak sınıflandırılmaktadır.
Bunların içerisinde hava akıĢ profili ve gürültü acısından en uygun kanallar silindirik ve oval olanlardır.
Bu kanallarda ortalama basınç değerlerinde daha yüksek hava hızlarına çıkılabilmektedir. Silindirik
kanallar genel olarak, spiral kenetli veya boy kenetli olarak imal edilmektedirler [3].
Ġklimlendirme sistemleri için en önemli noktalardan biri de hava kanalları ve hava kanallarının
tasarımıdır [4]. Bu çalıĢmada, örnek bir binanın iklimlendirme kanalları FineHVAC programı
kullanılarak eĢ sürtünme, eĢit hız ve statik geri kazanım yöntemlerine göre boyutlandırılmıĢ ve her bir
yöntemin sonuçları ekonomik açıdan karĢılaĢtırılmıĢtır.

2. KANAL TASARIM YÖNTEMLERİ
Kanal sistem tasarımında öncelikle hava üfleme ve emme menfezlerinin yerleri ve her bir menfezin
kapasitesi (debisi), tipi ve büyüklüğü belirlenmelidir. Bu hava verme ve emme menfezlerinin standart
tipte ve biçimde olmasına ve bilinen bir firma ürünü olmasına dikkat edilmelidir. Daha sonraki adım,
kanal sisteminin Ģematik olarak çizilmesidir. Bu Ģematik ön çizimde hesaplanan hava miktarları, çıkıĢ
yerleri ve en ekonomik ve uygun kanal güzergâhı gösterilir. Bundan sonra kanallar boyutlandırılarak
çeĢitli elemanlardaki basınç kayıpları hesaplanır.
Ekonomik kanal sistemini veren hiçbir kanal tasarım yöntemi yoktur. Bunun yerine teklif edilmiĢ ve
bugün kullanılan çeĢitli tasarım yöntemleri bulunmaktadır. Farklı durumlarda bu yöntemlerden biri
seçilerek hesap yapılır. Bu yöntemlerden hangisinin seçileceği, aslında maliyet kalemlerinin dikkatlice
değerlendirilmesi ile kararlaĢtırılmalıdır [1].
Kanal boyutlandırılmasında yaygın olarak üç yöntem kullanılmaktadır [5]:
1. Statik geri kazanma yöntemi
2. EĢ sürtünme yöntemi
3. Sabit hız yöntemi
2.1. Statik Geri Kazanma Yöntemi (SGKY)
Bu yöntem her basınç ve hızdaki besleme kanalları için uygulanabilir. Ancak normal olarak dönüĢ ve
egzoz kanalları için kullanılmaz. Hesap olarak karmaĢık olmasına rağmen teorik olarak bütün kollarda
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ve çıkıĢlarda üniform basınç düĢümü yaratması açısından daha güvenilir bir yöntemdir. Hava kanalı
içerisinde akmakta olan havanın toplam basıncı, havanın hızından kaynaklanan dinamik basınç ile
statik basıncın toplamıdır. Statik geri kazanım yönteminde amaç tüm kanal boyunca toplam basıncın
sabit tutulmasıdır. Kanaldaki hızlar sistematik olarak azaltılır. Her bir kanal parçasının önünde hız
düĢürülerek, dinamik basınç (hız basıncı) statik basınca dönüĢtürülür ve bu parçadaki basınç kaybının
karĢılanmasında kullanılır ve tüm kanallarda eĢit miktarlarda basınçlandırma oluĢur. Ortalama kanal
sistemlerinde bu statik geri kazanma %75 oranındadır. Ġdeal Ģartlarda bu oran %90’a kadar
yükselebilir. Bu sistemin avantajı kanal sisteminin dengede (ayarlanan Ģekilde) kalmasıdır. Çünkü
kayıp ve kazançlar hızla orantılıdır. Yüke bağlı olarak debilerin azalması sistemdeki reglajı (balansı)
bozmaz. Bu nedenle V.A.V. sistemleri için ideal bir yöntemdir. Statik geri kazanma yönteminin
dezavantajı uzun kolların sonlarında, özellikle bu kanal kolu diğerlerine göre çok uzunsa, aĢırı büyük
kanal boyutları vermesidir. Ayrıca bu bölgelerde hızlar da çok düĢtüğünden kanalın ısı kayıp ve
kazançlarına karĢı izolesi gerekir. Bunun yanında kanal boyutlarının büyüklüğü ve dolayısı ile ilk
yatırım maliyetlerinin yüksek oluĢu dezavantaj olarak karĢımıza çıkmaktadır [1,6].
Bu yöntem, hava kanalını statik basıncı arttırarak (statik geri kazanıma göre) boyutlandırır. Tedarikçi
ana hattaki hava hızını düĢürmesi sayesinde sonrasında ana hattı izleyen bölümler boyunca her bir
dal basınç düĢümünden tasarruf eder ve kanal bölümlerinin boyutları standart boyutlara dönüĢtürülür
[6].
Statik geri kazanım metodu sadece hava besleme kanal sistemlerine uygulanabilir. Bu yöntem her bir
ayrılma parçasında daha fazla statik basınç üretmeye odaklıdır. Bu sebeple sistem dengesi korunmuĢ
olur. Ancak maliyet analizi düĢünülmemiĢtir. Fandan sonraki ana hattaki ölçüler ĠĢlemlerin zaman
alması ve zor olması dolayısıyla bu yöntem daha çok bilgisayarlarla hesap yapmak için uygundur [7].
2.2. Eş Sürtünme Yöntemi (ESY)
Kanal tasarımında yaygın olarak kullanılan yöntemdir. Bu sistemde bütün kanal boyunca birim
uzunluktaki sürtünme kaybı aynı tutulur. Besleme, egzoz ve dönüĢ kanallarının boyutlandırılmasında
kullanılabilir. Normal olarak yüksek basınçlı sistemlerin boyutlandırılmasında (750 Pa üzerinde)
kullanılmaz. Bu yöntemde besleme kanallarında akıĢ yönünde hız otomatik olarak giderek azalır.
Böylece ses üretimi ihtimali de giderek azalır. Bu yöntemin baĢlıca dezavantajı çeĢitli kanal
kollarındaki basınç düĢümlerinin eĢitlenmesi yönünde hiçbir önlem gerektirmemesidir. Bu nedenle
simetrik sistemler veya dallanmayan tek kanallar için uygundur [1].
EĢ sürtünme yönteminde öncelikle birim kanal uzunluğu baĢına olan statik basınç kaybı yani özgül
sürtünme kayıp değeri seçilir. Seçilen bu değer bütün kanal uzunluğu boyunca sabit tutulacak Ģekilde
kanal boyutlandırılması yapılır. Seçilen bu sabit özgül sürtünme kayıp değeri tamamen hesap yapan
kiĢinin tecrübesine kalmıĢtır. Bu değerin büyük seçilmesi ilk yatırım maliyetlerini azaltırken, enerji
maliyetlerini arttırır. Dolayısıyla maliyet değerlerine bağlı olarak optimum değer ülkeden ülkeye ve
zaman içinde değiĢmektedir [6].
Kanal sistemi için bir ön proje Ģeması çizilir ve sistem bölümlere ayrılır. Kanal sisteminde kesitin her
değiĢtiği yerde veya her kol ayrılma ve birleĢme noktasında yeni bir bölüm baĢlamalıdır. Hesap için
her bir bölüme bir numara veya harf verilir. Kritik hat seçilir ve hesaba kritik hattan baĢlanır. Kritik hat
fan ile kritik nokta arasındaki hava kanalı hattıdır. Kritik nokta fandan kanal hattı üzerinden ölçülmek
üzere en uzaktaki, düĢey olarak en yüksekteki ve en fazla hava debisine sahip çıkıĢ açıklığı olarak
tarif edilebilir. Ana besleme kanalını boyutlandırmak için sürtünme diyagramı kullanılarak gölgeli alan
içinden olmak üzere hava kanallarında tavsiye edilen hızlar dikkate alınarak bir hız değeri seçilir.
Belirlenen hız değeri ve hava debisi yardımıyla sürtünme diyagramından özgül sürtünme kaybı
okunur. Alçak basınçlı kanal boyutlandırmalarında, genel olarak tavsiye edilen özgül sürtünme kaybı
değeri 0.8-1.0 Pa/m mertebelerindedir. Ancak değiĢen uygulama tipine ve Ģartlara göre, daha küçük
veya büyük değerlerde kullanılabilir. Özgül sürtünme kaybı değeri belirlendikten sonra sürtünme
diyagramı yardımıyla numaralandırılan her bir bölüm için hız ve dairesel kanal çapları tespit edilir ve
bütün bu değerler yardımıyla kanal boyutlandırma tablosu doldurulur. Eğer kanal sistemi dairesel
kanallardan oluĢuyorsa, kanal boyutlandırılması bitmiĢtir. Eğer dikdörtgen kesitli kanal kullanılacaksa,
eĢdeğer sürtünme ve kapasite için dikdörtgen kesitli kanallara eĢdeğer dairesel kanallar yardımıyla
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bilinen dairesel kanal çaplarına eĢdeğer dikdörtgen kanal kesiti bulunarak kanal boyutlandırma
tablosunda uygun yerlere yazılır [6].
Kanal sistemi boyutlandırıldıktan sonra her bir bölümdeki sürtünme ve dinamik basınç kayıpları
hesaplanır. Hava kanallarındaki özel dirençler hava kanalları özel dirençleri için ξ değeri tespit
edilerek, kanal boyutlandırma tablosunda uygun yerlere yazılır ve yerel direnç kayıpları hesaplanır.
Bölümlerdeki kayıplar ve santral içi ve kanal hattında basınç düĢümüne sebep olan aygıtlardaki(klima
sistemindeki filtre, serpantin vb.)statik basınç kayıpları eklenerek gerekli fan basıncı bulunur. Gerekli
hava debisi ve manometrik basma yüksekliği hesaplanan fan, ilgili kataloglardan seçilir. En büyük
kayıpların oluĢtuğu kritik hat için seçilen fan, ilgili katalogdan seçilir. En büyük kayıpların oluĢtuğu kritik
hat için seçilen fan, diğer hatların ihtiyacını karĢılamakta zorlanmayacaktır [6].
Sürtünme diyagramında taralı bölge, pratik açıdan uygun hava hızlarını ve özgül sürtünme dirençlerini
göstermektedir. Enerji masraflarının fazla ve kanal sistemlerinin montaj masraflarının az olması
durumunda, küçük özgül dirençli tasarımların seçilmesi daha ekonomiktir. Buna karĢılık, daha düĢük
enerji masrafının ve yüksek kanal sistem montaj masrafının olması durumlarında, büyük özgül dirençli
tasarımların seçilmesi daha ekonomiktir. Boyutlandırmadan sonra, bütün kanal bölümleri için toplam
basınç kaybı hesaplanır ve her bir birleĢim noktasında basınç kaybını dengelemek için bölümler tekrar
boyutlandırılır.
Küçük kanal sistemlerinde her hava çıkıĢ ağzına veya terminal ünitesine kadar ölçülen toplam basınç
düĢümleri arasındaki fark 12 Pa değerinden fazla olmamalıdır. Aynı Ģekilde büyük sistemlerde her
koldaki toplam basınç düĢümleri arasındaki fark 12 Pa değerinden fazla olmamalıdır. Eğer basınç
düĢümleri arasındaki fark bundan fazla olursa damper kullanılması gerekir. Damperler ise ses yaratma
potansiyeli taĢıdıklarından, dikkatli olunması gereklidir [6].
Simetrik olmayan kanal sistemlerinin boyutlandırılmasında eĢ sürtünme yöntemi kullanılabilir; kısa ve
uzun kolların bulunduğu sistemlerde damper kullanımı yerine, kısa kollardan daha büyük sürtünme
kayıpları yaratılarak, sistemi dengelemek mümkündür. Bu amaçla, sistemde bazı kollarda daha büyük
özgül sürtünme kayıp değerleri kullanılabilir. Kanal sisteminin ne kadar iyi tasarlandığına
bakılmaksızın, yine de gerekli yerlerde özellikle ana kollardan ayrılan kolların baĢlangıcında veya
plenum (hava toplama kutusu) çıkıĢlarında ayar damperleri kullanılması tavsiye edilir [6].
EĢ sürtünme kaybı metodu optimum maliyeti hedeflemez. Ara sıra sistem dengesi için damperler
önemli olur. Basit hesabından dolayı, eĢ sürtünme kaybı metodu genellikle düĢük basınçlı sistemlerde,
yüksek hızdan kaynaklanan hava kökenli gürültünün problem olmadığı küçük kanal sistemlerinde
kullanılır [7].
2.3. Eşit Hız Yöntemi (EHY)
Tecrübe ile optimum bir hız seçerek, bütün kanal sistemi boyunca bu hızı koruyacak Ģekilde
boyutlandırma yapılabilir. Bu yöntem en çok yüksek basınçlı kanal sistemlerinde kullanılır. Bu kanal
sistemlerinde havayı kullanım alanlarına dağıtmadan önce hızı ve sesi düĢürmek üzere geniĢletilmiĢ
terminal kutuları kullanılır. EĢit hız yönteminin kullanıldığı ikinci ana uygulama alanı ise endüstriyel toz
toplama kanal boyutlandırılmasıdır. Tozların ve tekstil endüstrisinde olduğu gibi elyafın taĢınabilmesi
için belirli bir minimum hız değeri bulunmaktadır. Dolayısı ile bu tür endüstriyel egzoz kanallarında hız
değeri söz konusu sınır değerin altına düĢmeyecek Ģekilde boyutlandırma yapılır [1,6].
Sabit hız metodu küçük partiküllerin iletildiği endüstri uygulamalarında sıklıkla kullanılır. Bu yöntem,
öncelikle çeĢitli hava kanalı bölümlerinde partiküllerin havada uçmasına gereksinim duyulan hallerde
tecrübeyle veya hesapla elde edilen minimum hava hızını amaçlar. BelirlenmiĢ hava hızına
dayanarak, kesit alanı ve bu sebeple kanalın ölçüleri hesaplanabilir ve standart ölçülere döndürülebilir
[7].
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3. BİLGİSAYAR DESTEKLİ İKLİMLENDİRME KANAL TASARIMI
Ġklimlendirme sistemlerinin kanal tasarımları uzun, karmaĢık ve zaman alıcı iĢlemlerdir dolayısıyla
paket programların kullanılması bu karmaĢıklığı önleyecektir. Bu çalıĢmada, Fine-HVAC paket
programı vasıtasıyla ġekil 1’de gösterilen örnek bir binanın iklimlendirme kanalları eĢ sürtünme, eĢit
hız metodu ve statik geri kazanım yöntemlerine göre boyutlandırılmıĢtır.
Kanal boyutlandırılmasında ilk adım binanın ısı yüklerinin hesaplanmasıdır. Örnek bina bilgileri
aĢağıda verilmiĢtir.
Ġl
Bina
KiĢi sayısı
Konfor Ģartları

: Ġzmir
: Konferans Salonu
: 200 kiĢi
o
: Ġç sıcaklık 26 C, φ = %50

Carrier soğutma yükü hesaplama yöntemine göre Fine-HVAC programında örnek bina için
hesaplanan ısıl kazançları ġekil 2’de gösterilmiĢtir.

Şekil 1. Örnek bina mimarisi
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Şekil 2. Örnek bina için soğutma yükü sonuçları
Fine-HVAC paket programında oluĢturulan kanal sistemi tasarımı ġekil 3’de gösterilmiĢtir.

Şekil 3. Kanal Sistem Tasarımı
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Kanal boyutlandırma için kullanılan 3 yöntemde de kanal uzunlukları ve hava debileri projelendirme
aĢamasında sabit olduğundan dolayı 3 yöntem içinde de bu değerler aynıdır. FineHVAC Programı ile
gidiĢ ve dönüĢ hatları için hesaplanan kanal uzunlukları ve hava debileri Tablo 1’de gösterilmiĢtir.
Tablo 1. YSS sistemi yapımında kullanılan boru malzemeleri ve özellikleri
Devre Parçası
Gidiş hattı
1.2
2.3
3.4
4.5
5.6
6.7
6.8
5.9
4.10
3.11
2.12
12.13
13.14
14.15
15.16
15.17
14.18
13.19
12.20
Dönüş Hattı
1-21
21-22
22-23
23-24
24-25
25-26
25-27
24-28
23-29
22-30
21-31

Kanal Uzunluğu (m)

Hava Debisi (m³/h)

6.94
9.83
3.00
3.00
3.00
3.71
0.71
0.71
0.71
0.71
2.48
3.00
3.00
3.00
3.59
0.59
0.59
0.59
0.59

8858.0
4429.0
3543.0
2657.0
1771.0
885.7
885.7
885.7
885.7
885.7
4429.0
3543.0
2657.0
1771.0
885.7
885.7
885.7
885.7
885.7

10.21
3.02
2.97
3.02
2.84
4.06
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03

8856.0
7380.0
5904.0
4428.0
2952.0
1476.0
1476.0
1476.0
1476.0
1476.0
1476.0

Tablo 2’de her bir yöntem ile hesaplanan kanal boyutları, kanal içindeki hava hızları, toplam statik
basınç değerleri verilmiĢtir. Tablo 2’de görüldüğü gibi eĢ sürtünme ve eĢit hız yöntemleri ile
hesaplanan kanal boyutları birbirine yakın değerlerde iken statik geri kazanım yöntemi ile hesaplanan
kanal boyutları diğer iki yönteme göre oldukça yüksek değerlere sahiptir.
Ayrıca, Tablo 2’de, eĢ sürtünme ve eĢit hız yöntemleri ile hesaplanan kanal içindeki hava hızlarının
hava debisi ile küçük miktarlarda değiĢtiği ve bu iki yöntemde hava hızlarının birbirine yakın
değerlerde olduğu görülmektedir. Ancak, statik geri kazanım yöntemi ile hesaplanan hava hızlarının
diğer iki yönteme göre oldukça düĢük değerlerde olduğu ve kanal devre parçası hava debisi ile orantılı
olarak azaldığı görülmektedir.
Yine Tablo 2’de, eĢ sürtünme ve eĢit hız yöntemleri ile hesaplanan kanal devre parçalarının toplam
statik basınçları kanal devre parçası hava debisi ile orantılı olarak azalırken statik geri kazanım
yönteminde neredeyse sabit kaldığı ve diğer iki yönteme göre oldukça küçük değerde olduğu
görülmektedir.
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Örnek bina iklimlendirme sisteminin gidiĢ hattı fan statik basıncı eĢ sürtünme, eĢit hız ve statik geri
kazanım yöntemleri için sırasıyla 36.82, 42.13 ve 8.04 mmSS olarak hesaplanır. DönüĢ hattı fan statik
basınçları ise bu yöntemler için sırasıyla 25.94, 27.95 ve 12.07 mmSS olarak hesaplanır.
Tablo 2. FineHVAC programında her bir yöntem ile hesaplanan kanal boyutları, hava hızları, toplam
statik basınç değerleri
Devre
Parça No
Gidiş
hattı
1.2
2.3
3.4
4.5
5.6
6.7
6.8
5.9
4.10
3.11
2.12
12.13
13.14
14.15
15.16
15.17
14.18
13.19
12.20
Dönüş
Hattı
1-21
21-22
22-23
23-24
24-25
25-26
25-27
24-28
23-29
22-30
21-31

Kanal Genişliği x Yüksekliği
(mmxmm)
ESY

900x500
450x500
350x500
300x500
200x500
200x300
200x300
200x300
200x300
200x300
450x500
350x500
300x500
200x500
200x300
200x300
200x300
200x300
200x300

900x500
750x500
600x500
450x500
300x500
350x250
350x250
350x250
350x250
350x250
350x250

EHY

900x500
450x500
350x500
250x500
200x500
200x250
200x250
200x250
200x250
200x250
450x500
350x500
250x500
200x500
200x250
200x250
200x250
200x250
200x250

900x500
750x500
600x500
450x500
300x500
250x300
250x300
250x300
250x300
250x300
250x300

SGKY

Hava Hızı
(m/sn)
ESY

EHY

SGKY

Toplam Statik Basınç
(mmSS)
ESY

EHY

SGKY

900x500
5.47 5.47
5.47
850x500
5.47 5.47
2.89
1100x500
5.62 5.62
1.79
1350x500
4.92 5.90
1.09
1100x500
4.92 4.92
0.89
450x600
4.10 4.92
0.91
450x600
4.10 4.92
0.91
450x600
4.10 4.92
0.91
350x450
4.10 4.92
1.56
350x500
4.10 4.92
1.41
700x500
5.47 5.47
3.52
900x500
5.62 5.62
2.19
1050x500
4.92 5.90
1.41
1100x500
4.92 4.92
0.89
450x600
4.10 4.92
0.91
450x600
4.10 4.92
0.91
400x550
4.10 4.92
1.12
300x450
4.10 4.92
1.82
300x400
4.10 4.92
0.00
Fan Statik Basıncı (mmSS)

5,11
4,41
2,96
2,32
2,32
1,22
0,87
0,87
0,87
0,87
2,75
2,96
2,32
2,32
1,21
0,86
0,86
0,86
0,86
36,82

5,10
4,36
2,97
3,36
2,40
1,72
1,14
1,14
1,14
1,14
2,74
2,97
3,36
2,40
1,71
1,12
1,12
1,12
1,12
42,13

5,10
0,32
0,31
0,30
0,33
0,15
0,32
0,31
0,29
0,32
0,29
8,04

900x500
5.47 5.47
5.47
900x700
5.47 5.47
3.25
1050x800
5.47 5.47
1.95
1200x800
5.47 5.47
1.28
1100x800
5.47 5.47
5.47
550x800
4.69 5.47
0.93
550x800
4.69 5.47
0.93
500x800
4.69 5.47
1.02
400x600
4.69 5.47
1.71
300x500
4.69 5.47
2.73
300x450
4.69 5.47
3.04
Fan Statik Basıncı (mmSS)

6.37
2.73
2.75
2.80
2.80
1.74
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
25,94

6.36
2.73
2.74
2.78
2.83
2.26
1.65
1.65
1.65
1.65
1.65
27,95

6.36
2.56
0.62
0.61
0.60
0.64
0.68
12,07

Tablo 3’te her bir yönteme göre hesaplan hesaplanan malzeme miktarları ve sistemin toplam
maliyetleri verilmektedir. Tablo 3’te görüldüğü gibi, önek binanın kanal sisteminin kurulumunda eĢ
2
sürtünme, eĢit hız ve statik geri kazanım yöntemlerine göre sırasıyla 191.79, 188.19 ve 296.45 m
çeĢitli kalınlıklarda çelik saca ihtiyaç duyulmaktadır. Yine Tablo 3’te örnek binanın hava kanalı
malzemeleri, menfezler ve fan bedellerini içeren toplam sistem maliyeti eĢ sürtünme, eĢit hız ve statik
geri kazanım yöntemlerine göre sırasıyla 32.238,74, 31.559,56 ve 53.699,05 TL olduğu görülmektedir.
Sonuç olarak, en yüksek sistem maliyetinin statik geri kazanım yöntemi ile tasarlanan sistemde olduğu
anlaĢılmaktadır. Sistem maliyetinin en yüksek statik geri kazanım yönteminde çıkması, bu yöntemde
diğer yöntemlere göre daha büyük kanal boyutlarının hesaplanması, buna bağlı olarak kanal
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yapımında daha kalın ve daha fazla çelik saca ihtiyaç duyulması ve kalın çelik saç fiyatlarının daha
pahalı olmasından kaynaklanmaktadır.
Tablo 3. Örnek binanın iklimlendirme kanal sistemi için her bir yöntemle hesaplanan malzeme
miktarları ve tutarları
Birim
Malzeme Cinsi

Malzeme Miktarı

Malzeme Tutarı (TL)

Fiyat*
(TL)

ESY

EHY

SGKY

ESY

EHY

SGKY

HAVA KANALI MALZEMELERİ
Çelik 0.50

143,00

-

14.63

-

-

2091,37

-

Çelik 0.60

152,00

111.05

92.82

-

16879,58

14109,04

-

Çelik 0.65

158,50

-

-

9.42

-

-

1493,25

Çelik 0.75

170,50

80.74

80.74

179.05

13765,35

13765,35

30527,85

Çelik 0.90
MENFEZLER
4Y-Kare An 455x455

186,00

-

-

107.98

-

-

20084,15

44,40

10

10

10

444,00

444,00

444,00

29,30

6

6

6

175,80

175,80

175,80

1

1

1

974,00

974,00

974,00

32238,74

31559,56

53699,05

Kare Topla 305x305
FAN
Fan Üntes UATS-600
974,00
Aksiyal Fan
Toplam Sistem Maliyeti

*Birim fiyatlar T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları listesinden alınmıştır.

4. SONUÇLAR
Bu çalıĢmada, iklimlendirme sistemlerinin kanal tasarımlarının yapılmasında yaygın olarak kullanılan
eĢ sürtünme, eĢit hız ve statik geri kazanım yöntemlerine göre örnek bir binanın iklimlendirme
kanalları FineHVAC programı ile boyutlandırılmıĢ ve ekonomik açıdan değerlendirilmiĢtir. Bu üç
yöntem ile yapılan analizlerde ulaĢılan bulgular aĢağıdaki gibidir;
 Üç yöntemde de kanal devre parçası uzunlukları ve bu kanal devre parçalarından geçen
hava debileri sabit alınır.
 Statik geri kazanım yönteminde kanal boyutları diğer iki yönteme göre daha büyük bulunur.
 EĢ sürtünme ve eĢit hız yöntemleri ile tasarlanan kanallar içinde hava hızı neredeyse
birbirine eĢit ve sabit hızlarda bulunurken statik geri kazanım yöntemi ile tasarlanan
kanallar içindeki hava hızları kanal devre parçalarındaki hava debisi ile orantılı olarak
azalmaktadır.
 EĢ sürtünme ve eĢit hız yöntemleri ile hesaplanan kanal devre parçalarının toplam statik
basınçları kanal devre parçası hava debisi ile orantılı olarak azalırken statik geri kazanım
yönteminde neredeyse sabit ve diğer iki yönteme göre oldukça küçük değere sabittir.
 GidiĢ hattı fan statik basıncı eĢ sürtünme, eĢit hız ve statik geri kazanım yöntemleri için
sırasıyla 36.82, 42.13 ve 8.04 mmSS olarak hesaplanır. DönüĢ hattı fan statik basınçları
ise bu yöntemler için sırasıyla 25.94, 27.95 ve 12.07 mmSS olarak hesaplanır.
 EĢ sürtünme ve eĢit hız yöntemlerinde kanal sistemi yapımı için neredeyse eĢit miktarlarda
çelik saca ihtiyaç duyulurken statik geri kazanım yönteminde diğer iki yönteme göre
yaklaĢık 1.5 kat daha fazla çelik saca ihtiyaç duyulur.
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EĢ sürtünme ve eĢit hız yöntemlerinde örnek binanın toplam sistem maliyeti neredeyse eĢit
miktarlarda olmasına rağmen statik geri kazanım yönteminin toplam sistem maliyeti diğer
iki yönteme göre 1.7 kat daha fazladır.
Sonuç olarak; ekonomik açıdan, statik geri kazanım yöntemi ile tasarlanan iklimlendirme sistemleri eĢ
sürtünme veya eĢit hız yöntemlerine göre tasarlananlardan çok daha yüksek maliyetlere sahip
olmaktadır.
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İKLİMLENDİRME UYGULAMALARINDA DÜŞÜK SICAKLIKLI
HAVA DAĞITIM SİSTEMİNİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNE
ETKİSİNİN İNCELENMESİ
M. Ali BULUT
M. Ziya SÖĞÜT
Recep YAMANKARADENİZ

ÖZET
Ġklimlendirme ve soğutma uygulamalarında düĢük sıcaklıklı hava dağıtım sistemlerinin kullanılması, iç
hava kalitesine etkisi nedeniyle uzun yıllardır sadece ticari ve endüstriyel uygulamalarla sınırlı
kalmıĢtır. Ancak son yıllarda binalarda enerjinin sürdürülebilir maliyetleri üzerinde önemli bir paya
sahip olan iklimlendirme sistemlerinde bu etkilerinin azaltılmasına yönelik çalıĢmalarda, düĢük
sıcaklıklı hava dağıtım sistemleri etkin çözümler sağlamaktadır. Ayrıca otomasyon teknolojisindeki
geliĢmeler de bu tür uygulamaların avantajları nedeniyle kullanımlarını öne çıkarmıĢtır.
Bu çalıĢmada öncelikle düĢük sıcaklıklı hava dağıtım sisteminin yapısı, iklimlendirme uygulamalarına
etkileri incelenmiĢ, dağıtım sisteminin iklimlendirme potansiyeli üzerindeki verimlilik etkileri
değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢmada özellikle soğutucu akıĢkan tercihlerine bağlı olarak %10’lara varan
tasarruf potansiyeli görülmektedir. ÇalıĢmanın sonunda sistemin performans etkisine bağlı olarak
termodinamik ve çevresel değerlendirmelerde bulunulmuĢtur.
Anahtar kelimeler: Ġklimlendirme sistemleri, dağıtım sistemi, düĢük sıcaklık uyg., enerji verimliliği,
emisyon etkisi

ABSTRACT
Using low temperature air distribution systems on HVAC-R applications is very limited on commercial
and industrial applications because of indoor air quality. In the last couple of years, ongoing
researches on decreasing the effect of air conditioning systems which have significant importance on
sustainable costs of building energy can provide effective solutions. Also, the development on
automation technology is increasing usage of these applications because of their advantages.
In this study, the composition of the low temperature air distribution system, the effects on air
conditioning systems, the efficiency effects of potential of the distribution systems is assessed. Up to
%10 energy saving is predicted according to the selection of the refrigerant. At the end of this study,
thermodynamical and environmental assessments are helded according to the performance effect of
the system.
Key words: Air conditioning systems, distribution system, low temperature applications, energy
efficiency, emission effect
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1. GİRİŞ
Modern bina teknolojilerinde ısıtma havalandırma ve soğutma amaçlı iklimlendirme sistemlerinin
kullanımı her geçen gün yoğunluğunu arttırmaktadır. Bina enerji tüketim potensiyeli yönüyle kullanıma
bağlı olarak %40’ları aĢan HVAC sistemlerinin kullanımı enerji maliyetleri yönüyle oldukça önemli bir
parametre olarak değerlendirilmektedir. Bu tür sistemlerde düĢük sıcaklıklı hava dağıtım sistemleri,
geliĢen teknoloji ve kontrol sistemleriyle birlikte öne çıkmıĢtır. Bu yönüyle özellikle düĢük su
sıcaklığında chillerin veriminin yükseltilmesi ve bunun tasarımları, düĢük sıcaklıklı hava talebi için
yüksek indüksiyonlu difüzör tasarımları, akıĢ debilerini enerji taleplerini düĢürerek enerji tasarrufunda
etkin yöntemler sağlamıĢtır. SoğutulmuĢ hava sistemleri olarak da tanımlanan bu uygulamalarda
düĢük debi akıĢına bağlı olarak iklimlendirme sistem ve donanımlarında önemli kapasite tasarrufları
sağlanmaktadır. DüĢük sıcaklıklı hava dağıtımının en önemli etkisi, sistem maliyeti yanında enerji
tüketimini ve maliyetlerini azaltmaktır.
°

°

HVAC sistemleri genel uygulamalarda üfleme sıcaklığı olarak 12 C ile 15 C sıcaklık aralığında bir
dağıtım havasına sahiptir. Bu sistemlerin uygulandığı modern yapılar için konfor öncelikli tercih
sebebidir. Bu nedenle iĢletme parametrelerinde toleranslar yüksek tutulur. Ancak düĢük sıcaklıklı hava
°
°
dağıtım sistemlerinde bu parametreler dikkate alınarak üfleme sıcaklıkları 4 C ve 10 C aralığına
sahiptir ve yoğuĢmanın engellenmesi için bağıl nem ve iç ortam yaĢ termometre sıcaklıkları kontrol
edilir. Mekanik sistemlerin yatırım maliyetleri yönüyle oldukça avantajlı bir uygulama olan düĢük
sıcaklıklı hava sistemleri enerji verimliliği yönüyle oldukça etkin yaklaĢımlardır[1].
Ġç hava kalitesi ve konfor Ģartlarında standardın korunması, HVAC sistemlerinin etkinliği yönüyle
önemlidir. Bu nedenle düĢük sıcaklıklı hava uygulamalarının olası problemleri ve bu sistemlerin
etkinliğinin arttırılması için pek çok çalıĢma yapılmıĢtır. Tassou and Leung buz depolama ve düĢük
sıcaklıklı hava dağıtımına bağlı ticari bir binanın iklimlendirme sisteminde geleneksel sistemlere göre
performans parametrelerini incelemiĢtir. Bu sistemin geleneksel sistemlere göre yaĢam döngü
analizlerinde ve yatırım maliyetlerinde oldukça etkin olduğu, enerji tasarruf potansiyelinin yüksek
olduğu görülmüĢtür[2].
Sbah ve arkadaĢları çalıĢmalarında, bir oda içinde düĢük sıcaklıklı hava dağılımının etkilerini yer
değiĢtirme difüzör, yarık difüzör, kare difüzör ve ızgara difüzörleri referans alarak hava dağılım
çalıĢmaları için basit bir yaklaĢım metodu geliĢtirmiĢler. ÇalıĢmalarında uygulamalar için oldukça
faydalı sonuçlara ulaĢmıĢlar[3].
Bilimsel çalıĢmalar teorik olarak bazı olumlu sonuçlar verse de doğrudan veya dolaylı etkiler bu
sistemlerin uygulanması veya tercih edilmesinde problemler yaratmıĢtır. Özellikle düĢük sıcaklıklarda
iç ortam sıcaklığına göre yoğuĢma sıcaklığının altında kalması, yapı bileĢenlerinde terleme veya
çiğlenme gibi sorunlar yaratmıĢtır. Bu çalıĢma düĢük sıcaklıklı hava dağıtım sistemlerinin hem yapısal
yükleri hem de yoğuĢma etkileri yönüyle bir tarama çalıĢması olarak değerlendirilebilir. Bu yönüyle
HVAC uygulamaları için düĢük sıcaklıkta hava dağıtım sisteminin enerji performansları, nem ve
sıcaklık dağılımları incelenmiĢtir.

2. HAVA DAĞITIM SİSTEMLERİ VE DÜŞÜK SICAKLIKLI HAVA DAĞITIMI
Merkezi iklimlendirme sistemlerinde sistem kapasitesinin en önemli bileĢenlerinden biri dağıtım sistemi
ve yöntemidir. Mahallerde hava ihtiyacı belirlendikten sonra enerji talebine ve komutlara bağlı olarak
dağıtım sağlanır. Merkezi iklimlendirme uygulamalarında genel olarak sabit debili (constant volume CV) ve değiĢken debili (Variable air volüme – VAV) olmak üzere iki hava dağıtım yöntemi vardır. CV
sistemler, temel hava dağıtım sistemleri olarak da değerlendirilebilir. Özellikle hacimlerin hava değiĢim
özelliklerine ve kapasitelerine göre hava debileri hesaplanır ve kanal akıĢları buna göre belirlenir.
Sistemde fan kontrolü damper veya termostat kontrolüne bağlı on/off çalıĢır. Zon bölgesine
yerleĢtirilen bir termostat yardımıyla set değerine bağlı iç hava konfor koĢuluna göre santralden ısıtma
veya soğutma ihtiyacı karĢılanılır[4]. ġekil 1’de basit sistem modeli verilmiĢtir.
Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumu Bildirisi

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

____________________ 2725 _______

Şekil 1. CV sistemlerin basit sistem akıĢ modeli [4]
Ġklimlendirme uygulamalarında özellikle soğutma veya mevsim geçiĢlerinde soğutma ihtiyacı,
genellikle iç konfor koĢulları ile birlikte psikometrik Ģartlara bağlı olarak çiğ sıcaklığı da dikkate alınarak
hesaplanır. Özellikle iç konfor koĢullarının bozulmaması için üfleme havası hız dağılımları da dikkate
alınarak 12-17 °C aralığında sağlanılır. Özellikle düĢük sıcaklıklı hava dağıtım sistemlerinde ΔT
sıcaklık değiĢimi önemli bir parametredir ve bu değerin 4 °C’yi geçmesi istenmez. YoğuĢma veya
terlemeye neden olan bu gibi durumların önlenmesi için etkin bir izolasyon uygulanmalıdır.
Konfor Ģartları için problemli olan bu uygulamalarda soğutma gruplarında özellikle yüzey
buzlanmaların engellenmesi için ( 6 °C’den yüksek sıcaklıklar için) glikol çözeltilerinin de kullanıldığı
görülmektedir. Bu sıcaklık farkı değerlendirildiğinde pompa debilerinin düĢtüğü, boru boyutlarının da
azalması ile birlikte enerji etkin ortamlar yaratılabilir. DüĢük sıcaklıklı hava dağıtım sistemleri daha
düĢük hava sıcaklığı, düĢük su ve hava debileri, düĢük yüzey hızları olarak değerlendirilebilir.
Gerçekte bu sistemlerin klasik uygulamalarla karĢılaĢtırılması yapılacaksa, çıkıĢ hava sıcaklıkları,
soğutulmuĢ akıĢkanın giriĢ sıcaklığı ve yüzey hızları dikkate alınır. Tablo 1’de klasik ve düĢük sıcaklıklı
hava dağıtımı sistemlerinin tasarımında göz önüne alınan parametreler verilmiĢtir.
Tablo 1. Klasik ve düĢük sıcaklıklı hava dağıtım sistemlerinin tasarım parametreleri [5]
DüĢük Sıcaklıklı
Hava Dağılımı

Geleneksel

Soğutucu Seçim Parametreleri

Min

maks.

min

maks.

ÇıkıĢ Hava Sıcaklığı

(°C)

12

13

5

10

SoğutulmuĢ AkıĢkanın giriĢ sıcaklığı

(°C)

5

7

2

6

(m/s)

2.3

2.8

1.5

2.3

(°C)

5.5

8.8

8.8

13.2

Yüzey Hızı
SoğutulmuĢ AkıĢkanın Sıcaklık Aralığı

Geleneksel uygulamalardan farklı olarak düĢük soğutmalı sistemlerde kanal yoğuĢma veya nemlenme
problemleri çözülse de ortam üflemelerinin olduğu menfez ağızlarının durumu etkinlik kazanır gerçekte
Geleneksel uygulamalarda milimetre baĢına 0,3-0,6 kanatları olan 4-6 sıralı elemanlar kullanılırken, 8o
10 C arasındaki besleme havası sıcaklığı için,6 sıralı difüzörler daha verimli olduğu kabul edilir.
Ancak düĢük besleme havası sıcaklığı için 8-10 sıralı difüzör tercihleri kullanılmaktadır. Bu tür
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uygulamalarda soğuk hava için milimetre baĢına 0.4-0.5 kanat aralığı genellikle nem taĢınımını
minimize eder. DüĢük sıcaklıklı hava dağıtım sistemlerinde tavsiye edilen yüzey hızı; standart
tasarımlarda 2.3-2.8 m/s olmasına karĢın daha düĢük olan 1.5-2.3 m/s aralığı seçilmelidir. Çünkü nem
artıĢı doğrudan bu sistemlerde havadaki buharın sürüklenmesi neticesinde daha çok sıvı halde su
oluĢumunu ve havada daha çok nem yoğunlaĢmasına neden olur[5].
o

Daha geniĢ kanat aralığı ve daha düĢük yüzey hızı sistemdeki 7 C üstündeki besleme hava
sıcaklığındaki sistemdeki sıra sayısının artıĢı hava basınç düĢüĢünün artmasını, sıvı basınç
o
düĢüĢünün artıĢı sonucunda dengeler. 7 C’nin altındaki besleme hava sıcaklığındaki sistemlerde
hava basınç düĢüĢü artmaktadır. Hava ve su sıcaklık farklarının daha geniĢ olması nedeniyle fan ve
pompa enerjileri geleneksel sistemlerden daha iyidir. Özellikle kanal hatlarında hıza bağlı oluĢan
basınç kayıpları kanal boyutu ve fan etkisindeki azalmaya bağlı olarak orantılı azalır. Ayrıca kanal
kesitindeki azalma kanal yüksekliğinin sınırlandırdığı kullanım alanları için düĢük sıcaklıklı hava
dağılımı ile birlikte daha uygun bir tasarım sağlar. Bunun dıĢında düĢük sıcaklıklı soğutma
sistemlerinin sağladığı avantajlar aĢağıda verilmiĢtir:
 Mekanik sistem maliyetlerinin azalması: Ġlk maliyet indirimi, özellikle fan kapasitesi ve kanal kesit
çaplarının düĢmesiyle birlikte sistem ihtiyaç duyduğu tüm bileĢenleri küçülür ve maliyetler azalır.
 Konforun düĢük bağıl nemle iyileĢtirilmesi: DüĢük sıcaklık değeri ile birlikte yükselen bağıl nemin
konfor koĢullarını etkilememesi için difüzör etkinliği geliĢtirilerek düĢük bağıl nem ile birleĢtirilip
konforun korunması.
 DüĢük bağıl nemden dolayı oda hava sıcaklığının arttırılması: DüĢük sıcaklıkta çiğ noktasının
düĢürülmesi ( 6 K’de çiğ noktasının azaltılması kuru termometre sıcaklığında 0.5 K olarak termal
hassasiyet üzerinde aynı etkiye sahiptir.) kuru termometre sıcaklığında düĢüĢe neden olur. Aynı etki
düĢük bağıl nem ile de sağlanır ( Bağıl nemini %50 den %35 civarına azaltıldığında kuru termometre
sıcaklığı yaklaĢık 0.5 K artar). Ayrıca iç ortam hava miktarının düĢürülmesi ve düĢük bağıl nem etkisi
iç hava kalitesini olumlu etkiler ve hasta bina sendromu tehdidini azaltır.

Enerji tüketiminin azaltılması: Gerek kapasitede düĢüĢler gerekse her bir bileĢenin enerji
talebindeki azalma (Fan enerjisi düĢük sıcaklıklı hava sisteminin sağladığı düĢük hava miktarından
dolayı %30 dan %40 kadar azalır.) enerji tüketim maliyetini düĢürür. Ayrıca geliĢmiĢ uygulamalarda
buz deposu kullanımı gibi tercihler bu etkiyi daha da düĢürür.
DüĢük soğutma sıcaklığına sahip bu sistemlerin sağladığı avantajlar yanında dikkat edilmesi gereken
dezavantajları vardır. Bunlar;
 Hava dağıtım sistemleri için soğutma kapasitesinin arttırılması: DüĢük sıcaklıklı soğutma tercihinde
en önemli dezavantaj olarak değerlendirilebilir. Soğutma enerji ihtiyacı doğrudan artacaktır. Ancak bu
etkinin kontrol altına alınması için soğutucu akıĢkan tercihi ve sistem seçimi önemlidir.
 YoğuĢma tehditi: DüĢük soğutma sıcaklığına sahip uygulamalarda yüksek bağıl nem, yoğuĢma ve
buna bağlı küflenme, pamuklanma, terleme gibi konfor Ģartlarını olumsuz etkileyen yapılara sahiptir.
Bu nedenle kullanılmayan bu uygulamalarda geliĢtirilen modern difüzörler ile bu tehdit engellenmiĢtir.
Ayrıca iç hava gelen soğuk hava ile resirküle ettirilerek dolaylı bir nem kontrolü sağlanabilir[5].

3. DİFÜZÖRLER
Ġklimlendirme, soğutma ve havalandırma sistemlerinde kanallı uygulamalar için kanal akıĢının son
noktalarında yer alan difüzörler, tıpkı menfezler gibi mahallere gerekli hava debisinin verilmesi,
havanın mahal içinde yayılmasının sağlanması, baĢta olmak üzere özellikle mimari özellikleri göre
Ģekil verilen elemanlardır. Mahallerde besleme havasını menfezlerden farklı olarak farklı yönlerde ve
düzlemlerde dağıtan hava çıkıĢ elemanlarıdır.
Difüzörler geometrik Ģekillerine bağlı olarak yuvarlak tavan difüzörler, kare tavan difüzörler, yuvarlak
plakalı difüzörler, delikli tavan difüzörü gibi pek çok uygulaması vardır. ġekil 2’de difüzör türleri
görülmektedir.
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Kare Tavan Difüzörü

Panjurlu Yüzey Difüzörü

Plenum Yuvalı Difüzör

Hafif Troffer Difüzörü

Yuvarlak Plaka
Difüzörü

Delikli Tavan Difüzörü

Şekil 2. Geometrik özelliklerine göre difüzör tipleri[6]
DüĢük sıcaklıklı soğutma uygulamalarında yüksek bağıl nem değerine bağlı olarak ani yoğuĢma
problemi için indüksiyon difüzörler öne çıkmıĢtır. Bu difüzörler özellikle düĢük sıcaklıklı uygulamalar
için üfleme havasına iç ortam havasında akıĢ yaratarak düĢük hava debisinin yaratacağı iç hava
kalitesindeki kötüleĢmeyi azalttığı gibi iç ortam üfleme sıcaklığını dolaylı olarak da yükseltmektedir. Bu
tür difüzörlerde bu indüksiyon oranıyla tanımlanır. Ġndüksiyon oranı, birincil hava akımı oranına bağlı
indüklenen ikincil hava miktarıdır. Bu değer, bir difüzör için, difüzörün deĢarj özelliklerine ve indüksiyon
ölçümlerine göre difüzörden uzaklığına bağlıdır. Ġndüksiyon özelliği ortam için sekonder hava akıĢına
bağlı üfleme hava debisini arttırdığı gibi ortam havasının bir kısmı için iç ortamdaki türbülansların
oluĢumunu sınırlayarak akıĢ debisini yükseltir. Soğuk hava üfleme için tercih edilen difüzörler ön
indüksiyonlu, çoklu memeli ve girdap difüzörler olarak üç farklı uygulamaya sahiptir. Ön indüksiyon
difüzörler, bir ön indüksiyon odasına çok memeli üfleme oluĢturarak, sekonder havayla birlikte ortam
verilmesiyle çalıĢır. ġekil 3’de bu difüzörün akıĢ Ģeması görülmektedir.
2 Slottlu ön indüksiyon
indüksiyon oranı :

I0
2,54
0,98

Vön hava
(L/s)
16
75

difüzör

için

Nominal
uzunluk
1,2
1,2

Şekil 3. Ön indüksiyon difüzörler ve indüksiyon oranı[5]
Çoklu meme difüzörler, üfleme ağzına bağlı olarak güçlü bir indüksiyon karıĢtırma yapısı sağlanarak
ortama üfleyen bir yapıya sahiptir. Özellikle yüksek hızlı serbest akıĢların ortam havasıyla
yönlendirilmesi prensibiyle çalıĢır. ġekil 4’de çok memeli difüzörlerin kesit Ģeması ve indüksiyon oranı
tanımlanmıĢtır.
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2 Slottlu çok memeli difüzör için indüksiyon
oranı :

Vön hava
(L/s)

Nominal uzunluk
22
80

1,2
1,2

Şekil 4. Çok memeli indüksiyon difüzörler ve indüksiyon oranı[5]
Girdap difüzörler yoğun girdap hareketine bağlı üfleme yapılırken oluĢan girdapla beraber yüksek
aspirasyonla birlikte birleĢtirilmiĢ hava akımının ortama verilmesi prensibiyle çalıĢır. Girdap difüzörler
yüksek difüzör indüksiyonu üretirler ve besleme havası tavan hattı üzerinden ortama yönlendirilir. ġekil
5’de girdap difüzör kesiti ve indüksiyon oranları verilmiĢtir.
Girdap difüzörü için indüksiyon oranı :

Nominal çap (D)

Vön hava
(L/s)
21
80

180
180

Şekil 5. Girdap difüzörler ve indüksiyon oranı[5]
Yüksek indüksiyonlu difüzörler, havanın akıĢ sürecinde ikincil hava giriĢindeki yüksek kütle akıĢının
yüksek hızını, birincil hava akımındaki düĢük kütle akıĢ hızına kinetik enerji olarak aktarırlar. Difüzöre
yakın bir mesafede besleme havası akıĢ hızı büyük ölçüde düĢerken, yüksek akıĢ hızlarının ortamdaki
akım riski ısıl yük gibi azalır. Yüksek indüksiyonlu difüzörler yüksek spesifik akıĢ oranlarında ve yakın
aralıklı difüzör uygulamalarında tercih edilirler.

4. TEORİK ANALİZ
DüĢük sıcaklıklı soğutma uygulamaları iklimlendirme ve soğutma sistem tasarımlarında analitik
yöntemlere bağlı olarak tasarlanırlar. Bu tür sistemlerde iç ortam soğutma ihtiyaçları binanın ısı
kazancına bağlı olarak hesaplanır. Bir ortam için ihtiyaç duyulan havanın enerjisi ısı kazancı yüküne
bağlıdır[7].

Q

hava

  Qısıkazancı

(1)
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dır.Santralde sistemin enerjisi akan hava debisine ve ortam sıcaklığıyla üfleme hava sıcaklığına
bağlıdır. Bir santral için üflenen havanın enerjisi,

Q

hava

 hava.c p .(Th  T0 )
m

(2)

dir. Santralin soğutma bataryalarında soğutma ihtiyacına bağlı kompresör kapasitesi, bir soğutma
çevrimi içinde ele alınılır. Soğutma yükü için kompresör gücü;

W  Q h  Q L

(3)

 kondenser yükü, Q ise evaparatör yüküdür. Sistemin verimliliği ise etkinlik katsayısı
dir. Burada Q
h
L
(COP) ile tanımlanır. COP kısaca istenilen birim soğutma yükü için harcanan enerjidir[8].

5. BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELERİ
Bu çalıĢmada bir klima santralinde oluĢturulan yaz koĢulları dikkate alınarak düĢük soğutma
uygulaması değerlendirilerek analizler yapılmıĢ sistem performansı soğutucu sistem yükleri dikkate
alınarak yapılmıĢtır. Yaz Ģartları dikkate alınarak düĢünülen hacim sıcaklık parametreleri 24 °C kuru
termometre sıcaklığı ve %50 bağıl nem değeri alınmıĢtır. ÇalıĢma verileri olarak üfleme hava sıcaklığı
6-15 °C aralığında kabul edilmiĢtir. Ayrıca özellikle soğutma hattı buhar sıkıĢtırmalı bir çevrim dikkate
alınarak R-134a ve R-410A gazları referans alınarak sistemin soğutma yük artıĢları da dikkate
alınarak sistemdeki enerji değiĢim etkileri araĢtırılmıĢtır. Sistem %100 taze hava koĢulları için, kanal
üfleme havası akıĢ debisi 1000 l/s olarak modellenmiĢ ve dıĢ hava sıcaklığı 34 °C ve bağıl nem % 60
olarak alınmıĢtır. ÇalıĢmada model alınan düĢük sıcaklık soğutma sistem akıĢ Ģeması ġekil 6’de
verilmiĢtir.

Şekil 6. DüĢük sıcaklıklı soğutma sistem akıĢı
Ġklimlendirme uygulamalarında yaz klima seçeneğinde ortam üfleme hava sıcaklığı 13-17 °C sıcaklık
aralığı ile uygulama özelliklerine göre en çok tercih edilen aralıktır. Bu aralıklar ortam konfor Ģartları
dikkate alınarak genellikle santralin otomasyonuyla sağlanır. Ancak düĢük sıcaklıklı uygulamalarda
özellikle soğutma bataryasından itibaren sıcaklık ve nem kontrolüyle düĢük soğutma uygulamasının
modellemesi yapılmıĢtır. Bu yönüyle yapılan analizlerde 8-15 °C kuru termometre sıcaklığı için
santralin soğutucu yüzey çıkıĢ entapi değiĢimi incelenmiĢ elde edilen sonuçlar ġekil 7’de verilmiĢtir.
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40
soğutucu çıkışı entalpi
(kJ/kg)

Entalpi (kJ/kg)

35
30
25
20
15
10
5
0
8

9

10

11

12

13

14

15

Kuru termometre sıcaklığı C
Şekil 7. Kuru termometre sıcaklık değiĢimine bağlı soğutucu batarya çıkıĢ sıcaklığı

Bağıl nem %

Soğutucu batarya sıcaklık değiĢimine bağlı olarak 8-15 °C sıcaklık için entalpi 20,58 kJ/kg ile 36,60
kJ/kg aralığında bir değiĢim göstermektedir. Ancak özellikle bu noktada bağıl nem oldukça
artmaktadır. Özel soğutma uygulamaları ile bu noktada düĢük soğutma sistemlerinin neden olabileceği
olumsuzlukları engellemek için kontrol altına alınmalıdır. Bu model çalıĢmada bağıl nem aralığındaki
değiĢimi incelenmiĢ ve değiĢim sonuçları ġekil 8’de verilmiĢtir.
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
8
9
10
11
12
13
14
15
Kuru termometre sıcaklığı C
Şekil 8. Kuru termometre sıcaklık değiĢimine bağlı soğutucu batarya çıkıĢ bağıl nem değiĢimi
Model çalıĢmasında bağıl nem değiĢiminin verilen giriĢ sıcaklığı ile incelendiğinde %90-100 aralığına
kadar zorlanmaktadır. Ancak bu değiĢimde ideal bağım nem aralığının %75,06 ile %80,19 aralığında
değiĢtiği görülmektedir Bu tür nem yükü konfor Ģartları için istenmeyen bir durumdur. Bu akıĢ
sürecinde nemin daha aĢağıya çekilmesi dolaylı olarak üfleme havasını arttıracaktır. ÇalıĢmada bunun
kontrol altına alınması için difüzör akıĢ yöntemi planlanmıĢtır. Bunun için iç ortam ile dolaylı bir karıĢım
sağlanması yüzey akıĢında nemin dolaylı kontrolüne imkan yaratacak bu da iç ortamda nemin %50 ile
%60 aralığında kontrolüne imkan sağlayacaktır. Bunun için düĢünülen difüzör akıĢ modeli Ģekil 9’da
verilmiĢtir.
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Şekil 9. Ġç ortam havası karıĢımlı yüksek indüksiyon difüzörler[9]

Kompresör güç tüketimi (kW)

Bağıl neme bağlı ısıl kontrol sağlanması ile birlikte düĢük sıcaklıklı soğutma uygulamalarında soğutma
kapasitesindeki artıĢın neden olduğu enerji tüketimleri sistemin olumsuz noktası olarak
değerlendirilebilir. Ancak bu yük dağılımı iki yönlü sorgulanmalıdır. Birincisi soğutucu akıĢkan yükü için
doğru soğutucu akıĢkan kullanımına özen gösterilmelidir. Bu çalıĢma için referans alınan R-410A ve
R-134a soğutucu akıĢkanlarının tanımlanan yük değerlerinde enerji tüketim potansiyelleri ve
değiĢimleri incelenmiĢtir. Ġncelenen yük dağılımları 8 °C ile 15°C arasında üfleme sıcaklıkları için
ihtiyaç duyulan soğutma gücü referans alınarak hesaplanmıĢtır. ġekil 10’da her iki soğutucu akıĢkan
için çevrimin güç tüketimleri görülmektedir.
20
18
R410A R134a
16
14
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6
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10
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13
14
15
Sıcaklık

C

Şekil 10. R-134a ve R-404A soğutucu akıĢkan için çevrimin güç tüketimleri
Her iki soğutucu akıĢkan arasında güç dağılımları incelendiğinde kümülatif toplamda ihtiyaç duyulan
güç tüketimleri arasında %6,60 aralığında olduğu görülmüĢtür. Özellikle R-134a soğutucu akıĢkan
tercihinin daha doğru bir yaklaĢım olduğu görülmüĢtür. ÇalıĢmada Soğutucu akıĢkan akıĢ yükleriyle
birlikte santral soğutma hücresinde akıĢkanın (kg/h) akıĢ debisi ve sıcaklığa bağlı akıĢtan kaynaklı
enerji yükü sorgulanmıĢ ve her bir sıcaklık değiĢimi incelenmiĢtir. Özellikle debi ve soğutma yükü
arasında ters bir korelasyon görülmektedir. Her yük dağılımında debiye bağlı güç ihtiyacının artması
sistemde soğutma devresinin kompresör tüketimi yönüyle sorgulanmalıdır. ġekil 11’de soğutma
hücresinde soğutucu akıĢkan debi ve güç akıĢları görülmektedir.
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Şekil 11. Soğutucu akıĢkan debi ve güç ihtiyaçları
Bu iki parametre kapasite ve imalat maliyetleriyle sistemi ilgilendiren noktalardır. Özellikle yıl içinde
yük dağılımının dalgalı olması ve bunlara bağlı güç ihtiyaçları önemlidir. Bu tür bir sistem
uygulamasında düĢük soğutma sıcaklığına sahip bir dağıtımın tercih edilmesi bu yükte standart
soğutucu akıĢkan kullanımının güç ihtiyacı ile santralin böyle çalıĢtırılması için gerekli güç ihtiyaçları
karĢılaĢtırılmıĢ ve entalpi değiĢimleri sorgulanmıĢtır. DüĢük sıcaklıklı soğutma uygulamalarında 15 °C
sıcaklıktan 8 °C değiĢimde hava sıcaklığının düĢmesi ile birlikte entalpideki azalmaya karĢılık soğutma
kapasitesindeki artıĢ miktarı incelenmiĢ değiĢim oranları ġekil 12’de verilmiĢtir.
016
Soğutucu batarya değişim oranı
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Şekil 12. Hava ve soğutucu akıĢkan entalpi değiĢim oranları
Bu değerlendirmeler tüm sistemin performans değiĢimi için bize doğrudan olumlu sonuçlar
vermektedir. Özellikle 15 °C’den üfleme havasının 8 °C’ye düĢürülmesinde birim kütle için %13,6’lık
değiĢim olurken, R-404A ile R-134a’daki artıĢlar sırasıyla %6,1 ve %5,7 olarak bulunmuĢtur.

SONUÇ
Ġklimlendirme uygulamalarında düĢük sıcaklıklı soğutma uygulamalarında teknolojik yetersizlikler
nedeniyle çok tercih edilmeyen uygulamalar, özellikle yüksek injeksiyonlu difüzörler ile uygulama alanı
bulmuĢtur. Bu çalıĢmada oluĢturulan matematiksel model ile birlikte diğer bir çok avantajı yanında
enerji yükünde birim yük için proses veriminde R-410A için %10,06, R-134a için %10,24’lük bir
iyileĢme görülmektedir. Enerji yükü yönüyle bu değerlerin korunabilmesi, kayıp yükler ve özellikle
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yalıtımın etkinliği ile sağlanabilir. Sistem maliyet etkinliğiyle değerlendirilmemiĢtir. Özellikle difüzör
maliyetleri sistem yatırım maliyetini olumsuz etkileyecektir. Ancak bunun için ömür süreç analizleri ve
eksergoekonomik çalıĢmalar gelecek için planlanmıĢtır.
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KLİMA SANTRALLERİNDE ENERJİ SINIFI HESAPLAMA
METODU
Volkan ARSLAN

ÖZET
Günümüzde klima santralleri hemen hemen her türlü ticari binalarda kullanılan ana cihazlardan
birisidir. Bu kadar önemli bir cihazda enerji sınıfı hesaplanması gerek tüketiciler gerekse üreticiler
tarafından fazla bilinmemekte ya da hesaplama yöntemi yanlıĢ anlaĢılabilmektedir. Klima santralinin
seçimi çok detaylı ama ilk yatırım ve iĢletme maliyetini düĢürmek için de bir o kadar önemlidir. Bu
çalıĢmada Türk Ġklimlendirme Sektörü’nde 40’a yakın firmanın üretici veya tedarikçi olarak faaliyet
gösterdiği klima santrali cihazı için çok fazla bilinmeyen enerji sınıfı hesaplama yöntemi tüm
parametreleri ile incelenerek detaylandırılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Klima santrali, Enerji sınıfı, Enerji etiketlemesi, Eurovent, Hava hızı, Basınç
düĢümü, Isı geri kazanım verimi, Fan gücü

ABSTRACT
Air handling units are main HVAC equipments which are used in almost all type of commercial
buildings. Calculation method of air handling unit’s energy efficiency is not very well known or can be
misunderstand by end users or manufacturers. Selection of air handling units is very detailed and
takes time but it is also very important to reduce first investment and operation cost. In this study,
calculation method of air handling unit’s energy efficiency class is reviewed and detailed in all aspects
which is not known amongst most of the 40 manufacturers and suppliers of mentioned product in
Turkish HVAC industry.
Key Words: Air handling unit, Energy level, Energy labelling, Eurovent, Air velocity, Pressure drop,
Heat recovery efficiency, Absorbed fan power

GİRİŞ
Klima santrallerine (KS) gelen enerji, iki ana gruba ayrılabilir; termal enerji (ısıtma ve soğutma için) ve
elektrik enerjisi (fanlar için). Isıtma için farklı termal enerji tüketiminin farklı seviyeleri, Isı Geri Kazanım
Sistemi (IGKS) verimliliği dikkate alınarak kapsanmıĢtır. Termal enerji tüketimi için iklim bağımlılığı
dikkate alınmıĢ ve termal enerji ile elektrik enerjisi arasındaki birincil enerji farkı, IGKS boyunca basınç
düĢüĢlerinin etkisini değerlendirmek amacıyla hesaba katılmıĢtır. Soğutma için termal enerji dikkate
alınmamıĢtır çünkü bunun etkisi daha azdır (Avrupa'nın çoğu için göz ardı edilebilir). Fanlar için
elektrik enerjisiyle ilgili olarak, bu yöntem ünite boyutunun etkisi ve fan teçhizatının verimliliği için
geçerlidir. Farklı KS uygulamalarındaki bileĢenlerin kullanımındaki büyük farklılıklar nedeniyle diğer
bileĢenler (bataryalar gibi), birer birer kapsanmaz (bundan dolayı fanlar için toplam basınç dikkate
alınmaz). Etkileyen ana faktörler; hız, IGKS basınç düĢüĢü, besleme ve/veya egzoz hava fanının
genel statik verimliliği ve elektrik motorunun/motorlarının verimliliği, fanlar için kullanılan enerji
hakkında iyi bir tahmin verecektir. Ancak sınıflandırma, bir sistem enerji etiketi sayılamaz.
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Hesaplamalarda kullanılan sınıflar için gerekli olan değerler, EN13053: "Binalar için havalandırma Klima Santralleri - Üniteler, bileĢenler ve bölümler için güç ve performans" Avrupa Standardından
alınmıĢtır.
Ön Koşullar
 Hesaplamalar, standart hava yoğunluğu ile (1,2 kg/m³) yapılmalıdır.
 Sınıflandırma değerlendirmesindeki hesaplamalarda, kıĢ zamanı için tasarım koĢulları, hava
debileri, dıĢ hava sıcaklığı, karıĢım oranı, ısı geri kazanım verimliliği vs. için kullanılmalıdır.
 Hesaplamalardaki hızlar, besleme için ünite alanının içini, sırasıyla klima santralinin çıkıĢ hava
debisini temel alan KS çapraz kesitteki hava hızlarıdır. Hız, ilgili ünitenin filtre bölümün alanını
temel alır; ya da eğer takılı bir filtre yoksa, fan bölümünün alanını temel alır.
 Ünitenin çapraz kesitindeki hız ile iç statik basınç düĢüĢü arasındaki iliĢki, 1,4'ün kuvvetine üst
sayılır.

p st1

v 
  1 
 v0 

1.4

 p st0

 Dengeli hava debilerindeki ısı geri kazanım kurutma verimliliği kullanılmalıdır. Eğer ısı geri
kazanım bölümü boyunca çıkan ("egzoz hava giriĢi" olarak da adlandırılır) hava debisi, ısı geri
kazanım bölümü boyunca olan besleme hava debisinden farklı olursa, besleme hava debisine
eĢit her iki hava debisi için de verimlilik hesaplanmalıdır. Isı geri kazanım bölümü için besleme
havası debisi verimlilik değerlendirmesi için, kıĢ zamanı alınmalıdır (ünitenin besleme hava
debisi, bir karıĢım hücresi durumunda daha yüksek olabilir).
 Isı geri kazanım bölümünün basınç düĢüĢ değerlendirmesi için, kıĢ zamanı için olan ısı geri
kazanımı boyunca tasarım hava debileri alınmalıdır. Basınç düĢüĢü, yoğuĢma dikkate
alınmadığından artar.
 Isı borulu sistemler için ısı geri kazanım verimliliği figürleri, gerçek etilen glikol tasarım yüzdeli
sıvı, tasarım sıvı akıĢları ve tasarım giriĢ sıcaklıkları tabanlı olmalıdır.
 Elektrik enerjisi ve termal enerji arasındaki ağırlık oranı 2'dir (1 kWh elektrik enerjisi ≈ 2 kWh
(birincil) termal enerji).
 Bir ısı geri kazanım sisteminin basınç düĢüĢü ile verimliliği arasındaki eĢitlik için ampirik bir
formül, dıĢ iklimin bir fonksiyonu olarak, tüm Avrupa'da yapılan çeĢitli enerji tüketim
hesaplamalarından elde edilmiĢtir (bkz. ġekil 1):
fpe = (– 0,0035tODA – 0,79)tODA + 8,1 [Pa/%]
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Şekil 1. Eşitlik Verimliliği / Basınç Düşüşü
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Klima Santrali Alt Grupları

1)

2)

3)

Farklı etiket iĢaretlerine sahip üç alt grup tanımlanmıĢtır:
Tasarım kıĢ sıcaklığındaki tam veya kısmi ≤ 9 °C dıĢ hava kullanan üniteler .
Bu alt grup, dıĢ havaya tasarım dıĢ hava sıcaklığı ile bağlı ünitelerden oluĢur, kıĢ zamanı ≤ 9
°C. Eğer ünite bir karıĢım bölümü içeriyorsa, resirkülasyon havasının miktarı %85'ten az olduğu
sürece bu grup içindeymiĢ gibi davranılacaktır. Eğer daha fazla resirkülasyon talep edilirse,
basınç düzeltmesi Δpz için uygulanabilir eĢitlikte %85 için hesaplama değeri kullanılmalıdır. Bu
alt grup, filtre çapraz kesitindeki hızı, IGKS verimliliğini ve basınç düĢüĢünü ve de fan(lar) için
Ģebeke güç tüketimini dikkate alacaktır. Sınıf iĢaretleri A - <E Ģeklindedir.
Resirkülasyon üniteleri veya tasarım giriĢ sıcaklıkları > 9 °C olan üniteler.
Bu alt grup, %100 resirkülasyon havasına sahip üniteleri, kıĢ zamanı > 9 °C sırasında tasarım
dıĢ hava sıcaklığı dıĢ havaya bağlı üniteleri veya bir ilave hava ünitesinin yukarı akıĢından
yayılan (önceden ayarlanmıĢ) giriĢ sıcaklığı > 9 °C olan üniteleri içerir. Bu alt grup, sadece filtre
bölümünün çapraz kesit hızını ve fan/fanlar için Ģebeke güç tüketimini dikkate alır. Sınıf
iĢaretleri A - <E arasındadır.
Sadece egzoz üniteleri
Sadece egzoz üniteleri için alt gruptur (Bu bir ünite uygulamasına bir enerji etiketi uygulamanın
ilk sebebi, bunların ısı geri kazanımı içerebilmeleridir. Diğer sebep ise tasarım dıĢ hava
sıcaklığının bu tür üniteler için herhangi bir alâkaya sahip olmamasıdır). Bu alt grup, sadece
filtre bölümünün çapraz kesit hızını ve fan/fanlar için Ģebeke güç tüketimini dikkate alır. Sınıf
iĢaretleri Ah - <Eh arasındadır.

Referans Tablosu
Tablo 1. Enerji verimliliği hesaplamaları için tablo
Tüm Üniteler
SINIF

A / A / Ah
B / B / Bh
C / C / Ch
D / D / Dh
E / E / Eh
<E / <E /<Eh

Hız
vsınıf [m/s]
1.8
2.0
2.2
2.5
2.8

Tasarım kış sıcaklığındaki tam
veya kısmi dış hava için üniteler ≤
9 °C.
Isı geri kazanım sistemi
ηsınıf [%]
Δpsınıf[Pa]
75
280
67
230
57
170
47
125
37
100
Hesaplama gerekli değil

Kullanılan güç faktörü
fsınıf–Pref [-]
0.9
0.95
1.0
1.06
1.12
Gerekli değil

En düĢük sınıflar <E, <E ve <Eh gerekliliklere sahip değildir.
Metodoloji
Prensip, farklı enerji parametrelerine sahip seçilen ünitenin, Tablo 1'de hedeflenenler için
gereklilikleri tam olarak karĢılayacak bir üniteden daha fazla enerji tüketip tüketmediğini
belirlemektir.
Ġlgili hava tarafları, besleme ve/veya egzoz için Ģu dört adımı gerçekleĢtir:
1.
Bir KS'nin belirli bir sınıfın gerekliliklerini karĢılamak için tasarlandığını varsayın ve Tablo
1'den ilgili sınıf değerlerini ("sınıf" alt simgesi):
 hız vsınıf için
 kullanılan motor gücü fsınıf–Pref
Eğer alt grup 1 ise (tasarım kıĢ sıcaklığı ≤ 9 °C'deki tam veya kısmi dıĢ hava için üniteler),
ayrıca Ģunu uygulayın:
 ısı geri kazanım verimliliği ηsınıf
 basınç düĢüĢü Δpsınıf
2.
Tasarım hava debisi, kıĢ zamanı, gerçek seçim değeri (alt simge "s") değerlerinde
sınıflandırılacak gerçek klima santrali için kullanın:
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fan statik basınç artıĢı Δps-statik
cihaz dıĢı basınç düĢüĢü Δps-dıĢ
hız vs
eğer besleme havası tarafı ise Ģebekeden seçilen fana beslenen güç P s-sup aksi
halde Ps-ext
eğer alt grup 1 ise, Ģunu da kullanın
 IGKS kuru verimlilik ηs
 IGKS basınç düĢüĢü Δps-IGKS
3.
Hıza bağlı basınç düzeltmesini hesaplayın Δp x (bkz. 6)
Eğer alt grup 1 ise, o zaman Ģunu hesaplayın:
 IGKS basınç düĢüĢüne bağlı basınç düzeltmesi Δpy (bkz. 7)
 IGKS verimliliğine bağlı basınç düzeltmesi Δpz (bkz. 8)
4.
Gerçek klima santrali tarafı için fan referans gücünü hesaplayın Phava tarafı-ref, yani Psup-ref
eğer besleme hava tarafı veya egzoz çıkan hava tarafı ise P ext-ref (bkz. 9).
Son kontrol, seçilen ünitenin hedeflenen sınıf için kullanılan güç tüketimi kriterlerini karĢılayıp
karĢılamadığını doğrulamaktan oluĢur. Yani kullanılan güç faktörünü hesaplayın f s–Pref (bkz. 10).
Eğer hedeflenen sınıf için Tablo 1'de, f s-Pref değeri fclass–Pref değerine eĢit veya bundan düĢükse,
ünite sınıf gerekliliklerini karĢılar. Aksi halde, aynı hesaplama prosedürü, daha düĢük bir sınıf
için tekrarlanmalıdır.
Hıza bağlı basınç düzeltmesi; Δpx

p x  p s-internal

1,4
  v

class 
 
 Δp s-HRS  1  
  v s  

burada: Δpx
= hıza bağlı basınç düzeltmesi [Pa]
Δps-iç = Δps–statik - Δps–dıĢ komponentlerdeki iç basınç düĢüĢü;
sistem etki basınç düĢümü hariç [Pa]
Δps-statik
= fan giriĢi ve fan çıkıĢı [Pa] arasında ölçülen kullanıĢlı
fan statik basınç artıĢı
Δps-dıĢ = harici (kanal sistemi) basınç düĢüĢü [Pa]
Δps-IGKS
= IGKS basınç düĢüĢü [Pa] (0 eğer hiç IGKS yoksa ya da alt grup
2 veya 3)
vsınıf
= Tablo 1'dekideğer [m/s]
vs
= KS filtresi (eğer filtre yoksa fan) çapraz kesitindeki hız [m/s]
Hız için basınç düĢüĢ düzeltmesi, ana enerji için eĢitlik figürleri ve ısı geri kazanımı için düzeltmeler ile,
enerji sınıfı ile tam uyumlu bir üniteyle karĢılaĢtırıldığında ortaya çıkan statik basınç fazlalığına veya
eksikliğine bir dönüĢüm yapmak mümkündür. Statik basınçta fazlalık olması, gerçek ünitenin daha
yüksek bir statik basınç talep etmesi anlamına gelir; statik basınçta eksiklik olması ise gerçek ünitenin
sınıfla uyumlu üniteden daha düĢük bir statik basınca ihtiyaç duyduğu anlamını taĢır. Bu yüzden, bir
statik basınç fazlalığı, daha yüksek bir enerji tüketimi, bir statik basınç eksikliği ise daha az enerji
tüketimi demektir.
IGKS basınç düşüşüne bağlı basınç düzeltmesi; Δpy

p y  Δp s-HRS  Δp class

burada: Δpy
= IGKS basınç düĢüĢüne bağlı basınç düzeltmesi [Pa]
Δps-IGKS
= IGKS basınç düĢüĢü (0 eğer hiç IGKS yoksa ya da alt grup 2
veya 3) [Pa]
Δpsınıf
= Tablo 1'den değer [Pa] (eğer alt grup 2 veya 3 ise 0)
IGKS verimliliğine bağlı basınç düzelmesi; Δpz

mr 

p z  η class  η s  5  cfheater   1 
  fpe
 100 
burada: Δpz
= IGKS verimliliğine bağlı basınç düzeltmesi [Pa]
ηs
= IGKS kuru verimlilik kıĢ [%] (0 eğer hiç IGKS yoksa ya da alt
grup 2 veya 3)
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ηsınıf
mr

= değer Tablo 1'den [%] (eğer alt grup 2 veya 3 ise 0)
= karıĢtırma oranı, kıĢ (resirkülasyon havası / besleme havası;
maksimum), izin verilen aralık 0 - 85 [%]
fpe
= basınç – verimlilik faktörü
= (–0,0035tODA–0,79)tODA+8,1 [Pa/%]
tODA
= tasarım dıĢ hava sıcaklığı, kıĢ [°C]
cfısıtıcı
= elektrikli ısıtıcı için düzeltme (ilave ısıtıcı, yani ısıtıcı akıĢın alt
tarafına IGKS).
= elektrikli ısıtıcı olmadığında 0
= bir elektrikli ısıtıcı olduğunda 1
Fan referans gücü; Psup–ref eğer besleme havası tarafı ise, Pext-ref eğer egzoz hava tarafı ise
Toplam statik basınç düzeltmesi Δpx + Δpy + Δpz pozitif veya negatif bir değere sahiptir. Negatif bir
değer, seçilen ünite için gerekli olan statik basıncın, sınıfla uyumlu ünitenin olabileceği statik basınçtan
daha düĢük olduğu anlamına gelir. Pozitif bir basınç değeri içinse durum tam tersidir. ġimdi, seçilen
ünitenin mevcut statik basıncından, hesaplanan basınç düzeltmeleri hesaba katılarak, bir sınıf uyumlu
ünite için fan referans gücü elde edilmelidir.

Pair side-ref

 Δp s-static  Δp x  Δp y  Δp z  

 

450



0.925

 q v -s  0.08 

0.95

burada: Phava tarafı-ref = fan referans gücü [kW] (besleme havası tarafı için Psup–ref ya da
egzoz havası tarafı için Pext–ref kullanın)
3
qv-s
= hava debisi [m /s]
Kullanılan güç faktörü; fs–Pref

f s-Pref 

Ps-sup  Ps-ext
Psup-ref  Pext-ref

= kullanılan güç faktörü
= Ģebekeden
beslenen
aktif
güç,
her
türlü
motor
kontrol ekipmanı dahil, seçilen besleme hava fanına [kW]
Ps-ext
= Ģebekeden
beslenen
aktif
güç,
her
türlü
motor
kontrol ekipmanı dahil, seçilen çıkıĢ hava fanına [kW]
Psup-ref
= besleme hava fanı referans gücü [kW]
Pext-ref
= çıkıĢ hava fanı referans gücü [kW]
Isı borulu sistemler için ısı geri kazanımı
Isı borulu sistemler için aĢağıdakiler geçerlidir.
Glikol veya sıcaklıkla ilgili olarak, hiçbir verimlilik düzeltmesi dikkate alınmamalıdır: verimlilik, gerçek
glikol yüzdesi ile gerçek sıcaklıklar üzerinden değerlendirilecektir.
Dengeli hava akıĢlarındaki verimlilik için bir düzeltme uygulanmalıdır. Gerçek düzeltme seçim
yazılımından elde edilebiliyorsa, bunu kullanmak her zaman mümkündür. Aksi halde Ģu eĢitlik
kullanılmalıdır:
burada: fs-Pref
Ps-sup

1:1   s x
burada: φ1:1
φs

 ODA
m
 ETA
m

 ODA
m
m
ODA

m
mETA
ETA

= dengeli hava debileri için verimlilik [%]
= dengesiz hava debileri için gerçek verimlilik [%]
= dıĢ (besleme) hava debisi [kg/s]

= egzoz havası debisi [kg/s]
EĢitlik, minimum 0,6 egzoz hava debisi x besleme hava tarafı veya maksimum 1,2 egzoz hava debisi x
besleme hava tarafı için geçerlidir. Eğer oran limitlerin dıĢına çıkarsa, 0,6 ve 1,2 düzeltmeleri
kullanılmalıdır.
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SONUÇ
Bu çalıĢmada belirtildiği üzere klima
belirleyici rol oynamaktadır. Sistemlerin
enerji sınıfına etkisinin bilinmesi son
parametreyi değil onu değiĢtirirken
değerlendirilmesidir.

santrali enerji sınıfı hesaplamasında çok fazla parametre
doğru seçimi ve verimli iĢletilmesi için tüm bu parametrelerin
derece önemlidir. Hesaplamayı yaparken sadece tek bir
diğer sistem parametrelerine olumlu/olumsuz etkisi iyi
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SIHHĠ TESĠSAT ELEMANLARINDA AKIġ DĠRENÇ
KATSAYILARININ DENEYSEL OLARAK BULUNMASI
Hüseyin BULGURCU
Semin KAYA

ÖZET
Ülkemizde kullanılmakta olan sıhhi tesisat elemanlarının basınç kayıp katsayıları ile ilgili sağlıklı veriler
bulunmadığından yapılan sıhhi tesisat sistemlerine ait projelerde kullanılan yaklaĢımlar çok sağlıklı
sonuçlar vermemekte, enerji kayıplarına neden olmaktadır. Bu probleme çözüm olarak
hesaplamalarda akıĢkanlar mekaniği prensiplerine uygun tasarımlar ortaya konması, ilk yatırım ve
iĢletme maliyetlerinin optimize edilmesi gerekir. Bunun için yaygın olarak kullanılan PVC, PVC, pirinç
döküm gibi farklı malzemelerden yapılan sıhhi tesisat elemanlarının akıĢ direnç katsayılarına ihtiyaç
vardır. Bu çalıĢmada piyasada yaygın olarak kullanılan sıhhi tesisat elemanlarının farklı akıĢ
debilerinde akıĢ direnç katsayıları (K) bir deney düzeneği yardımıyla hesaplanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Sıhhi tesisat, basınç kayıpları, akıĢ direnç katsayısı

ABSTRACT
The approach of calculations used in our country in plumbing and hydraulic systems does not fit
exactly to the basic principles of fluid mechanics. In practice, the initial investment cost is low but too
many energy-consuming projects arise. A solution to this problem is putting forward designs in these
calculations in compliance with the principles of fluid mechanics and optimizing the initial investment
and operating costs. For this, the flow resistances coefficients which are selected widely used in
plumbing components. In this study the flow resistance coefficients (K), which are commonly used in
the sector, in different flow rates are calculated with the help of an experimental setup.
Key Words: Plumbing, pressure drop, flow resistance coefficient

1.GĠRĠġ
AkıĢ kayıpları Bernoulli eĢitliğine göre mSS biriminden enerji kaybı olarak tanımlanır. AkıĢ kayıpları;
sıvı veya gaz akıĢının olduğu ortamlarda kaçınılmaz bir durumdur. Ancak akıĢ kayıpları azaltıldığında
boru boyutları büyüyeceği için ilk yatırım maliyetleri artacaktır. Boru çapları küçük tutulmak
istendiğinde ise iĢletme maliyetleri çok artmaktadır. Bu durumda ilk yatırım ve iĢletme maliyetleri
arasında bir optimizasyon yapılması faydalı olacaktır.
Enerjinin korunumu prensibi gereğince bir borudaki veya kontrol hacmindeki ideal akıĢlarda enerji
kayıplarının olmaması gerekir. Ġdeal bir sıvı akıĢı halinde enerji dönüĢümleri sadece bu farklı enerjiler
arasında oluĢur;
1. AkıĢ iĢi (basınç yüksekliği)
2. Kinetik enerji (hız yüksekliği)
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3. Potansiyel enerji (potansiyel yükseklik)
Bütün enerji formlarının hepsi kullanıĢlı olup kullanıĢlı bir enerji çıkıĢına dönüĢtürebilir veya basınçlı
tanklar içinde depolanarak sıvı akıĢında kullanılabilir.
Gerçek sıvılar olması durumunda, sıvı akıĢı durumunda moleküller arasında sürtünme oluĢur. Bu
sürtünme iki ana nedenden dolayı ortaya çıkmaktadır.
1. AkıĢın akıntı dıĢı doğası
2. Sıvı viskozitesi sonucu sıvı sürtünmesi
Moleküller arasında akıntı sonucu gerçek sıvılarda enerjinin dördüncü bir biçimi ortaya çıkar, sıvıların
iç enerjisinin transfer olan bir enerji olarak isimlendirilir. Sonuç olarak bu enerji sonucu sıvı ısınır. Bu
enerji transferi genellikle denetlenmediğinden “kayıp” olarak kabul edilir. Çünkü sıvıdaki sıcaklık artıĢı
çok küçüktür ve hızla yüzeylerden dağılır. Örnek olarak 10 m’lik basınç kaybı su sıcaklığında sadece
0,023 °C yükselmeye yol açar [1].
AkıĢ kayıpları faydalı enerjinin kaybı olduğundan, kayıpların en aza indirilmesi çok önemlidir. Buna
rağmen borular, bağlantı elemanları ve tesisat üzerindeki akıĢ kayıplarının en aza indirilmesi için
oldukça büyük bir masraf yapılması kaçınılmaz olacaktır.
Ġdeal olanı enerji kayıplarının düĢürülmesi ve sıvı akıĢ sisteminin fiyatının arttırılmasıdır. Ancak, birçok
durumlarda, hatta büyük tesisatlarda bile mühendislik tecrübelerine dayanan çok ekonomik sistem
tasarımı yapılmaz, geçmiĢ tecrübelerden dayanan pratik çözümlerden yararlanılır. Bu durumda en
ekonomik olarak tasarlanan sistem tasarımının ilk yatırım masrafı bir miktar azalabilecek iken iĢletme
maliyetinin artması kaçınılmaz olur.
AkıĢ kayıpları Ģu yollarla azaltılabilir:
1. AkıĢ hızını düĢürme. Çünkü basınç kayıpları, katmanlı (laminar) akıĢta hıza eĢit olarak
değiĢirken tedirgin akıĢta hızın karesiyle orantılı değiĢir. AkıĢ hızı bir sistemde hız düĢürülerek
veya verilen bir debi için boru çapı büyültülerek düĢürülür.
2. Sıvının viskozitesinin düĢürülmesi. Bu genelde pratik bir uygulama değildir. Ancak fueloil gibi
viskozitesi çok yüksek olan sıvılarda onları ısıtmak akıĢkanlıklarını arttırır. Diğer bütün
durumlarda basınç kayıplarının düĢürülmesi ısıtma masraflarından ucuza gelecektir.
3. Girdap ve tedirginliklerin en aza indirilmesi. Bu, boru ve elemanlarında keskin köĢelerden, ani
kesit değiĢimlerinden pürüzlü iç yüzeylerden kaçınmak suretiyle dikkatli sistem tasarımıyla
sağlanabilir. Buna rağmen, standart boru ve bağlantı elemanlarının kullanılması ekonomik
olacaksa bunları basınç kayıplarını en aza indirecek Ģekilde seçmek gerekir [1].

3. BAĞLANTI ELEMANLARINDAKĠ BASINÇ KAYIPLARI
Bağlantı elemanlarındaki basınç kayıpları sıklıkla “ikincil kayıplar” olarak adlandırılırsa da yanlıĢ
kullanım olduğunda bağlantı elemanlarından kaynaklanan basınç kayıpları boruların kendisinden
kaynaklanan kayıpları geçebilir.
Bağlantı elemanlarındaki kayıpların hesaplanmasında çeĢitli yöntemler kullanılabilir, en yaygın ve
geniĢ kullanım “K faktörü” yöntemidir. K faktörü (6) eĢitliğinde tanımlanmaktadır.

HL  K

v2
2g

(1)

Burada;
HL = bağlantı elemanlarındaki basınç kayıpları (mSS)
v = ortalama veya anma akıĢ hızı (m/s)
2
g = yer çekim ivmesi (m/s )
K = boyutsuz bağlantı kayıp faktörü
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AkıĢkan yoğunluğu  (kg/m ), basınç kayıpları P (Pa) cinsinden alınırsa bağıntı aĢağıdaki gibi olur:
3

[Pa]

(2)

K değerinin bulunması için birçok tablo ve diyagramlar elde edilebilir ki o pratikte Ģunlara bağlıdır:
1. Bağlantı elemanının malzemesi ve üretim yöntemi
2. Bağlantı elemanının boyutu
3. AkıĢkanın doğası (durumu) (karakteri)
Buna rağmen K faktörünün hesabında yüksek hassasiyet gerektirmeyen durumlar için Tablo 1 ve
Tablo 2’de verilen değerler kullanılabilir.
1. Ani duraklama ve geniĢlemelerde K faktörü giriĢ A1 yüzeyi ile çıkıĢ A2 yüzeyi oranına bağlıdır.
Ani geniĢleme durumunda Tablo 2.de K faktörünü belirlemek için basit bir formül verilmiĢtir.
Ani daralma durumunda aynı formül kullanılmaz ve K değeri tablodan uygun olan oranına
göre seçilir.
2. ġayet bir boru tank veya depoya bağlanıyorsa, A 1/A2 oranı sıfır alınabilir. Bundan dolayı K=1
alınır. Bir tank veya depodan bir boruya giriĢte A2/A1 oranı sıfır alınabilir, böylece K=0,5 alınır.
3. YavaĢ daralmalar için, gittikçe incelen veya iyi yuvarlatılmıĢ geçiĢlerde basma kaybı ihmal
0
edilebilir. Kademeli geniĢlemelerde K faktörü duvarın eğimine bağlıdır. ġayet açı 50 ’yi aĢarsa
0
etkisi ani geniĢleme gibi olur ve K=1 alınabilir. ġayet açı çok keskin ise ve 10 ’nin altında ise
basma kayıpları ihmal edilebilir ve K = 0 alınabilir.
4. Vana için K faktörü (ve ayrıca basma kaybı) valfin açılma oranına bağlıdır. Valf tamamen
kapalı olduğunda K faktörü sonsuz olduğunda valfle tamamen basma kaybı vardır(akıĢ
olmaz). Tam akıĢ olan bir sistemde valf norma olarak tamamen açıktır. Buna rağmen, tasarım
mühendisleri valfleri seçerken ayar emniyeti sağlamak üzere ½ veya ¾ açık olarak dikkate
alırlar. Bazı durumlarda kısma kontrolün önemli bir parçasıdır, sıvı akıĢ sistemini tasarlarken
düĢük bir kısma gerekebilir.
5. Sabit boru çaplarında uygun boyutlu bağlantı elemanları kullanılabilir. u hızı bütün bağlantı
elemanlarında sabit kabul edilir. Böylece toplam K faktörü bütün bağlantı elemanlarının K
değerlerinin toplamı olarak alınabilir.
Tablo 1. Bağlantı elemanları için tipik K faktörleri [2]

½”
Vanalar (tam açık)
Sürgülü
Küresel
Çalpara çek valf
Kosva
Dirsekler
45
45 uzun radyüslü
90
90 uzun radyüslü
180
180 uzun radyüslü
Te
Paralel (düz) akıĢ
DüĢey (kol) akıĢ

DiĢli bağlantı
1”
2”

Nominal iç çap, (parmak)
FlanĢlı bağlantı
4”
1
2
4
8

14
0,3
5,1
9,0

8,2
0,24
2,9
4,7

6,9
0,16
2,1
2,0

5,7
0,11
2,0
4,5

0,39

0,32

0,30

0,29

2,0
1,0
2,0

1,5
0,72
1,5

0,95
0,41
0,95

0,90
2,4

0,90
1,8

0,90
1,4

20

13
0,80
2,0
4,5

8,5
0,35
2,0
2,4

6,0
0,16
2,0
2,0

5,8
0,07
2,0
2,0

5,5
0,03
2,0
2,0

0,64
0,23
0,64

0,21
0,50
0,40
0,41
0,40

0,20
0,39
0,30
0,35
0,30

0,19
0,30
0,19
0,30
0,21

0,16
0,26
0,15
0,25
0,15

0,14
0,21
0,10
0,20
0,10

0,90
1,1

0,24
1,0

0,19
0,80

0,14
0,64

0,10
0,58

0,07
0,41
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Tablo 2. Bağlantı elemanları için tipik K faktörleri [3]
BAĞLANTI ELEMANI
U dönüĢü (kapalı)
Standart 450 dirsek
Standart 900 dirsek
Uzun radyuslü (geniĢ) 900 dirsek
DiĢli birleĢtirme (ünyon)
T (akıĢ hat boyunca)
T (akıĢ yan taraftan)
Ani geniĢleme
Ani daralma (A2/A1)
0
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
YavaĢ daralma
YavaĢ geniĢleme, açıya bağlı >500
400
300
200
100
Sürgülü (Ģiber) vana, (konumu) tam açık
¾ açık
½ açık
¼ açık
Stop (diskli) vana, (konumu)
tam açık
¾ açık
½ açık
¼ açık
Klapeli valf, filtreli (mafsallı)
(kaldırmalı)
Çek valf (klape), (mafsallı)
(bilyalı)
(kaldırmalı)

K FAKTÖRÜ
2.2
0.4
0.9
0.6
0.05
0.4
1.8
(1-A1/A2)2
0.5
0.4
0.45
0.3
0.2
0.08
Ġhmal edilebilir
1.0
0.9
0.7
0.4
0.15
0.2
0.9
5.0
24
10.0
11.0
12.5
50.0
2.0
10.0
2.5
4.0
15.0

2. BASINÇ KAYIPLARI VE ENERJĠ TASARRUFU
“Elektrik enerjisinin %20’si pompalar tarafından tüketilmektedir. Europump ve Hydraulic Institute
kuruluĢlarının tespitlerine göre pompaların tükettiği enerjinin %30’unun tasarruf edilebileceği
belirlenmiĢtir. Bu tüm pompalar için geçerli olan, ortalama bir değerdir” [4].
Özellikle pompa seçimi yapılırken:
 Öncelikle maksimum ihtiyaç belirlenmeli
 Zaman kapasite ihtiyaç eğrisi çizilmeli
 Boru çapı bu eğri dikkate alınarak tayin edilmeli
 Boru sistemi belirlenirken sistem eğrisi de çizilmeli
 Pompa eğrisi ile sistem eğrisi çakıĢtırılmalı
 ÇalıĢma noktası maksimum pompa verim bölgesinin biraz sağ tarafından yapılmalıdır [5].
Isıtma sistemleri, bilindiği gibi ısıtma periyodunun sadece çok küçük bir bölümünde tam kapasite
çalıĢmak mecburiyetindedir. Isıtma periyodunun %94’ünde kısmi kapasiteyle çalıĢılmaktadır (ġekil 1.).
Sağlanan elektrik tasarrufuyla değiĢken debili pompalar kendilerini 2 yıl içinde amorti ederler.
Özellikle sulu sistemlerin tasarımında kullanılan vanalar ve diğer bağlantı elemanları düĢük K değerli
olanlardan seçilirse sistemdeki basınç kayıpları önemli ölçüde azalır. Bu da daha az enerji kullanan
pompa seçimine, dolayısıyla çevrenin korunmasına, karbon ayak izinin azalmasına neden olacaktır.
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ġekil 1. Isıtma dönemi boyunca bir ısıtma sistemindeki yüklenme profili [4]
Örnek olarak Tablo 1. deki vanalara göre küresel vana ile sürgülü vananın K değerleri arasında
5,7/0,11 = 52 kat fark vardır. Örnek olarak 1 m/s’lik bir akıĢ hızında sürgülü vanadaki basınç kaybı
2850 Pa basınç kaybı olurken, küresel vanada ise sadece 55 Pa kayıp oluĢur. Bu kaybın ekonomik
karĢılığı %60 toplam verimle çalıĢan bir pompa ve 0,3 TL/kW için;
=8,654x9,81x 0,285 = 24,187 W
M=

353,14 TL

(3)
(4)

Görüldüğü gibi sıradan bir pompa tesisatında yalnızca küresel vana tercihiyle yıllık 353 TL tasarruf
yapılabilir.

3. MATERYAL VE YÖNTEM
Deney düzeneği olarak bir firmanın üretmiĢ olduğu basınç kayıpları eğitim seti kullanılmıĢtır (ġekil 2.
ve ġekil 3.) [6]. Bu set üzerinde Ģamandıralı debimetre, sayısal fark basınç dönüĢtürücü ve göstergesi,
25 mm çapında farklı malzemelerden PVC borular, PVC bağlantı elemanları, pirinç vanalar, çek
valfler, pislik tutucu, su sayacı, basınç düĢürücü gibi elemanlar bulunmaktadır. Her elemanın giriĢ ve
çıkıĢında çek valfli ölçüm giriĢleri bulunmaktadır. Bu set üzerinde basma yüksekliği 40 m, debisi 2500
L/h olan bir pompa kullanılmıĢtır.
Yerel kayıplar olarak deney düzeneğinde tam ve yarım dirsek, U bağlantı, galvaniz ve PVC Te, farklı
vanalar ve çek valfler, basınç düĢürücü, su sayaçları, pislik tutucular, vb. bağlantı elemanları
kullanılmıĢtır. Su akıĢ debileri olarak 250, 500, 750, 1000, 1250 ve 1500 L/h değerleri kullanılmıĢ olup
deneysel değerler Tablo 2.’de listelenmiĢtir. Deneysel ve kuramsal hesaplama sonuçlarına ait grafikler
ġekil 4. ila ġekil 10. arasında gösterilmiĢtir. Yine bu elemanlara ait akıĢ direnç katsayılarındaki (K)
deneysel ve kuramsal değerler arasındaki değiĢimler Tablo 3.’de gösterilmiĢtir.
Debi ölçümleri Ģamandıralı (rotametre) tip debimetre ile, basınç ölçümleri ise 0-4 bar (0-4000 mbar)
ölçüm aralığına sahip basınç transdüzeri ile yapılmıĢtır.
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ġekil 2. Deney düzeneği [6]

ġekil 3. Deney düzeneği Ģeması [6]
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Tablo 2. ÇeĢitli tesisat bağlantı parçaları için basınç kaybı ve yerel kayıp katsayıları
ÖLÇÜM

Dirsek, PVC, 25 mm

Te, galvaniz, ¾” paralel (düz) akış

Te, galvaniz, ¾” düşey (kol) akış

Küresel vana, pirinç, 25 mm

Sürgülü vana, pirinç, 25 mm

Diskli vana, pirinç, 25 mm

ÖLÇÜM

Kosva vana, pirinç, 25 mm

Pislik tutucu, pirinç, 25 mm

Debi [L/h]
1500
1250
1000
750
500
250
1500
1250
1000
750
500

Kesit [m2]

2,2420x10-4

2,2420x10-4

Hız [m/s]
1,857
1,547
1,238
0,928
0,619
0,309
1,857
1,547
1,238
0,928
0,619

250

0,309

1500
1250
1000
750
500
250

2,2420x10-4

1,857
1,547
1,238
0,928
0,619
0,309

2,2420x10-4

1,857
1,547
1,238
0,928
0,619
0,309

2,2420x10-4

1,857
1,547
1,238
0,928
0,619
0,309

2,2420x10-4

1,857
1,547
1,238
0,928
0,619
0,309

1500
1250
1000
750
500
250
1500
1250
1000
750
500
250
1500
1250
1000
750
500
250
Debi [L/h]
1500
1250
1000
750
500
250
1500
1250
1000
750
500
250

Kesit [m2]

2,2420x10-4

2,2420x10-4

Hız [m/s]
1,857
1,547
1,238
0,928
0,619
0,309
1,857
1,547
1,238
0,928
0,619
0,309

P [mbar]
21
17
15
14
13
12
Ortalama
5,85
4,5
2,25
1,35
0,9
0,45
Ortalama
13
10
5
3
2
1
Ortalama
Tam
45°
açık
açık
2
68
1
43
0
28
0
15
0
6
0
1
Ortalama
28
19
12
7
3
1
Ortalama
119
76
49
29
12
2
Ortalama
P [mbar]
100
63
40
22
9
3
Ortalama
211
139
89
44
22
5
Ortalama

K=19,62 HL/u2
1,194
1,311
1,920
3,189
6,656
24,658
2,854
0,332
0,368
0,288
0,307
0,460
0,924
0,351
0,739
0,819
0,640
0,683
1,024
2,054
0,781
Tam açık 45° açık
0,113
0,081
0
0
0
0
0,032

3,867
3,525
3,584
3,417
3,072
2,054
3,253

1,593
1,557
1,536
1,594
1,536
2,054
1,645
6,770
6,230
6,272
6,606
6,144
4,109
6,021
K=19,62 HL/u2
5,689
5,164
5,120
5,012
4,608
6,164
5,292
12,004
11,395
11,393
10,024
11,265
10,274
11,06
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Tablo 2. (Devam)
ÖLÇÜM

Çalpara çek valf, pirinç, 25 mm

Debi [L/h]
1500
1250
1000
750
500
250

Su sayacı, metal, ¾”

1500
1250
1000
750
500
250

Radyatör vana, pirinç, ½”

1500
1250
1000
750
500
250

Mini küresel vana, pirinç, ¾”

1500
1250
1000
750
500
250

Yaylı çek valf, pirinç, 25 mm

1500
1250
1000
750
500
250

Basınç regülatörü, pirinç, 25 mm

1500
1250
1000
750
500
250

Yarım dirsek, 45º, PVC, 25 mm

1500
1250
1000
750
500
250

U parçası (4’lü dirsek), PVC, 25 mm

1500
1250
1000
750
500
250

Kesit [m2]

Hız [m/s]

2,2420x10-4

1,857
1,547
1,238
0,928
0,619
0,309

2,2420x10-4

1,857
1,547
1,238
0,928
0,619
0,309

1,4095x10-4

2,955
2,462
1,970
1,477
0,985
0,492

2,2420x10-4

1,857
1,547
1,238
0,928
0,619
0,309

2,2420x10-4

1,857
1,547
1,238
0,928
0,619
0,309

2,2420x10-4

1,857
1,547
1,238
0,928
0,619
0,309

2,2420x10-4

1,857
1,547
1,238
0,928
0,619
0,309

2,2420x10-4

1,857
1,547
1,238
0,928
0,619
0,309

P [mbar]
Ortalama
25
14
10
5
3
2
Ortalama
194
134
89
60
48
41
Ortalama
326
216
132
71
32
7
Ortalama
237
154
95
52
22
5
Ortalama
94
62
45
34
26
20
Ortalama
531
346
225
121
55
13
Ortalama
6
4
3
2
1
0
Ortalama
25
17
11
6
3
2
Ortalama

K=19,62 HL/u2
11,06
1,422
1,147
1,280
1,139
1,536
4,109
1,304
11,037
10,985
11,393
13,669
24,578
84,249
11,772
7,324
6,991
6,673
6,385
6,471
5,673
6,586
13,484
12,625
12,161
11,846
11,265
10,274
12,034
5,348
5,082
5,760
7,746
13,313
41,097
5,984
30,211
28,365
28,803
27,566
28,163
26,713
28,303
0,341
0,327
0,384
0,455
0,512
0
0,376
1,422
1,393
1,408
1,366
1,536
4,109
1,425
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Tablo 2. (Devam)
ÖLÇÜM

Debi [L/h]
1500
1250
1000
750
500
250

∆p mbar

PVC küresel vana, 25 mm

Kesit [m2]

Hız [m/s]
1,857
1,547
1,238
0,928
0,619
0,309
Ortalama

2,2420x10-4

140
120
100
80
60
40
20
0

P [mbar]
Tam açık
4
0,227
3
0,245
2
0,256
1
0,227
1
0,512
1
2,054
0,238

K=19,62 HL/u2
45° açık
583
33,16
379
31,07
253
32,38
129
29,38
63
32,25
15
30,82
31,51

Küresel Tam açık
Sürgülü Vana
Küresel 45 açık
Kosva Vana
Diskli Vana
250 500 750 1000 1250 1500
Akış Debisi l/h

ġekil 4. Küresel, sürgülü, diskli ve kosva vanada ölçülen basınç kayıpları

250

∆p mbar

200
150

PVC
küresel vana,
25 mm

100

Kosva vana, pirinç,
25 mm

50

Mini küre vana,
pirinç,3/4"

0
250 500 750 1000 1250 1500
Akış Debisi l/h

ġekil 5. Farklı küresel vanalarda ölçülen basınç kayıpları
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350
300
∆p mbar

250
200
150
100
50
0
250

500

750

1000

1250

1500

Akış Debisi l/h

ġekil 6. Radyatör vanasında ölçülen basınç kayıpları

100

∆p mbar

80
Çalpara çek
valf,pirinç,
25 mm

60
40

Yaylı çek
valf,pirinç,
25 mm

20
0
250

500

750

1000 1250 1500

Akış Debisi l/h

ġekil 7. Çalpara çek valf ve yaylı çek valfte ölçülen basınç kayıpları

600

∆p mbar

500
400

Pislik tutucu,
pirinç,25 mm

300

Su sayacı,
metal,25 mm

200
100

Basınç regülatörü,
pirinç,25 mm

0
250 500 750 1000 1250 1500
Akış Debisi l/h

ġekil 8. Pislik tutucu, su sayacı ve basınç regülatöründe ölçülen basınç kayıpları
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25

∆p mbar

20
15

Dirsek,PPRC,
25 mm

10

Yarım dirsek,45,
PPRC,25 mm

5
0
250

500

750

1000 1250 1500

Akış Debisi l/h

ġekil 9. Tam dirsek ve yarım dirsekte ölçülen basınç kayıpları
Tablo 3. Ölçülen ve kuramsal olarak verilen yerel kayıp katsayıları (K değerleri) [2],[3]
BAĞLANTI ELEMANI
Dirsek, PVC, 25 mm
Te, galvaniz, ¾” (yatay akıĢ)
Te, galvaniz, ¾” (düĢey akıĢ)
Pislik tutucu, pirinç, 25 mm
Su sayacı, metal, ¾”
Çalpara çek valf, pirinç, 25 mm
Yaylı çek valf, pirinç, 25 mm
Basınç regülatörü, pirinç, 25 mm
Yarım dirsek, 45º, PVC, 25 mm
U parçası (4’lü dirsek), PVC, 25 mm
Ġçten diĢli Te, PVC, 25 mm (düĢey akıĢ)
Küresel vana, pirinç, ¾”
(tam açık)
(1/2 açık)
Sürgülü vana, pirinç, ¾”
(tam açık)
Diskli vana, pirinç, ¾”
(tam açık)
Kosva vana, pirinç, ¾”
(tam açık)
Mini küresel vana, pirinç, ¾”
(tam açık)
Radyatör vanası, ½”
(tam açık)
PVC küresel vana, 25 mm
(tam açık)

ÖLÇÜLEN K
2,85
0,351
0,781
11,06
11,77
1,3
5,98
28,3
0,376
3,78
2,68
0,032
3,25
1,64
6,02
5,29
12,03
6,586
0,238

TABLO K
1,75
0,90
2,1
3,19
98
2,5
4,0
?
0,35
1,75
2,1
0,05
4,0
0.2
10.0
4,3
?
?
?

SONUÇ VE TARTIġMA
Yapılan deneysel çalıĢmalarda elde edilen basınç kayıpları ve yerel direnç kayıp katsayıları genellikle
kuramsal hesaplamalardan farklı çıkmaktadır. K değerleri bağlantı elemanlarının geometrik Ģekli,
anma çapı ve ortalama akıĢ hızına bağlı olarak değiĢmektedir. Özellikle enerji verimli sistemler
tasarlamak için doğru sürtünme ve akıĢ direnç katsayılarına ihtiyaç vardır. Ancak ülkemizde üretilen
farklı malzemelerden yapılmıĢ boru ve bağlantı elemanları için deneysel verilere dayanan basınç kaybı
ve kayıp katsayısı (K) değerlerine ihtiyaç vardır.
Günümüzde sıhhi tesisatta hesaplamalarında kullanılan “temiz su yükleme birimi” yerine debiye dayalı
akıĢ hızlarını esas alan akıĢkanlar mekaniği prensiplerinin uygulandığı hesaplama yöntemlerini tercih
etmemiz gereklidir.
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Yine sulu sistem hesaplarında kullanılan yazılımlara, boru ve bağlantı elemanları ile ilgili doğru
verilerin girilmesi, doğru ve enerji verimli projeler üretilebilmesi için önemlidir.
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FARKLI PLAKA AÇILARINA SAHĠP PLAKALI ISI
EġANJÖRLERĠNDE ISI TRANSFERĠ VE ETKĠNLĠĞĠN
DENEYSEL OLARAK ĠNCELENMESĠ
Bayram KILIÇ
Osman ĠPEK

ÖZET
Bu çalıĢmada, farklı plaka açılarına sahip plakalı ısı değiĢtiricilerinin ısı transfer miktarları ve etkinlik
değerleri deneysel olarak incelenmiĢtir. Bu amaçla plakalı ısı değiĢtirici kullanılan bir ısıtma sistemi
o
o
tasarlanmıĢ ve imal edilmiĢtir. Deneysel sistemde plaka açıları β=30 ve β=60 olan plakalı ısı
değiĢtiricileri kullanılmıĢtır. Farklı plaka açılarına sahip plakalı ısı değiĢtiricilerinin termodinamik
analizleri yapılmıĢtır. Deneysel sistemde kullanılan plakalı ısı değiĢtiricilerindeki ısı transfer miktarı ve
o
etkinlik değerleri hesaplanmıĢtır. Deneysel sonuçlardan β=60 plaka açısına sahip olan plakalı ısı
değiĢtiricisinin ısı transfer miktarı ve etkinlik değerlerinin daha yüksek olduğu görülmüĢtür. Elde edilen
deneysel sonuçlar grafiksel olarak sunulmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Plakalı ısı değiĢtirici, Isı transferi, Etkinlik, Plaka açısı.

ABSTRACT
In this study, heat transfer rate and effectiveness of corrugated plate heat exchangers having different
chevron angles were investigated experimentally. For this purpose, experimentally heating system
o
o
used plate heat exchanger was designed and constructed. β=30 and β=60 chevron angles of plate
heat exchangers were used in experimentally system. Thermodynamic analysis of corrugated plate
heat exchangers having different chevron angles were carried out. The heat transfer rate and
effectiveness values are calculated. The experimental results show that heat transfer rate and
o
effectiveness values for β=60 is higher than that of the other. Obtained experimental results were
graphically presented.
Key Words: Plate heat exchangers, Heat transfer, Effectiveness, Chevron angles .

1. GĠRĠġ
Mühendislik uygulamalarının en önemli ve en çok karĢılaĢılan iĢlemlerinden birisi, farklı sıcaklıklardaki
iki veya daha fazla akıĢkan arasındaki ısı değiĢimidir. Bu değiĢimin yapıldığı cihazlar genelde ısı
değiĢtirici olarak adlandırılmakta olup buharlaĢtırıcı, yoğuĢturucu, ısıtıcı, soğutucu gibi değiĢik adlar
altında kimya, petrokimya endüstrilerinin, termik santrallerinin, soğutma, ısıtma ve iklimlendirme
tesislerinin hemen her kademesinde değiĢik tip ve kapasitelerde görülebilir (Kılıç, 2013).
60 yıl önce geliĢtirilmiĢ olan plakalı ısı değiĢtiriciler, bu süre içerisinde pek çok uygulamalar ile
kullanım alanlarını sürekli geliĢtirmiĢlerdir. Özellikle son 20 yıl içerisinde üretim metotlarında meydana
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gelen geliĢmelere kaynaklı tip plakalı ısı değiĢtiricilerinde geliĢtirilmesi mümkün olmuĢtur (Kılıç ve ark.,
2009).
Plakalı ısı değiĢtiricilerinde esas ısı geçiĢinin olduğu yüzeyler genelde ince metal levhalardan yapılır.
Bu metal yüzeyler düz veya dalgalı biçimde olabilirler. Genellikle gövde-borulu tip ısı değiĢtiricilerine
göre daha yüksek toplam ısı transfer katsayısına sahiptirler. ġekil 1.’de plakalı bir ısı değiĢtiricinin
yapısı görülmektedir (Reppich, 1999).

ġekil 1. Plakalı ısı değiĢtiricinin yapısı [5].
1. Sabit baskı plakası – Ön gövde
2. BaĢlangıç plakası
3. Plaka
4. Son plaka
5. Hareketli baskı plakası – Arka gövde
6. Üst taĢıma kolonu
7. Alt taĢıma kolonu
8. Destek kolonu
9. Burulmaya karĢı gergin vida koruması
10. Bağlantı

2. DENEYSEL SĠSTEM
Bu çalıĢmanın amacı, ısıtma sistemlerinde kullanılan plakalı ısı değiĢtiricilerinde plaka geometrisi ile
dinamik ve termal parametrelerin ısı transferine etkilerinin deneysel olarak araĢtırılarak farklı yüzey
geometrisine sahip plakalı ısı değiĢtirici kullanılan bir ısıtma sistemi imal etmek ve plakalı ısı
değiĢtiricilerinin performans karakteristiklerini belirlemektir. Bu amaçla plakalı ısı değiĢtiricisi kullanılan
bir ısıtma sistemi deney cihazı tasarlanmıĢ ve imal edilmiĢtir. Deney cihazı, termostat kontrollü bir
ısıtıcı ile istenilen sıcaklıkta, iki farklı plaka geometrisine sahip ısı değiĢtirici için üç farklı pompa
kademesine bağlı olarak elde edilen debilerde çalıĢabilmektedir. Kurulan deneysel sistem ġekil 2.’de
deneysel sistemin Ģematik gösterimi ise ġekil 3.’de görülmektedir.
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ġekil 2. Deney cihazı

ġekil 3. Deneysel ısı değiĢtirici sisteminin Ģematik gösterimi
Deneysel sistem çalıĢtırıldığında; iki adet 4,5 kW gücünde ısıtıcılar vasıtasıyla sıcak su üretici
kazanında ısıtılan su, bir pompa vasıtasıyla plakalı ısı değiĢtiricisine gönderilmektedir. Plakalı ısı
değiĢtiricide ısısını, su tankından gelen suya aktararak tekrar sıcaklığı azalmıĢ olarak sıcak su üretici
kazanına geri dönmektedir. Su tankından çıkan su yine bir baĢka pompa yardımıyla ısı değiĢtiricisine
gönderilmektedir. Isı değiĢtiricide sıcak su üretici kazanından gelen suyun ısısını alarak sıcaklığı artan
su, kullanım suyu olarak dıĢ devreye gönderilmektedir. Plakalı ısı değiĢtiricide sıcak akıĢkandan soğuk
akıĢkana ısının aktarıldığı devre, primer devre; soğuk akıĢkanın sıcak akıĢkandan ısı aldığı devre ise
sekonder devre olarak isimlendirilmiĢtir.
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o

o

Deneysel sistem veri alımı esnasında 30 ve 60 plaka yüzey açısına sahip iki farklı ısı değiĢtirici, devir
daim pompaları ile ayarlanabilen üç farklı debi için çalıĢtırılmıĢtır. Veri alımı iĢlemi deneysel sistem
rejime ulaĢtıktan sonra her 15 saniyede bir olmak üzere datalogger tarafından kaydedilmiĢtir.
Datalogger deneyler sırasında her 15 saniyede bir primer ve sekonder devre eĢanjör su giriĢ çıkıĢ
sıcaklıklarını kaydetmiĢtir.
o

Bu çalıĢma dâhilinde toplam 6 adet deney yapılmıĢtır. Ġlk üç deney 30 plaka yüzey açısına sahip olan
o
plakalı ısı değiĢtirici ile yapılmıĢtır. Sıcak su üretici kazanın termostatı 60 C’ye ayarlanmıĢtır.
Sistemdeki primer devre suyu ayarlanan sıcaklığa ulaĢtıktan sonra deney süreci baĢlatılmıĢtır.
o
Sekonder devre suyu Ģehir Ģebekesi su sıcaklığı (15 C) olarak sisteme gönderilmiĢtir. Sistemin rejime
ulaĢması beklenmiĢtir ve datalogger aracılığıyla her 15 saniyede bir primer ve sekonder devre plakalı
ısı değiĢtiricisi su giriĢ çıkıĢ sıcaklıkları kaydedilmiĢtir. Debi değerleri ise hem primer devre, hem de
sekonder devre için sırasıyla pompa kademesi 1 için 0,15 kg/s, pompa kademesi 2 için 0,21 kg/s ve
o
pompa kademesi 3 için 0,3 kg/s olarak belirlenmiĢtir. 4, 5 ve 6. deneyler ise 60 plaka yüzey açısına
o
sahip olan plakalı ısı değiĢtiricisi ile yapılmıĢtır. Sıcak su üretici kazanın termostatı 60 C’ye
ayarlanmıĢtır. Sistemdeki primer devre suyu ayarlanan sıcaklığa ulaĢtıktan sonra deney süreci
o
baĢlatılmıĢtır. Sekonder devre suyu Ģehir Ģebekesi su sıcaklığı (15 C) olarak sisteme gönderilmiĢtir.
Sistemin rejime ulaĢması beklenmiĢtir ve datalogger aracılığıyla her 15 saniyede bir primer ve
sekonder devre plakalı ısı değiĢtiricisi su giriĢ çıkıĢ sıcaklıkları kaydedilmiĢtir. Debi değerleri ise hem
primer devre, hem de sekonder devre için sırasıyla pompa kademesi 1 için 0,2 kg/s, pompa kademesi
2 için 0,3 kg/s ve pompa kademesi 3 için 0,43 kg/s olarak belirlenmiĢtir.
2.1. Deneysel Sistemde Kullanılan Plakalı Isı DeğiĢtiricisi
o

o

Deneysel sistemde kullanılan ısı değiĢtiricisini oluĢturan plakalar 30 ve 60 olmak üzere iki farkı plaka
yüzey açısına sahiptir ve ġekil 4. ve ġekil 5.’de gösterilmiĢtir. Plakalı ısı değiĢtiricileri 10’ar adet
plakadan oluĢacak Ģekilde tasarlanmıĢ ve imal edilmiĢtir. Deneysel sistemde kullanılan plakalı ısı
değiĢtiricileri ters akımlıdır. Plakalı ısı değiĢtiricinin özellikleri Çizelge 1.’de verilmiĢtir.
Çizelge 1. Plakalı ısı değiĢtiricinin özellikleri
Plaka uzunluğu
Plaka geniĢliği
Toplam plaka sayısı
Isı transfer alanı
Plaka malzemesi
Conta malzemesi
Dizayn sıcaklığı
Dizayn basıncı

431 (mm)
125,5 (mm)
10
2
0,032 (m )
2 mm SS AISI 316
EPDM per.
o
145 ( C)
10 (bar)

o

30

o

ġekil 4. 30 açılı plakalı ısı değiĢtirici
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o

60

o

ġekil 5. 60 açılı plakalı ısı değiĢtirici

3. PLAKALI ISI DEĞĠġTĠRĠCĠLERĠNĠN TERMODĠNAMĠK ANALĠZĠ
Bir ısı değiĢtiricideki ısı geçiĢi, sadece içindeki akıĢkanlar arasında olduğu, yani ortama bir ısı kaybının
olmadığı kabul edilirse, plakalı ısı değiĢtiricide aĢağıdaki bağıntılarla yazılabilir (Genceli, 1999):
= Isı değiĢtiricide geçen ısı (W)
= Sıcak akıĢkanın soğurken verdiği ısı (W)
= Soğuk akıĢkanın ısınırken aldığı ısı (W)
(1)
Sıcak ve soğuk akıĢkanların soğuması ve ısınması esnasında verilen ve alınan ısılar, akıĢkanların
kütlesel debileri ile giriĢ ve çıkıĢ entalpilerinin farkından bulunabilir ve aĢağıdaki gibi yazılabilir:
(2)
Isının alınması ve verilmesi durumunda akıĢkanların sıcaklıkları değiĢiyor ise, geçen ısı miktarı:
(3)
Ģeklinde yazılabilir.
Belirli bir çalıĢma periyodundan sonra ısı değiĢtirici yüzeyleri üzerine akıĢkanlar içinde bulunabilen
parçacıklar, metal tuzları veya çeĢitli kimyasal elemanlar birikebilir. Bazen de korozif etkiler nedeniyle,
bu yüzeyler üzerinde bir oksidasyon tabakası oluĢabilir. Bütün bu tabakalar, ısı geçiĢinde ilave birer
ısıl direnç meydana getiriler. Rf simgesi ile gösterilen bu kirlilik direnci (veya faktörü), ısı geçiĢ
yüzeylerinin kirli ve temiz olmaları hallerindeki ısıl dirençlerin farkından aĢağıdaki gibi bulunabilir:

Rf 

1
K kirli



1
K temiz

(4)

Metal yüzeylerdeki pürüzlülük nedeniyle iki metal arasındaki temasın mükemmel olmaması yüzünden,
bu yüzeylerde bir temas direnci oluĢur. Ġki yüzeydeki temas direnci, bu yüzeylerde bir sıcaklık
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azalmasına neden olur. Bu durumları göz önüne alabilmek için aĢağıdaki gibi bir direnç tanımı
yapılabilir:

Rt 

(t A  t B )
Q
A

(5)

Isı değiĢtirici yüzeyindeki toplam ısı transfer katsayısı aĢağıdaki denklem yardımıyla bulunabilir:




1 1
1
  R f 1  1  Rt ,12  2  Rt , 23  3  R f 2 
K 1
1
2
3
2

(6)

Isı değiĢtiricilerinin ısıl hesaplarının yapılıĢında, Denklem 1.’in kullanılması durumunda ortalama
logaritmik sıcaklık farkı (∆T m) ifadesinin tayini gerekir. Ortalama logaritmik sıcaklık farkı değeri, ısı
değiĢtiricide akıĢın türüne göre belirlenmektedir. ÇalıĢmada kullanılan ters akıĢlı plakalı ısı
değiĢtiricinin ortalama logaritmik sıcaklık farkı (∆T m) aĢağıdaki gibi ifade edilebilir:

Tm 

T1  T2
T1
ln
T2

(7)

Son eĢitlik Denklem 1.’e taĢınırsa:

KA(T1  T2 )
Q 
T1
ln
T2

(8)

ifadesi elde edilir.
Isı değiĢtiricilerinin etkenliği aĢağıdaki denklem yardımıyla hesaplanabilir:

Q

 
Qmax

(9)

ve
sıcak ve soğuk akıĢkanların ısıl kapasite değerleri olmak üzere ısı
değiĢtiricideki gerçek ısı geçiĢi aĢağıdaki gibi yazılabilir.
( 10 )
Mümkün olabilen maksimum ısı geçiĢi olarak tanımlanan Q max değeri ise, Ch veya Cc ısıl kapasite
debilerinden hangisi daha küçükse onun kullanılması Ģartıyla aĢağıdaki gibi yazılabilir:
( 11 )

4. ARAġTIRMA BULGULARI VE TARTIġMA
Yapılan analizlerde her iki plaka geometrisine sahip ısı değiĢtiricide pompa kademesi 1 ve pompa
kademesi 2’ye karĢılık gelen debi değerlerinin artmasıyla toplam ısı transfer miktarının arttığı
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görülmektedir. Pompa kademesi 3’e çıkarıldığında ise toplam ısı transfer miktarının düĢtüğü
görülmektedir. ġekil 6.’da görüldüğü üzere en yüksek ısı transfer miktarına pompa kademesi 2’ye
o
karĢılık gelen akıĢkan debisi 0,3 kg/s olan ve 60 plaka açısına sahip ısı değiĢtiricisi kullanılan
deneyde ulaĢılmıĢtır. AkıĢkan debisinin arttırıldığı ve debinin 0,43 kg/s olarak ölçüldüğü deneyde ısı
transfer miktarının artması beklenirken, bir önceki debi değerine ait bulgulardan daha düĢük olduğu
görülmüĢtür. Bunun nedenlerinden biri deney düzeneğinde kullanılan plakalı ısı değiĢtiricisinin
boyutlarının bu debi değeri için uygun olmamasıdır. Bir diğer neden ise devir daim pompalarının
plakalı ısı değiĢtiriciye çok yakın olmasından dolayı akıĢkanın ısı değiĢtiriciden çok hızlı Ģekilde
geçerek ısı transferinin uygun bir Ģekilde gerçekleĢmesine imkân vermemesidir. Bu durumda bu debi
değeri için bir üst kapasiteli plakalı ısı değiĢtiricisinin kullanılması uygun olacaktır.
45


40

Q (kW)

35
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15
0.1

0.15

0.2

0.25

0.3
0.35
Akışkan debisi (kg/s)
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0.5

ġekil 6. Farklı plaka yüzey açıları için toplam ısı transfer miktarlarının akıĢkan debileri ile değiĢimi
Deney düzeneğindeki farklı plaka geometrilerine sahip plakalı ısı değiĢtiricilere ait etkinlik değerleri
o
hesaplanmıĢtır ve akıĢkan debilerine bağlı olarak ġekil 7.’de verilmiĢtir. Yapılan deneylerde 60 plaka
yüzey açısına sahip plakalı ısı değiĢtiricisinde etkinlik değerleri önce bir miktar artmıĢ daha sonra ise
o
azalma göstermiĢtir. 30 plaka yüzey açısına sahip plakalı ısı değiĢtiricisinde ise etkinlik değerinin
o
azalma gösterdiği görülmektedir. ġekil 7.’de de görüldüğü üzere, 60 plaka açısına sahip plakalı ısı
o
değiĢtiricideki etkinlik değerlerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. 60 plaka açısına sahip plakalı
ısı değiĢtiricideki en yüksek etkinlik değeri Pompa kademesi 2 için yaklaĢık 0,74, en düĢük etkinlik
o
değerinin Pompa kademesi 3 için 0,46, 30 plaka açısına sahip plakalı ısı değiĢtiricideki en yüksek
etkinlik değeri Pompa kademesi 1 için yaklaĢık 0,67, en düĢük etkinlik değerinin Pompa kademesi 3
için 0,44 olarak tespit edildiği görülmektedir.
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ġekil 7. Farklı plaka yüzey açıları için etkinlik değerlerinin akıĢkan debileri ile değiĢimi
ġekil 8.’de Gut, (2004) ve Maslow ve Kovalenko, (1972) tarafından tanımlanan amprik bağıntılar ile
deneysel çalıĢmanın sonuçları karĢılaĢtırılmıĢtır. ġekil 8.’de görüldüğü gibi bu araĢtırmacıların plakalı
ısı değiĢtiricileri için elde ettikleri Nu-Re değiĢiminin bu çalıĢmada sunulan her iki plaka yüzey açısına
sahip plakalı ısı değiĢtiricileri için elde edilen değerler ile iyi bir uyum içersinde olduğu görülmektedir.
AĢağıdaki Ģekil bize Ģunu göstermektedir ki plaka yüzey açısı ikincil akıĢları oluĢturmakta ve akıĢkana
ilave bir türbülans etkisi vermektedir. Bununla paralel olarak Re sayısının artıĢı Nu sayısının artmasına
sebep olmakta bu durum da ısı taĢınım katsayısının arttırmaktadır. Dolayısıyla ısı taĢınım
katsayısındaki artıĢta ısı transferini artırmaktadır. Bununla beraber pompa kademesinin 3 olduğu
deneylerde sistemde dolaĢan akıĢkanın debi değerinin ve Nu sayısının artmasına rağmen ısı transfer
miktarının düĢtüğü görülmektedir. Bunun nedenlerinden biri deney düzeneğinde kullanılan plakalı ısı
değiĢtiricisinin boyutlarının bu debi değeri için uygun olmamasıdır. Bir diğer nedeni ise devir daim
pompalarının plakalı ısı değiĢtiriciye çok yakın olmasından dolayı akıĢkanın ısı değiĢtiriciden çok hızlı
Ģekilde geçerek ısı transferinin uygun bir Ģekilde gerçekleĢmesine imkân vermemesidir.
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ġekil 8. Farklı plaka yüzey açıları için Re sayısı ile Nu sayısının değiĢimi

SONUÇ
Bu çalıĢmanın sonucunda farklı çalıĢma durumlarında ısı değiĢtiricide dolaĢan akıĢkanların optimum
sıcaklıkları, debileri ve en uygun plaka geometrisi belirlenmiĢtir. Yapılan analizlerde, deneysel
2
düzenek çalıĢtırıldığında deney düzeneğindeki 0,32 m toplam ısı transfer alanına sahip 10 adet
o
plakadan oluĢmuĢ plakalı ısı değiĢtiricinin optimum çalıĢma Ģartları, plaka yüzey açısı 60 , sıcak su
o
o
giriĢ sıcaklığı 60 C, soğuk su giriĢ sıcaklığı 15 C, debi değeri ise 0,3 kg/s (pompa kademesi 2) olarak
belirlenmiĢtir. Bu çalıĢma Ģartları için en yüksek toplam ısı taransfer miktarı 42227 W ve etkinlik değeri
0,74 olarak belirlenmiĢtir.
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ÖZET
Mevcut çalıĢmada, yıkayıcı kurutucu bir çamaĢır makinasının kurutucu sisteminde bulunan ısıtıcı
kanal, Stereo Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü kullanılarak incelenmiĢtir. Sistemin oluĢturduğu akıĢ
yapısının alt bileĢenlerinin kaynaklarının tespiti için süper pozisyon prensibine baĢvurulmuĢtur. Bu
hedefle; Isıtıcı kanal tam model, sadece yönlendirici kanatların olduğu (rezistansın çıkarıldığı) model,
ve sadece rezistansın bulunduğu (yönlendirici kanatların çıkarıldığı) model üç prototip hazırlanmıĢtır.
Bu prototipler deneysel olarak incelenerek sonuçlar değerlendirilmiĢtir.
ÇalıĢmanın sonucunda, prototipteki akıĢ yapısına zarar veren bileĢen tespit edilmiĢ ve gerekli tasarım
geliĢtirilmesi yapılarak akıĢ iyileĢtirmesi gerçekleĢtirilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Kurutucu, Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü, Süper Pozisyon.

ABSTRACT
In the present study, a heating channel that is inside of a washer dryer machine‟s dryer system is
investigated by Stereo Particle Image Velocimetry. Super Position Method is used for determining the
sources of the flow structure‟s sub-components. For this aim, three prototypes were produced which
were whole model, the model with only guiding airfoil (without resistance) and the model with only
resistance (without guiding airfoil). These prototypes investigated experimentally and the results were
evaluated.
As the result of the study, the component that harms the flow characteristic of the channel
determinated and necessary design improvement is made for enhancing the flow.
Key Words: Dryer, Particle Image Velocimetry, Super Position.

1. GĠRĠġ
Günümüz teknolojisi ve sanayinin en temel gerçeklerinden biri ürünlerin giderek küçülmesidir. Bu
durumdan akıĢ sistemleri de etkilenmiĢtir. Günümüz tasarım süreçlerinde, daha dar ve kısa kanallarda
çalıĢılmaktadır. Ayrıca rezistans, yönlendirici kanatlar vb. birçok bileĢenin bu kanallarda beraberce
kullanılması gerekmektedir.
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Literatürde bu bileĢenlerin tek baĢlarına akıĢa etkileri hakkında detaylı çalıĢmalar bulunmakla birlikte,
yakın mesafede birbirleri ile farklı Ģekillerdeki etkileĢimleri hakkında çalıĢmalar bulmak her durum için
mümkün olmamaktadır. Böyle bir bilgiye eriĢilemediği durumda firmalar mevcut sistemlerinin akıĢ
karakteristiklerini deneysel yöntemlerle elde etme yoluna gitmektedirler.
Isıtıcı kanal performansını etkileyen en önemli bileĢenlerden biri, havanın taĢınmasını sağlayan ve
rezistanslar üzerinden geçirerek tambura üflenmesini gerçekleĢtiren fanlardır. Literatürde, bir ısıtıcı
kanal sistemi ile birlikte çalıĢtırılan santrifüj fanlara yönelik makale çalıĢmalarına rastlanılmamıĢ
olmakla birlikte, santrifüj fanların sistemden bağımsız olarak incelendiği deneysel ve sayısal çalıĢmalar
mevcuttur.
Younsi ve diğ., ileriye yatık kanatlı, düzensiz akıĢlı santrifüj fanlar ve bu fanların akustik davranıĢlarını
sayısal ve deneysel olarak incelemiĢlerdir [1, 2]. Bu çalıĢmalarla düzensiz kanat ölçülerinin, fan kanadı
sayısının ve fan çevresi ile fan yuvası arasındaki radyal uzaklığın gürültü ve fan performansı üzerinde
etkili olduğunu belirlemiĢlerdir. ÇalıĢma sonucunda, duvardaki basınç dalgalanmaları ve uzak
bölgedeki ses sinyalleri arasında bir bağıntı çıkarılmıĢtır.
Geriye yatık kanatlı santrifüj fanlarda aerodinamik gürültü kaynaklarının deneysel olarak incelendiği
Velarde-Suarez ve diğ. yaptığı çalıĢmada ise, farklı debiler için fan çıkıĢ ağzındaki akustik basınç
ölçümleri ve fan yuvası yüzeylerindeki noktalardan alınan basınç düĢümleri ölçümleri yapılmıĢtır [3].
En güçlü ses kaynağının, dalgalanan havanın kanatları terk ederken fan yuvası yönlendirici dili
arasında olan etkileĢim sırasında oluĢtuğu tespit edilmiĢtir.
Datong ve diğ.„nin santrifüj fanlarda gürültü seviyesinin düĢürülmesi için yaptığı bir diğer benzer
deneysel çalıĢmada, ileriye yatık kanatlı santrifüj fanın performans ve ses karakteristikleri çıkarılarak,
literatürde yapılmıĢ geriye ve ileriye yatık kanatlı santrifüj fan ile arasındaki benzerlikler ve farklar
karĢılaĢtırılmıĢtır [4].
Farklı geometrilerdeki fan yuvası konfigürasyonları oluĢturularak eğimli fan yuvası yönlendiricisi, fan
kanatları açıklığı, merkez hacmi açıklığı ve bunların performans ve ses üzerindeki etkileri
incelenmiĢtir. Deneysel çalıĢmalar sonucunda hem gürültü seviyesinde hem de performansta
iyileĢmenin görüldüğü modellerin elde edilebileceği görülmüĢtür.
AkıĢı görüntülemek ve hız dağılımlarını belirlemek için kullanacağımız Parçacık Görüntülemeli Hız
Ölçümü (PGHÖ) (Particle Image Velocimetry, PIV) yöntemi, bu isimle literatürde ilk kez 1984 yılında
yer almıĢ, yeni sayılabilecek ve geliĢimi devam eden optik bir yöntemdir [5]. AkıĢ içerisine salınan
parçacıkların bir ıĢık düzleminden geçerken üst üste iki kere görüntülenmesi ve bu görüntülerden elde
edilen parçacık yönelimleri kullanılarak hız vektör alanının elde edilmesi ilkesine dayanır. Öncelikli
olarak dıĢ akıĢ sorunları için kullanılmaya baĢlanan bu yöntem, teknolojiyle paralel Ģekilde geliĢerek,
günümüzde türbülans yoğunluğu yüksek dıĢ ve iç akıĢlar, jet akıĢları gibi karmaĢık akıĢ sorunlarının
çözülmesinde kullanılır hale gelmiĢtir [6]. Bricaud ve arkadaĢlarının yaptığı, santrifüj fanın kanatları
arasındaki akıĢ yapısının incelenmesi çalıĢması bu tür çalıĢmalara temel bir örnektir [7].
Fanların akıĢ yapılarının PGHÖ ile incelendiği bir diğer çalıĢma; J. H. Yoon ve S.j. Lee [8] tarafından
yapılan klima dıĢ ünitesinde kullanılan eksenel fanın arkasındaki akıĢın PGHÖ yöntemiyle üç boyutlu
olarak incelenmesi ve kanatlar etrafında oluĢan girdapların yerlerinin belirlenmesi üzerinedir. Elde
edilen sonuçların tasarım sürecinde sayısal çözümlemelerin doğrulanmasında kullanılabileceği
tespitini yapmıĢlardır. Ancak bu çalıĢmada ısı aktarımı yönünden bir inceleme yapılmamıĢtır.
PGHÖ‟ne, bir ölçüm aracı gibi yaklaĢmaktan çok, bir deney düzeneği olarak yaklaĢılmalıdır. Ölçülmek
istenen sistem değiĢtikçe, iki PGHÖ sistemi her ne kadar temel bileĢenleri değiĢmese de birbirinden
oldukça farklı bir hale gelebilir.
Buna bir örnek endoskopik PGHÖ (EPGHÖ) yöntemidir. Bu yöntem çeĢitli nedenlerden dolayı
ulaĢılamayan ya da ulaĢılması zor bölgelere eriĢmek için geliĢtirilmiĢtir. Bu sistemde bir delik açılarak
lazer ya da kamera sistemin içine girer. Dierksheide ve diğ., yaptıkları çalıĢmada EPGHÖ‟nün
performansını incelemiĢtir. ÇalıĢmanın sonucunda hem endoskop kamera, hem de endoskop lazerin
baĢarılı sonuçlar verdiği ortaya konmuĢtur. Her ne kadar Ģu anda endüstriyel anlamda çok
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kullanılmasa da aynı anda hem kameranın hem de lazerin endoskop olduğu sistem de baĢarılı
olmuĢtur [9]. Franco Auteri ve diğ. ise yaptıkları bir diğer çalıĢmada EPGHÖ‟yü helisel boruların
içindeki akıĢın incelenmesinde kullanmıĢ ve akıĢ karakteristiğinin incelenmesini sağlamıĢtır [10].
PGHÖ deney sistemlerinin geliĢimi günümüzde halen sürmektedir. Avrupa Birliği bu sistemin
geliĢtirilmesi ile ilgili bir proje oluĢturmuĢ ve bu proje kapsamında geliĢmiĢ bir EPGHÖ sistemin (tek bir
endoskopta hem lazer hem kamera) oluĢturulması hedeflenmektedir. Avrupa Birliği tarafından
desteklenen çeĢitli çalıĢtaylar (workshop) düzenlenmektedir. Bu çalıĢtaylardan ikincisinin çalıĢma
konularından biri de PGHÖ‟nün ev aletlerinde kullanılmasıdır.
Fırınlarla ilgili iki çalıĢma yapılmıĢtır. Fırın tasarımında, iyi bir piĢirme performansı için oldukça önemli
olan piĢirme bölgesindeki sıcak havanın akıĢ profili bu çalıĢmalarla incelenmiĢtir [11,12]. ÇalıĢmaların
sonuç bölümünde PGHÖ sonuçları, Hesaplamalı AkıĢkanlar Dinamiği (FLUENT programı) sonuçları
ile karĢılaĢtırılmıĢ ve iyi bir eĢleĢme sağlanmıĢtır. ÇalıĢmada kullanılan lazerin gücünün ve kameranın
uzamsal çözünürlüğünün düĢük olması sebebiyle PGHÖ görüntüleri, tüm hacmin yalnızca on ikide biri
alanında alınabilmiĢtir. Bu duruma rağmen sonuçların paralellik göstermesi, gerekli durumlarda
PGHÖ‟nün bir sistemin bölünerek de incelenebileceğini göstermektedir.
Mevcut çalıĢmada, bir yıkayıcı kurutucu çamaĢır makinası prototipinin ısıtıcı kanalı PGHÖ yöntemiyle
incelenmiĢtir. Ġncelenen sistem Ģekil 1‟de gösterilmiĢtir. Isıtıcı kanal yapısı incelendiğinde sistemin
sığdırılması gereken hacim gereği oldukça karmaĢık bir geometriye sahip olduğu görülmektedir.
Ayrıca sistemin içinde bulunan akıĢ yönlendirici kanatlar ve rezistans, geometriyi daha da karmaĢık
hale getirmektedir.
Santrifüj Fan

Kondenser

ÇalıĢma kapsamında incelenen ısıtıcı kanal
ġekil 1. Yıkayıcı kurutucu çamaĢır makinası, kurutma sistemi prototipi
Mevcut prototipte olduğu gibi, birçok bileĢeni beraber içeren bir sisteme uygulandığı durumda,
karmaĢık bir akıĢ profili elde edilmektedir. Bu profil, farklı kanal bileĢenlerinden kaynaklanan alt akıĢ
alanlarına sahiptir ve bu noktada, bir akıĢ düzensizliği tespit edildiğinde, hangi bileĢen nedeni ile
oluĢtuğunun saptanması mümkün olmamaktadır. Bu durumda akıĢtaki bir problem tespit edilmiĢ
olmasına rağmen, nedenin tespiti halen belirsizlik içermektedir. Bu da sistemin tasarımının
geliĢtirilmesine engel olmaktadır.
Mevcut çalıĢmada bu sorunun çözümü için, inceleme konusu olan bir kurutucu cihazın ısıtıcı kanalı,
kanal içine yerleĢtirilen rezistans ve yönlendirici kanatlar, PGHÖ yöntemi süper pozisyon prensibi ile
beraberce kullanılarak incelenmiĢtir. Yöntemin uygulamasında, her bir akıĢ bileĢenin olduğu ve
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olmadığı durum için birer prototip üretilmiĢ ve her bir prototip stereo PGHÖ yöntemi ile taranarak
incelenmiĢtir. Elde edilen hız düzlemi verilerinin birleĢtirilmesi ile hacimsel-üç bileĢenli hız haritaları
oluĢturulmuĢtur. Böylece tüm akıĢ bileĢenlerinin tekil ve birlikte akıĢa olan etkileri elde edilmiĢtir. Bu
bilgiler değerlendirildiğinde; mevcut sistemin tasarımının iyileĢtirilmesine, sayısal çalıĢmaların
doğrulanmasına ve geliĢtirilmesine olanak sağlamaktadır.

2. STEREO PGHÖ YÖNTEMĠ
Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü (PGHÖ) yöntemi, bir nokta yerine bir düzlemden ölçüm alması
nedeniyle etkili bir akıĢ inceleme aracıdır. Bu yöntemde, akıĢa eklenen ve akıĢla beraber hareket eden
takipçi parçacıklar, kameralar ve parçacıkların kameralar tarafından görülebilmesini sağlayan lazer
yardımıyla ardıĢık olarak görüntülenir. Bu görüntüler kullanılarak, parçacıkların yer değiĢtirmesi ve
görüntülerin çekim süresi arasında geçen süreye oranlanması ile düzlemsel olarak hız haritasına
ulaĢılır. Böylece akıĢ alanı hakkında geniĢ bir bilgi, akıĢa müdahalesiz olarak elde edilmiĢ olur.
AkıĢın iki boyutlu olduğu durumlarda sistemde tek kamera kullanılarak deneyler gerçekleĢtirilebilir.
Ancak, üçüncü boyut bileĢenleri olduğunda tek kamera yeterli olamamaktadır. Bunun nedeni, sadece
üçüncü boyutun görüntülenememesi değil ayrıca görüntülenen akıĢ bileĢenlerinde de perspektif
hatalar nedeni ile %30‟a varabilen hatalar oluĢmasıdır. Bu durum teorik olarak Prasad‟ın 2000 yılında
yayınladığı çalıĢmada belirtilmiĢtir [12]. Ayrıca bu hataların varlığı çalıĢma grubumuz tarafından
yapılan bir deneysel çalıĢma ile de ortaya konulmuĢtur [13].
Mevcut çalıĢmada, akıĢ bir santrifüj fan tarafından sürülmektedir ve santrifüj fanlar asimetrik akıĢ
yapısı bulunan, baĢka bir deyiĢle üçüncü boyut bileĢeni kuvvetli olan fanlardır. Dolayısı ile bu
çalıĢmada özellikle stereo PGHÖ yöntemi tercih edilmiĢtir.
Dikdörtgen kesitli kanalın tüm kesiti boyunca akıĢ alanının incelenebilmesi için, akıĢ alanı taranarak
hacimsel üç boyutlu ortalama hız dağılımı haritası oluĢturulmuĢtur. Bunun sağlanabilmesi için akıĢ
kesiti boyunca belirli aralıklarla 20 düzlemden PGHÖ deneyi yapılmıĢtır. Ġncelenen her düzlemden
stereo kameralar ile 200‟er görüntü çifti alınmıĢtır. Daha sonra bu görüntülerden elde edilen düzlemsel
3 boyutlu hız vektör haritaları interpole edilerek hacimsel üç boyutlu akıĢ dağılımı elde edilmiĢtir. Bu
yöntemin detayları daha önceki çalıĢmalarımızda sunulmuĢtur [14].

3. DENEYSEL ÇALIġMA
Mevcut çalıĢmada, öncelikle sistemin tüm akıĢ karakteristiğinin tespit edilebilmesi açısından kurutma
sisteminin tüm modelinin çıkıĢ ağzı, Stereo PGHÖ yöntemi ile taranarak incelenmiĢtir. Daha sonra ise
akıĢ yapısındaki sıkıntının tespit edilebilmesi için süper pozisyon yöntemi uygulanmıĢtır. Bu bölümde
bu hedefle yapılan deneysel çalıĢmalar paylaĢılmıĢtır.
3.1 Sistemin Tümden Değerlendirilmesi
Bu çalıĢma kapsamında ilk olarak sistemin bütününün incelenmesi ve akıĢ karakteristiğinin
belirlenmesi için, sistemin PGHÖ deney düzeneğinde incelenmeye uygun bir prototipi hazırlanmıĢ ve
üfleme ağzı, Stereo PGHÖ yöntemi ile incelenmiĢtir. Yapılan çalıĢmada, bir önceki bölümde aktarılan
yöntemler kullanılarak hacimsel, üç boyutlu ortalama akıĢ yapısı elde edilmiĢtir. Bu akıĢ yapısından
elde edilen eĢ hız yüzeyleri Ģekil 2‟de verilmiĢtir.
ġekil 2‟deki sonuçlar incelendiğinde; ortalama 7 m/s‟lik mertebelerde ve istenilen debiyi sağlar
durumda olmakla birlikte kanaldaki akıĢ yapısının bir tarafta 3 m/s‟lere kadar düĢerken diğer tarafta 10
m/s‟lere kadar çıktığı gözlemlenmiĢtir. Bu kısım, çamaĢırların bulunduğu bölüme hava üflenen kısım
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olduğundan, her ne kadar türbülanslı akıĢ kurutma açısından fayda sağlayacak bile olsa kanalın bir
kısmından bu denli az havanın geçiyor olduğu gerçeği, kanalın daraltılabileceği anlamına gelmektedir.
Mevcut ürünün kurutma özelliği olmayan çamaĢır makinesi ile aynı boyutta tasarlandığı
düĢünüldüğünde, kazanılacak bu hacim önemlidir.

ġekil 2. Kurutma grubunun üfleme ağzındaki Stereo PGHÖ metodu ile elde edilen eĢ hız düzlemleri.
Bu deneyin bir benzeri kondenserin emiĢ kısmı için de yapılmıĢ ancak emiĢte homojen bir yapı
gözlenmiĢtir. Bu nedenle, bu deneyler sonucunda cihazın geliĢtirilmesi için ilk hedef olarak ısıtıcı yuva
ve yönlendirici plastik parçalarının bulunduğu üfleme kısmında çalıĢmalar yapılmasına karar
verilmiĢtir.
Üfleme kısmı; fan, ısıtıcı kanal ve yönlendirici plastik parçalarından oluĢmaktadır. Kusurun fan
kısmında olmadığı (bu çalıĢmayı destekleyen proje kapsamında yapılan önceki çalıĢmalar) tespit
edilmiĢ olduğu için [15], araĢtırmalar ısıtıcı kanal ve yönlendirici plastiğe odaklanmıĢtır.
3.2 Isıtıcı Kanalın Ġncelenmesi
Kurutma sisteminin çıkıĢ ağzındaki asimetrik üflemenin nedeninin belirlenmesi için, bileĢenlerin ayrı
ayrı ve beraber yarattıkları akıĢ yapılarının incelenmesine karar verilmiĢtir. Buna göre, ısıtıcı yuvanın
akıĢı süren fan ile birlikte bir prototipi hazırlanmıĢtır.
Isıtıcı yuva içinde akıĢı etkileyebilecek iki yapı bulunmaktadır. Bunlar akıĢı yönlendirmek için
tasarlanan kanatlar ve havanın çamaĢırlardan daha iyi nem almasını sağlamak için havayı ısıtan
rezistanstır.
Ġncelemenin yapılması için üç ayrı prototip hazırlanmıĢtır. Bunlar; tam model, sadece yönlendirici
kanatların olduğu (rezistansın çıkarıldığı) model ve yönlendirici kanatların çıkarılıp sadece rezistansın
bulunduğu modeldir.
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b)

ġekil 3. Sadece yönlendirici kanatların olduğu (rezistansın çıkarıldığı) ısıtıcı kanal modeli,
a-Ġncelenen prototipin 3d modeli, b-Üfleme ağzın çıkıĢında Stereo PGHÖ metodu ve tarama yöntemi
ile elde edilen eĢ hız düzlemleri.
ġekil 3‟te rezistansın bulunmadığı kanal geometrisi çıkıĢındaki eĢ hız yüzeyleri sunulmuĢtur.
Merkezde, jetin çekirdeğinin bulunduğu bölgede 8 m/s olmak üzere, çekirdekten dıĢarı doğru 7 m/s ve
en dıĢta 3 m/s için eĢ hız düzlemleri çizdirilmiĢtir.
Bu sonuç incelendiğinde, akıĢı yönlendirmek için tasarlanan kanatların büyük oranda akıĢı
merkezlediği ve santrifüj fanın doğası gereği asimetrik olan akıĢ yapısını düzelttiği sonucuna
varılmıĢtır. Bu durumda, sistemin çıkıĢındaki akıĢ profilindeki asimetrinin temel nedeninin akıĢ
yönlendirici kanatlar olmadığı görülmekte, hatta tam aksine düzeltici bir etkisi olduğu anlaĢılmaktadır.
ÇıkıĢtaki akıĢ yapısındaki asimetrinin araĢtırılmasına, rezistansın etkilerinin incelenmesi ile devam
edilmiĢtir. Bu çalıĢmanın sonucu Ģekil 4‟te gösterilmiĢtir. KarĢılaĢtırma kolaylığı açısından PGHÖ
sonuçlarında aynı skala ve yöntem kullanılmıĢtır (merkezden itibaren 8 m/s olmak üzere dıĢa doğru 7
m/s ve 3 m/s‟lik eĢ hız düzlemleri çizdirilmiĢtir).

a)

b)

ġekil 4. Sadece rezistansın olduğu (yönlendirici kanatların çıkarıldığı) ısıtıcı kanal modeli,
a-Ġncelenen prototipin 3d modeli, b-Üfleme ağzın çıkıĢında Stereo PGHÖ metodu ve tarama yöntemi
ile elde edilen eĢ hız düzlemleri.
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Sadece rezistansın olduğu prototipten alınan sonuçlar incelendiğinde, kanal ağzından elde edilen akıĢ
yapısının, santrifüj fanın oluĢturduğu asimetrik akıĢ yapısında oluĢtuğu, ancak rezistansın yarattığı
enerji kayıpları nedeniyle hızların bir miktar daha düĢük olduğu gözlemlenmiĢtir. Rezistansın, akıĢın
Ģekline fazla etkisinin olmayıĢının temel nedeninin rezistansın akıĢa paralel olan yerleĢimi olduğu
düĢünülmektedir.
Son olarak, iki bileĢenin birlikte etkisinin görülebilmesi için tam model incelenmiĢtir. ġekil 5‟te elde
edilen sonuçlar sunulmuĢtur. Yine karĢılaĢtırma kolaylığı açısından aynı skala ve yöntem
kullanılmıĢtır.
Tam modelde oluĢan akıĢ yapısı incelendiğinde, akıĢın yöneliĢinin yönlendirici kanatların tek baĢına
bulunduğu deney ile aynı olduğu ama rezistansın yarattığı enerji kayıpları nedeni ile jetin çekirdeğinin
daraldığı gözlemlenmiĢtir.

a)

b)

ġekil 5. Tam ısıtıcı kanal modeli,
a-Ġncelenen prototipin 3d modeli, b-Üfleme ağzın çıkıĢında Stereo PGHÖ metodu ve tarama yöntemi
ile elde edilen eĢ hız düzlemleri.
Yapılan tüm deneyler beraberce değerlendirildiğinde, rezistansın akıĢın yönlenmesinde ve profilinde
büyük değiĢiklikler yaratmadığı, ancak akıĢ engelleyici rolü nedeni ile akıĢın bir miktar enerjisinin
kaybolmasına yol açtığı tespit edilmiĢtir. AkıĢı yönlendirmek için akıĢa eklenen kanatların ise akıĢ
profilini değiĢtirerek akıĢı merkezlediği tespit edilmiĢtir.
Dolayısı ile yönlendirici plastik parçasına giren akıĢın, merkezlenmiĢ ve homojene yakın bir akıĢ profili
sergilediği halde, çıkan akıĢın çarpık profile sahip oluĢu, sistemin çıkıĢındaki akıĢ profilinin oluĢma
sebebinin yönlendirici plastik olduğunu göstermektedir.
Böylece, bu çalıĢmanın tamamlanması ile kurutucu sisteminin tüm bileĢenleri bir bütün olarak ve ayrı
ayrı incelenmiĢ ve sistemde geliĢtirilmeye en uygun parça tespit edilmiĢtir. Buradan elde edilen bilgiler
ıĢığında tasarım geliĢtirme çalıĢmalarına geçilmiĢtir.
3.3 Tasarım GeliĢtirme ÇalıĢmaları
Sistemdeki geliĢtirilebilecek bileĢenin tespit edilmesinin ardından bu sorunun çözümüne yönelik
tasarım geliĢtirme çalıĢmaları yapılmıĢtır. Buradan elde edilen bilgiler ıĢığında baĢlayan tasarım
geliĢtirme çalıĢmaları kapsamında, yönlendirici plastik parça yerine tek parçalı ısıtıcı yuvası tasarımı
geliĢtirilmiĢtir. Bu tasarım geliĢtirme çalıĢmalarında mevcut deneysel sonuçların yanı sıra HAD
çalıĢmaları yapılmıĢtır. Ancak yapılan sayısal çalıĢmanın geniĢliği nedeni ile sayısal çalıĢma sonuçları
baĢka bir çalıĢma olarak sunulmuĢtur. Dolayısı ile mevcut çalıĢmada, sadece sayısal çalıĢmanın
sonucunda elde edilen model, sayısal ve deneysel çalıĢmanın ortak sonucu olarak paylaĢılmıĢtır.
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Tasarım çalıĢmaları sonucunda elde edilen prototip üretilmiĢ ve ġekil 2‟de verilen tüm kurutma
grubunun üfleme ağzındaki akıĢ yapısı ile karĢılaĢtırmak üzere PGHÖ deneyleri yapılmıĢtır. Deneyler
sonucunda, 2 numaralı bölümde belirtilen yöntemler ile hacimsel üç boyutlu akıĢ yapısı elde edilmiĢtir.
Elde edilen sonuçlar ġekil 6‟da verilmiĢtir.

a)

b)

ġekil 6. Yeni tasarlanan ısıtıcı kanal modeli,
a-Ġncelenen prototipin 3d modeli, b-Üfleme ağzın çıkıĢında Stereo PGHÖ metodu ve tarama yöntemi
ile elde edilen eĢ hız düzlemleri.
ġekil 6‟da verilen yeni tasarım, ġekil 2‟de verilen eski tasarım ile karĢılaĢtırıldığında, yeni tasarımın
oldukça homojen bir üfleme yapısına sahip olduğu ve bir önceki prototipte asimetri durumunun
tamamen çözüldüğü görülmektedir. Ayrıca, 10 m/s mertebesindeki jet çekirdeğinin tüm keside
yayılması, üfleme debisinin de arttığını göstermektedir. Artan debi, kurutma süresinin kısaltılması için
kullanılabileceği gibi fan devrinin azaltılması ile enerjiden ve sesten avantaj sağlanabilir.
4. DEĞERLENDĠRME
Mevcut çalıĢma kapsamında birçok bileĢeni olan ve karmaĢık akıĢ bileĢenlerine sahip bir ısıtıcı kanal,
süper pozisyon ilkesi ve PGHÖ yöntemlerinin kullanılması ile alt akıĢ bileĢenlerine ayrıĢtırılmıĢtır. Elde
edilen bu alt akıĢ yapıları incelenmiĢ ve akıĢta sorun yaratan kısım tespit edilmiĢtir. Son olarak,
sorunun çözümüne yönelik yeni yapılan tasarım deneysel olarak incelenmiĢ ve tespit edilen sorunun
çözüldüğü deneysel olarak doğrulanmıĢtır.
Bu noktadan yaklaĢılarak süper pozisyon ilkesinin ve Stereo PGHÖ yöntemi ile beraberce
kullanılmasıyla sanayi uygulamalarında sıkça karĢılaĢılan karmaĢık akıĢ yapılarının çözümlenebildiği
ortaya konulmuĢtur.
Ayrıca akıĢ yönlendirici kanatların santrifüj fanların asimetrik olan akıĢ yapısını kısa mesafede
düzenlemek için kullanılabileceği tespit edilmiĢtir.
ÇalıĢma sonucunda elde edilen sonuçlar, sayısal çalıĢmalar için sınır koĢul ve doğrulama verisi olarak
kullanılabilecektir.
Bu çalıĢma, 00998.STZ.2011-2 kod numaralı SAN-TEZ Projesi kapsamında, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmiĢtir.
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ÖZET
Siklonlar, çok fazlı akıĢlar için merkezkaç kuvveti yardımıyla yoğun fazın diğer fazdan ayrılmasında
kullanılan cihazlardır. Ucuz, basit ve etkili yapılarından dolayı oldukça geniĢ kullanım alanına
sahiptirler. Ancak siklonun performans karakteristiklerinden olan toz toplama veriminde ve basınç
kaybında etkili parametrelerin çokluğu, çalıĢmaların çok boyutlu olarak deneysel ve nümerik
incelenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu çalıĢmada, üretimi yapılan klasik bir siklonda farklı çalıĢma
parametreleri altında deneysel olarak elde edilen performans karakteristik eğrileri incelenecektir. Toz
toplama ünitesindeki tozlar, lazer difraksiyon prensibiyle çalıĢan partikül analiz cihazında test edilmiĢ
ve partikül boyutuna bağlı olarak performans karakteristik eğrileri klasik bir siklon için ortaya
konularak, elde edilen deneysel verilerle ilgili çeĢitli yorumlarda bulunulmuĢtur.
Anahtar kelimeler; Partikül boyutu, partikül dağılımı, siklon, çok fazlı

ABSTRACT
Cyclones are the devices which are used leaving the dense phase from the other phases in multiphase flow by centrifugal forces. They have a quite wide range of applications due to their cheap,
simple and effective construction. However, the multiplicity of the effective parameters on the
performance characteristics of cyclone dust collection efficiency and pressure loss, it requires a
multidimensional investigation of experimental and numerical studies. In this study, a manufactured
conventional cyclone will be analyzed for performance characteristic curves which obtained
experimentally under different operating parameters. Dust in the dust collection unit has been tested in
particle analyzer working with laser diffraction principle and performance characteristic curves were
introduced depending on the size of particles for a conventional cyclone, also regarding the obtained
experimental data, some numerous reviews have been introduced.
Keywords; Particle size, particle distribution, cyclone, multiphase

1. GİRİŞ
Siklonlar, gaz akıĢlarından parçacık toplamak amacıyla 1800'lerden beri, çok fazlı akıĢlar için
merkezkaç kuvveti yardımıyla yoğun fazın diğer fazdan ayrılmasında kullanılan cihazlardır. Bu
toplayıcıların oynar parçaları yoktur ve çok az bakım gerektirmektedir. Gaz giriĢine ek olarak
siklonlarda gaz çıkıĢı ve toz tahliye yeri de olmalıdır. Bu üç bölgenin farklı konfigürasyonları için çeĢitli
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tipte siklonlar üretilmiĢtir. Genel düzenlemede teğetsel gaz giriĢi ve eksenel çıkıĢ vardır ve ters akıĢlı
siklon olarak adlandırılır. Ticari amaçlı siklon 50-50000 m3/h gaz akıĢ debilerinde çalıĢmaktadır.
Parçacık toplamanın çeĢitli amaçları vardır. Bunlardan ilki, sanayileĢmenin büyük bir hızla artmasına
bağlı olarak ortaya çıkan hava kirlenmesi problemidir. Ardından imalat için gerekli temizliği sağlamak,
çeĢitli tesislerdeki kullanılan makine ve ekipmanların bakım ve iĢletme masraflarını azaltmak,
endüstriyel üretimde oluĢan imalat atıklarını toplamak, çimento tesislerinde olduğu gibi toz mamulleri
biriktirmek ve değerli parçacıkları toplamak gibi çeĢitli amaçlara ulaĢmak açısından önem arz
etmektedir.
Siklonun performans karakteristikleri basınç kaybı ve verim değerleridir. Bunlardan maliyet açısından
basınç kaybının minimum, toz toplama veriminin ise maximum düzeyde olması beklenir. Bu yüzden
siklon optimizasyonu için siklon akıĢının ve geometrik parametrelerinin iyi bilinmesi gerekmektedir.
Son yıllarda siklonlarda akıĢ ve siklonlarda değiĢik parametrelerin verim ve basınç kaybına etkisinin
nümerik yolla incelenmesi üzerinde daha yoğun çalıĢmalar gözlenmektedir. Bunun yanında deneysel
ve ampirik, istatistiki yaklaĢımlar da bulunmaktadır.
Bingtao ve ark. (2012) çalıĢmasında ise siklonlarda ayırma veriminin ve fraksiyonel verimlerin tahmini
için parçacıkların siklonda kalıĢ zamanlarını esas alan ve siklon geometrisine ve çalıĢma
parametrelerine bağlı matematik model geliĢtirilmiĢtir. Sonuçlar deneysel sonuçlarla ve diğer
matematik modellerle karĢılaĢtırılmıĢtır.[1]
Elsayed ve ark.(2012) yaptıkları çalıĢmada, siklon performansında önemli olan basınç kaybı ve verimi
açısından optimizasyon çalıĢması yapılmıĢtır. Sonuçta giriĢ ve çıkıĢ kesiti ile çıkıĢ kanalı dalma
yüksekliğinin en önemli geometrik parametreler olduğu sonucuna varılmıĢtır.[2]
Shi ve ark. [3] geçici rejim yaklaĢımı ile siklonlarda basınç düĢümü üzerine analitik ve deneysel olarak
olarak çalıĢmıĢlardır. Ta Chih ve ark. [4] ise hava içerisinde bulunan 0.3 ve 1 mikron üzerindeki
parçacıkları tutmak için minyatür siklonlar üzerinde çalıĢarak değiĢik Ģartlarda yeni tür siklonun verim
ve basınç kaybını araĢtırmıĢlar ve bu yeni siklonun kullanılabilirliğini incelemiĢlerdir.
Benzer olarak Safikhani ve ark. [5] farklı üç standart siklonda nümerik olarak çalıĢarak farklı parçacık
dağılımlı tozlar için kritik çapların hesabı üzerinde durmuĢlardır. Benzer amaçlı bir çalıĢma Chang ve
ark. [6] tarafından analitik çözüm üzerinde çalıĢarak elde edilmeye çalıĢılmıĢtır.
Chu ve ark. [7] büyük parçacık konsantrasyonlarında siklonların davranıĢını, verim ve basınç
kayıplarını nümerik olarak incelemiĢlerdir.
Xuezhi ve ark. (2011) hava içindeki katı konsantrasyonunun basınç düĢümüne etkisi deneysel olarak
incelenmiĢtir. Deneylerde 7.5 kg/kg hava yüküne kadar basınç kayıplarının hızla azaldığı ve sonra
sabit kaldığı bulunmuĢtur. Deneysel sonuçlar uygun bir bağıntı ile verilmiĢtir.[8]
Bu çalıĢmada, ölçüleri verilmiĢ olan klasik bir siklon için deneysel olarak elde edilen bir kısım basınç
kaybı ve verim eğrileri incelenmiĢtir. Performans karakteristiklerine siklon boyunun, farklı giriĢ
hızlarının etkisine göre grafikler elde edilmiĢ ve elde edilen grafiklere göre çeĢitli yorum ve
tavsiyelerde bulunularak, sonraki deneysel veya nümerik çalıĢmalara yön verilmesi amaçlanmıĢtır.

2. DENEYSEL METODOLOJİ
Siklon deney sistemi ġekil 1’de görülmektedir. Sistem; silindirik boyu değiĢtirilebilen, Ģeffaf plexiglas
malzemeden imal edilmiĢ teğetsel giriĢli bir siklondur. Siklonun boyu uzatılabilmektedir. Siklon giriĢi ve
çıkıĢında, ayrıca siklon gövdesi üzerinde uygun basınç prizleri açılmıĢtır. Basınç ölçümü dijital ölçüm
cihazı (TESTO 521) (ġekil 2) ile yapılmaktadır. Debi ölçümü ise venturimetre ile yapılmıĢtır (ġekil 1).
Ayrıca hem hız ölçümü hem de kalibrasyon amacıyla pitot tüpü kullanılmıĢtır.
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Şekil 1. Siklon deney sistemi
Siklona gönderilecek toz ve toz kutusunda siklon tarafından tutulan tozun çap dağılımlarının tespiti için
ise Mastersizer 2000 modeli analiz cihazı kullanılmıĢtır (ġekil 3). Kuru ve ıslak tip numunelerle ölçüm
yapabilen Partikül Analiz Cihazı 0,02 µm ile 2000 µm arasındaki partiküllerin boyutlarını
ölçebilmektedir.

-------------Şekil 2. Dijital basınç ölçer

Şekil 3. Partikül Analiz Cihazı

Deneylerde dolamit tozu kullanılmıĢtır. Yapılan analizde tozun partikül çapı 0.4 ile 200 mikron
arasında değiĢmekte olup ortalama çap 65.8 mikrondur. Siklon gövde çapı 190 mm’dir. Siklonun
silindirik kısmının boyu değiĢtirilerek üç farklı siklon boyu-koni kımı dahil (H= 585, 790, 980 mm) için
deneyler yapılmıĢ, siklonda basınç düĢümü ve verim değerleri hesaplanmıĢtır. Her deneyde 500 gr
3
2
dolamit kullanılmıĢ, hava debisi 100-260 m /h arasında değiĢtirilmiĢtir. GiriĢ kesit alanı 75x150 mm
olduğundan bu değerler için giriĢ hızı 3-6.5 m/s arasında kalmaktadır. ÇıkıĢ baca çapı ise 101 mm’dir.
Baca dalma derinliği, siklon yüksekliği ile aynıdır. Koni dip çapı ise yaklaĢık 70 mm’dir. Basınç
kayıpları ve verimin siklon boyuna göre değiĢimi ġekil 5 ve ġekil 6’da verilmiĢtir.
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3. DENEY BULGULARI
Basınç kayıpları giriĢ hızına göre parabolik artarken, bu artıĢ uzun siklonda bir miktar daha düĢük
kalmıĢtır (ġekil 5). Uzun siklonda basınç kayıplarının daha düĢük çıkması siklonda oluĢan girdabın toz
kutusuna ulaĢmadan geriye dönmesinden kaynaklandığı düĢünülmektedir. Siklonda tutulan tozun
tartılmasıyla elde edilen toplam tutma verim değerleri ġekil 6’da görülmektedir.

Şekil 5. Basınç kayıplarının siklon boyuna göre değiĢimi

Şekil 6. Toplam verimin siklon boyuna göre değiĢimi
Görüldüğü gibi verim değerleri %90’larda olup belirgin bir farklılık yoktur. Yüksek hızlarda her üç
boydaki siklon için verimde belirgin bir artıĢ olmaktadır. Kısa boylu siklonda verim genelde düĢüktür.
Bunun, toz kutusuna giren kuvvetli girdabın toz kutusunda biriken tozu tekrar iç girdaba verdiğinden
kaynaklandığı düĢünülmektedir. Orta boy siklonun yüksek hızlarda daha verimli olduğu görülmektedir.
Siklonda tutulan tozun partikül dağılım analizleri yapılmıĢ ve her üç boy siklon için de analizler
gerçekleĢtirilmiĢtir. Burada, genelde 4 mikronun altındaki tozun tutulamadığı gözlenmiĢtir. Bu
analizlerden elde edilen sonuçlara göre kritik partikül çapının (%50 verimle tutulan partikül çapı) giriĢ
hızıyla bir miktar azaldığı söylenebilir (ġekil 8). Görüldüğü gibi yüksek hızlarda kritik partikül çapı
azalmakta bir baĢka ifadeyle küçük partiküller daha yüksek verimle tutulabilmektedir.
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Şekil 7. Kritik çap değerinin debiye göre değiĢimi
Kesin bir yargıya varabilmek için bu deneylerin farklı siklon boylarında tekrarlanması, deneylerde farklı
polydispers tozların kullanılması ve fraksiyonel verim değerlerinin de elde edilmesi faydalı olacaktır.
Genel itibariyle ve özellikle verim için deneysel değerler ile model değerleri arasında iyi bir uyum
olmakla beraber kritik çap değerleri deneysel verilere göre hesaplandığında daha yüksek değerlerde
elde edilmiĢtir. Bu değerlerden yüksek verim alınan 790 mm boyları için sonuçlar grafikler halinde
aĢağıda gösterilmiĢtir.

Şekil 8. verim ve kritik çap için deneysel ve model değerlerin karĢılaĢtırılması
(H=790 mm)
Verim için model ve deneysel değerler oldukça yakın olduğu görülmektedir. Hız değiĢimi ile kritik çapta
oluĢan değiĢim modele göre az deneysel değerlere göre daha fazladır. DüĢük hızlarda kritik çap için
deneysel ve model değerler birbirine yakın ve model değerler biraz düĢük iken yüksek hızda model
değer deneysel değerden daha yüksektir.
Çok yüksek hızda verimin yüksek olduğu çok küçük partiküllerin toplanıldığı görülmektedir. Optimum
tasarım için yüzde 95 civarında verim değerleri çok baĢarılı sonuç olarak görülmektedir.

SONUÇLAR
Yapılan deneysel çalıĢmadan aĢağıdaki sonuçlar çıkabilir.
 Siklon performansını etkileyen önemli unsurlardan basınç kaybı ve toplam ayrıĢtırma veriminin siklon
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yüksekliği ve giriĢ hızının değiĢmesiyle ne Ģekilde etkilendiği incelenmiĢtir. Deneysel verilerin
analizi yapılarak karĢılaĢtırmalı parametrelerle performansa etkisi tayin edilmiĢtir.
 ĠĢletme maliyetini düĢürmek için basınç kayıplarının azaltılması gerekmektedir. Endüstride çevresel
etmenlerin etkisi sıcaklık, viskozite gibi değerler daha değiĢkendir. Optimum tasarım için bu
değiĢimler dikkate alınmalıdır.
 Genel olarak siklon boyunun uzamasıyla basınç kayıplarında azalma görülmüĢtür. Özellikle en uzun
iki boyda kayıp değerleri birbirine yakındır. Bunun nedeni çok uzun boylarda girdabın siklon alt
ucuna ulaĢmadan geri döndüğü ve kayıpların azaldığı söylenebilir. Hız arttığında ise daima basınç
kayıpları artmaktadır.
 Verim ifadelerinde ise daha değiĢken eğriler elde edilmiĢtir. En verimli boy olarak H=790 mm siklon
gövdesi tespit edilmiĢtir. Bu durumda H/D oranı 4 civarında olmaktadır.
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SICAK SU VE KIZGIN SU SĠSTEMLERĠNDE GENLEġME VE
GENLEġMENĠN ALINMASI
Veli DOĞAN
Sultan ġĠMġEK

ÖZET
Isıtma tesisatları devreye alınırken, sistemde tüm kontrol ve temizlikler yapıldıktan sonra, sistem için
gerekli olan soğuk su ile ilk dolum yapılır. Herhangi bir bakım veya arıza nedeniyle sistemdeki su
boĢaltılmıĢ ise, bakım ve arıza giderme iĢlemlerinden sonra, sistem tekrar su ile doldurulur. Sistem
doldurma iĢlemi esnasındaki su sıcaklığı, mevsime ve tesisin bulunduğu bölgeye bağlı olarak,
o
genellikle 5 ile 18 C civarındadır. Tesisata doldurulan su, kazanlar veya herhangi bir ısı kaynağı
tarafından, belirtilen sıcaklıklara kadar ısıtılır. Sistemde bulunan su, bu ısıtma iĢlemi sonucunda
hacimsel genleĢmeye uğrar, bu genleĢme sonucunda sistemde basınç artar. Bu tür sistemlerde
“genleĢme tankı” kullanmak, hacimsel artıĢı karĢılayabilmek için uygulanan yöntemlerden en yaygın
olanıdır. GenleĢen su, sistemde dikkate alınıp basınç artıĢı durdurulmaz ise sistem zarar görecektir.
Bu yazıda merkezi sıcak su sistemleri ile, kızgın su sistemlerinin basınçlandırılması ve genleĢme kabı
seçimi iĢlenecektir.
Anahtar Kelimeler: GenleĢme. Sıcak sulu ve kızgın sulu ısıtma sistemlerinde genleĢme.

ABSTRACT
Heating system pipelines are initially charged with treated cold water, upon necessary functional
controls and flushing. Also, in case of maintenance, the system might need to be emptied and fill up
with treated water again. Charge water temperature depends on the regional and seasonal conditions
0
and is usually in between 5 to 18 C. Once the charging is completed, water is heated up by the Boiler
or any other heating source up to the assigned design temperature. As a result of this heating
process, water is subject to volumetric expansion. Consequently, the system pressure increases,
should the system volume remains the same. Use of expansion tanks is the most widely used method
to compensate for the volumetric expansion. If volumetric expansion and corresponding pressure built
up is not controlled, then the heating system would be subject to undesired damages. Subject of this
paper is the proper system pressurization and expansion tank sizing for hot water and superheated
water systems.
Key Words: Expansion in hot water and superheated water heating systems.

1. GĠRĠġ
Sistemdeki suyun sıcaklığının 100°C‟yi aĢmadığı durumlarda, genleĢmenin alınması dolayısı ile
sistemde basıncın kontrolü genellikle mebranlı tip genleĢme tankları ile sağlanır. Sistemden su alıp su
vermek suretiyle basınç kontrolü ise genellikle kızgın sulu sistemlerde uygulanır. Yeni çıkan kanunlar
ile merkezi ısıtma ve soğutma sistemlerinin yaygınlaĢtırılması planlanmaktadır. Türkiye‟de en son
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02.05.2007 tarihinde çıkan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu‟nda “2000 m2‟den büyük alanların
ısıtılması merkezi olarak yapılacaktır” denilmektedir. Bu geliĢmeler neticesinde kızgın su ile beslenen
merkezi ısıtma sistemlerinin önemi de artacaktır. Bu sistemlerin kurulumu ile ilgili yeterli literatür
bulunmamaktadır, özellikle sistemin basınçlandırılması çok önemlidir. Sistemin basınçlandırılması için
birçok metot geliĢtirilmiĢtir, buhar ve asal gazlar kullanarak yapılan bu iĢlemler genleĢme kabı seçimini
de etkilemektedir.
Tüm sulu ısıtma sistemlerinde, çevreden sisteme hava gibi yabancı maddelerin girmemesi için sistem
basıncının, atmosfer basıncının bir miktar üzerinde olması istenir. Su sıcaklığın 100°C‟yi aĢtığı
durumlarda da suyun buharlaĢmasını önlemek için, sisteme (bahsi geçen su sıcaklığındaki doyma
basıncının üzerinde) basınç vermek gerekir. Tüm bu iĢlemler, genleĢme tanklarıyla veya sistemden su
alıp sisteme su vererek sağlanır. Bunun dıĢında genleĢme sistemleri ve tankları, sistemdeki yüksek
basıncı sönümledikleri için, güvenlik bakımından da önemlidir.
GenleĢme sistemleri:
1- Açık genleĢme sistemleri ve tankları
2- Kapalı genleĢme sistemleri ve tankları
olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.

2. AÇIK GENLEġME SĠSTEMLERĠ VE TANKLARI (AGT)
Açık genleĢme sistemleri günümüzde katı yakıt yakan kazanlar hariç pek fazla kullanılmamaktadır.
Katı yakıt yakan kazanlarda sıcaklık kontrolü hassas olarak yapılamadığından, kapalı genleĢme
sistemleri prensip olarak kullanılmaz. Açık genleĢme sistemlerinin en önemli parçası olan açık
genleĢme tankları, çalıĢma prensiplerinden dolayı atmosfere açıktır ve bu nedenle ısıtma sistemini
büyük ölçüde korozyona maruz bırakır. Atmosfere açık olan genleĢme tankı, hem buharlaĢmadan
dolayı eksilen suyun taze Ģebeke suyu ile beslenmesi hem de depodaki suyun havayla olan teması
sonucu bol miktarda oksijen içermektedir. Oksijen ise korozyona sebep olan en önemli faktördür.
Bunun yanı sıra atmosfere açık olan genleĢme tankından devamlı ısı kaybı olacağından, sistemin
istenilen sıcaklıklarda tutulabilmesi için ekstra bir enerji sarfiyatı yapmak gerekecektir. Bunların
dıĢında açık genleĢme sistemlerinin ve tanklarının diğer dezavantajlarını Ģöyle sıralayabiliriz:
- Bina çatısında genleĢme tankı için yer ayırma zorunluluğu ve kazan ile yapılacak olan gidiĢ
dönüĢ emniyet bağlantıları için fazladan hacim ihtiyacı.
- Korozyondan dolayı kazan ve tesisatta devamlı onarım masrafları.
- Sisteme, devamlı kireçli taze su giriĢi sonucunda, kireçlenen hattın ısıl veriminin düĢmesi ve
ısınamama problemleri.
- BuharlaĢmadan dolayı kaybolan ısı nedeni ile yakıt giderlerinin artması.
- Su seviyesinin devamlı kontrol edilmesi ve beslenmesi zorunluluğu.
AGT, sisteme bağlanırken tank ve kazan arasındaki emniyet gidiĢ-dönüĢ hatlarının üzerine hiçbir vana
grubu yerleĢtirilmemelidir. GidiĢ ve dönüĢ emniyet boruları çaplandırılırken TS 2796, TS 2797, TS
2164 ve DIN 4751 standartlarından faydalanılabilir. Tanka gidiĢ-dönüĢ emniyet borularından baĢka;
haberci, taĢma ve havalandırma boruları da bağlanmalıdır. Bunun dıĢında tank, mutlaka son ısıtıcı
elemanın, yani radyatörün minimum 3 metre üstünde bir seviyeye yerleĢtirilmelidir. Eğer dolaĢım
pompası ġekil 1‟deki gibi suyu kazana doğru basıyorsa, yani dönüĢ hattına yerleĢtirilmiĢ ise en üstteki
radyatör ve tank arasında en az, pompa basma yüksekliği kadar bir mesafe bulunmalıdır.
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Açık Genleşme
Deposu

Havalık

Taşma
Hattı

Emniyet Hattı
Gidiş

Emniyet Hattı
Dönüş
Haberci
Borusu

h>3

Radyatör

Kazan

ġekil 1. Açık GenleĢme Tankının Sisteme Bağlanması [10]
2.1. Açık GenleĢme Sisteminin Boyutlandırılması
Dökme dilimli radyatör ve çelik kazan kullanıldığında, genleĢme tankı hacmi (V) aĢağıdaki gibi
bulunabilir:

V  0,002 . Qk

(L) (1)

Burada Qk [kcal/h] kazan kapasitesidir. Eğer sistemde döküm kazan, panel radyatör veya konvektör
kullanılırsa, bu hacim 2/3 oranında azaltılabilir.
GidiĢ ve dönüĢ emniyet boruları çapları ampirik olarak sırası ile;

d gidiş  15  1,5 Qk / 1000

(mm) (2)

d dönüş  15  Qk / 1000

(mm) (3)

ifadelerinden bulunur. Bu boruların çapları 1" değerinden (25 mm) küçük olmamalıdır. GenleĢme
tankına gidiĢ ve dönüĢ emniyet borularının çapları, Tablo1.‟den alınabilir.
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Tablo 1. GenleĢme (Emniyet) Boruları Çapları [10]

Çap
25 mm-1"
32mm-1 1/4"
40mm-1 1/2"
50mm-2"
65mm-2 1/2"
80mm-3"
100mm-4"

Kazan kapasitesi (kcal/h)
Genleşme
Genleşme
tankına
tankından
gidiş borusu dönüş borusu
50.000
100.000
130.000
290.000
280.000
630.000
550.000
1.230.000
1.200.000
2.500.000
1.900.000
4.000.000
3.200.000
7.200.00

GenleĢme deposunda olabilecek herhangi bir taĢma durumunda; taĢan su, taĢma borusuyla depodan
kazan dairesine iletilir. Bu borunun çapı ise, en az 2" olmak üzere gidiĢ emniyet borusu ile aynı seçilir.
GenleĢme tankında su olup olmadığını kontrol etmek için, minimum su seviyesinden kazan dairesine
½" çapında bir haberci borusu indirilir, boru ucundaki musluk ile su olup olmadığı kontrol edilir.

3. KAPALI GENLEġME SĠSTEMLERĠ VE TANKLARI (KGT)
Kapalı genleĢme sistemi kurulmadan öncelikle sistemdeki su hacmi sistemdeki maksimum basınç ve
basınç dağılımı ve ısıtılacak suyun sıcaklığındaki artıĢın bilinmesi gerekir. DüĢük su hacmi ve düĢük
statik basınca sahip sistemlerde değiĢken basınçlı kapalı genleĢme tankları kullanılır. Sistem büyük
(su hacmi çok fazla) ve basınçlar yüksek ise sabit basınçlı sistemler tercih edilir. Bu durumda kapalı
genleĢme sistemlerini iki grup altında toplayabiliriz:
1. DeğiĢken basınçlı genleĢme sistemleri ve tankları
2. Sabit basınçlı genleĢme sistemleri ve tankları.

3.1. DeğiĢken Basınçlı Kapalı GenleĢme Sistemleri ve Tankları
DeğiĢken basınçlı sistemlerin en önemli parçaları olan kapalı genleĢme tankları (KGT); bu konunun
baĢında açıkladığımız gibi, suda oluĢan genleĢmeleri, içerisinde hava ya da asal gaz bulunduran bir
yastık aracılığı ile absorbe ederler. Tankın içerisindeki bu yastık, ġekil 2‟de görüldüğü üzere,
kauçuktan yapılmıĢ bir diyafram gibi çalıĢır ve sistemdeki suyun genleĢmesine göre hacim değiĢtirerek
basıncı dengeler. Kullanılan bu membran, su ile temas ettiği için; suda koku bırakmayan ve hijyenik
özellikte olan EPDM, SBR veya buna benzer malzemelerden üretilmiĢ olmalıdır. Ayıca tankların dıĢ
yüzeyleri, korozyona karĢı korunmuĢ epoxy elektrostatik fırın toz boyayla kaplanmıĢ olmalıdır
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ġekil 2. GenleĢme Tankı ÇalıĢma Prensibi Ġlk durum
ġekil 3. GenleĢme Tankı ÇalıĢma Prensibi genleĢme durumu
Kapalı genleĢme tankları, atmosfere kapalı tanklar olduklarından; ne buharlaĢarak ısı kaybı ne de
oksijenden dolayı korozyon ortaya çıkması söz konusudur. Bu nedenle; ekstra yakıt gideri,
ısınamama, çok sık tekrarlanan bakım masrafları, gereksiz hacim kullanımı vb. gibi birçok dezavantajı
ortadan kaldırmaktadır.
DeğiĢken basınçlı kapalı genleĢme tanklarında, karĢı basıncı sağlayabilmek için daha önceden de
anlattığımız gibi, bir diyafram ve bu diyaframın içerisinde azot gazı ya da hava bulunmaktadır. Bu gaz
veya havanın miktarı sabittir. Sistemdeki suyun genleĢme sonucu hacmi arttığı zaman; diyaframın
hacmi azalacak, içerideki gaz sıkıĢacak ve gazın basıncı artacaktır. Sistemdeki su büzüĢtüğü zaman
ise, tam tersi olarak diyafram hacmi geniĢleyecek ve gazın basıncı azalacak; böylece sistem basıncı
dengelenecektir. Yani tanktaki ve sistemdeki basınç sürekli alt ve üst limitler arasında değiĢecektir.
(ġekil 4.)

ġekil 4. GenleĢme Tankı Basınç DeğiĢimi
ġekil 4.‟te görüldüğü gibi, ilk durumda tank içerisinde sadece, ön su hacmi kadar su bulunmaktadır.
Ön su hacmi, tank sisteme ilk bağlandığı anda binanın statik yüksekliğinden dolayı tanka dolan suyun
Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumu Bildirisi

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

____________________ 2798 _______

hacmidir. Ġkinci durumda ise, sistemdeki su ısındıktan sonra genleĢmiĢ ve bu genleĢen hacim, tanka
dolmuĢtur. Bu iki durum arasında bir karĢılaĢtırma yapacak olursak: Ġkinci durumdaki sistemin sıcaklığı
ilkine göre daha fazladır ve bu nedenle ikinci durumdaki su hacmi de ilk duruma göre daha büyük
olacaktır. Tank içerisindeki su hacmi arttığından dolayı, ikinci durumda gazın hacmi azalacak ancak
buna bağlı olarak basıncı artacaktır. Sistemdeki su sıcaklığı düĢtüğü zaman, tanktaki gaz ve su
dengesi tekrar ilk konumuna geri dönecektir.
DeğiĢken basınç nedeni ile, bir tankın faydalı hacmi, her tesisatta farklı olacaktır. Üst basınç ile statik
basınç arasındaki farkı ifade eden basınç faktörünün (Df) çok küçük olduğu hallerde; tankın faydalı
hacmi, toplam hacmine oranla çok küçük olacaktır. Daha ileride Df‟ nin hesaplanmasına değinilecektir.
GenleĢme tanklarının hacmi; büyük ölçüde; boru devresindeki su hacmine, sudaki sıcaklık artıĢına,
radyatör ve benzeri ısıtıcılar ile kazan tipine bağlıdır. Döküm radyatör yerine panel radyatör konulması
tank hacmini küçültecektir. Örneğin, dökme dilimli kazanlarında su hacminin az olması, döküm kazan
kullanımını avantajlı kılmaktadır. Büyük kapasitelerde, yüksek basınç ve genleĢme miktarlarında,
membranlı (ön basınçlı) kapalı genleĢme tankları çok daha pahalı hâle gelmektedir ve çok daha fazla
yer kaplamaktadır. Sabit basınçlı kapalı genleĢme tankları, büyük kapasitelerde daha uygun
olmaktadır.
3.2. Doğrudan Buhar Ġle Su Isıtılan Sistemler (Kaskad)
Kazanda üretilen buhar, kazandan baĢka bir tanka alınmaktadır. Bu tankta buhar ile kızgın su
ısıtmakta ve sisteme verilmektedir. Kaskad adı verilen bir silindirik tanka üst kısımdan buhar
girmektedir. ġekil 5.‟de görüldüğü gibi, yine sistemden dönen su, tankın üst kısmından tanka girerek
buhar ile karıĢmaktadır.
Kaskad tankın üst kısmındaki buhar yastığı basınçlandırmayı sağlamaktadır. Tankın alt kısmında
ısınmıĢ su, depolanmaktadır. Bu depolanan kısmın üzerindeki sac tavalara kadar olan boĢ hacim,
sistemdeki genleĢmeleri karĢılamaktadır. Kızgın su pompalaması durup, sistem soğumaya
baĢladığında, kaskad tank içerisindeki su seviyesi, belirlenen en alt noktaya kadar düĢmektedir.
Buhar
Kullanımına
Herhangi bir
Buhar Kaynağından
(Kojenerasyon)

Dönüş Suyu
Köllektörü

TC

A.S.A

A

Isıtma
Yükü

B

Vakum Kırıcı
Hava Atıcı
Yumuşak Su
Su
İşleme
Tesisi

Doğal
su

Sirkülasyon Hattı

PC

Dozaj

ġekil 5. Doğrudan Buhar ile Su Isıtılan Sistem
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ġekil 6.‟da ise farklı bir tasarım görülmektedir. Burada, ayrı bir besi suyu tankı yerine kaskad
tankından dönen su ile ilave besi suyunun beraber toplandığı bir kompakt degazör söz konusudur.
Burada besi suyu pompalarının debisi, ġekil 5.’dekilerden daha büyük olmak durumundadır; hem
eksilen suyu tamamlamakta hem de yoğuĢan buharı karĢılayacak kadar suyu tekrar kazana basmak
durumundadır. Kompakt degazör tankının büyüklüğü önemlidir; bu tank, kazanı minimum 15 dakika
besleyecek boyutta olmalıdır. Bu sistemde su, kazana bir miktar ısı kaybederek döner. ‟de ise kızgın
su, gidiĢ sıcaklığında girer. Her iki sistemde de su seviyesi, kaskad tankı üzerindeki su seviye cihazları
ile kontrol edilir.
Kaskad sistemi, hem buhar ihtiyacı olan hem de kızgın su üretilmesi gereken tesisler için idealdir.
Buharın bir kısmı, kaskad içerisine sevk edilirken; diğer kısmı buhar gereksinimi olan yere sevk
edilmektedir. Bu durum, bazı büyük buhar gereksinimlerine karĢılık az bir miktarda orta sıcaklıkta su
ihtiyacı duyulan tesisler için idealdir. Bu sistemin diğer büyük bir avantajı ise yük anlamında büyük bir
aralıkta, sistemden ısı çekmek mümkündür. Yani nominal dizayn değerinin %15-125'i arasında
problemsiz olarak su ısıtmak mümkün olmaktadır. Her türlü buhar kaynağı ve kazanından buhar
alınarak sistem kurulabilir. Herhangi bir kaynaktan alınan veya üretilen buhar, rahatlıkla kullanılabilir.
Isı aktarımı, buharın yoğuĢmasına bağlı olduğu ve ısı aktarımında bir eĢanjör kullanımı söz konusu
olmadığı için, kızgın su sıcaklığını, buharın yoğuĢma sıcaklığına yaklaĢtırmak mümkün olmaktadır.
Sistem doğru kurulduktan sonra, iĢletme kolay ve sorunsuzdur. Kapasiteye bağlı olarak, kazan sayısı
ve kaskad tankı sayısı, paralel bağlanarak arttırılabilir.
Buhar
Kullanımına
Herhangi bir
Buhar Kaynağından
(Kojenerasyon)
PC

Dönüş Suyu
Köllektörü

TC

A.S.A

Doğal
su

Sirkülasyon Hattı

Yumuşak Su
Su
İşleme
Tesisi

Kondens

Isıtma
Yükü

Kompakt
Degazör

Dozaj

ġekil 6. Doğrudan Buhar ile Su Isıtılan Diğer Bir Sistem Bağlantısı
3.3. Ayrı Bir Buhar Haznesi Ġle Doğal Basınçlandırılan Sistemler
Son yıllarda, daha sağlıklı olması nedeni ile gidiĢ hattı üzerinde, kazanlardan bağımsız olarak ayrı bir
genleĢme tankı tasarlanmıĢtır. GenleĢme kabı, kazanların oldukça üzerinde ve yatay bir konumda
bulunur. Pompalar dursa bile, kazanlardan yüksekte olan bu tanka, doğal sirkülasyon devam etmelidir.
Tüm kaynar suyun sirkülasyon anında içinden geçtiği ve aynı zamanda genleĢme kabı iĢlevi gören bir
tank söz konusudur. Tankın üst kısmında bulunan buhar, bir buhar yastığı oluĢturur. ġekil 7.‟de
görüldüğü gibi, genleĢme tankından emilen su, sisteme basılır. GenleĢme kabı, alt ve üst su seviye
kontrol cihazları ve emniyet armatürleri ile donatılmıĢtır. GenleĢme kabında su seviyesinin istenilen
değeri aĢması durumunda, boĢaltma hattı üzerindeki iki yollu (on-off) motorlu vana (3 nolu vana)
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açılmakta ve fazla su, besleme tankına atılmaktadır. Bu sistem çalıĢmaz ise, buhar üzerindeki emniyet
vanası, emniyetli bir bölgeye boĢaltma yapmalıdır. GenleĢme kabındaki su seviyesinin istenilen
değerin altına inmesi durumunda, düĢük seviye sensörü derhal brülörü kumanda ederek yanmayı
durdurur. Kazanlarda yanmanın kontrolü, genellikle kazan çıkıĢındaki su sıcaklığına bağlı olarak
yapılır. Buhar basıncının yükselmesi durumunda, yine yanma kontrol edilir.
Birden fazla kazan kullanılan sistemlerde, kazanlar genleĢme kabına mutlaka bağımsız Ģekilde
bağlanmalıdır. Sistemdeki su, istenilen sıcaklığa kadar ısıtıldığında; genleĢme kabındaki su seviyesi,
en üst çalıĢma noktasına kadar çıkacaktır. Ġlave kazanların devreye girmesi esnasında, kazan
içerisinde kalan bir miktar su da ısınacak ve genleĢecektir ancak bu genleĢme nedeniyle su seviyesi
pek değiĢmez.
Kendi ürettiği buhar, harici üretilen buhar veya mekanik olarak basınçlandırılan sistemlerde suyun
sirkülasyonu benzerdir. Kızgın su sistemindeki suyun sirkülasyon Ģekli, sisteme yerleĢtirilen
pompaların konum ve sayılarına göre farklılık göstermektedir. Genellikle tek veya çift pompalı olmak
üzere, sistem iki Ģekilde tasarlanmaktadır. Tek veya çift pompa kelimeleri pompa sayısını değil,
sistemdeki pompa grubu sayısını tanımlamaktadır.
3.3.1. Tek Pompa Grubu Olan Bağlantı
Pompa yerleĢimi, sistemin buharlı basınçlandırma veya mekanik basınçlandırma altında olmasına
göre değiĢmektedir. ġekil 7.‟de tek pompalı sistem görülmektedir. GenleĢme kabından, sıcak suyu
alan pompa veya pompa grubu sisteme su basmaktadır.
Kazanlar, ilk devreye alındığında içlerinde çok düĢük sıcaklıkta su bulunur; duman borusu iç yüzeyleri
yoğuĢmayla, dolayısı ile korozyonla karĢı karĢıya kalır. Kazan ilk devreye alınırken, bu yoğuĢma
süresini minimuma indirmek çok önemlidir. Çok büyük kapasitedeki bir sistemde tonlarca su olacaktır.
Oysa kazan veya kazanların su hacmi, bu değerin çok altındadır. Prensip olarak ilk önce, kazan ile
etrafındaki bir kısım boru ve armatür içerisindeki suyun sıcaklığı belirli bir değerin üzerine çıkartılır;
daha sonra yavaĢ yavaĢ sistemdeki suyun sıcaklığı yükseltilir. Ġlk devreye alım esnasında, 2 nolu
motorlu vana (oransal) açık; 1 nolu motorlu vana (oransal) kapalıdır. Sistem çalıĢma rejimine
girdikçe; sistemdeki su, 2 nolu vana kısılarak (sıcaklık belirlenen değerin altına düĢmeyecek Ģekilde)
kazana belirli oranda yönlendirilerek ısıtılır. Kazandaki su hacminin, sistemdeki suyun hacminin onda
biri olduğunu düĢünelim; kazanın ilk devreye alma esnasında içerisindeki su miktarı kadar suyu ısıttığı
bu metot sayesinde, kazanın düĢük dönüĢ suyu ile çalıĢma süresi, 1/10 oranında azalmıĢ olacaktır.
Bazı sistem tasarımcıları veya kazan üreticileri, Ģönt pompa adı verilen, sadece kazandaki ilk çalıĢma
ve yoğuĢma riskini ayarlayan pompa kullanımını önermektedirler. Bu Ģönt pompalar, tek veya çift
pompalı sistemde uygulanmaktadır. 1 nolu kontrol vanası, sistemdeki gidiĢ suyu sıcaklığını istenilen
değerde tutmaya yaramaktadır.
PR
Y.S.A
Motorlu Vana

3

Boşaltma

Emniyet
Vanası
Tasviyeli Su

Genleşme Tankı

A.S.A

P1 C1 PR

A
B

A

1

Besi Deposu

Buhar Kazanı

B
Y.S.A:Yüksek Seviye Alarmı
A.S.A:Alçak Seviye Alarmı
PR: Presostat
C1:Termometre
P1:Manometre

Sirkülasyon
Kontrol Vanası

2

ġekil 7.Tek Pompa Grubu ve Ayrı Bir Buhar Haznesi Olan Sistem
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3.3.2. Çift Pompa Grubu Olan Bağlantı
Pompa basma yüksekliğinin çok fazla olduğu sistemlerde, çift pompa devresi ilk akla gelen çözümdür;
pompalar seri olarak çalıĢacaktır. Yine farklı zonlarda, farklı basma yüksekliği bulunan ve zonlama
gereken tüm sistemlerde, çift grup pompa kullanılmaktadır. Bu ikili pompa uygulaması da, sistemin
basınçlandırılıĢına bağlı olarak farklılık gösterecektir. Buharlı basınçlandırmayı iki grup pompa ile
yapmak daha sağlıklı olabilir (ġekil 8.) Ġlk gruptaki pompalar; kazan, kazan boruları ve kollektör
devresine kadar olan basınç kayıplarını karĢılar ve suyun dağıtım kollektörüne kadar iletilmesini
sağlarlar. Ġkinci grup pompalar, suyun merkezî sistemde sirkülâsyonunu sağlar.
Kazan sirkülasyon pompalarının emiĢine genleĢme kabından sürekli bir miktar su emmek, pompadaki
kavitasyon riskini azaltacaktır. Ancak bu suyun sürekli emilebilmesi için, toplam kazan sirkülasyon
pompaları debilerinin, sistem sirkülasyon pompalarının emdiği toplam debiden bir miktar fazla olması
gerekir. Yani, QA  (QB + QC) olması gerekir. Ġlk devreye alma anında kazan sirkülasyon pompaları,
sadece kazandaki suyu sirküle ettirerek, kazan su sıcaklığını istenilen değere çıkartmaktadır. Bu
esnada kazan sirkülasyon pompalarının emdiği suyun tamamı denge borusundan geçmekte ve kısa
yoldan kazana dönmektedir. Bu esnada ikincil devre pompaları tamamen kapalı olabilir veya 2 ve 3
nolu üç yollu vanalar, besleme kollektöründen su almadan, dönüĢ hattından beslenebilir. Su, kazanda
yoğuĢma bölgesi dıĢında bir sıcaklığa ulaĢtığında üç yollu vanalar oransal olarak açılmaya
baĢlamaktadır. Kazanda su sıcaklığı düĢürülmeden sistemdeki suyun tamamı ısıtılmakta ve ısıtma
sistemleri beslenmektedir. Üç yollu vanalar ile her bağımsız zondaki gidiĢ suyu sıcaklığı
ayarlanmaktadır. “1” nolu motorlu vana, zon pompalarına giden suyun sıcaklığını dıĢ hava sıcaklığına
bağlı olarak düĢürmekte kullanılmaktadır.
PSA
Y.S.G

Genleşme Tankı

Ü.S.A
A.S.A

A.S.G

4

Boşaltma

A

QA

2
PC

TC
PSA

Denge borusu

Emniyet
Vanası

Sistem
Sirkülasyon
Pompaları

Tasviyeli Su

Besi Deposu

B

QB

3
A

QC
Buhar Kazanı

Y.S.G:Yüksek Seviye Göstergesi
A.S.G:Alçak Seviye Göstergesi
Ü.S.A:Üst Seviye Alarmı
A.S.A:Alt Seviye Alarmı
Kazan
PSA: Presostat
Sirkülasyon
TC:Termometre
PC:Manometre
Pompaları

Buhar Kazanı

B

1

ġekil 8. Çift Pompa Grubu ve Ayrı Bir Buhar Haznesi Olan Sistem
Sistem sirkülasyon pompaları, saha istasyonlarından gelecek isteğe göre, su sıcaklığını ve debiyi
değiĢtirirler. Sıcaklık üç yollu vana ile; su debisi ise pompa debisi değiĢtirilerek sağlanır. GeniĢ bir
sahaya su sirküle etmek ciddi pompalama masrafı getireceği için, frekans kontrol cihazı ile
pompalarında debisini değiĢtirmek çok önemlidir. Yani sabit debili sistem yerine değiĢken debili sistem
kurmak, iĢletme ekonomisine katkıda bulunacaktır.

Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumu Bildirisi

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

____________________ 2802 _______

3.4. Buhar ile Basınçlandırma Sisteminde GenleĢme Kabı
GenleĢme kaplarındaki buhar, daha önce bahsettiğimiz gibi kızgın su kazanından elde edilebilir (ġekil
9a.). Bunun yanında bazı sistemlerde, buhar baĢka bir buhar hattından veya küçük bir buhar
jeneratöründen (ġekil 9b.) sağlanıyor olabilir. Ġlave buhar sağlamak için, elektrikli ısıtıcının genleĢme
kabını üst kısmına yerleĢtirilmesi, az kullanılan bir baĢka metottur.(ġekil 9.).
Buhar
Dağıtım
Hattı
Emniyet Ventili

Basınç düşürücü
vana

Hava
Atıcı

PSA
Y.S.G

Genleşme Tankı

A.S.G

Seperatör

Genleşme Tankı

Y.S.G
A.S.G

Kondenstop

Boşaltma

Boşaltma
Kazandan Sisteme

Kazandan

(Herhangi bir buhar kaynağından
buhar alarak basınçladırma)

(Kendi ürettiği buhar ile basınçladırma)

Şekil-a

PSA
Y.S.G

Sisteme

Genleşme Tankı

Elektrikli
Isıtıcı

Şekil-b

A.S.G

Boşaltma
Kazandan

Sisteme

(Elektrik enerjisi kullanarak buhar
üretimi ve basınçlandırma)

Şekil-c

ġekil 9. GenleĢme Kaplarında Buhar ile Basınçlandırma
3.4.1. Buhar Ġle Basınçlandırma Sisteminde GenleĢme Kabı Boyutu
GenleĢme kabı boyutunu belirleyen en önemli iki parametreden birisi, genleĢen su miktarıdır. Diğer
önemli parametre ise, ısıtma iĢlemi sonucu suyun sıcaklığında oluĢan farktır. Kızgın su ile ilgili
sistemlerde, suyun ilk soğuk hâlinden (ortam sıcaklığı) istenilen sıcaklığa kadar ısıtılması dikkate
alındığında, genleĢen su miktarı fazla olacaktır. Örneğin; 150°С maksimum su sıcaklığı, 15°С ortam
o
sıcaklığı için; sıcaklık farkı 135 C olacağından, ilk ısıtmada genleĢen su miktarı çok fazladır. Genel
olarak bu değer genleĢme kabı hesabında dikkate alınmaz ve ilk iĢletmeye alındığında genleĢen su,
besleme tankına manuel olarak alınır.
Esas genleĢme boyutunu belirleyen parametre, gidiĢ ve dönüĢ suyu arasındaki sıcaklık farkıdır (15090°С gibi). Sistemdeki toplam su debisine ve çalıĢma sıcaklıklarına bağlı olarak, genleĢen su miktarı
bulunur. Bu parametreler dikkate alınarak aĢağıda görüldüğü gibi genleĢme tankı hacmi belirlenir
(ġekil 10.).
GenleĢme Tank Hacmi = VgenleĢme+Vbuhar +V rezerv

(4)
3

VgenleĢme: Bahsi geçen sıcaklık aralığında ve debideki suda olan hacimsel artıĢ [m ]
V rezerv : Bu rezerv hacim genellikle genleĢen suyun %40-45‟dir
Vbuhar : Buhar hacmi VgenleĢmeve Vrezerv hacimlerinin toplamının %20-25‟i kadardır.
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PSA
Y.S.G

Genleşme Tankı

Vrezerv
Vgenleşme
Vmin

A.S.G

Boşaltma
Kazandan Sisteme

ġekil 10. GenleĢme Kabı Hacminin Boyutlandırılması
Buhar ile basınçlandırmada genleĢme kabı, tüm ısı üreticilerinden gelen buharı tahliye edebilecek
kapasitede emniyet vanaları ile donatılmalıdır.

4. MEKANĠK OLARAK BASINÇLANDIRILAN (ASAL BĠR GAZ KULLANARAK) SĠSTEMLER
En yaygın sistemdir. Asal bir gaz (örneğin azot) tarafından sistem basınçlandırılır. GenleĢme kabı,
dönüĢ kollektörüne bağlıdır ve asal gaz bu tankta bir yastık oluĢturmaktadır. Bu sistemde besleme elle
yapılmaktadır. Otomatik olarak yapılması tavsiye edilmez; bu sistemi çalıĢtıran teknik elemanın belirli
zaman dilimlerinde yapacağı düzenli kontrollere göre, sisteme su beslemesi yapılır. Sistemin herhangi
bir bölgesinde buhar oluĢmasına hiçbir Ģekilde müsaade edilmez. Sisteme, sıcaklığa bağlı olan doyma
basıncının üzerinde bir değerde basınç uygulanır ve sistem emniyeti sağlanmıĢ olur.

4.1. Tek Pompa Grubu Olan Sistemler
Pompa basma yüksekliğinin çok fazla olmadığı küçük sistemlerde, bir set pompa kullanılmaktadır.
Hem kazan hem de sistemdeki suyun dolaĢımı, tek bir pompa grubu ile (ġekil 11.) sağlanmaktadır. Bu
pompa veya pompa grubunun dönüĢ ya da gidiĢ hattında olması, sistemin basınçlandırma Ģekline
bağlıdır. ġekil 11.‟deki mekanik basınçlandırmalı bir sistemde, tek pompa grubu olan bağlantı
görülmektedir. Sıcaklık kontrol vanaları ile; kazan giriĢ suyu ya da sıcaklığı ve sistem gidiĢ suyu
sıcaklığı ayarlanabilmektedir.
Sisteme

A

2

Emniyet
Vanası
PC TC PSA

1

Tasviyeli Su

A
Besi Deposu

Genleşme
Tankı

B

B
Sistemden

ġekil 11. Bir Mekanik Basınçlandırma Sistem ġeması
Ġlk devreye alma esnasında kazanı korumak için; bu sistemde 1 nolu iki yollu motorlu vana (oransal)
kapalı, 2 nolu motorlu vana (oransal) açık kalmaktadır. Bu devreye alma aĢamasında, kazanda düĢük
dönüĢ suyu sıcaklığının yol açacağı yoğuĢmalar önlenmiĢ olacaktır. Kazanda, dönüĢ suyu sıcaklığı
belirli değerin üzerine çıktıktan sonra, 2 nolu vana yavaĢ yavaĢ kapanarak genleĢme kabından gelen
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sıcak suyun, sisteme girmesine müsaade edilecektir. 1 nolu motorlu vana, sisteme giden su sıcaklığını
ayarlamada kullanılmaktadır.

4.2. Çift Pompa Grubu Olan Sistemler
ġekil 12.‟de, 1 ve 2 nolu üç yollu motorlu vanaların (oransal) her bağımsız zon için istenilen gidiĢ suyu
sıcaklığını ayarladıkları görülmektedir. Ġlk devreye alma prosedürü, buhardaki iki pompa grubu olan
sistemin aynısıdır. Ġki devreden oluĢan bu sistemde; birinci devrede, kazandaki su istenilen sıcaklığa
gelene kadar denge borusundan geçmekte ve kazana dönmektedir. Bu esnada zon pompaları kapalı
bekliyor olabilir veya üç yollu vana kazan devresinden su emmeyip dönüĢ hattından beslenebilir.
Kazandaki su istenilen sıcaklığa eriĢtikten sonra, üç yollu vanalar birincil devreden (primer) su almaya
baĢlar. Bu esnada üç yollu vanalar yavaĢ yavaĢ by-pass hattını kapatacak ve dönüĢ hattından su
almayacaktır. Kazan pompalarının debisi (buhar sisteminde olduğu gibi), denge borusu hattındaki debi
ve sisteme su veren devreye aktarılan debinin toplamına eĢit veya toplamından bir miktar büyük olmak
zorundadır (QA  QB+QC).
QB

2

1

Emniyet
Vanası

Denge borusu

PC TC PSA

Tasviyeli Su

Besi Deposu

A

PC

PC

TC

TC

Azot Tüpleri

QC

Isıtma
Yükü
I.ZON

QB

P1

QA

A

Isıtma
Yükü
II.ZON

Genleşme
Tankı

ġekil 12. Çift Pompa Grubu Bulunan Mekanik BasınçlandırılmıĢ Sistem ġeması
4.3. Azot Gazı ile Basınçlandırma ve Merkezî Kazan Dairesi Bağlantıları
Bazı sistemlerde besleme tankına alınan soğuk ve tasfiyeli su, ön ısıtma yapılarak sisteme basılır
(ġekil 11.-12.). Çoğu büyük sistemde ise ġekil 13.‟de Ģematik olarak gösterildiği gibi, besleme tankı
da (flaĢ buhar oluĢumunu önlemek için) azot gazı ile belirli miktarda basınç altında tutulmaktadır.
Basınçlandırmada kullanılan gaz, gaz tüpünün üst kısmından alınır ve genleĢme kabı ile besi tankının
üst kısmına birer basınç düĢürme (ayar) vanasıyla bağlanır. Azot gazı üzerindeki 1 nolu motorlu vana,
ana genleĢme tankına azot giriĢini; 2 nolu motorlu vana da besleme tankına azot giriĢini ayarlar.
ġekil13.’de görüleceği gibi; 1 nolu vana, genleĢme kabına giden azot gazı basıncını belirli bir değerde
(Örneğin 11bar) tutmaktadır. 2 nolu selenoid vana ise, besi suyu tankındaki basıncı, atmosfer
basıncının bir miktar üzerinde tutmaktadır; genellikle gaz basıncı tank içerisinde 0,4 bar (gösterge)
civarındadır. 3 nolu motorlu vana ise, tankta herhangi bir nedenle gaz basıncı maksimum set değerini
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geçtiği anda açılmakta ve basıncın düĢmesini sağlamaktadır. Ancak bu üst basınç sınırı aĢılmadan
önce, suyun fazla kısmının besi tankına alınması gerekir; bu iĢlem 4 nolu motorlu vana vasıtası ile
yapılır. Yani öncelik su tahliyesidir, azot gazını boĢ yere tahliye etmek son çare olmalıdır. 5 ve 6 nolu
üç yollu motorlu vanalar, sisteme giden su sıcaklığını ayarlamada kullanılır.
Kazan pompaları, kazanlardaki su sıcaklığı istenilen değere eriĢene kadar, suyu zonlara göndermez.
Su denge borusundan geri emilmektedir, kazandaki su sıcaklığı belirli bir değere çıkana kadar bu
iĢlem devam eder. Kazandaki su sıcaklığı, yoğuĢma oluĢturmayacak değere eriĢtiğinde; zonlardaki üç
yollu vanalar, birincil devreden su emmeye baĢlayacaklardır. Özellikle genleĢme kabı içerisindeki su
sıcaklığı çok önemlidir. Normalde, tank içerisindeki suyun soğuk kalması ve ısınmaması, basınç ve
diğer buharlaĢma etkileri anlamında önemlidir. Süreklilik arz eden büyük sistemlerde bu tank soğuk
kalır ve bir miktar su giriĢi veya çıkıĢı olabilir. Tankın sürekli soğuk kalması, bakteri ve dolayısıyla
korozyon riskini akla getirir. Ancak tankta, sıcak suyun yol açacağı problemler çok daha büyük olabilir.
Asal bir gaz ile basınçlandırılması ve tankların boyutlandırılması aĢağıdaki Ģekilde yapılabilir.
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1
TC

Genleşme
Tankı

Besi Suyu
Tankı
Su Tasviye
Cihazı

Şebekeden

PC

Emniyet Vanası
Örneğin; 12 bar

Azot Tüpleri (2 x 2)

PC

TC

TC

PC
PC

TC

PC

TC

PC

TC

Örneğin; 0,4 bar

Düşük Basınç
Regülatörü

2

P1

Taşma

A B

4

PC

Örneğin; 11 bar

P1

P1

Y.S.A

A.S.A

3

Dozaj
Pompası

A

5

TC

PC

6

TC

PC

TC

Y.S.A:Yüksek Seviye Alarmı
A.S.A:Alçak Seviye Alarmı

PC

B
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ġekil 13. Azot Gazı ile Basınçlandırma ve Merkezî Kazan Dairesine Bağlantısı
4.3.1. Mekanik Olarak Basınçlandırılan Sistemde GenleĢen Su Miktarının Ve Maksimum ÇalıĢma
Basıncının Tespiti
Kızgın sulu sistemlerdeki asıl genleĢme, sisteme dıĢarıdan beslenen suyun sıcaklığı ile kazandan
çıkan kızgın suyun sıcaklığı arasındaki farktan kaynaklanmaktadır. Örneğin, 100-150°C‟de çalıĢacak
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olan bir sistemde, ilk ısıtma yapılmadan önce 5-20°C aralığında bir sıcaklığa sahip olan su 150°C‟ye
kadar ısınacaktır. Bu ısıtma iĢlemi sonucunda sistemdeki su genleĢecektir. Bu genleĢmeyi karĢılamak
için kullanılacak olan tank da çok büyük olacaktır. Sistem çalıĢmaya baĢlayıp rejime girdikten sonra,
genleĢme sadece dönüĢ suyunda gerçekleĢecektir. Yani, sistem rejime girdikten sonra genleĢme,
hem sistemdeki su miktarının yarısı kadarında hem de 20-150°C aralığı yerine 100-150°C aralığında
olacaktır. Bu nedenle tank kapasitesi hesaplanırken, genleĢme yüzdesinin yarısı kullanılır ve
genleĢme 100-150°C aralığında olacakmıĢ gibi hesaplanır. Böylece uygulamada kullanılacak olan
kapalı genleĢme tankı, sistemin rejime girmiĢ haldeki genleĢmeleri karĢılayacak Ģekilde seçilmiĢ olur.
Ġlk devreye alma esnasında sistemde oluĢacak olan ekstra genleĢmeler, elle atmosfere açık olan besi
tankına atılır ve böylece basınç dengelenmiĢ olur. Gerek duyulduğunda bu besi tankından sisteme
geri besleme yapılabilir.
Sistemde genleşecek su hacmi (∆V): Sistemdeki sıcaklık artıĢı sonucu genleĢecek suyun miktarını
hesaplamak için, tesisattaki su hacmini (VA), belli sıcaklıklara göre farklılık gösteren genleĢme
katsayısı (n) ile çarparak bulabiliriz. Tablo 2.‟de hem normal suyun hem de antifrizli suyun genleĢme
faktörleri verilmiĢtir:
Tablo 2. Antifriz Kullanım Yüzdesine Bağlı Olarak Suyun GenleĢme Katsayıları (n)
Sıcaklık
o
C
10
20
30
40
50
60
70
80
85
90
95
100
105
107
110
120
130

Antifrizsiz
sade su
0,0004
0,0018
0,0044
0,0079
0,0121
0,0171
0,0228
0,0290
0,0321
0,0359
0,0396
0,0435
0,0474
0,0491
0,0515
0,0603
0,0697

%10
Antifrizli
0,0032
0,0050
0,0076
0,0111
0,0153
0,0203
0,0260
0,0322
0,0357
0,0391
0,0429
0,0467
0,0507
0,0523
0,0547
0,0635
0,0729

%20
Antifrizli
0,0064
0,0082
0,0108
0,0143
0,0185
0,0235
0,0292
0,0354
0,0389
0,0423
0,0461
0,0499
0,0533
0,0555
0,0579
0,0667
0,0761

%30
Antifrizli
0,0096
0,0114
0,0140
0,0175
0,0217
0,0267
0,0324
0,0386
0,0421
0,0455
0,0493
0,0531
0,0571
0,0587
0,0611
0,0699
0,0793

%40
Antifrizli
0,0128
0,0146
0,0172
0,0207
0,0249
0,0299
0,0356
0,0418
0,0453
0,0487
0,0525
0,0563
0,0601
0,0619
0,0643
0,0731
0,0825

%50
Antifrizli
0,0160
0,0178
0,0204
0,0239
0,0281
0,0331
0,0388
0,0450
0,0485
0,0519
0,0557
0,0595
0,0635
0,0651
0,0675
0,0763
0,0857

V  V A . n

(5)

n  n2  n1

(6)
o

Tablo 2.‟de bulunan sıcaklık değeri 130 C nin üzerindeki sıcaklıkları içermediği durumlarda Tablo 3.
kullanılarak gerekli genleĢme faktörü hesaplanabilir. Örneğin dönüĢ suyunun 100°C‟de olduğunu ve
genleĢme faktörünü öğrenmek istediğimiz sıcaklığın 150°C olduğunu kabul edelim. 150°C için
genleĢme faktörünü (n) hesaplayacak olursak;

V' V'  1
n   2 ' 1 .
 V  2
 1 

(7)
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eĢitliğini kullanabiliriz. Burada V1' , 100°C sıcaklıktaki suyun özgül hacmi; V2' ise 150°C sıcaklıktaki
suyun özgül hacmi olmak üzere tablodan bu değerler bulunur ve yukarıdaki eĢitlikte yerlerine
konularak aĢağıdaki gibi;
 1,0906  1,0435  1
n
 .  0 ,023 değerini bulabiliriz.
1,0435

 2

(8)

Tablo 3. Belirli Sıcaklıklardaki Suyun Özgül Ağırlığı ve Hacmi
Sıcaklık
t(°C
)
0

Özgül
Ağırlık

Hacim

Sıcaklık

T(K)

kg/m

3

m /ton

273

999,8

1,0002

t(°C
)
75

2

275

999,9

1,0001

4

277

1000,0

6

279

8

281

10

3

Özgül
Ağırlık

Hacim

T(K)

kg/m

3

m /ton

3

348

974,9

1,0258

80

353

971,8

1,0290

1,0000

85

358

968,7

1,0323

999,9

1,0001

90

363

965,3

1,0359

999,8

1,0002

95

368

961,9

1,0396

283

999,6

1,0004

100

373

958,3

1,0435

12

285

999,4

1,0006

110

383

951,0

1,0515

14

287

999,2

1,0008

120

393

943,1

1,0603

16

289

998,8

1,0012

130

403

934,8

1,0697

18

291

998,5

1,0015

140

413

926,1

1,0798

20

293

998,2

1,0018

150

423

916,9

1,0906

22

295

997,7

1,0023

160

433

907,4

1,1021

24

297

997,2

1,0028

170

443

897,3

1,1144

26

299

996,7

1,0033

180

453

886,9

1,1275

28

301

996,1

1,0039

190

463

876,0

1,1415

30

303

995,6

1,0044

200

473

864,7

1,1565

32

305

994,9

1,0051

210

483

852,8

1,1726

34

307

994,2

1,0058

220

493

840,3

1,1900

36

309

993,5

1,0065

230

503

827,3

1,2088

38

311

992,9

1,0072

240

513

813,6

1,2291

40

313

992,2

1,0079

250

523

799,2

1,2512

42

315

991,4

1,0087

260

533

784,0

1,2755

44

317

990,6

1,0095

270

543

767,9

1,3023

46

319

989,8

1,0103

280

553

750,7

1,3321

48

321

988,9

1,0112

290

563

732,3

1,3655

50

323

988,0

1,0121

300

573

712,5

1,4036

55

328

985,7

1,0145

320

593

667,1

1,4990

60

333

983,2

1,0171

340

613

609,4

1,6410

65

338

980,5

1,0199

360

633

524,4

1,9070

70

343

977,7

1,0228

374

647

358,4

2,7900

ÇalıĢma rejmi ve özellikleri belli olan bir sistemde maksimum çalıĢma basıncını belirlemek gerekir bu
konuda aĢağıda bir örnek verilmiĢtir.
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Örnek:
ġekil 14.‟deki sistemin 100-140°C sıcaklık aralığında çalıĢtığını düĢünelim. Buna göre verilen formül
ve tablodan faydalanırsak, suyun genleĢme faktörü aĢağıdaki gibi olacaktır:

V' V'  1
n   2 ' 1  . n   1,0798  1,0435  . 1  0 ,017
 V  2
1,0435

 2
 1 

(9)

Sistemimizdeki toplam su hacminin 120m³ olduğunu kabul ederek sistemde genleĢecek su miktarını
hesaplayacak olursak,
Vgenleşme  VA . n

(10)

Vgenleşme  120 m3 .0,017  2,04 m3

(11)

sonucu bulunur. Sistemdeki toplam su hacmini kullanmamıza rağmen genleĢme faktörünün yarısını
aldığımız için, sadece dönüĢ hattındaki genleĢme miktarını bulmuĢ olduk.
ġimdi genleĢme tankının çalıĢacağı minimum ve maksimum çalıĢma basınçlarını belirleyelim.
Minimum çalıĢma basıncı temel olarak; sistemin çalıĢma sıcaklığındaki suyun doymuĢ buhar
basıncından, statik yükseklikten ve emniyet payından oluĢur. Sistem çalıĢmasında % ±1‟lik bir tolerans
kabulü ile sıcaklık 141,4-138,6°C arasında dalgalanacaktır. Burada maksimum normal sıcaklığımız
142°C olacaktır; ancak buna anlık değiĢimlerin kompanse edilmesi için yaklaĢık 3°C‟lik bir arttırmayla
maksimum sıcaklığı 145°C kabul edelim. Sistem çalıĢırken kazanın devreye girip çıkmalardaki
gecikmelerini de göz önünde bulundurmak için ±3°C‟lik bir tolerans ile en yüksek sıcaklığı 148°C kabul
ederiz. Bu sıcaklıktaki doymuĢ buhar basıncı 3,5 bar‟dır.
Sistemde dolaĢan suyun, genleĢme kabından maksimum 15 metre yukarıda bir devrede dolaĢtığını
varsayalım. Bu yükseklik bize 1,5 bar‟lık ek bir basınç getirecek ve bununla birlikte basınçlandırma
sistemi tarafından sağlanması gereken minimum değer, yani minimum sistem basıncı 5 bar olacaktır.
Pompayla basınçlandırılan bu sistemde; pompa ve boĢaltma valfinin 1,4 bar gibi bir aralıkta
çalıĢacağını düĢünüp, pompanın 0,15 bar‟lık bir gecikme ile devreden çıkacağını ve basınç
sensörünün de yaklaĢık 0,2 bar‟lık bir toleransa sahip olduğunu kabul edersek, sistemimizin
maksimum basıncı 6,75 bar olacaktır.
Sistem
3,5 bar

Genleşme
Tankı

Geometrik
Yükseklik
1,5 bar

Emniyet
Valfi
Pompa
Grubu
0,15 bar

1,4 bar

Basınç
Sensörü
0,2 bar

ġekil 14. GenleĢme Kabı Üst Basıncına Etki Eden Bazı Faktörler
Sistem iĢletmeye girdiği zaman, pompanın sistem üzerinde oluĢturacağı basıncı da göz önünde
bulundurmak gerekir ve bunun için de kazan seçimi yaparken, kazanın maksimum basıncı sistem
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minimum basıncının yaklaĢık %50 fazlası olarak seçilmelidir. Yani bu durumda bizim kazan
basıncımız 7,5 bar olacaktır.
4.3.2. Asal Gaz Ġle Basınçlandırılan Kızgın Su Sistemlerinde Tankın Boyutlandırılması
Son olarak tank hacmini hesaplamak için, aĢağıdaki Ģekilden faydalanabiliriz:

Gaz Girişi

Gaz Tahliye Hattı

V2

Genleşme Kabı

Vrezerv
Vgenleşme
Sisteme

Acil Su Tahliyesi
Vmin

ġekil 15. Kızgın Sulu Sistemde GenleĢme Tankı
Suyun genleĢme iĢleminde sıkıĢan veya genleĢen azot gazı için Boyle-Mariotte kanununu
uygulayacak olursak; gazların hacim ve basınçları arasındaki iliĢkiye bağlı olarak aĢağıdaki eĢitlik
yazılabilir:
Vrezerv.Pü = V2 .Palt → V2 = Vrezerv + VgenleĢme

(12)

Bu iki ifadeden ilki, ikincisinde yerine konulursa aĢağıdaki eĢitlik elde edilir:
Vrezerv .Pü = (Vrezerv+VgenleĢme) . Palt
Vrezerv.Pü = Vrezerv .Palt + VgenleĢme .Palt
Vrezerv . (Pü-Palt) = VgenleĢme .Palt
Vrezerv = VgenleĢme.Palt/ (Pü-Palt)

(13)

Bu eĢitlikte de önceden bulmuĢ olduğumuz değerleri yerlerine koyarak gerekli olan tank hacmini
hesaplayabiliriz.
Vrezerv  ( 2 ,04 ) .5 /( 6 ,75  5 )  5 ,83 m3
V2  5 ,83  2 ,04  7 ,87 m 3

Bu sonuçdan hareketle yatık bir tank kullanılması durumunda depo boyutu:
Yatık tanklarda Vminimum hacmi toplam hacmin yaklaĢık olarak 1/3‟ü kadardır; dolayısıyla V2 hacminin
yarısına eĢittir.
Vm inim um  7,87/2  3,94 m 3

Vtoplam  V2  Vminimum  7,87  3,94  11,81 m3
Dikey bir tank kullanılması durumunda depo boyutu:
Eğer bir dikey tank kullanılacaksa, yatık tanktaki gibi aynı hesaplama yolunu takip edip sadece V 3
hacmini toplam hacmin 1/5‟i kadar alınması gerekir. Bunun içinse V2 hacmi 4‟e bölünür. Buna göre
dikey tank hacmi;
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Vm inim um  7,87/4  1,97 m3

Vtoplam  V2  Vminimum  7,87  1,97  9,84 m3 olarak bulunur.
GenleĢme tanklarının kapasite seçimi yapılırken, tank boyutları ve tankların montaj koĢulları göz
önünde bulundurulmalıdır. Genellikle dik tanklar yataylara göre daha çok tercih edilir ve daha iyi
kontrol özelliklerine sahiptir. Çünkü dik tanklarda birim hacimdeki seviye değiĢimi, yatay tipteki
tanklara göre daha büyüktür, bu nedenle daha gözle görülür seviye kontrolüne olanak tanır. Bunun
dıĢında su ile temas eden yüzey daha az olduğundan, azotun suda çözülme miktarı da azalmaktadır.
Kızgın sulu sistemlerde basınçlandırma amacı ile kesinlikle asal gazlar (örneğin azot) kullanılmalıdır;
çünkü asal gazlar yerine hava kullanılan sistemlerde korozyon kaçınılmazdır.
Tank kapasiteleri arttıkça sırasıyla yatık tanklar, pompa kontrollü tanklar ve kompresörlü tanklar
kullanılmaktadır.
4.4. Pompa Kontrollü Kapalı GenleĢme Depoları Ġle Basınçlandırma
Bu sistemin kızgın suya uygulanabilmesi için tankların yine bir asal gaz ile atmosfer basıncının biraz
üzerinde kalacak Ģekilde (0,4 bar yeterlidir) basınçlandırılması gerekir. Kaynar su söz konusu
olduğundan atmosfere açık olan tank kullanılması olanaksızdır, derhal flaĢ buhar oluĢur. Pompalı
sistem, basıncı sabit tutmak ve genleĢmeleri almak anlamında çok uygun bir sistem gibi görünmekle
birlikte, sudaki en küçük hacim değiĢikliğinde veya dalgalanmada, pompa devreye girip çıkacaktır.
Yani pompanın arızalanma ihtimali arttıracaktır. Bu durumda, küçük dalgalanmaları alacak bir
genleĢme tankı ilave etmek gerekecektir. Çok yaygın kullanıma sahip değildir, genellikle büyük
tesislerde kullanımı söz konusudur.
4.5. Membranlı DeğiĢken Basınçlı Veya Sabit Basınçlı (Kompresör Kontrollü) Kapalı GenleĢme
Depoları Ġle Basınçlandırma
Genel olarak çok küçük olmayan, merkezî olarak kurulmuĢ, yüksek sıcaklık gerektiren sistemlerde,
membranlı tankların kullanılması tavsiye edilmez. Kaynar sulu sistemlerde, eğer membranlı kapalı
genleĢme tankı kullanılıyorsa, suyun tanka girmeden önce 100°C‟nin altına düĢürülmesi genleĢme
tankının ömrü bakımından doğru olacaktır. Çünkü tank içerisindeki gaz ile suyu birbirinden ayıran
membran malzemesi, bu sıcaklığın üzerinde zarar görmektedir. Bunun için genleĢme tankından
hemen önce, aĢağıdaki ġekil 16.‟da görüldüğü gibi bir soğutma tankı kullanılır.
YÜK

KIZGIN SU
KAZANI

SOĞUTMA
TANKI

KOMPRESÖRLÜ
GENLEŞME
TANKI

ġekil 16. Kızgın Sulu Sistemde GenleĢme Tankı Bağlantısı
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Sistemden dönen su, soğutma tankında soğutulup kapalı genleĢme deposuna girdiği zaman çalıĢma
sistemi sıcak sulu sistemlerle aynı olmaktadır. Sistem rejime girmeden önce ortam sıcaklığında
bulunan soğutma tankının içerisindeki su da ortam sıcaklığında olacaktır. Böylece ortam sıcaklığındaki
su ile kızgın su karıĢacak, karıĢım sonrası su sıcaklığı istediğimiz değerlere düĢecektir.
Membranlı genleĢme tanklarının montajı için çok büyük alan gereksinimi olacaktır. Çok küçük ölçekli
ve yüksek sıcaklık kullanılmayan sistemlerde ekonomik olabilir. GenleĢme kabında kullanılan
membranın, yüksek sıcaklığa dayanımı ve genleĢme kabındaki değiĢken basıncın çok iyi
hesaplanması gerekir. Sistemdeki basıncın, hiçbir noktada suya ait buharlaĢma basıncının altına
düĢürülmemesi gerekir. Membranlı tanklardaki basınç salınımı, bu anlamda dikkatle hesaplanmalıdır.
Yine sabit basınç istendiği takdirde ve sistem çok büyük ise, kompresör kontrollü sistem kurulabilir;
ancak membranın yine yüksek sıcaklıktan korunması gerekir. Hava ile basınçlandırılan sistemler,
havadan kaynaklanan korozyon riski yüzünden tamamen uygulamadan kalkmıĢtır.
En yaygın uygulanan metot, asal bir gaz ile basınçlandırılan sistem kurulumudur. Sistemin devreye
alınmasında ve sıcaklık kontrolündeki kolaylık, dur-kalka müsait olması gibi özellikler bu sistemi öne
çıkartmaktadır.

SONUÇ
GenleĢme kabı kapalı ısıtma sistemleri için hayati önem taĢımaktadır. Doğru bir sistem basıncının
ayarı, ancak sistemde genleĢen su miktarının doğru hesabı ve bu hesap sonucunda kurulacak
sisteme bağlıdır. Özellikle kızgın sulu ısıtma sistemlerinde genleĢen su miktarının çok fazla olduğunu
gördük. Ayrıca kızgın su sistemlerinin, sürekli belirli bir basınç altında tutulmalarının zorunlu olması ve
basın altında tutmanın zorluğu, sistem basıncının ve genleĢme sistemlerinin ne denli önemli olduğunu
göstermektedir. Sıcak sulu ısıtma sistemlerinde, suyun ısı alması sonucu genleĢmesi neticesinde su
hacmindeki artıĢ, dikkate alınmadan bir sistem kurulamayacağını görmüĢ olduk.
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ÖZET
Kurulan ısıtma ve soğutma devrelerindeki akis dengesizlikleri (hidronik dengesizlik), bu devrelere bağlı
iç ünitelerin ısıtma ve soğutma verimlerini olumsuz yönde etkileyecektir. Verim değiĢikliğiyle bağlantılı
olarak hizmet verilen mekanların sıcaklık dengesi etkilenecek, dolayısıyla konfor Ģartları bozulacaktır.
Hidronik dengesizliklerden kaynaklanan hatalar ciddi problemlere yol açabilir. Bir devredeki
dengesizlik, diğer devreleri de etkileyecektir. Bu problemlerin sonradan tespit edilip giderilmesi bir
Ģekilde mümkünse de oldukça maliyetlidir. Dolayısıyla dizayn aĢamasında gerekli önlemlerin alınması
gereklidir. Bu calismada hidronik dengesizliğin nedenleri ve bu problemi çözmek için gerekli olan
balanslama yöntemleri anlatılacak, mevcut bir sistemde oluĢan dengesizliğin kaldırılması için
kullanılan vanaların yanlıĢ seçiminin sistemi nasıl etkileyeceği tartıĢılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Balanslama, Hidronik dengesizlik

ABSTRACT
The hydronic imbalance on the heating and cooling circuits adversely affect the heating and cooling
efficiency of terminal units. This efficiency decrease, in effect, shall disturb the zone temperature
balance and the comfort level. Hydronic imbalances may cause serious problems. Imbalance in one
circuit shall affect the other circuits in the common system. Though it is possible to remedy the
imbalance problems in existing systems, the cost is high. The best is to have a sound, proper system
setup during design stage. This study explains the reasons of hydronic imbalance and the balancing
methods to fix it. Also, as a case study, there will be a discussion on how carelessly selected valves
affect the system performance when attempting to solve the hydronic imbalance.
Key Words: Balancing; Hydronic imbalance

1. GĠRĠġ
Sistem pompalarının basmakta olduğu su, pompalara en yakın olan ünitelerden fazla miktarda
geçerken, en uzaktaki ünitelere yeterli su ulaĢmayabilir. Bunun yanında, bir iç üniteden geçen su
sıcaklığının istenilen değerlerde tutulması çok önemlidir. Su debisi ve su sıcaklıkları (gidiĢ ve dönüĢ)
istenilen değerlerde tutulamadığı takdirde konfor bozulacaktır, enerji kaybı artacaktır.
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2. HĠDRONĠK DENGESĠZLĠĞĠN NEDENLERĠ
2.1. Isıtıcı Ünitelerden Fazla Su Geçmesi
En soğuk günde 6 kW ısıtma ihtiyacı olan bir odanın 4 kW ısıtmaya ihtiyaç duyduğu bir dönemde,
odaya hizmet eden radyatörlere giren su debisinin ve sıcaklığının kontrol edilmesi gerekir aksi takdirde
oda aĢırı ısınacaktır. Ġçeride konforsuz kalan kiĢiler pencere açarak kendilerine belki rahat bir ortam
sağlayabilirler. Bu durumda fazladan enerji kaybı söz konusudur. Fazladan pompalanan suya,
harcanan elektrik enerjisi de dikkate alındığında hidronik balanslamanın, enerji kontrolü açısından da
ne denli önemli olduğu görülecektir. Fazla debide dolaĢan su, ses problemi yaratabilir.
2.2. Isıtıcı Ünitelerden Eksik Su Geçmesi
Yeterli debi sağlanamadığı durumda ise, telafisi daha zor problemler söz konusu olacaktır.
Isıtılamayan odalara bir Ģekilde ilave ısıtma yapılmak zorundadır. Yani durum daha ciddi ve çözüm
daha zordur.
ġimdi de yine bu 6 kW‟lık radyatörde 4 kW‟lık bir ısıtma gereksinimi olduğunu ancak bu gereksinimi
karĢılayacak suyun %25 eksik olduğunu düĢünelim ve suyun gidiĢ ve dönüĢ Ģartlarının değiĢmediğini
kabul edelim.


4 kW‟lık ısıtmayı sağlayacak debi ( m1 ):




Q  m1  c  T

(1)

4 (kW )  m  4,18 (kJ / kgK ) 15( K )


m1  0,064(kg/s)‟dir.


Radyatöre giren suyun % 25 eksiği ( m 2 ):


m 2  0,048 (kg/s)‟dir.


Q  0 ,048 ( kg / s ) . 4 ,18( kJ / kgC ) . 15( C )  3 kW
Birim zamanda transfer edilen ısıdaki azalma (4-3=1) 1 kW‟ dır, % 25 eksik ısı aktarımı söz
konusudur. Eğer aynı radyatörde 4 kW ihtiyaç karĢılayacak su debisi yerine %25 fazla su dolaĢmıĢ
olsaydı bu durumda radyatör, yaklaĢık 1 kW fazladan ısı aktarmıĢ olacaktı, radyatör kapasitesi 6 kW
olduğundan bu ısı rahatlıkla içeri yayılacaktı. Bahsi geçen her iki durumda da odada ciddi bir
konforsuzluk yaĢanacaktı.

Soğutma yapan bir cihaz söz konusu olduğunda, boru devresindeki gidiĢ ve dönüĢ suyu sıcaklık
farkının, 5°C civarında olduğu düĢünülür ise soğutmadaki 1°C sıcaklık farkının, enerji aktarımında
%20 ye varan hataya yol açabileceği unutulmamalıdır.
2.3. Isıtıcı Ünitelerde DolaĢan Su Sıcaklığının Kontrolsüzlüğü
Sistemi besleyen su sıcaklığındaki farklılık (dizayn değerine göre) yine konfor bozukluğu ve ısı israfına
yol açacaktır. 85/70°C dizayn edilmiĢ bir sistemde (ΔT=15°C) suyun, 88/71°C Ģartlarında (ΔT=17°C)
ısıtma yaptığını farz edelim ve buna göre 5 kW ısıtma yapması istenen radyatörün bir an için
sistemden gelen bu fazla ısıyı ortama yaydığını düĢünelim. Bu durumda ortama fazladan verilen ısıyı
hesaplayalım.
ΔT=15°C olması durumunda;




0,86. Q
V ( m / h) 
T (C )
0,86.5 ( kW )

15 (C )
3

(2)



V  0 ,286 ( m 3 / h )
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m1  V .
3
3
= 0.23/3600(m /s).1000 (kg/m ) =0,079 kg/s

(3)



Aynı su debisini kullanarak ΔT=17 °C için Q ‟ yu hesaplayalım:


Q  0 ,079 ( kg / s ) . 4 ,18( kJ / kgC ) . 17( C )  5,6 kW
Sonuç olarak 2°C‟lik bir sıcaklık sapması sonucunda %12 (0,6 kW) civarında istenmeyen fazladan bir
ısıtma söz konusu olmaktadır. Bu durumun kontrol edilmeyen birçok radyatör için geçerli olduğunu
düĢünürsek konfor bozukluğunun yanında büyük bir enerji israfı söz konusu olacaktır.

ġekil 1. Eksik Balanslama Sonucu Ünitelerdeki Su Sıcaklıkları Tasarlanan Değerlerlerin DıĢına
Çıkabilir.[9]
2.4. YanlıĢ Ölçüm ve YanlıĢ Otomasyon Sonucu Sistemde Kontrol Bozukluğu
Yazımızın bu kısmına kadar olan bölümlerinde anlatıldığı gibi suyun dağıtım ve toplanması konusu
çok önemlidir. YanlıĢ dizayn edilmiĢ bir sistemde doğru yapılmıĢ bir otomasyon söz konusu olamaz.
Sistemin tasarımında yapılacak büyük hatalar otomasyon veya balanslama ile düzeltilemez. YanlıĢ
dizaynın dıĢında otomasyon sisteminin yanlıĢ kurgusu da konforsuzluk ve enerji kaybı getirecektir.
Diğer bir sorun ise otomasyonda basınç ve sıcaklık sensörlerin yanlıĢ yere montajı ve dolayısı ile
yanlıĢ bilgi aktarımıdır. Örneğin kollektörlerde akıĢın fiilen devam ettiği bir bölüme ġekil 2. deki gibi
sıcaklık sensörü konulması çok önemlidir.
Termometre
doğru yer

Termometre
yanlış yer

Kollektör

ġekil 2. Kollektör Termometre
YerleĢimi
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Herhangi bir parkurdaki su sıcaklığı üç yollu vana veya 2 adet iki yollu vana ile ayarlanır. Sisteme
giden suya üç yollu vana ile dönüĢ suyu karıĢtırılarak su sıcaklığı düĢürülür veya yükseltilir. Kazan
çıkıĢındaki sıcak su sıcaklığı ayarı ise brülörün kontrolü ile yapılır. Su debisinin belirli branĢlara ve
sonunda iç ünitelere istenilen debide dağılımı oldukça zordur ve karmaĢık problemleri içerir.
1. Projelendirme aĢamasında hidronik dengenin doğru kurulmamıĢ olması.
2. Dizayn aĢamasında boru, dirsek ve armatürlerdeki basınç kayıpları belirli kabul ve
yaklaĢımlar dikkate alınarak yapılır. Bu değerlerin gerçekleĢen değerlerden farklı olması
normaldir.
3. Uygulama aĢamasında yapılan güzergah ve yer değiĢiklikleri dikkate alınmadan
tamamlanan sistemlerde, hesaplanan değerler ile gerçekleĢen değerlerin çok farklı olması.
4. Tüm lokal ısıtıcı üniteler, belirli bir hacmin maksimum ısı gereksinimini karĢılayacak Ģekilde
dizayn edilirler, bu nedenle kısmi yüklerde ısıtıcılara su dağılımında ciddi problemler
baĢlamaktadır.
Kontrol cihazlarının yaygınlaĢması, elektronik haberleĢme ve kontrolün hassaslaĢması hidronik
akıĢlardaki problemleri ortadan kaldırmaz. Özellikle iç üniteler üzerine konulan motorlu veya
termostatik kontrol vanaları ısı ihtiyacına göre tamamen açılmakta veya kapanmaktadırlar. Bu esnada
çok küçük debiye sahip olan radyatörden bile en büyük radyatörden geçen debiye yakın su
geçmektedir. Özellikle ilk ısıtma anlarında bu dengesizlik en üst noktaya çıkar, bu fazla debiler
yüzünden bazı ünitelere çok az su gitmeye baĢlayacak ve ısıtma yapamayacaktır. Sırası ile 1 kW,
2,0kW ve 4,2 kW ısıtma gereksinimi olan salonlara gerekli radyatörleri yerleĢtirdiğimizi düĢünelim. Bu
durumda ΔT=20°C için gerekli su debisi
1. 1 kW için,




0 ,86.Q 0 ,86.1( kW )
3
= 0,043m /h = 43 L/h
V

ΔT ( C )
20 ( C )


2. 2 kW için, V  86 L/h


3. 4,2 kW için, V  180,6 L / h
Genellikle bu küçük radyatörlerde aynı çapta kontrol vanası kullanılmaktadır. Ġlk ısıtma esnasında
veya maksimum ısı ihtiyacı olduğunda bu vanalar tam açık olacaktır. Bu esnada 1 nolu radyatörden
geçen su debisi 43 L/h olması gerekirken 150,5 L/ h olacaktır. Bu vanalar belirli bir süre tam açık
oldukları sürece 1 nolu radyatördeki vanaların gereksinimi olan debinin (180,6/43=4,2) 4 mislinden
fazla bir su geçiĢi söz konusudur. Her cihaza bir adet termostatik radyatör vanası konularak çözüm
bulunur diye düĢünülebilir, ancak yine ilk devreye alma esnasında veya en soğuk günde vananın tam
açık olması ve dağılım dengesizliği kaçınılmazdır.

3.HĠDRONĠK DENGESĠZLĠĞĠN GĠDERĠLMESĠ
Bir tesis devreye alındığında bazı iç ünitelerde yeterli suyun dağıtılamaması nedeniyle ısıtma
yapılamaz. Bu durumda ilk akla gelen tedbirler,
1. Sisteme giden su sıcaklığını arttırmak; bu durumda daha önce fazla su alan iç ünitede
ısıtma artacaktır, bu ünitelerde kontrol daha da zorlaĢacaktır. Sistemdeki ısı kaybı
artacaktır.
2. Pompa debisini arttırmak; bu iĢlem yapıldığında üzerinden fazla su geçen yani fazla
basınca maruz olan ünite daha fazla ısıtma yapacaktır. Bu basınca maruz olan ünitelerde
vanaların kontrolü iyice zorlaĢacaktır. Kontrol vanası üzerindeki basınç farkı artacak ve
kontrol vanasının sistem üzerindeki kontrol hassasiyeti azalacaktır. Pompanın enerji
tüketimi artacaktır. Sistemdeki balans problemi daha da büyüyecektir ve termostatik
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vanaların kapatamaması ve yüksek basınç farkına maruz kalmalarından dolayı ses
problemleri baĢlayacaktır.
3. Devir kontrollü pompa kullanmak akla gelecektir. Bu tür pompalar sistemde yüke bağlı
olarak devir azaltmak suretiyle enerji tasarrufu yapabilirler. Pompalardaki bu enerji tasarrufu
çok önemli olabilir ancak balanssız bir sistemdeki su dağılımına düzeltme anlamında bir
katkı koyamaz. Yine pompanın debisi arttığında yukarıdaki sonuç ortaya çıkacaktır.
4. Öncelikle ana boru devrelerine bağlı kolon, branĢman ve terminal ünitelerde balanslama
iĢlemi en doğru çözümü getirecektir. BranĢlara gerekli debi aktarılır ve her bağımsız üniteye
istenen değerde su sağlanırsa sistem balanslanmıĢ olacaktır.
5. Her ısı tüketen üniteye bir balans vanası fikri doğru olabilir. Ancak benzer iç ünitelerin
bağlandığı boru parkur veya devrelerindeki basınçların çok farklı olması bu balans
vanalarının ayarını ciddi anlamda zorlaĢtıracaktır. Malzeme montaj ve maliyeti artacaktır.
Örneğin radyatör termostatik vanalarında 200 mbar‟ı geçen basınç değerlerinde ses
problemi ve kontrol zorluğu baĢlayacaktır.
Sonuç olarak öncelikle boru devrelerinde balans vanası kullanmaksızın yapılması gereken
düzenlemeler yapılmalıdır. AĢağıda anlatılacak olan sabit debili sistemlerde ters dönüĢlü dağıtım
bunlardan birisidir. Daha sonra kolon ve branĢmanlarda baĢlayarak balanslama yapılmalı, yani ana
boru devresine bağlı bir kol kendi içerisinde dengelenmelidir. Bu iĢlemler tamamlandıktan sonra
boruların ana dağıtım sistemine bağlandıkları noktalarında balanslama yapılmalıdır. Su dağıtımındaki
balans iĢlemi yapıldıktan sonra ısıtıcı iç ünite veya ünitelere sıcaklık kontrol vana veya termostatik
vanaları konularak istenilen konfor sağlanır (ters dönüĢlü dağıtım yapılmazsa)
3.1. Hidronik Dengesizliğin Giderilmesi Ġçin Borulamada Yapılacak ĠĢlemler
ġekil 3.‟te aynı fiziksel özelliklere sahip iç ısıtıcı ünitelerden oluĢmuĢ bir ısıtma sistemi görülmektedir.
Bu sistemde eğer hiçbir tedbir alınmaz ve balanslama yapılmaz ise en sondaki ısıtıcı ile ilk ısıtıcı
üzerindeki su basıncı çok farklı olacaktır ve dolayısı ile son ısıtıcı üzerinden geçen su debisi oldukça
düĢecektir. ġekil 3.‟te 1 nolu ısıtıcı, pompaya yakın olduğundan en fazla basınca maruz kalacak ve en
çok su geçirecektir. 7 nolu ısıtıcıda ise tam tersi olacak ve en az su bu ısıtıcı üzerinden geçecektir.
Basit bir hesapla 1 nolu ısıtıcı devresine A noktasında giren su D noktasına ısıtıcıya ait 5 metrelik bir
mesafeyi geçerek ulaĢacaktır ( toplam yol 5 metre). 7 nolu ısıtıcı üzerinden geçecek su A noktasından
B ye 24 metre yol kat edecek sonra 5 metrelik ısıtıcı devresini aĢacak ve tekrar 24 metre yol kat
ederek D noktasına ulaĢacaktır (toplam yol= 24+5+24 m). Ġki devre arasındaki dolaĢımın ne denli farklı
olduğu görülmektedir.
ġekil 3.‟teki 1 nolu ısıtıcı yüksek basınca maruz kalacağı için bu iç üniteyi kontrol eden kontrol vanası
ses problemi yaratabilir veya yüksek basınçtan dolayı açma ve kapama problemleri yaĢayabilir.
Su debisi ve basınç
azalması

Isıtıcı
ünite
A

B

1

2

3

4

5

6

7

D
C

P

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

ġekil 3. Doğrudan DönüĢlü Dağıtım
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Hidronik dengesizlikler, tüm ısıtıcı devrelerine balans vanası konularak düzeltilebilir. Ancak
balanslama iĢlemi hem oldukça zor hem de pahalıdır. Basit bir yöntemle bu dolaĢımdaki eĢitsizlik
giderilebilir. ġekil 4.‟te görüleceği gibi ısıtıcı ünitelerden çıkan su, dağıtımın tersi istikamette
toplanmakta ve geri dönmektedir. Bu devrede 1 nolu ısıtıcıya A noktasından giren su 5 metrelik ısıtıcı
devresini geçtikten sonra D noktasına daha sonra 24 metrelik toplama devresini geçmekte ve C
noktasına ulaĢarak devreyi tamamlanmaktadır (toplam yol=24+5 metre). 7 nolu ısıtıcıya ise A
noktasından B noktasına 24 metre yol kat ederek gelmekte ve 5 metrelik 7 nolu ısıtıcı devresini
geçtikten sonra yine C noktasına ulaĢmaktadır (toplam yol= 24+5 metre). Yani iki geçiĢte de aynı
uzunluk söz konusudur.
Ters dönüĢlü sistemlerde her ısıtıcıdaki sıcaklık kontrolü bir debi ayar vanası ile yapılıyor ise bu
vanalar üzerine gelen basınçlar çok yüksek veya çok düĢük olmayacağı için vanaların çalıĢması çok
daha sağlıklı olacaktır.
Doğrudan dönüĢlü sistemlerdeki basınç dağılımı düzeltilmez ise konfor ayarındaki zorluğun yanında
enerji kaybı söz konusudur. En kritik devredeki ısıtıcıyı beslemek için yüksek basma kapasiteli pompa
kullanmak mecburiyeti doğmaktadır. Pompaya yakın olan ısıtıcılar ise fazladan basınca maruz
kalacaklardır ġekil 4.‟te ΔP‟ nin fazla olan kısmı açıkça görülmektedir.
Su debisi ve basınç
azalması

Isıtıcı
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ġekil 4. Ters DönüĢlü Dağıtım Sistemi
Bunun dıĢında bazen basit bağlantı hataları belirli iç ünitelerde istenmeyen sonuçlara yol açabilir.
AĢağıda (ġekil 5.) görüldüğü gibi A ve C devrelerindeki su giriĢ vanalarını kapattığımız takdirde dönüĢ
borusundaki su akıĢına bağlı olarak A ve C devresinde dönüĢ hattında su dolaĢabilir. Ġstenmeyen
ısıtma veya soğutma ile karĢılaĢılabilir. Bu ters akıĢın önlenebilmesi için A ve C hatlarının sonundaki
çıkıĢ vanalarının her seferinde kapatılmaları gerekir ki bu iĢlem çoğunlukla gereksiz görülür, teknik
servis elemanlarınca algılanamaz. ġekil 6.‟da ki gibi bir sistem dizaynı sorunu çözecektir.
A

B

C

D

E

ġekil 5. Boru Devresinde YanlıĢ Bağlantı
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E

ġekil 6. Boru Devresinde Doğru Bağlantı

3.2. Hidronik Dengesizliğin Giderilmesi Ġçin Boru Devrelerinde ve Isıtıcı Ünitelerde Balanslama
Balans vanaları devrelerde istenilen su debilerinin dolaĢımını ayarlayan elemandır. Seçilen pompanın,
hesaplanan basınç kaybını bire bir tutması imkansızdır. Örneğin ġekil 7.‟ deki kritik olarak seçilen
radyatör devresine 30 m3/h su basılmak istenmektedir. Ancak montajı yapılan pompa bahsi geçen
ısıtma devresine çok fazla su basmaktadır. Bu durumda bir balans vanası ile ayarlama yapmak
zorunludur. Bu ısıtma devresinde radyatör basınç kaybının 5 kPa, üç yollu vana basınç kaybının 15
kPa ve boru devresi basınç kaybının 35 kPa olduğunu düĢünelim: Seçilen pompa 65 kPa ise bu
devreye konacak olan balans vanası (65-5-15-35=10 kPa) 10 kPa basınç kaybı yaratmak zorundadır.
Yani sistem karakteristik eğrisi daha dik bir konuma taĢınmakta ve debi düĢürülmektedir. Bu iĢlemde
pompanın uygulamıĢ olduğu basıncın artmıĢ olduğu unutulmamalıdır.

Sistem
H
H=f(V)

Statik Balans Vanası
Sonuç Eğrisi

Küçük Pompa

Sistem
Balans Vanası
H1

H1
(V1) (V2)

(V3)

(V)

ġekil 7. Bir Devrede Balans Vanası Etkisi

4. KONTROL VANALARI VE VANA OTORĠTESĠ
4.1. Kontrol Vanaları
Kontrol vanaları sıcaklık, basınç, basınç farkı kontrolü için kullanılırlar. Genelde; özel içyapılı, özel
klapeli oturmalı tip-glob vanalara, elektrik motorlu, hidronik veya pnömatik aktüatörlerin uygulanması
Ģeklinde oluĢturulurlar.
Kontrol vanası, akıĢın hassas olarak oransal kontrolünü sağlamak üzere dizayn edilmiĢtir.
Sensörlerden gelen sinyale göre akıĢ değerini istenen seviyede tutmaya çalıĢır. Kontrol etkinliği,
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kontrol vanasını biçimlendiren birbiriyle etkileĢimli beĢ kritere göre değiĢir. Bunlar sensör, kontrol
mekanizması, motor, vana, terminal ünitedir. Bunların her birinin birbiri ile iliĢkisi vardır.
Sensör oda sıcaklığını veya su sıcaklığını denetleyerek kontrol mekanizmasını uyarır. Kontrol
mekanizması da daha önceden ayarlanmıĢ değer ile ölçülen değeri kıyaslayarak motoru kontrol eder.
Motor kontrol mekanizmasından aldığı bilgi doğrultusunda vanayı harekete geçirir. Ünite de aldığı
enerjiyi kontrol edilen sisteme iletir.

Resim 1. Ġki ve Üç Yollu Kontrol Vanaları ve Aktüatörleri
Ayar Değeri

Kontrol
Mekanizması

Sensör

Kontrol
Vanası

Motor

Soğutucu
veya Isıtıcı
Ünite

Klima
Edilecek
Oda

ġekil 8. Kontrol Vanası ÇalıĢma ġeması
Kontrol vanaları birçok çeĢitte çalıĢırlar; sadece açma kapama yapma, oransal olarak debiyi kısma,
oransal (Proportional) , oransal-integral (PI) ve oransal-integral-türevsel (PID) olarak kontrolü
sağlayan, kademeli olarak akıĢı azaltabilen vanalar mevcuttur.
4.2. Kontrol Vanası Karakteristiği
AkıĢ boyunca stabil bir kontrol elde etmek için, vana karakteristiğinin sisteme en uygun bir biçimde
seçilmesi gerekmektedir. Kontrol vanası karakteristikleri lineer ve eĢit yüzdesel olarak iki grupta
toplanır.
Bir kontrol vanasının karakteristiği; sabit basınçta, su debisi ve vana strokuna bağlı olan bir iliĢki ile
tanımlanmaktadır. Burada su debisi ve vana stroku, maksimum değerlerinin yüzdeleri ile ifade
edilmektedir.
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ġekil 9. Vana Karakteristikleri; 1-Lineer, 2-EĢit Yüzdesel
Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumu Bildirisi

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

____________________ 2825 _______

Lineer karaktere sahip bir vana için, geçirdiği debi vana strokuna oransaldır. Sudan havaya ısı
taĢınımı yapan terminal ünitelerin ısı emisyon eğrileri eksponansiyel olduğu için düĢük ve orta
yüklerde vananın hafif bir Ģekilde açılımı ünitenin istenenden çok daha fazla ısı yaymasına sebep
verebilir. Bu da kontrol edilen ortamın düĢük yüklerde dengesizlik riski taĢıdığı anlamına gelir.
Bu sebepten ötürü, kontrol vanalarının sistem üzerindeki etkisini arttırabilmek ve enerji çıkıĢ eğrisini
lineer hale getirebilmek için eĢit yüzdesel karakteristikli kontrol vanaları kullanılır.
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ġekil 10. Lineer Karakteristiğe Sahip Olmayan Bir Ünitenin Oransal Karakteristiğe Sahip Olan Kontrol
Vanası Yardımıyla Kararlı Hale Getirilmesi
Yukarıdaki Ģekilde de görüleceği gibi serpantindeki ısı transferi, debiye göre doğrusal olmayan bir
oranda artar. Tasarım debisinin % 10 desteklendiğinde ısıtma gücünün % 50 sine ulaĢan bir ısıtıcı
serpantin ġekil 10.‟da görülmektedir. Bu doğrusal olmayan iliĢkiyi kontrol vanasının eĢit yüzdesel
çalıĢma Ģekli düzeltir. Kontrol vanası % 50 açıkken maksimum akıĢ değerinin % 10 unu geçir, bu
durum kontrol vanası % 50 açıkken ısıtma gücünün % 50 sine ulaĢan bir sistem ortaya çıkmasını
sağlar.

4.3. Vana Otoritesi
Kontrol Vanalarının kararlı ve verimli olarak görevlerini yapabilmeleri için önem taĢıyan sistem
karakteristiklerinden biri de “Kontrol Vana Otoritesi” dir. Vana otoritesi (β), kontrol vanasının kontrol
ettiği devre üzerindeki etkisini ifade eden bir katsayıdır.
𝛽= ΔPmin / ΔPmax denklemi ile ifade edilir.
ΔPmin, kontrol vanasının tam açık konumunda iken (dizayn edilen kapasitede akıĢ söz konusudur), bu
branĢ üzerinde pompanın uyguladığı maksimum basınçtan (ΔPmaks), terminal ünitesi, borular ve
armatürlerin basınç kayıplarının çıkarılması ile bulunan değerdir (ġekil 11.).
ΔPmaks, kontrol vanası tamamen kapalı iken (boru armatür ve serpantin gibi elemanların basınç kaybı
söz konusu değildir) kontrol vanası üzerinde ölçülen basınçtır.
Giriş
Hattı
Kesme
Vanası

BASINÇ

Dönüş
Hattı

İç Ünite
Pislik
Tutucu

Kontrol
Vanası

Balans
Vanası

Pmin
Pmax

ġekil 11. Kontrol Vana Otoritesi
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Kontrol vanası kapandığında, diğer elemanların basınç kaybı ortadan kalkar ve kontrol vanasının giriĢ
ve çıkıĢında, etkin basınç farkı, branĢman basıncına eĢit olur (ΔP= ΔP maks.). Bu değer vana için
seçtiğimiz motorun kapama basıncıdır. Motor bu kapama basıncını sağlayamıyorsa vana kapatamaz.
Bu sapma, vana otoritesine bağlı olarak değiĢir.
Kontrol vanalarında, kararlı ve verimli kontrol için; β ≥ 0,5 olmalıdır. Pratikte de bu değer 0,25‟ den
büyük olmalıdır.
Kontrol vanası otoritesi ne kadar düĢükse, kısmi yüklerde sistemi kararlı tutmak o kadar zorlaĢır.
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ġekil 12. Kontrol Vanası
Karakteristiğinin Otoritenin Fonksiyonu
Olarak DeğiĢimi
4.4.Vana akıĢ faktörü ( Kv )
Bir vana çapını seçmek veya bir vanadaki basınç kaybını bulmak için Kv değeri hesaplamalarda
kullanılır.
o
3
KV:ΔP=1 bar basınç farkında belirli bir oranda açık olan vanadan geçen (20 C) suyun m /h olarak
debisidir. Avrupa akıĢ katsayısı olarak adlandırılır.
Belirli bir açıklıkta Kv değerini sağlayabilen bir vana, bir boru hattında istenilen çalıĢma Ģartlarını
sağlayabilir. Bu Ģekilde tanımlanan Kv değeri; önceden belirtilmesi gerekli açma mesafesi, etkin alanı,
akıĢ faktörü ve kayıp faktörleri gibi değerlerin ayrıca seçimine gerek bırakmaz.
Vananın seçilen ölçü ve direnç özellikleri ile öngörülen çalıĢma Ģartlarında, maksimum debi
sağlanabilmelidir.
o

Cv: ΔP = 1 psi (0,07 Bar) basınç farkında vana kısmi açık konumdayken, vanadan geçen (60 F) suyun
(gpm) olarak debisidir. Amerika akıĢ katsayısı olarak adlandırılır.
Cv=1,17.Kv’ dir.

ΔP.1000
V  KV .
ρ
(4)

KV : Vana debi kapasite faktörü (m3/h)


3

V : Debi (m /h)
3
ρ : akışkanın yoğunluğu (kg/m )
ΔP : basınç farkı (Bar)
3
Su için ρ = 1000 kg/m alınacak olursa:
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3
ΔP (bar), V (m /h) birimleri cinsinden:



V  KV . ΔP
(5)

 
 V
ΔP  
 KV
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(6)
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V
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(7)


P (kPa), V (l/s) birimleri cinsinden:
2

 



V 
V
KV
Δ
P

36
.
K

36
.
V
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V
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ΔP
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Vanalarda Kvs değeri ise yine 1 bar basınç farkında tam açık bir vanadan geçen su debisi olarak
bulunan değerdir. Çoğu üretici firma tarafından bu değer kataloglarda verilir. DeğiĢken çalıĢma
Ģartlarında, mümkünse her Ģart için KV değeri ayrı ayrı hesaplanmalı ve hesaplanan en yüksek K V
değerinin uygun bir katsayı ile çarpılmıĢ değerine eĢit KVS değeri olan bir vana seçilmelidir.
Bu katsayı; genellikle 1,25 ile 1,3 arasında bir değer taĢımaktadır.


𝐾𝑣𝑠 = (1,25−1,3) × 𝐾𝑣
Kontrol vanalarını, hesaplanan Kv değerinde bulmak oldukça zordur. Kontrol vanasının üzerinde
oluĢan basınç kaybı birden çok faktöre göre değiĢir. Bu faktörler,
 Gerçek pompa basma yüksekliği
 Boru ve armatürlerde oluĢan basınç kaybı
 Ünitede oluĢan basınç kaybıdır.
Kontrol vanasının büyük seçilmesi durumunda, sistemde arzu edilen basınç düĢümü sağlanamayıp
sistemde, tasarım debisinden daha fazla miktarda debi geçecektir. Bu da hem sistemin iĢletme
maliyetini arttıracak, hem de kontrol edilen ortamda istenilen Ģartların yakalanmamasına neden
olacaktır (düĢük vana otoritesi sebebiyle). Bu durumda yapılacak en uygun seçenek vanayı daha
küçük bir değerde seçmektir. Fakat çoğu zaman istediğimiz Kv değerine sahip bir vana
bulunmamaktadır.
Kv değerini istediğimiz değerde bulamadığımız bir örnek inceleyecek olursak, 100 kW gücünde bir
ünite için sıcaklık farkı 20 ºC olsun. Ünitenin basınç kaybı 11 kPa, boru ve armatürlerde oluĢan basınç
kaybı 4 kPa ve sistemdeki toplam basınç farkı (ΔP) 100 kPa‟dır. Kontrol vanası için minimum gerekli
basınç düĢümü 3 kPa‟dır. Üretici kataloglarından alınan standart kontrol vanası Kvs değerleri ise
aĢağıdaki gibidir:
DN 15 Kvs = 1,6 m³/h
DN 20 Kvs = 2,5 m³/h
DN 25 Kvs = 4 m³/h
DN 32 Kvs = 5,3 m³/h
DN 40 Kvs = 10 m³/h
Bu durum için,




Q  V x ρ x C x ΔT formülü uygulanacak olursa:


100 kW  V x 1000( kg / m3 ) x 4 ,18 ( kJ / kg ) x 20 ( K )


V ≅ 1,2 l/s olarak bulunur.

Kalan basınç farkı ise 100-11-4-3=82 kPa olur.
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KV  36.

V

 36.

1,2

 4 ,77 m³ / h
ΔP
82
Üreticilerin ürettikleri en yakın standart vanaya ait Kvs değeri 5,3 m³/h ise bu vananın bize yaratacağı
basınç düĢümü,
2

 

2

V 
 1,2 
ΔP   36.

36
.

  66 kPa olarak bulunur.

 5 ,3 
 KV 


82 - 66 = 22 kPa kompanse edilmemiĢ basınç kalır. Bu değer bir balans vanası ile dengelenir.
Bu basıncı dengeleyecek en yakın standart balans vanası seçilir. Seçilen vananın basınç düĢüm
değeri 22 kPa değerine servis elemanları aracılığıyla ayarlanır.

Sonuç olarak bu devredeki kontrol vanası otoritesi:
𝛽= 66/100=0,66 olur.
4.5.Balans Vanaları
Balans vanası çoğu tesiste balans vanasının kullanılacağı boru devresi çapında seçilmektedir. Bu çok
büyük bir hatadır ve bu balans vanaları daha büyük sorun açabilir. Balans vanası seçilirken öncelikle
vananın kullanılacağı borudaki akıĢın cinsi (sabit veya değiĢken debili bir hat) belirlenmelidir. Boru
parkurundaki toplam cihaz armatür ve boru devreleri basınç kayıpları hesaplanmalıdır. Daha sonra
yaratılacak olan basınç düĢümü için seçilecek vananın Kv, Kvs değerleri ve basınç sınırları dikkate
alınarak balans vanası seçilmelidir.
Boru devrelerinde ve ısıtıcı ünitelerde balanslama iĢlemi iki farklı yöntemle yapılır;
1.Statik balanslama
2.Dinamik balanslama
Balans vanalarının dönüĢ veya gidiĢ hattında olmaları çok önemli olmamakla birlikte genelde dönüĢ
hatlarına montajı yapılır.
4.5.1. Statik Balanslama
Bir sistemde ısıtıcı cihazlar üzerine gelen basıncın istenmeyen değerleri aĢması durumunda bu
cihazları kontrol eden kontrol vanaları üzerine aĢırı basınç gelecektir. Örneğin radyatör termostatik
vanalarında 200 mbar‟ ı geçen basınç değerlerinde ses problemi ve kontrol zorluğu baĢlayacaktır.
Statik basınç vanaları bu tür problemleri ortadan kaldırmak için sabit debili sistemlerde belli
parkurlarda ilave basınç kaybı yaratarak sistemi dengelemekte kullanılırlar.
Çok küçük sistemlerde (bir küçük konut veya ofis gibi) termostatik radyatör vanaları yarattıkları direnç
ile bu görevi görürler. Bu tür küçük sistemlerde termostatik kontrol vanaları fabrika ayarlı olarak
gelebilir. Fabrika ayarlı olanlar bir kilitlenebilir ayar mekanizması olan vana ile birlikte kullanılır.
Ġstenildiği takdirde bu değerler ilgili kiĢilerce ölçülerek değiĢtirilebilir. Yine küçük sistemler için fabrika
ayarlı olan termostatik radyatör vanası yerine kullanıcının ayar yapabildiği vanalar da kullanılmaktadır.
Statik balans vanalarında çok kademeli (Resim 2.) hassas vana volanı ile debi ayarı yapılabilir. Ayrıca
hassas debi ayarı yapılan bu volanın üzerine ikinci bir baĢlık geçirilerek açma ve kapama iĢlemi (onoff) yapılabilir.

Resim 2. Statik Balans
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Statik balans vanaları değiĢken debili sistemlerde kullanılamaz. Sistemde su debisi sabit olmak
zorundadır. Statik balanslamada balans vanaları, bahsi geçen boru devresinde maksimum gerekli
debiyi sağlayacak Ģekilde ayarlanırlar. Balanslama iĢlemi yapılırken vana üzerindeki basınç farkı
ölçülür ve vanadan geçen debinin ayarlanması yapılır.
Sabit debili sistemlerde kullanılan statik balans vanaları ġekil 13.‟te görüldüğü gibi üç yollu veya çift iki
yollu vana ile kontrol edilen devreler için uygundur. Bu devrelerde her durumda dönüĢ borusundaki
balans vanası üzerinden sabit debi geçmektedir. Doğru olan her iç üniteye bir balans vanası
koymaktır. ġekil 13.‟teki gibi motorlu vanalar, ısıtıcı veya soğutucu devredeki fark basıncını sabit
tutmaya çalıĢmaktadır. Daha sonra ana hatta toplam debiyi balanslamak için bir statik balans vanası
yerleĢtirilebilir.
Küçük sistemlerin yanında sabit debili tek borulu ısıtma ve soğutma sistemlerinde de uygundur. Ġki
borulu sistemlerde özel Ģartlar altında uygulanabilir. Statik balans vanaları ucuz olmaları nedeniyle
yaygın olarak kullanılmaktadır.
Debinin hassas ayarlanabilmesi için doğru vana seçimi ilk Ģarttır. Çok küçük ön ayar değeri büyük debi
toleransına yol açabilir, ayar hassasiyeti kötüleĢir.[1] Yani vana seçilirken alt debi sınırı, çok küçük bir
değer olarak set edilir ise kullanımdaki küçük debi ayarlarında vana, ölçme ve ayar hassasiyetini
kaybeder. Statik balans vanaları seçilirken vana üzerinde minimum 3 kPa basınç düĢümü olması
istenir (daha düĢük basınç düĢümü öngörülürse vana çok büyük çıkar).

A
Balans
vanası

A

A+B

B

A+B

A

B

A+B

B

ġekil 13. Statik Balans Vanası KullanılmıĢ Bir Devre
Üç yollu vana seçiminde dikkat edilecek diğer bir önemli özellik ise vananın iç üniteye su
gönderdiğinde veya göndermediği by-pass yaptığı durumda eĢit su geçirmesidir. ġekil 14.‟te
görüleceği gibi cihaz üzerinden geçen su daha büyük bir basınç kaybı ile karĢılaĢacaktır (B devresi),
by-pass durumunda (A devresi) basınç kaybı çok daha düĢüktür. Ġyi bir üç yollu vanada bu devrede
(A) özellikle ortalama bir ısıtıcı veya soğutucu devresinde oluĢacak basınç kaybına yakın bir direnç
yaratılmıĢ olur. Eğer yaratılamıyorsa, by-pass hattına da balans vanası koymak gereklidir.
Statik balans vanaları ucuz olmaları yanında birçok fonksiyonu (balanslama + aç-kapa) birlikte
gerçekleĢtirmeleri ve ayarlandıktan sonra sorunsuz çalıĢmaları nedeni ile sabit debili sistemlerde
tercih edilmektedirler.

A

B

ġekil 14. Üç Yollu Vanada Su AkıĢı
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4.5.1. Dinamik Balanslama
Bir ısıtma, soğutma sisteminde değiĢken debi söz konusu ise dinamik balans vanası söz konusudur. 2
yollu otomatik kontrol vanaları kullanılması durumunda vanalardan geçen su debisi ısıtma ve soğutma
gereksinimine bağlı olarak değiĢecektir. Bu tip sistemlerde statik tip balans vanası kullanılması
durumunda, hatlar üzerindeki debi değiĢikliğine bağlı olarak basınç kayıpları da değiĢecektir, sistem
karakteristik eğrisi değiĢeceği için pompa çalıĢma noktası değiĢecektir. Bu durumda sisteme bağlı tüm
hatlarda basınç dağılımı da değiĢecektir. Statik balans vanaları bu değiĢime cevap veremedikleri için
bu gibi devrelerde kullanılmaz, dinamik balans vanaları ile çözüm aranır. Dinamik balans vanalarını
birbirinden çok farklı iki gruba ayırmak mümkündür:




Sabit debi vanaları (Otomatik Debi Limitleme)
Fark basınç kontrolü
Kombine Sistem

4.5.2. Sabit Debi Vanaları (Otomatik Debi Limitleme)
Bu vanaların statik balans vanalarından farkı; statik balans vanalarının belirli bir debiyi geçirmeleri için
montajdan sonra ciddi bir ölçüm ve ayar yapılmaları gerekir. Sabit debi vanaları ise belirli basınç
değerleri arasında debi sabitleme iĢlemini otomatik olarak kendileri yaparlar.

Resim 3. Dinamik Sabit Debi Vanası [3]
Bu debi ayarı sonucunda iki ve üç yollu her türlü kontrol vanalarının rahat çalıĢması sağlanmıĢ olur.
Otomatik debi limitleyiciler, arkalarında değiĢken debi varken çalıĢmayacakları için iki yollu vana
durumunda vanalar on-off çalıĢıyorlarsa kullanılabilirler. Sabit debi vanaları % 90 kartuĢlu tipte
üretilirler. Basınca bağlı olarak kartuĢ ileri geri hareket ederek debiyi kısar veya açar.[4]

ġekil 15. Dinamik KartuĢlu Sabit Debi Vanası[3]
Basınç aralığı ve istenen debi verildiği takdirde fabrika ayarlı olarak üretilenlerin yanında el ile
ayarlanan volanlı tiplerde mevcuttur. Volan üzerindeki skaladan faydalanarak ayar yapılabilmektedir.
El ile yapılan ayarlarda, ölçüme bağlı olarak kısma veya açma yapılır, yine de belirli basınç aralığında
bir değeri yakalamak statik balans vanasındaki gibi istenilen tek bir değeri yakalamaktan daha
kolaydır. Bu vanalar statik balans vanalarının kullanıldığı benzer devrelerde rahatlıkla
kullanılmaktadırlar. [2]
 Kontrol vanasız devrelerde
 Üç yollu kontrol vanası olan devrelerde

Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumu Bildirisi

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

____________________ 2831 _______

ġekil 16. Sabit Debi Sağlayan Üç Yollu Vana Sisteminde AkıĢ Limitleme Vanası



Fan-Coil veya klima santral devrelerinde

Frekans
Kontrollu
Pompa
Kontrol
Vanası

P

ġekil 17. Fan-Coil Devresinde Sabit Debi Vanası Kullanılması


Dikey Tek borulu sistemlerde

Hava atma
tüpü ve prüjör
Sabit
Debi
Vanası

Açma
Kapama
Vanası
Radyatör

Genleşme
Tankı

Kazan
Pompa

ġekil 18. Tek Borulu Küçük Bir Devrede Sabit Debi Vanası Kullanımı
 Bir borudan gelen suyun farklı kapasitede cihazlara dağıtılması durumunda
Sabit debi sağlamakta kolaylık sağlayan bu vanalar birçok devrede kullanılmaktadırlar, ġekil 19.‟da
görüldüğü gibi 3 adet soğutma grubuna su dağıtımı bu tip kullanıma bir örnektir.
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Soğutma
Grubu
Soğutma
Grubu
Soğutma
Grubu

Pompa

Sabit Debi Vanası

ġekil 19. Soğutma Gruplarında Sabit Debi Vanası Kullanılması
AkıĢ limitleme sabit debi vanaları kesinlikle birden fazla aç-kapa yapan vananın hizmet ettiği
sistemlerde, örneğin birden fazla 2 yollu vananın kullanıldığı sistemlerde asla kullanılamaz. Bu vanalar
adları üzerinde sabit debi vanaları olduğu için debiyi sabit tutmaya çalıĢacaklardır. ġimdi aĢağıdaki
ġekil 20.‟de 2 adet 2 yollu vananın kullanıcının arzusuna bağlı olarak kapandığını varsayalım bu
durumda 4 adet aynı kapasitede iç üniteden geçen su miktarı 100 birimden 50 birime düĢecektir. Hat
üzerindeki sabit debi vanası, 50 birim su geçmesi için kısma yapması gerekirken 100 birim suyu
geçirecek Ģekilde ayarlı olduğu için sonuna kadar açılacaktır. Bu durumda diğer iki kontrol vanası
üzerinden % 50 civarında fazla debi geçecektir. Fazla debi ses, titreĢim, gibi problemlerin yanında
dönüĢ suyu sıcaklığı artacaktır, ısı kaybı ve verimsiz çalıĢma ve konforsuzluk söz konusu olacaktır.

V1

V2

V3

V4

Kontrol
Vanası
(Acik)

Kontrol
Vanası
(Kapalı)

Sabit Debi Vanası

ġekil 20. Sabit Debi Vanasının YanlıĢ Kullanım ġekli

V1  V2  V3  V4  25 birim
Ancak bu vanalar birçok akıĢın olmadığı tek bir iki yollu vanayla birlikte kullanılırlar (ġekil 16.). Bu
vanaların bir adet iki yollu vana ile kullanılmalarını kolaylaĢtırmak için, kontrol vanasına aküple edilmiĢ
tipleri de mevcuttur.(Vana on-off çalıĢmalıdır) Resim 4.‟te ve ġekil 21.‟de bu vanalar görülmektedir.
Kolay devreye alma bu vanalarda büyük avantajdır. Yaylı mekanizma ve dar kesitin yanında sabit
kartuĢlu sistemlerde, ayar değiĢikliği için parça değiĢimi dezavantajıdır.[2]

Resim 4. Sabit Debi vanası ve Ġki Yollu vananın Aküple edilmiĢ hali
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M

Motorlu Balans
Vanası

ġekil 21. Motorlu Balans Vanası (aküple) Kullanımı
4.5.2.1. Fark Basınç Kontrolü DeğiĢken Debili Vanalar
Bu balans vanaları, statik balans vanalardan farklı olarak gidiĢ ve dönüĢ hatları arasındaki basınç
farkını sürekli kontrol eder ve otomatik olarak ayarlarlar. Böylece ısıtma ve soğutma yüklerine göre
değiĢen debi akıĢına bağlı olarak sistemdeki basınç farkını sabit tutarlar. GidiĢ ve dönüĢ boruları
üzerine konulan vanalar bir birine basınç hissedici bir boru ile bağlanır ve diyafram kontrollü vana
basınç farkına bağlı olarak diyafram kontrollü akıĢ kesitini açar veya daraltır.

ġekil 22. Fark Basınç Kontrollü DeğiĢken Debili Vanalar [3]
Pompalar frekans kontrollü olarak çalıĢtığı sürece debi değiĢecek ve sürekli bir ayar gerekecektir.
ġekil 23.‟ de görüldüğü gibi her ısıtıcı veya soğutucu iç üniteye bir adet balans vanası yerleĢtirilmiĢtir.
Bu balans vanaları, iki yollu kontrol vanaları üzerindeki basınç farkını azaltarak rahat çalıĢmalarını
sağlarlar. Kısmi yüklerde vana üzerinden gereğinden fazla debi geçmesini önlerler.

Basınç
Kontrol
Vanası

Frekans
Kontrollu
Pompa
P

Kontrol
Vanası

ġekil 23. Fark Basınç Kontrollü Vana Kullanımı
Her iç üniteye bir adet fark basınç kontrol vanası konulması en doğru iĢlem olmakla birlikte çok iç ünite
içermeyen hatlara (örneğin bir konut) bir adet vana yerleĢtirilebilir.
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Fark basınç kontrol vanaları ġekil 24.‟te görüleceği gibi bir iç üniteye iki Ģekilde monte edilirler: Balans
vanası, sisteme ġekil 24a.‟da ki gibi bağlanması durumunda kontrol vanası ve iç ünitenin üzerindeki
fark basıncını kontrol etmeye çalıĢır. ġekil 24b.‟de ise sadece motorlu vanadaki fark basıncı sabit
tutulmaya çalıĢılmaktadır, motorlu vana her yük durumunda yüksek otoritede çalıĢacaktır, ideal
durumdur.

a

b

ġekil 24. Basınç Kontrol Vanası YerleĢimi
Hem motorlu kontrol vanasının hem de fark basınç kontrol vanasının görevini gören çift fonksiyonlu
vanalar flanĢlı ve diĢli olarak üretilirler. Bu vanalarda ayar hassasiyeti fazla değildir, montaj esnasında
az yer iĢgal ederler ve montajları daha kolaydır.

ġekil 25. Fark Basınç Kontrol ve Motorlu Vananın Aküple EdilmiĢ ġekli [3]
Bir boru devresine, birden çok yerden ısıtma devresi bağlı ise ve her devrede iki yollu motorlu vana ile
sıcaklık kontrolü söz konusu olduğunda her zonda kontrol vanası yanında bir adet fark basınç kontrol
vanası kullanılması çok doğrudur.

Resim 5. Yerden Isıtmada Fark Basınç Vanası Uygulaması [9]

Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumu Bildirisi

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

____________________ 2835 _______

4.5.2.2. Diyaframlı Kombine Sistem Vanalar
Bu tip balans vanaları her türlü ısıtma soğutma sistemlerinde kullanılabilecek en son teknolojiye sahip
vanalardır. Balans vanası ve kontrol vanası tek gövdede birleĢtirilmiĢtir. Yer, montaj ve iĢçilikten
avantaj sağlar.
ÇalıĢma prensipleri gereği ideal kontrol için gerekli olan 3 kontrolü de kendi üzerlerinde
gerçekleĢtirirler; basınç kontrol, debi kontrol, sıcaklık kontrol. AĢağıdaki Ģekilde kesiti görülen vananın
çalıĢması Ģu Ģekilde gerçekleĢir. Diyafram sistemdeki basınç değiĢikliklerine tepki verip (değiĢen P1
değerlerine) kesiti daraltıp geniĢleterek kontrol vanası üzerinde her durumda sabit basınç farkı
oluĢturur. (P2-P3=SABĠT) Sabit basınç farkı altında kontrol vanasının orifis açıklığı istenildiği gibi
ayarlanarak istenilen maksimum debi ayarlanabilir. Üçüncü özellik olarak da sistemdeki ısı yüküne
göre servo-motor vanayı on-off veya oransal olarak kontrol eder. Böylelikle kontrol etmek istediğimiz
terminal ünitede ideal kontrolü yakalama imkanına eriĢiriz.

ġekil 26. Diyaframlı Kombine Vana [9]
Kontrol vanası üzerinde her durum altında basınç farkı diyafram vasıtasıyla sabit tutulmaktadır.
ġematik olarak kombine vananın çalıĢma prensibini yukarıdaki gibi çizebiliriz.

SONUÇ
Borulardaki hidronik dengesizliğin konfor bozukluğu ve enerji kaybına yol açtığı bilinmekteydi.
Dengesizliğin ortadan kaldırılıp iç ünitelerde istenilen debiyi sağlamak için kullanılan yöntemlerin de
çok önemli olduğu anlaĢılmaktadır. Özellikle dinamik ve statik balans vanaların özelliklerinin tam
olarak anlaĢılması ve doğru yerlerde kullanılmaları gerekmektedir. Örneğin statik bir balans vanasının
dinamik vana yerine kullanılıyor olması balanslıma sorununu çözmek bir yana sorunu daha da
Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumu Bildirisi

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

____________________ 2836 _______

büyütecektir. Sabit debili veya değiĢken debili pompa tercihinin ve 2 yollu veya 3 yollu vana tercihinin
balans vanası seçiminde ne denli fark yarattığı görülmüĢtür.
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ISITMA SĠSTEMLERĠNDE SĠSTEMDE ISITICI SU
SICAKLIĞININ BELĠRLENMESĠ, SU DAĞITIMI VE
KOLLEKTÖR BAĞLANTILARI
Veli DOĞAN

ÖZET
2

Yeni çıkan kanunlar ile kapalı 2.000 m den büyük alanlarda merkezi ısıtma sistemlerin kurulması
zorunlu hale gelmiĢtir. Yine toplam soğutma gereksinimi 250 kW’ın üzerinde olan yapılarda da merkezi
soğutma zorunluluğu getirilmiĢtir. Isıtma ve soğutma sistemleri tasarlanırken kollektörlerden su
dağıtımı ve toplanması ciddi bir mühendislik bilgisi ve tecrübe gerektirir. YanlıĢ dizayn edilmiĢ bir
dağıtım sisteminde lüzumsuz pompalama giderleri olacaktır, ayrıca belirli bölgelerde konfor da
sağlanamayacaktır. Bu yazıda ısıtma ve soğutmada kullanılacak suyun sıcaklık değerlerinin boru çapı
pompa ve pompalama enerjisine olan etkileri incelenecektir, daha sonra (ısıtma sistemlerinde) sisteme
su dağıtımında denge kabı ve denge borularının kullanımı özetlenecektir. Kollektörler arası iliĢkiler ve
kollektör kazan bağlantıları detaylı olarak açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: GidiĢ/DönüĢ Su sıcaklığı, Denge kabı, Denge borusu.

ABSTRACT
2

The Energy Efficiency Legislation 5627 dated 02.05.2007 states that “buildings having 2.000 m or
more usage area shall have central (common) heating system”. Also the same regulation mandates
the use of Central Cooling systems for the buildings having 250 kW and more cooling load. Therefore,
the number of installations shall increase and in effect the quality of the design and implementation
shall affect the overall benefit and are of great importance. In centralized heating and cooling systems
design, particular attention should be given to distribution and collection headers and this process
requires good engineering knowledge and practice. Poorly designed supply and return systems would
possibly not only cause unnecessary pump energy consumption, but also lack of comfort at some
locations of the circuit. This study analyzes the effect of water temperature on the selection of pipeline
diameter, pump and the pump energy consumption. Also, the use of balancing tanks and balancing
pipes on the heating system water distribution shall be summarized and the relationship in between
the collectors and the connection methods in between the Boilers and the collectors shall be explained
in detail.
Key Words: Supply/Return Water Temperature, Balance tank, Balance pipe.

1. GĠRĠġ
Su ile yapılan ısıtma ve soğutma sistemlerinde ısıtma ve soğutma yükünden sonra borulamada
bilinmesi gereken fiziksel değer su sıcaklığıdır. Bahsi geçen ısı yükü ve su sıcaklık değerleri pompa
debisini ve dolayısı ile boru çapını belirler. Diğer taraftan suyun kullanıldığı sıcaklık aralığına bağlı
olarak da sistemlere isim verilmektedir.
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Soğutmada Kullanılan Su (SSS): Soğutma suyu genelde 6-11°C ila 7-12°C arasında ısı taĢır. Antifriz
kullanılan ve bu sayede düĢük sıcaklıklarda çalıĢan sistemler de mevcuttur. Yaygın olarak hava veya
su soğutmalı gruplarda üretilen soğuk su, sisteme soğutma amaçlı olarak gönderilir. Bu sistemlerde
genleĢme yerine büzülme tankı kullanılması gerekir.
DüĢük Sıcaklık, Ilık Su Sistemleri (DSIS): Isı geri kazanım sistemlerinden, güneĢ enerjisinden veya
düĢük sıcaklıktaki jeotermal kuyulardan elde edilen ısının aktarıldığı sistemler bu gruba girer. Genelde
ısı geri kazanım ünitelerinden ve proses artığı ısıdan faydalanarak birçok sistem kurulur. Bu
sistemlerin çoğu sıcak kullanım suyu (SKS) hazırlama amaçlıdır. Örneğin kurulan güneĢ enerjisi
sistemleri ile çoğunlukla SKS hazırlanmaktadır. Genelde ısı kaynağı veya diğer ünitelerdeki su
sıcaklığı maksimum 60-70°C arasındadır. Yüksek basınç gereksizdir ve sistemler açık genleĢme kabı
ile de sorunsuz çalıĢabilir.
DüĢük Sıcaklık Su Sistemleri (DSS): 60-110°C’ye kadar olan su sıcaklıkları bu sınıfta değerlendirilir.
Kazan üreticileri genelde üst sınırı 110°C’de tutmaktadırlar ve 110°C sıcaklık sınırına kadar kazanları
ayrı bir seride üretmektedirler. 110°C’nin üzerinde sıcak su üreten kazanlar, basınçlı kaplar direktifine
tabidir. Sıcaklık üst sınırı literatürlerde 110°C olmakla birlikte daha çok 90°C’yi geçmeyen sistemler bu
sınıfta değerlendirilir; 85-60, 83-60°C sıcaklık aralığı en çok seçilen iĢletme sıcaklıklarıdır. ĠĢletme
basıncı 1100 kPa (gösterge) ile sınırlıdır. Çok büyük, karmaĢık ve bölgesel ısıtma gerektirmeyen tüm
konut ve yapılar bu sıcaklık aralığında ısıtılırlar. 100°C su sıcaklığının aĢılmadığı sistemlerde, suyun
buharlaĢmasını önlemek için ilave basınç ve tedbirlere gerek yoktur. Sistemdeki suyun patlama
riskinin ve yüksek basınca dayanıklı malzeme kullanma zorunluluğunun olmaması 100°C’yi geçmeyen
sıcaklıkların tercih edilmesini sağlamıĢtır.
Orta Sıcaklık Su Sistemleri (OSS): Genelde 110°C su sıcaklığından 175°C su sıcaklığına kadar olan
sistemler bu grup içinde değerlendirilir. Bölgesel ısıtmada gidiĢ suyu sıcaklığı 160°C’lere kadar çıkar,
bu sıcaklık değeri pek aĢılmaz. Bu sistemlerde, buharla veya mekanik olarak basınçlandırma söz
konusudur. Sistemin seçimi ve boyutlandırılması için dikkatli hesap gerekir. Sistemin herhangi bir
noktasında suyun buharlaĢma basıncının üzerinde bir sistem basıncında olması zorunluluğu, bu
sistemlerdeki basınç değerini oldukça yukarı çekmiĢtir. Kesinlikle PN 16’dan düĢük armatür
kullanılamaz. Normalde 5 bar’dan yüksek tesislerde PN 25 ve PN 40 serisi armatür kullanması
önerilmektedir.
Yüksek Sıcaklık Su Sistemleri (YSS): 175°C sıcaklığının aĢıldığı sistemlerdir. Bu yüksek sıcaklıklarda
suyun buharlaĢmasını önlemek için oldukça yüksek basınçlı sistemler kurulması zorunludur. Sistemin
kuruluĢ maliyeti, iĢletme zorluğu ve riski çok olduğundan mecbur olmadan bu sistemlerin konut
ısıtmasında kullanılmaması gerekir. 175°C’yi geçen sistemlerde kızgın yağ daha ekonomik bir çözüm
olabilmektedir.

2. SU SICAKLIĞININ VE SUYUN ÖZELLĠKLERĠNĠN ISITMAYA ETKĠSĠ
Su sıcaklığındaki artıĢ ve azalıĢ, merkezi ısıtma yapılacak bir sistemde dolaĢtırılacak su miktarını
etkiler. Diğer yandan su sıcaklığı arttıkça su yoğunluğu azalmakta, su özgül ısı kapasitesi ise (özellikle
40°C’den sonra) artmaktadır.








Q  m .C.ΔT

Q  V .ρ.C.ΔT

(1)
(2)


Q : Birim zamanda taĢınması gereken ısı [kW]


V : Pompa ile sirküle edilmesi gereken su debisi [m 3/s]
Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumu Bildirisi

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

____________________ 2841 _______

ρ : Suyun yoğunluğu [kg/m3]
ΔT: Su gidiĢ ve dönüĢ sıcaklıkları arasındaki fark
: Suyun bahsi geçen sıcaklıktaki özgül ısısı [kJ/kg°C]
Tablo 1. Suyun Özellikleri

Sıcaklık
o
( C)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160

Doyma
basıncı Yoğunluk Özgül ısı
(kPa)
(kg/m³) (kJ/kg°C)
1,2276
999,7
4,193
2,339
998
4,183
4,246
996
4,178
7,384
992,1
4,179
12,35
988,1
4,181
19,94
983,3
4,18
31,19
977,5
4,19
47,39
971,8
4,198
70,14
965,3
4,206
101,33
957,9
4,219
143,27
950,6
4,229
198,53
943,4
4,248
270,1
934,6
4,263
361,36
926,1
4,291
475,8
916,6
4,311
617,8
907,4
4,349

Dinamik
Viskozite
(kg/m.s)
-3
1,307.10
-3
1,002.10
-3
0,798.10
-3
0,653.10
-3
0,547.10
-3
0,467.10
-3
0,404.10
-3
0,355.10
-3
0,315.10
-3
0,282.10
-3
0,255.10
-3
0,232.10
-3
0,213.10
-3
0,197.10
-3
0,183.10
-3
0,170.10

Tablo 1.’de görüldüğü gibi 20°C’deki suyun özgül ısısı ile 200°C’deki suyun özgül ısısı arasında
yaklaĢık % 4’lük bir fark bulunmaktadır. Yoğunlukta ise yaklaĢık %9’luk bir azalma söz konusudur.
Hassas hesap yapanların bu değerleri dikkate almaları gerekmektedir.
1.000 kW enerjinin bir ısı santralinden baĢka bir ortama su ile taĢınacağı kabul edilerek aĢağıdaki
tablo oluĢturulmuĢtur. Borudaki ve sistemdeki ısı kaybını yok sayacak olursak, sirküle ettirilmesi
gereken su miktarı sıcaklığa bağlı olarak (su gidiĢ-su dönüĢ sıcaklığı) büyük bir değiĢim
göstermektedir. Tablo 2.’den de görüleceği gibi ΔT artıkça su miktarı düĢmektedir.
Tablo 2. Sıcaklık Farkı ve Su Debisi ĠliĢkisi

Sistem

GidiĢ Suyu
Sıcaklığı (°C)

DönüĢ
Sıcaklığı (°C)

Sıcaklık
Farkı,
ΔT (°C)

Sirküle Etmesi
Gereken Su
3
(m /h)

Soğuk su

6

11

5

171,72

Soğuk su

5

12

7

122,77

DüĢük sıcaklık

85

70

15

59

Orta sıcaklık

110

85

25

35,6

Orta sıcaklık

145

90

55

16,5

Yüksek sıcaklık

200

100

100

9,25

Örneğin 6-10°C çalıĢan bir soğutucu su sistemi için:
3
ρ = 999,7 kg/m , C = 4,194 kJ/kg°C olarak alırsak:




Q  V .ρ.C.ΔT


1000  V(m3 / s) . 999 ,7(kg / m3 ). 4,194 (kJ / kg o C) . 5 ( o C)
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V  0,0477 m 3 / s  171,72 m 3 / h
Aynı iĢlemi diğer tüm sıcaklıklar için yapacak olursak; örneğin 145 °C için:




Q  V .ρ.C.ΔT

145 °C için ρ = 924,25 kg/m

3

C = 4,29 kJ/kg°C



1000 (kW )  V (m3 / s) . 924 ,25 (kg / m3 ) . 4,29 (kJ / kg oC) . 55 (o C)


V  4,5655 .103 m3 / s  16,5 m3 / h
Yukarıdaki tablodan sıcaklık farkının su debisi üzerinde ne denli etkili olduğu görülmektedir. Soğutma
sistemlerinde, gidiĢ ve dönüĢ suyu sıcaklık farkının çok büyük olmaması nedeni ile sirküle edilen su
miktarı ısıtmaya göre çok fazladır. Bu yüzden soğuk su boruları ve pompaları ısıtmaya oranla daha
büyüktür. Harcanan elektrik enerjisi de daha fazladır.
Soğuk su gidiĢ ve dönüĢ sıcaklıkları arasındaki farkı artırmak pek kolay değildir. Çoğu soğutucu
cihazlara ait serpantinler 4-7°C’lik sıcaklık farkına göre dizayn edilmiĢtir. Bu farkın arttırılması demek,
cihaz boyutunun aynı oranda büyümesi demektir. Isıtmada ise 100°C’yi geçmeyen sistemler yaygın
3
kullanım bulmaktadır. 85-70°C çalıĢan bir sistemdeki su debisi Tablo 3.’te görüldüğü gibi 59 m /h’dır.
3
145-90°C’da ise bu değer 16,5 m /h’dir, yani 85-60°C’de çalıĢan sistemin 1/3’ünden daha azdır.
Yine Tablo 3.’te bahsi geçen bu debileri karĢılayacak boru çapı, bu çaptaki boruda tahmini basınç
düĢümü ve bu suyu sirküle ettirmek için gerekli enerji, fikir vermek anlamında gösterilmiĢtir.
Pompaların çektiği enerjiyi hesaplarken, borularda belirli bir basınç kaybı ve basma yüksekliği kabulü
ile pompada belirli bir verim değeri esas alınmıĢtır.
Tablo 3. Belirli Debi, Boru Çapı Değerlerinde Tahmini Boru Çapı ve Pompa Gücü

Sistem (°C)
6-11
5-12
85-70
110-85
145-90
200-100

Sirküle Etmesi Gereken
3
Su (m /h)
171,72
122,77
59
35,6
16,5
9,25

Boru Çapı
(mm)
200
200
125
100
80
65

Tahmini Boru Basınç
Kaybı (mm/m)
8
5
13
15
9
7

Tahmini Pompa
Gücü (kW)
25
18
8,6
5,2
2,4
1,5

o

Tablo3’ te görüleceği gibi yaygın olarak kullanılan 85- 70 C ısıtma rejiminde 8,6 kW olan pompa
gücü
o
145-90 C rejiminde 2,4 kW düĢmektedir.

3. KAZANLARIN ISITMA SĠSTEMĠNE BAĞLANTISI SU DAĞITIMI VE TOPLANMASI
Isıtma sistemini besleyen kazanların sayısı birden fazla olduğu takdirde, sisteme paralel Ģekilde
bağlanırlar. Kazanların ısıtma sistemlerine bağlanması genelde iki Ģekilde gerçekleĢir: Birincisinde her
kazana ayrı bir pompa bağlanır. Bu yöntemde pompalardan geçen suyun miktarını ayarlama diğer
yönteme göre daha kolaydır. ġekil 1a.’da görüleceği gibi, her kazana ayrı bir pompa hizmet
etmektedir. Özelikle aynı kapasitede olmayan kazanların kullanıldığı yerde, su dağıtımı daha zor
olacağı için bu yöntem çok uygundur. Diğer yöntemde ise pompalar bir noktada toplu olarak
yerleĢtirilirler; bir kollektöre basılan su ortak bir boru ile kazanlara taĢınır ve dağıtılır (ġekil 2a.).
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Balans vanası
Motorlu aç-kapa vanası

Kazan 1

Kazan 2

Kazan 3

Çek-valf

ġekil 1 a. Her Kazana Bağımsız Bir
Pompa Bağlantısı

ġekil 1 b. Bağımsız Pompa
Kullanımında Yedekleme

Motorlu vana

Kazan 1

Kazan 2

Kazan 3

Balans vanası

ġekil 2 a. Kazanlarda Ortak
Pompa Kullanımı

ġekil 2 b. Ortak Pompalı Sistemde
Yedek Pompa Kullanımında
Yedekleme

Bağımsız pompa kullanımında yedekleme daha zordur (ġekil 1b.). Ortak pompa kullanımında ise
yedekleme, pompalama sistemine bir pompa ilavesiyle sağlanır (ġekil 2b.). Genelde istenilen debi ve
basma yüksekliğine tam uyan pompa bulmak çok kolay değildir; bu nedenle bu devrelerde birer sabit
debi balans vanası kullanılmalıdır. Ancak bu vana kazanın yakıt sistemi kapatıldığında hemen
kapanmamalı, kazandan ısı transferi bitene kadar su sirkülasyonu devam etmelidir.
Diğer bir önemli konu ise; kazanlardan birinin durdurulması durumunda bu kazan durmasına rağmen
(ister birebir pompa kullanılan sistem olsun, ister ortak pompa kullanımı olsun) bu kazan üzerinden su
geçmeye devem edecektir. Bu çalıĢmayan kazan üzerinden geçen istenmeyen su, çıkıĢtaki su
sıcaklığını düĢürecek ve istenilen değerleri elde etmemizi engelleyecektir. Bu nedenle yukarıdaki
Ģekillerde görüleceği gibi her kazan çıkıĢına motorlu (aç-kapa) bir vana konmuĢtur. Kazanlardan biri
durdurulduğu takdirde o kazana ait motorlu vana kazanın ısı yayma iĢlemi bitene kadar açık kalmalı ve
sonra kapanmalıdır.
EĢit güçte kazanların kullanıldığı bir sistemde, suyun eĢit miktarda dağıtılabilmesi için çok kısa boru
parkuru da olsa ters dönüĢlü bağlantı yapmak genelde faydalı olmaktadır (ġekil 3).
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Sabit Debi
Balans vanası

Kazan 1

Kazan 3

Kazan 2

Çek-valf

ġekil 3. Ters DönüĢ Sistemi Ġle BağlanmıĢ Kazanlar
3.1. Denge Kabı veya Denge Borusu Olmaksızın Bağlantı
En basit Ģekli ile bir kazan ve ona bağlı ısıtma devresi ġekil 4.’te gösterilmiĢtir. Güçlü bir pompa ile
suyun devir daim iĢlemi sağlanmaktadır. Pompanın basmıĢ olduğu su yalnız sıcak kullanım suyu
hazırlayan boylere değil, A ve B hatlarına bağlı üniteleri de (örneğin radyatörler) beslemektedir. Boyler
devresindeki 3 yollu vana ile, boylerde ısıtılan suyun sıcaklığı ayarlanmaktadır.
Çoğu küçük ısıtma sistemleri bu veya buna benzer Ģekilde kurulmuĢtur. Bu sistem basittir ve kullanılır
görülmektedir. Evlerdeki kat kaloriferi Ģeklinde tabir edilen cihazların büyük bir kısmı bu Ģekilde basit
bir dağıtıma ve toplamaya sahiptir.
ġekil 4’teki bağlantının uygulanması durumunda iĢletmede bazı problemler gözlenir; A, B hatlarınca
gönderilen su sıcaklığı kazandan çıkan suyun sıcaklığı ile aynıdır. Bu durum, dıĢ hava sıcaklığı
değiĢtikçe sistemde istenmeyen enerji kaybı ve ısıl kontrol zorluğu getirir. Ġç ünitelerin ısı gereksinimi
dıĢ hava sıcaklığına bağlı olarak değiĢmektedir; dıĢ hava sıcaklığına bağlı olarak ısıtıcılara giden su
sıcaklığını değiĢtirmek enerji tasarrufu açısından önemlidir. Ġhtiyaç olmadan yüksek sıcaklık içeren su
sirkülasyonu, boru devresinde enerji kaybı demektir. Ayrıca güneye bakan bir zonda sıcaklık
düĢürülebilir, kuzeye bakan zonda artırılabilir. Isı gereksiniminin çok az olduğu bir günde, yüksek
sıcaklıktaki suyun ısıl kontrolü de çok zordur. Yapılarda bu problemlerin ortadan kaldırılması, büyük
enerji tasarrufu ve iĢletme kolaylığı demektir.
Sıcaklık kontrolü
Hava
tüpü

A
El
prüjörü

B

A

B

C

C

Boyler

Genleşme
kabı

Kazan
Pislik tutucu

Kollektör

Şebeke suyu girişi

ġekil 4. Kazan Pompası Ġle Tüm Sisteme Su Basılması
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ġekil 5.’te A ve B hatlarına birer pompa ve üç yollu vana ilave edilmiĢtir. Bu durumda her zonda
istenilen sıcaklıkta su devir-daim ettirilebilir. Kazan pompasının basma yüksekliği, ġekil 4.’teki kazan
pompasından daha az olacaktır. Bu pompanın görevi sadece kazandan aldığı suyu dağıtma ve
toplama kollektörlerine götürüp geri almaktan ibarettir.
A
Hava
tüpü

Zon pompaları

B

A

El
prüjörü

B

C

Boyler

C
Genleşme
kabı

Kazan

Pislik tutucu
Kazan
pompası

Kollektör

Şebeke suyu girişi

ġekil 5. Kazan Pompası ve Zon Pompalarından OluĢan Dağıtım
Çoğu uygulamada kazan pompası kullanılmaktadır, ancak, bazı dizayn mühendisleri, kazan
pompasını kaldırıp (ġekil 6.), bu pompanın yendiği basınç kayıplarını diğer tüm zonlardaki pompalara
eklemiĢlerdir. Örneğin, A, B hatlarında yazın ısıtma yapılmadığı düĢünülürse, C hattındaki pompa
(boyler zon pompası) çalıĢmaya devam edecektir. Bu durumda boyler zon pompasının; boyler, kazan,
kollektörler ile aradaki boru devresindeki basınç kayıplarını yenecek Ģekilde seçilmesi gerekir. Bu
sistemde kazan üzerinden su geçmeme riski vardır. Bu istenmeyen durum, ilerleyen kısımlarda detaylı
olarak tartıĢılacaktır.
A

Boyler
sensörü

Sıcaklık
sensörü

B

A

B

C

Boyler
C

Kontrol
paneli

Kazan
Pislik tutucu

Kollektör

Şebeke suyu girişi

ġekil 6. Ana Kazan Pompası Olmayan Dağıtım
3.2. Denge Kabı veya Denge Borusu (By-Pass Hattı) Kullanılarak Yapılan Bağlantılar
3.2.1- Denge Kabı Kullanımı
Sistemde boyler olmadığını veya ġekil 7.’deki gibi, boyler sıcaklığının da merkez kollektöre
yerleĢtirilen bir üç yollu vana ile kontrol edildiğini düĢünelim. Yine üç yollu vanaların bir an için hiçbir
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devrede ısı gereksinimi olmadığından kapalı olduğunu varsayalım; bu durumda kazan üzerinde akıĢ
kesilmesi söz konusudur. Üzerinden bir anda su geçiĢi, olmayan kazanda istenmeyen ısı artıĢları ve
gerilmeler söz konusu olabilir. Kazan üreten firmalar bu durumu kazan çalıĢma Ģartnamelerinde
açıkça belirtirler ve kazan üzerinden belli miktarda suyun geçirilmesini Ģart koĢarlar.
A

B
A

B

C

Boyler
C
P
Kazan
Şebeke suyu girişi

ġekil 7. Tüm Üç Yollu Vanalar Kapalı ve Kazan Üzerinden Su GeçiĢi DurmuĢ Olma Durumu
Problemi ortadan kaldırmanın en kolay yolu, kazana bir pompa eklemek ve gidiĢ ile dönüĢ
kollektörlerini birleĢtirmek olabilir. Bu iki kollektörü birbirine bağlama iĢleminde sıcak ve soğuk suyun
birbirine çok fazla karıĢmaması için kollektörün dik bir konumda yerleĢtirilmesi daha uygundur.
ġekil 8’de bu durum görülmektedir; tüm üç yollu vanalar kapalı olsa dahi birincil (primer) devrede sabit
debide su devir-daim yapacaktır. Üç yollu vanaların açık veya kapalı olması kazan üzerinden sabit
debide su geçiĢini değiĢtirmez. Sonuç olarak iki kollektör birleĢtirilerek bir “denge kabı” yaratılmıĢtır.
Hava
Prüjörü
QA

QB

QC

QT

Kontrol
paneli

D

Kazan

Kazan

E
Genleşme
kabı

Sıcaklık
sensörü

Şebeke suyu girişi
Pislik tutucu

ġekil 8. Denge Kabı Kullanımı
ġekil 8.’de görüleceği gibi sıcak su, denge kabının üst kısmından sisteme dağılmakta ve alt kısmından
soğumuĢ olarak denge kabına, oradan da kazana dönmektedir. Kollektörün üst kısmında biriken hava
sistemden kolayca atılmaktadır.
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Bir veya birden çok kazan kullanılması durumunda, gidiĢ hattı ile dönüĢ hattı arasındaki basınç farkı
hiçbir Ģekilde kazana su akıĢını etkilemeyecektir; hidrolik denge daha kolay sağlanacaktır. Kazan ile
bu denge kabı adını verdiğimiz kollektör arasındaki mesafe çok kısa olduğundan ve yeni modern
kazanlarda su hacmi çok sınırlı olduğu için, bu kap büyük tutularak kazan çıkıĢ suyu sıcaklığı daha
kolay ayarlanabilmektedir. Diğer yandan bu denge kabı içerisinde su hızı düĢürülerek; su içerisindeki
yabancı gazların ayrıĢması, katı parçacıkların çökertilmesi, sisteme su basılmadan önce sağlanmıĢ
olmaktadır.
Denge kabının içerisindeki su akıĢı, denge sağlayacak bir akıĢ olup çok fazla su debisini
içermeyecektir. Bu nedenle bu kap boyutlandırılırken su hızının kap içerisinde en fazla 0,1 m/s
değerini geçmemesi istenir. ġekil 9. kullanılarak denge kabı boyutu seçilebilir. Bu Ģema hazırlanırken
0,1 m/s su hızı esas alınmıĢtır.
(m)
0,8
0,7

Denge kabı çapı O D

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

1000
1500
Toplam ısıtıcı kapasitesi (kW)

500

2000

Q

ġekil 9. Toplam Isıtıcı Kapasitesine Göre Denge Kabı Çapı Tayini
Normalde kazan pompasının getirdiği suyu sistem pompaları emecek ve yeniden kollektörün dönüĢ
kısmına getireceklerdir. Zon pompalarının toplam emdiği su Q A+QB+QC>QT ise su kollektörün alt
kısmından (E’den) üst kısmına (D’ye) doğru akacaktır. Bu durumda zonlara giden su sıcaklığı
değiĢecektir.
QA+QB+QC <QT ise Tersine D’ den E’ ye bir akıĢ söz konusudur ve bu Ģartın sağlanması istenir.
Denge kabına birincil devre (kazan devresi) ve ikincil devrenin (sistem devresi) bağlantı Ģekli basit bir
kurala göre yapılır. 3D diye ifade edilen bu kurala göre kazandan denge kabına gelen boru D çapında
ise diğer delikler arası mesafe ve denge kabı çapı ġekil 10.’da görüleceği gibi 3D kuralına göre
boyutlanabilir.
Örnek:
1.200 kW bir ısı üreten ve 85-70°C çalıĢan kazan için
denge kabı seçelim:
Ortalama bir değer olan 80°C su sıcaklığı alınırsa, Tablo
2.1’den ρ= 972 kg/m³ ve özgül ısı C=4,198 kJ/kg






Q  m .C.ΔT  V .ρ.C.ΔT




Q
3
[m /s] Pompanın su debisi
V
ρ.C.ΔT
ΔT : 15°C (85-70°C) alınacak olursa

(3)
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1200
 0,019138 m3 /s
1000 .4,18.15

π.D 2
V  U.
4


(4)

Denge kabı çapı:
U = 0,1 m/s su hızı alınacak olursak;


(5)
Termometre

Prüjör

D

3D

3D

3D

4. V
D
=> D = 0,4937 m ~ 0,5 m
U.π

D

3D

3D

3D

Sisteme
Gidiş

3D

3D

Sistemden
Dönüş

Boşaltma vanası

ġekil 10. Denge Kabı
Bu değer ġekil 9.’dan da bulunabilir ve 500 mm çapında bir denge kabı seçmek yeterli olacaktır.
Denge kabı çapının aĢırı büyük olup yüksekliğinin az olması durumunda, birincil ve ikincil devredeki su
birbirine karıĢmadan kısa devre oluĢturabilir. ġekil 11.’de görüldüğü gibi kısa ve büyük çaplı bir tank
problem yaratacaktır.

Kazan

Kazan

Denge Kabı
Şebeke suyu girişi

ġekil 11. Orantısız Boyutlu Bir Denge Kabı ve Kısa Devre OluĢumu
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3.2.2. Denge Borusu Kullanımı
Sistemdeki ısıl kapasitenin çok büyük olması durumunda denge kabı, çapı büyük, boyu da çok uzun
olacaktır. Genellikle büyük tesislerde denge kabı kullanılmaz. Denge kabı dikey olarak makine
dairesine sığmayacaktır. Yatay denge kabı kullanılması akla gelebilir, ancak bu durumda hava
tahliyesi ve tortu çökelmesi gibi avantajlar ortadan kalkar, ancak hidrolik anlamda dengeleme yine
geçerli olur. Bu gibi büyük tesislerde hidrolik dengeleme kabı kullanımı yerine baĢka çözümler
üretilmiĢtir. Birçok küçük ve orta ölçekli tesislerin çoğunda da denge kabı kullanılmamaktadır. Denge
kabı yerine, suyun hidrolik anlamda dengelenmesini sağlayacak Ģekilde iki kollektör birbirine bir denge
borusu ile bağlanmaktadır. ġekil 12’de böyle bir Ģema görülmektedir. Denge borusu çapı, çok büyük
basınç kaybı yaratmayacak Ģekilde ölçülendirilmelidir.

Vs1 = Vs2 =Vs3 = 30 m3/h
Vk1 = Vk2 = Vk3 = 45 m3/h

90 m3/h

qk

qk

1

2

qk

1

2

A

3

Denge borusu

D1

2D1
3

Yedek
Kazan

B
Kollektör

ġekil 12. Denge Borusu KullanılmıĢ Isıtma Sistemi
Kollektörleri birbirine bağlayan A-B hattına geliĢi güzel çek-valf veya kapama vanası gibi armatürler
konmamalıdır. Çoğu sistemlerde bazı dizayn mühendisleri bu hat üzerine bir fark basınç vanası
koyarak, kollektörlerde oluĢan aĢırı basınca göre hattan geçen debiyi ayarlamaktadırlar. Kollektörler
su dağıtan ve toplayan boru parçaları olduklarından dolayı, bu bölümlerdeki basınç kayıplarını
azaltmak gerekir. Bu amaçla genelde kollektör çapı, kollektöre binen en büyük boru çapının iki misli
alınır.
Kazanlarda ısıtılan suyun doğru dizayn edilmiĢ bir sistemde dağıtılması gerekir. ġekil 12.’de
görüleceği gibi kazanlardan gelen suyun, en çok ihtiyaç duyulan günde sisteme gerekli debiyi ve
istenen su sıcaklığını sağlaması gerekir:
2 çalıĢır, 1 yedek olmak üzere 3 kazandan oluĢan sistemde her kazan 1045 kW ısı üretiyor olsun (9070°C çalıĢma söz konusu),
3

Her bir kazanda dolaĢması gereken su miktarı suyun yoğunluğu 1000 kg/m ve özgül ısısı 4,18
o
kJ/kg C kabul edilecek olunursa:




0,86 . Q 0,86 .1045 (kW )
V( m / h ) 

ΔT(C)
20 (C)
3



V  45 m3 / h
3

3

Ġki kazandan gelen 90 m /h su, üç hatta (30 m /h x 3) dağılmaktadır. Kazanın pik kullanımda 90°C ’de
gönderdiği su, sistem tarafından emilmektedir ve 3 yollu vanalar tam açıktır.

Vk 2  Vk 3  ΣS1,2,3 olması gerekir.

(6)
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Zonlardaki ısıtma gereksiniminin azaldığını düĢünelim. Bu durumda üç yollu vanalar ana kollektörden
su alımını azaltacak, dönüĢ hatlarından su alarak zonlardaki su sıcaklığını düĢürecektir. Kazanlardan
gelen suyun tamamı zonlarda kullanılmadığı için denge borusunda A dan B’ ye doğru bir akıĢ söz
konusu olacaktır.
3.2.3. Suyun Uzak Mesafelere Pompalandığı Durumlar
3

ġekil 13.’de görüldüğü gibi yeni bir kapalı devre oluĢturulmaktadır. Pompalar kazandan gelen 90 m /h
suyu paylaĢmaktadırlar.
Vk2+ Vk3 ≥ Vz≥ Vs1 + Vs2 + Vs3 olmak durumundadır aksi durumda zonlara kazan sıcaklığının
altında su pompalanır.
Kazan pompalarının basmıĢ olduğu suyun ana zon pompalarınca emilmemesi durumunda 1.denge
borusundan su kazan pompalarına dönmektedir. Aynı Ģekilde ana zon pompalarınca basılan suyun
sistem zon pompalarınca emilmemesi durumunda su 2. denge borusundan kısa devre yapmaktadır.
Zon
pompası

q k2

Yedek
Kazan

q k3

Ana zon
pompası

A

Vz

2.Denge borusu

q k1

90 m3/h

1.Denge borusu

Vk1 = Vk2 = Vk3 = 45 m3/h

Vs1 = Vs2 =Vs3 = 30 m3/h

B
Kollektör
Şebeke suyu girişi

ġekil 13. Merkezî Uzak Mesafeli Isıtma Sistemi
3.2.3.1. Uzak Mesafelere Suyun Pompalandığı Özel Durumlar
Ana zon pompaları, dağınık bir Ģekilde sahaya yayılmıĢ saha istasyonlarına su pompalıyor olabilir
(ġekil 14.). Bu durumda ana zon pompasına yakın olan saha zonuna ait pompaların ısı gereksinimi
kalmadığında üç yollu vanayı kapatmaya baĢlarlar. Ana zon pompalarının basma yüksekliği çok fazla
olduğundan bu vana üzerinde bir basınç oluĢur ve vanaları zorlar ve ses oluĢabilir. Bu etkiyi azaltmak
için her zona bir denge borusu eklenir. Kollektörler arası 2. denge borusuna gereksinim kalmaz.
Sıcaklık kontrol
paneli

İki yollu vana ile
sıcaklık kontrolü

1.Denge borusu

Kazandan
geliş

Denge
borusu

Ana zon
pompası

Kazana
dönüş

ġekil 14.Sahaya YayılmıĢ Ġstasyonlara Dağıtım
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3.2.4. Kazanlarda Üretilen ve Sisteme Dağıtılan Su Sıcaklığının Farklı Olduğu Sistemler
Bazı durumlarda yüksek kazan sıcaklığına karĢın iç ısıtıcı üniteleri düĢük sıcaklıkta seçerek ikincil
devrede ekstra bir debi kullanmak istenebilir. Projeci projenin baĢında, kazan devresini 90-70°C,
zonları 85-70°CçalıĢtırdığını düĢünerek dizayn yapmıĢ olsun.
3

ġekil 15.’de görüldüğü gibi aynı Ģartlarda çalıĢan kazanlar (2 kazan) sisteme 90 m /h su
3
göndermektedir. Zonlarda ise 120 m /h su gereksinimi vardır.
Zonların en fazla ısı gereksinimi olduğu saatlerde üç yollu vanaların tamamen açık olduğunu
3
düĢünelim; bu durumda 120 m /h su sistem tarafından emilecektir. Zonlar yeterli su debisini
3
bulamadığı için, B den A ya doğru dönüĢ suyu akacak (30 m /h) ve kazandan gelen su ile karıĢarak
zon pompalarına girecektir. 4 nolu pompa grubu 1 nolu pompa grubuna göre daha düĢük sıcaklıkta su
emecektir. Bu durumda 4 nolu zon tamamen dönüĢ suyu kullanır durumda olabilir; bu dengesizliğin
giderilmesi zordur.

Vs1 = Vs2 = Vs3 = Vs4 = 30 m3/h

Vk1 = Vk2 =Vk3 = 45 m3/h

90 m3/h
1

2

3

4

qk

2

3

Sıcaklık
sensörü

3

qk

1

30 m /h

qk

Denge borusu

A

Yedek
Kazan

B
Kollektör
Şebeke suyu girişi

ġekil 15. 2 ÇalıĢır ve 1 Adet Yedek Kazanla KurulmuĢ Bir Sistem Örneği
Bu tür bir sisteme gereksinim var ise su sıcaklığı dağıtım kollektörüne girmeden 1. zondan önce
karıĢım sağlanmasıyla 85°C’ ye düĢürülmelidir. ġekil 16’da görüldüğü gibi bir sistem kurarak bu iĢlem
gerçekleĢtirilir. Sisteme dağılmadan önce kazandan gelen su ile dönüĢ hattından gelen su
3
karıĢtırılarak 120 m /h su elde edilecektir. Gerekli ısıl denge kurulur ve sadeleĢtirilirse:
3

3

3

90(m /h) x 90(°C) + 30(m /h) x 70(°C) = 120(m /h) x Tk(°C)
Tk = 85°C KarıĢım sıcaklığı elde edilir.
Vs1 = Vs2 = Vs3 =Vs4 = 30 m3/h

Ana zon
pomlası
3

90 m 3/h
90 °C

120 m /h
85 °C
1

2

3

Yedek
Kazan

qk

2

qk

3

2. Denge borusu

1

1. Denge borusu

qk

4
A

Tk
Sıcaklık
sensörü
30 m3/h
70 °C

B
Kollektör

ġekil 16. Sistemin Kazan Suyu ÇıkıĢ Sıcaklığından Farklı Olarak Beslenmesi
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Eğer ana zon pompalarında ısıtma yüküne bağlı olarak, devir değiĢtirerek (frekans konvertörlü pompa
ile) enerji tasarrufu yapılmak istenirse; 2. denge borusu üzerine bir adet fark basınç vanası kullanılarak
bu iĢlem sağlanabilir. GidiĢ kollektöründe oluĢan belirli bir basınç değerine bağlı olarak bu vana açılır
veya kapanır (ġekil 17.).

Fark basınç
vanası
A

2.Denge borusu

Frekans
konvertörlü ana
zon pompası

B
Kollektör
ġekil 17. Frekans Konvertörlü Pompa Kullanımı

4. KAZANI ISIL GERĠLMELERE KARġI KORUMAK ĠÇĠN GEREKEN TEDBĠRLER
Sistem büyüdükçe kapalı devredeki su hacmi de artmaktadır. Kazanlar, öncelikle suyu istenilen
sıcaklığa çıkartmak ve daha sonra ısıtma yapılacak sistemi beslemek durumundadır. Kazanlarda su
sıcaklığı belirli bir değerin (minimum 57°C) üstüne çıkana kadar geçen sürede su, kazanın duman
borularında veya haznesi içerisinde yoğuĢma meydana getirmektedir. Bu riski taĢıyan bir sistem ġekil
18.’de görüldüğü üzere üç yollu vananın kapalı olduğu durumda, kazan üzerinden hiç su geçmeyebilir.

Kazan

ġekil 18. Kazan, Pompa Devresi YanlıĢ
Bağlantı
Gaz içerisindeki su buharının yoğuĢması ile birlikte sülfür ve benzeri yüksek korozyona sebep olan
sıvılar, kazanı çok kısa zamanda tahrip edebilirler. Döküm kazanlarda ise ısı farkı dökümde,
gerilmelere ve çatlamalara neden olur. Bu nedenle brülörün ilk ateĢlenmesinden itibaren kazana giren
soğuk su miktarını minimumda tutulması uygundur. Kazanlarda yoğuĢma miktarını minimize etmek
için kazanlara birer adet pompa (ġönt pompa) yerleĢtirilir. ġekil 19.’da görüldüğü gibi, kazan çıkıĢına
yerleĢtirilen Ģönt pompa, ilk ısıtma yapılırken kazandan çıkan suyu en kısa yoldan kazana geri
göndermektedir. Su sıcaklığı yoğuĢma sınırları üzerine çıktığında, su yavaĢ yavaĢ kontrollü bir Ģekilde
sisteme verilmekte ve sistemdeki suyun ısıtılması sağlanmaktadır.
ġönt pompa, kazan devresindeki suyu ısıtana kadar üç yollu vanalar veya pompalar sistemden su
almazlar. ġönt pompa kapasitesi, toplam ısıtma pompası kapasitesinin en az % 30’u kadar olmalıdır.
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ġönt pompa, çelik kazanlarda 700 kW’ın üzerindeki güçlerde kullanılır. ġönt pompa, çelik kazanlarda
sadece düĢük sıcaklık olduğu sürece çalıĢır; döküm kazanlarda ise sürekli çalıĢır. ġönt pompanın
kullanılmadığı durumlarda, kazan “term-kontrol” cihazı Ģeklinde tabir edilen özel bir cihaz ile kontrol
edilir.
A
Hava
tüpü

B

El
prüjörü

C

A

Şont
pompa

C

Kazan
B
Şebeke suyu girişi

ġekil 19. Kazanlarda ġönt Pompa Kullanımı
Bazı sistemlerde kazan koruma iĢlevi, kazan pompası ile de sağlanabilir. ġekil 20.’de görüldüğü gibi,
kazan emiĢine bir üç yollu vana yerleĢtirilir. Bu vana sayesinde su, belirli bir süre sisteme dağılmadan
kazana dönmektedir.
Üç yollu vana, dönüĢ suyu sıcaklığı belirli değeri aĢana kadar kapalıdır. Bu esnada zon pompaları açık
olsa dahi üç yollu vanalar (2 ve 3 nolu) kapalı olacaktır. Yani kazan, sistemden su çekmeyecektir. Çok
büyük kapasitedeki ısıtma sistemlerinde, birden fazla kazan için ortak üç yollu vana (1 nolu) çok
büyüyeceği için üç yollu vana kullanımı pahalı bir çözüme dönüĢür.
A

B
C
3

2

C
1

Denge
borusu

Kazan
Şebeke suyu girişi

ġekil 20. Kazanların Üç Yollu Vana Ġle Korunması
Kazanların her biri için ayrı bir pompa ve üç yollu vana uygulaması daha yaygındır. ġekil 21.’de
görüldüğü üzere, her devredeki kazan pompasının, kazana ait basınç kaybını, üç yollu vana kaybını
ve devreye ait boru basınç kaybını yenecek değerde olması gerekir.
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Sistem zon
pompası

Kazan

GK

Kazan
Denge borusu

Kazan

Kazan pompası
ġekil 21. Çoklu Kazan Kullanımı Durumunda Üç Yollu Vana Bağlantıları

SONUÇ
Merkezi ısıtma ve soğutma sistemlerinin öneminin artması bu sistemlerin projelendirilmesi, kurulumu
ve iĢletmesinin de önemini arttıracaktır. Isı taĢıyıcı akıĢkan olan suyun hangi sıcaklık aralığında
sistemi besleyeceği, boru çapından, pompa debisine dolayısı ile enerji tüketimine kadar etkilediği ve
en önemli dizayn kriteri olduğu görülmüĢtür. Sistemlere su dağıtımı ve toplanmasının önemi çok
fazladır. Özellikle ısı merkezinden uzak olan saha istasyonlarına su dağıtım ayrı bilgi ve tecrübe
gerektirir. Sistemler projelendirme aĢamasında hatasız çözüm sunmalıdır, aksi takdirde sorunlu bir
iĢletme karĢımıza çıkacaktır.
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Veli DOĞAN
1980 yılında Ege Üniversitesi Makina Fakültesini Makina Mühendisi olarak bitirmiĢtir. 1982 yılında ĠTÜ
Makina Fakültesinde Enerji dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıĢtır. 1986 yılına kadar yurt içi ve
yurt dıĢında özel sektörde çalıĢmıĢtır. 1986 yılında Vemeks Mühendislik Ltd. ġti’ni kurmuĢtur. Isı
pompaları ve ısı geri kazanım sistemleri üzerinde çalıĢmalarını yoğunlaĢtırmıĢtır. Muhtelif
sempozyumlarda bu konularla ilgili bildiriler sunmuĢ ve makaleler yayınlamıĢtır. Doktora çalıĢmasını 9
Temmuz 2001 yılında tamamlamıĢtır. Türkiye’deki ilk kez deniz suyundan-suya ısı pompası sistemini
kurmuĢ ve 1.000 kW’ın üzerinde sistemler kurulmasına öncülük etmiĢtir. Türkiye’nin bu konuda ki en
yüksek kapasiteli sistemini (1.800 kW Sun-Gate Port Royal Otel) 2005 yılında Antalya’da devreye
almıĢtır. Sulu VRF uygulamalarına öncülük ederek, yine toprak kaynaklı VRF uygulamasını ülkemizde
ilk kez kuyu suyundan ısı pompası-VRF uygulaması olarak (2.000 kW She Mall AVM) 2007 yılında
Antalya/Lara’da devreye almıĢtır. Akdeniz Üniversitesi Makine Fakültesinde kurulduğu günden beri ısı
alanında muhtelif dersler vermektedir. Üniversite ve sanayi arasındaki iliĢkiyi kuvvetlendirmek için
sanayide ve üniversitede çalıĢmalarını sürdürmektedir. Veli Doğan, Yurt içinde ve Yurt dıĢında HVAC
konusunda proje ve taahhüt yapan Vemeks Mühendislik Ltd. ġti’nin dizayn mühendisi ve yöneticisi
olarak çalıĢmalarına devam etmektedir. Veli Doğan ve ekibi Mega yapıların mekanik tesisat iĢlerinin
projelendirilmesinde uzmanlaĢmıĢtır. En son Kazakistan’ın baĢkenti Astana’da bulunan Han Çadırı’na
ait mekanik tesisat uygulama projelerini baĢarı ile tamamlamıĢlardır. Bahsi geçen bina sorunsuz
olarak iĢletmeye alınmıĢtır.
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DENĠZLĠ BÖLGESĠNDE BULUNAN ÇOK SĠSTEMLĠ OTEL
PROJESĠNĠN SĠSTEM SEÇĠMĠ
Veli DOĞAN
Cemre DOĞAN ĠLHAN

ÖZET
Bir yapının iklimlendirilmesi için ilk olarak karar verilmesi gereken nokta sistem seçimidir. Sistem
seçimi çok derin bilgi ve detaylı çalıĢma ister. Yapının özelliği, sistem seçiminde en önemli
parametredir. Sistem seçimini etkileyen diğer bir önemli parametre ise, yapı için temin edilebilecek
enerji kaynakları ve alternatif enerji kaynaklarıdır. Yapı sahiplerinin istekleri ve iĢletmecinin bazı
tercihleri de bazen sistem seçimini etkileyecek boyutta olabilmektedir. Bu yazıda Denizli yöresinde
bulunan ve jeotermal sıcak su ile beslenmesi düĢünülen otel için sistem seçimi irdelenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Enerji kazanım, Termal Otel, Sistem Seçimi

ABSTRACT
The first step to air conditioning design of a building is the decision on the type of air conditioning
system. System selection requires deep engineering knowledge, through understanding of the
functionality of the building and a detailed study. Most important parameter affecting the system
selection is the availability and potential usage of both conventional energy sources and the
alternative energy sources for the specific site. Client`s requests and the preferences of the Operating
Company might also play an important role on the system selection decision. In this regard, this paper
investigates the air conditioning system selection of a Hotel in Denizli city in Turkey, with available
geothermal hot water source.
Key Words: Energy saving, Thermal Otel, Selection of system

1. GĠRĠġ
Alternatif enerjilerin ne kadar önemli olduğu günümüzde herkes tarafından anlaĢılmıĢ durumdadır.
Kullanım kolaylığına ve maliyetine göre, Mekanik sistemlerde farklı alternatif enerji kaynakları tercih
edilmektedir.
Yazımızda Denizli bölgesinde iĢletmeye alınmıĢ bir tesisin, kullanmıĢ olduğu farklı alternatif enerji
kaynaklarından ve bu kaynakların tesiste hangi sıra ile kullanılarak, nasıl bir fayda sağladığı ve sistem
seçiminin nasıl yapıldığı aktarılacaktır. Yapıda kullanılan güneĢ enerjisi, termal su ısısı ve VRF
sistemlerinin ısı geri kazanımı değerlendirilecektir.
Peki, bahsi geçen alternatif enerjilerin cevap vermediği durumlar oluĢacak mıdır? OluĢuyorsa bu
durumlarda tesiste kullanılan diğer enerji türleri nelerdir?
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2. PROJELENDĠRME ESASLARI
1.
2.
3.
4.

Tesisin Özelliği ve enerji profili.
Tesiste kullanılabilecek enerji kaynakları.
Tesiste kullanılabilecek alternatif enerji kaynakları.
ĠĢletmecinin istekleri.

2.1. Tesisin Özelliği
2.1.1. Tesisin Hizmet Amacı
Tesisin türü, sistem seçimini etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. Söz konusu yapı, konut,
hastane, otel, okul, ofis, spor kompleksi veya baĢka amaçlı bir yapı olabilir. Örneğin bu yapı bir
hastane ise, özel klima sistemleri kullanmak zorunlu iken; bir konut, veya birçok farklı kiĢinin kullandığı
bir ofis söz konusu ise enerji paylaĢımının nasıl yapılacağı düĢünülmelidir.
Yazımızda Denizli yöresinde bulunan bir otelin mekanik sistem seçimi irdelenecektir. Tesis otel olduğu
için gün boyunca değiĢen bir enerji profili olacaktır. Enerji gereksinimi otelin doluluk oranına bağlı
olarak da değiĢim gösterecektir.
2.1.2. Tesisin Özel ve Genel Yapısı
Tesis 120 Odaya sahip beĢ yıldız statüsünde yaz kıĢ aynı sıcaklıkta Ģifalı termal suya sahip olan, 693
metrekarelik bir alana sahip, PHYSIOTHERAPY & HEALTH ve SPA merkezli, toplam 4 toplantı
salonu, eğlence ve sosyal alanlarıyla UNESCO tarafından Dünya Miras Listesinde yer alan
Pamukkale’ye 3 km uzaklıktadır. [1]

ġekil 1. Termal otelin genel bir görünüĢü [1].
Söz konusu tesis termal bir otel olduğu için otelin kıĢ aylarında doluluk oranı daha yüksektir; bu veri,
sistem seçiminde önemli bir parametredir. Doğal olarak bu tür tesislerin yaz aylarında doluluk oranı
oldukça düĢüktür.
KıĢ aylarında enerji tüketimi yaz ayları gibi gün içerisinde farklılık göstermeyecektir. Farklılıklar gece
ile gündüz arasındaki sıcaklık farkına ve dıĢ hava sıcaklığına bağlı olarak oluĢacaktır.
2.2. Tesiste Kullanılabilecek Enerji Kaynakları
1. Tesisin bulunduğu bölgede doğalgaz mevcut olmakla birlikte henüz otelin yakın
çevresinde doğalgaz altyapısı tamamlanmamıĢtır. Bir-iki yıl içerisinde doğalgaz
altyapısının tamamlanacağı bildirilmiĢtir. Bu nedenle projelendirilme aĢamasında
sıvılaĢtırılmıĢ doğalgaz seçenek olabilir. Doğalgaz yakıtlı kazanlarla tesisin ısı
gereksinimini karĢılamak mümkündür.
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2. Elektrik temininde bir sorun yoktur. Elektrik enerjisi soğutmada doğrudan enerji kaynağı
olarak kullanılabilir.
2.3. Tesiste Kullanılabilecek Alternatif Enerji Kaynakları
Tesisin bulunduğu bölgede faydalanabilecek alternatif enerji kaynakları analiz edilmelidir.
Tesisimiz bulunduğu yer ve konum itibari ile birden fazla alternatif enerji kaynağından
faydalanılabileceği, projelendirmenin ilk aĢamasında saptanmıĢtır.

ġekil 2. Alternatif enerji kaynakları [2].
1. Otelin termal bir tesis olarak inĢa edilmesinin sebebi bölgede jeotermal kaynakların
o
bulunmasıdır. Bu kaynak sularının sıcaklığı maksimum 52 C olarak bildirilmektedir. Bu
sıcaklıktaki suyun devamlılığı garanti edilmemekle birlikte ciddi bir enerji kaynağı olarak
dikkate alınacaktır. KıĢ aylarında termal atık ısıdan “ısı pompası” vasıtasıyla yapıya ısı
pompalanabileceği dikkate alınabilir.

ġekil 3. Jeotermal enerji bulunan bir saha [3].
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2. Denizli yöresinde güneĢ enerjisi, yaz aylarında gerekli olan “sıcak kullanım suyunu” ısıtmaya
yetecek durumdadır. Ayrıca kıĢ aylarında da güneĢten ciddi bir ısı aktarımı söz konusudur.
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ġekil 4. GüneĢ enerjisi sistem Ģeması [4].
ĠĢletmeyi yapacak olan kiĢiler, mümkün olduğunca iĢletmesi basit, kolay ve az enerji tüketen sistemler
isterler. Ancak bu istek kolay karĢılanmaz, alternatif enerji kaynaklarının kullanımı ve bu kaynakların
zaman zaman devreden çıkma ihtimalleri veya çıkma zorunluluğu sistem kurulumunu zorlaĢtırmakta
ve karmaĢık duruma getirmektedir.
Örneğin ĠĢletmeci tarafından termal suyun sürekli sağlanamadığı ve üç gün kesilebileceği
bildirilmektedir. Veya güneĢin kıĢ ayları ve mevsim geçiĢlerinde performansı bilinemez. Günlerce
bulutlu bir hava olduğunda, sadece güneĢe dayalı bir “sıcak kullanım suyu sistemi” tesise sıcak su
sağlayamayacaktır.
2.4. ĠĢletmecinin Ġsteği
Çoğu iĢletmeci geçmiĢteki tecrübelerine istinaden daha önce kullanmıĢ oldukları bir sistemde ısrar
edebilirler. Genellikle yapı sahipleri kendi iĢletme bünyelerinde bulunan teknik elemanların bu yöndeki
görüĢlerini dikkate alırlar. Bu projemizde iĢletmenin bizden isteği olabildiğince alternatif enerji
kaynaklarına yönelmemiz doğrultusundadır.

3. ISITMA VE SOĞUTMA SĠSTEMĠ SEÇĠMĠ
Yönetmeliklere göre 2.000 m2 den büyük yapılarda merkezi ısıtma zorunluluğu olması, sistem
seçiminde önemli bir kriterdir. Fakat mekanik tesisat projeleri Ģekillenirken, ısıtmadan çok soğutma
sistemleri tartıĢma konusudur. Merkezi soğutma sistemi olarak kabul edilen VRF sistemleri, klasik
merkezi soğutma (chiller) sistemlerine ciddi bir alternatif olmuĢtur (ġekil 5.). Bu nedenle bu iki
sistemden hangisinin bu tesise uygun olduğu bu baĢlıkta tartıĢılacaktır.
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ġekil 5. Basitçe Soğutma Grubu ve VRF sistemleri
3.1. Fan-Coil Sistemi
Fan-coillerde akıĢkan olarak doğrudan su kullanılmaktadır. Prensip olarak; cihazlara gönderilen
akıĢkan sıcak olduğu zaman ısıtma yapan, soğuk olduğu zaman soğutma yapan cihazlardır. Üflemeyi
ise içinde bulunan fan yardımı ile yapar. Pompa sistemi vasıtası ile gönderilen akıĢkan serpantinlerden
geçerken serpantinin arka tarafında bulunan fan üfleme yapar. Böylece odanın havası istenilen konfor
Ģartına getirilmiĢ olur. Genellikle piyasada bulunan Fancoil'ler iki tiptedir; klasik yani iki borulu veya
dört borulu. [7]
3.1.1. Fan-Coil Sistemi Tesisimiz için uygun mudur?
Fan-coil sistemini bu tesis için değerlendirirken, Ġlk akla gelen soru, klasik fan-coil sisteminin uygun
olup olmadığıdır. Acaba iki borulu (ġekil 6.) sistem yeterli midir? Veya dört borulu sistem (ġekil 7.) bu
tesis için zorunlu olabilir mi?
Bilindiği gibi dört borulu sistem bir mahalde soğutma, baĢka bir mahalde de aynı anda ısıtma
gereksinimi olan tesisler için zorunludur. Bu sistem genellikle müĢteri kitlesi çok değiĢken olan Ģehir
otellerinde ciddi bir ihtiyaçtır.
Ġki borulu sistem, Akdeniz sahillerinde çok yaygındır. Bu bölgede oteller ağırlıkla yaz sezonu açık
olduğu için iki borulu sistemi tercih eden iĢletme sahipleri daha fazladır. Dört borulu fan-coil sisteminin
yatırımı pahalı ve uygulaması daha zor olduğu için pek tercih edilmez. Peki, tasarımını yaptığımız
tesis için fan-coil sistemi iki borulu mu? Dört borulu mu olmalıdır?

ġekil 6. Basitçe Soğutma Grubu ve VRF sistemleri
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ġekil 7. Dört borulu sistem çalıĢma prensibi
Tesisimiz termal bir otel olmasının yanı sıra, fizik tedavi alanında hizmet veren bir sağlık otelidir.
Bölgede mevsim geçiĢleri (eylül-ekim-nisan-mayıs) çok uzun olmasına rağmen, Denizli yöresindeki
termal oteller için ısıtma enerjisini sağlamanın sorun olmadığı, soğutmanın da sadece mayıs ve eylül
aylarında gündüzleri birkaç saatle sınırlı olduğu görülmüĢtür. Bu durumda dört borulu sistem aĢırı
pahalı ve lüks olacaktır. Ġki borulu sistem daha uygun görülmektedir. Fakat mevsim geçiĢlerinde mal
sahiplerinin arzu ettiği, aynı anda soğutma ve ısıtma ihtiyacı karĢılanmamıĢtır. Diğer bir sıkıntı ise
yazın çok sıcak olan bu bölgede müĢteri sayısı da oldukça azdır. Tesis dolu olmamasına rağmen yaz
mevsiminde soğutma grubunu ve pompalarını çalıĢtırma zorunluluğu doğacaktır. Birkaç oda dolu olsa
bile sistem mecburen devrede tutulacaktır. Bu noktada VRF sistemini düĢünmeye baĢlamak gerekir;
VRF sisteminde sadece kullanılan odalarda bulunan iç üniteler ve bu cihazlara bağlı dıĢ üniteler kısmı
olarak çalıĢacağı için enerji tüketimi, soğutma grubu ile soğutma yapmaya kıyasla oldukça az
olacaktır.
VRF sistemini de inceleyerek analizimize devam edelim.

3.2. VRF Sistemi
VRF, DeğiĢken Soğutucu AkıĢkan Debisi demektir. VRF Klima Sistemi; bir dıĢ ünite ile birden çok iç
ünitenin kontrol edilebildiği sistemlerdir. Gerektiği kadar soğutucu akıĢkanı doğru zamanda ihtiyaç
duyulan iç üniteye sevk ederek ısıtma ve/veya soğutmada kullanılması sağlanır. Soğutucu akıĢkan
inverter kontrollü bir kompresör veya kompresörlerle Ģartlandırılarak, konfor Ģartlarına ulaĢmasını
istediğimiz mahalde bulunan iç üniteye gönderilir. [5]
ĠĢletme ve montaj kolaylığı ve sezon sonunda daha az enerji harcamasıyla, 120 odası olan bu otelde
VRF sistemi Ģu anki değerlendirmelerimizle daha uygun görülmektedir. VRF sistemleri ısı
gerikazanımlı veya ısı pompası olmak üzere iki Ģekilde tasarlanabilir.
VRF sistemi ile birlikte akla gelen diğer sorular ve sistemde karar verilmesi gereken noktalar
sıralanmıĢtır. Tesisimiz için VRF sistemini incelemeye devam edelim.
1. VRF sistemi hava soğutmalı mı olsun su soğutmalı mı?
2. VRF sistemi kıĢın ısıtma yapacağı için soğutmayla birlikte değerlendirildiğinde tek baĢına
ısıtmaya yeterli olabilecek mi?
3. Mevsim geçiĢlerinde aynı anda farklı mahallerde soğutma veya ısıtma yapabilecek mi?
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4. Alternatif sistemlere göre maliyet durumu?
5. Alternatif enerji kaynaklarına uyumu?
3.2.1. Hava soğutmalı VRF sistemi tesis için uygun mudur?
3.2.1.1 Hava soğutmalı VRF sistemi kıĢ ve yaz mevsimleri çalıĢma durumu
Hava soğutmalı sistemin seçilmesi durumunda, bahsi geçen bölgede minimum kıĢ dıĢ hava sıcaklığı
o
o
sıfırın altında 10 C civarında olduğu için (dıĢ hava sıcaklığı -15 C’nin altına düĢmemektedir.) kıĢ
0
sezonunda sorun görünmüyor. Yaz aylarında ise hava sıcaklığı 35 C civarında olması nedeniyle hava
soğutmalı VRF sisteminin çalıĢma verimleri de bu sıcaklık değerlerinde 4 civarında olduğundan, yaz
ayları içinde herhangi bir olumsuz durum görünmüyor.
Tesis termal sıcak suyu, otel iĢletmesine ait olan ve baĢka bir mülk sahibinden kiralanan iki termal su
kuyusundan sağlamaktadır. Aksi bir durumda termal sıcak su kaynağının kıĢ aylarında uzun süre
kesilmesi söz konusu olacaksa; bu kesinti durumunda, su soğutmalı VRF veya termal su kaynaklı fancoil sistemi ile yapılacak ısıtma, anlamını yitirecektir. Dolayısıyla hava soğutmalı VRF sistemi öne
çıkmaktadır.

ġekil 8. Hava soğutmalı VRF sistemi yaz ve kıĢ çalıĢması [6]
3.2.1.2 Hava soğutmalı VRF sistemi mevsim geçiĢleri çalıĢma durumu
Sadece ısı pompası Ģeklinde çalıĢan VRF sistemi kurulur ise aynı dıĢ üniteye bağlı mekanlarda aynı
zaman diliminde, sadece soğutma veya sadece ısıtma yapılır. Isı gerikazanımlı yani üç borulu (ġekil
9.) sistem kurulması durumunda bu sorun ortadan kalkmaktadır. Böylelikle özellikle mevsim
geçiĢlerinde ortaya çıkan, farklı mahallerde aynı anda ısıtma veya soğutma talebi karĢılanmaktadır. Isı
gerikazanımlı bir sistem kurulması durumunda binadan çekilen enerjinin sıcak su hazırlamada da
kullanılması söz konusu olacaktır.

ġekil 9. Hava soğutmalı VRF sistemi mevsim geçiĢleri çalıĢması [6]
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3.2.2. Su soğutmalı VRF sistemi tesis için uygun mudur?
Atık ısılardan veya göl, ırmak, toprak, deniz gibi kaynaklardan ısı pompalayabilen sistemler su
soğutmalı olarak adlandırılmaktadır. Kurulması durumunda su soğutmalı VRF sistemi tesisimiz için
uygun olabilir mi?
3.2.2.1. Su soğutmalı VRF sistemi kıĢ ve yaz mevsimleri çalıĢma durumu
Sulu VRF sistemi tercih edilmesi durumunda, yaz aylarında soğutma yapabilmek için bir adet kapalı
kuleye ihtiyaç vardır. Binadan çekilen ısı, kule vasıtası ile atmosfere atılacaktır. Yaz aylarında VRF
sistemi daha yüksek verimle (yaklaĢık 5,5) çalıĢacaktır. (ġekil 11. ġekil 12.)
KıĢın ise termal ısıdan, atık sulardan, doğal gaz yakan bir kazandan ısı pompalayarak çalıĢmasını
sürdürecektir. (ġekil 10.)

A

ġekil 10. Su soğutmalı VRF sistemi çalıĢma Ģeması [4]

ġekil 11. Su soğutmalı VRF sistemi yaz çalıĢması [4]
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ġekil 12. Su soğutmalı VRF sistemi kıĢ çalıĢması [4]
3.2.2.2. Su soğutmalı VRF sistemi mevsim geçiĢleri çalıĢma durumu
Su soğutmalı VRF sistemlerinde de hava soğutmalı sistemlerde olduğu gibi, sistem ısı geri-kazanımlı
olarak uygulanırsa, yani aynı anda farklı mahallerde soğutma ve ısıtma yapmak mümkün olursa, su
soğutmalı VRF sistemi de hava soğutmalı da olduğu gibi talepleri karĢılayacaktır.
Yaz, kıĢ ve mevsim geçiĢi çalıĢmaları değerlendirildiğinde, Termal sıcak su kaynağımızın da varlığıyla
birlikte su soğutmalı VRF sistemi kullanılmalı mı?
Su soğutmalı sistem, yaz aylarında az enerji tüketimi ve kıĢ aylarındaki termal sıcak su kullanımı da
düĢünüldüğünde bu tesiste doğru bir seçim gibi görünüyor; ancak kıĢ aylarındaki VRF çalıĢma
Ģartlarına ayrıntılı bir Ģekilde bakmak zorundayız.
KıĢ aylarında tesisimizin doluluk oranı yüksektir ve bölgenin kıĢ aylarındaki ısıtma enerjisi gideri yaz
ayları ile kıyaslanmayacak kadar fazladır. Yazın otelin % 50 dolulukta olduğu da dikkate alınırsa bu
otelde tüm sistemler özellikle kıĢ ayları (ısıtma) dikkate alınarak tasarlanmalıdır.
Su soğutmalı VRF sistemi, kıĢ aylarında termal sudan veya atık termal sulardan ısı pompalayarak
tesisi ısıtacaktır. Yani tesiste kıĢın ısıtma için yakıt gideri olmayacaktır. Eğer bu atık ısı veya termal
kaynakta bir problem olursa doğal gaz yakıtlı kazandan veya kazanlardan ısı alarak tesis ısıtılmaya
devam edecektir. Böylelikle, herhangi bir arıza durumunda tesisin devamlılığı garanti altına alınacaktır.
Termal ısı bedelinin, çok düĢük veya bedelsiz olacağı söylendiğinden, tüm bu faktörler su soğutmalı
VRF sistemi seçimini doğru bir seçim yapmaktadır.
ġu an için su soğutmalı VRF sistemi seçilmiĢ olsa, yazın yüksek verimli (COP yaklaĢık 5,5) bir
soğutma yapan ve kıĢ aylarında da termal ısıdan ısı çeken, ısı pompası gibi çalıĢan bir VRF sistemi
her bakımdan kullanıĢlı ve ekonomik bir seçim olarak durmaktadır.

4. TESĠS ĠÇĠN SEÇĠLEN SĠSTEMĠN ĠRDELENMESĠ
GelmiĢ olduğumuz bu noktada Sulu VRF sistemini seçmek son kararımız mıdır?
Sulu VRF sistemi kullanılmıĢ olsaydı termal sudaki ısı, VRF sistemi tarafından yapıya aktarılacaktı;
ancak bu durumda tüm kompresörler enerji harcayacaktı. Enerji tüketimi cihazın COP sine bağlı olarak
her 4 kW ısı için yaklaĢık 1 kW civarında olacaktı. Tesisin toplam ısı gereksinimi, kullanım faktörleri
dikkate alınarak hesaplandığında 600 kW olarak bulunmuĢtur. Bu hesaplara göre tesis tam kapasiteli
bir çalıĢma zamanında (sistem veriminin 4 olduğu düĢünülürse) kompresörlerde saatte 150 kW
elektrik harcayacaktır.
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o

Oysaki termal kaynaktan 52 C su sağlandığı biliniyor. Fan Coil sistemini seçmiĢ olsaydık bu durumda
sıcak su pompaları ile klima santrallerine ve Fan-coil’lere doğrudan sıcak su iletilecek; cihazlar sadece
fanlarını çalıĢtırarak ısıtma yapacaktı. Bu durumda hem çok kıymetli olan VRF sistemi yıpranmayacak
hem de kompresörlerde fazladan elektrik harcanmayacaktı.
o

Fan-Coil’ler ve klima santralleri için 45 C de sıcak su ısıtma için yeterlidir, bu cihazların seçimi, bu
sıcaklık değerleri dikkate alınarak yapılacak olursa ısıtma sisteminde herhangi bir sorunla
karĢılaĢılmayacaktır. Yani su soğutmalı VRF sistemi alternatif olmaktan çıkmıĢtır.
o

Maalesef 92 C sıcak termal su sağlanan Afyon termal otellerinde sulu VRF uygulaması yaygındır.
Saygın bir yatırımcının düĢtüğü bu hata diğer yatırımcılar tarafından sorgulanmadan devam
o
ettirilmektedir. Bu tesisler 40 C’nin altında termal su temini söz konusu olsa idi sulu VRF çok uygun
o
olabilirdi. Örneğin EskiĢehir Bademlikte inĢa edilmiĢ bir otelde termal su sıcaklığı 32 C’yi geçmediği
için tüm tesiste Sulu VRF sistemi kurulmuĢtur.
o

Fan-Coil sistemi, 50 C’nin üzerinde ki termal sıcak suyun bulunduğu tesislerde daha uygun yatırım ve
iĢletme gideri sağlayacaktır. Bu durumda iki borulu Fan-coil sistemi VRF sistemine alternatif
olmaktadır. Dört borulu Fan-coil sistemi ise, ısı geri kazanımlı bir VRF sistemi ile kurulmuĢ bir sisteme
alternatif olacaktır.
o

Ġncelediğimiz tesisimizde termal suyun sıcaklığı 52 C olduğu için bu sıcaklık tesisin ısı gereksinimini
karĢılamaya yeterli olacaktır. Termal ısıyı, ısı pompası kullanmadan tesise Fan-coil sistemi ile
doğrudan aktarabiliriz. Bu durumda Fancoil sistemi bizim tesisimiz için öne çıkmaktadır. Geldiğimiz bu
noktada Fan-coil sistemini yaz ve kıĢ ve mevsim geçiĢleri çalıĢması için son bir kez irdeleyelim ve Fan
coil sisteminin türünü belirleyelim.
4.1. Ġki borulu Fan Coil sisteminin yaz ve kıĢ dönemleri ve mevsim geçiĢleri çalıĢma durumu
Tesisimizde yaz aylarında soğutma ihtiyacını karĢılamak için üç adet 250 kW’lık hava soğutmalı
0
0
gruplar kullanılabilir. Bu gruplarda üretilen soğuk su ile (7 -10 C) Fan-coil ve klima santralleri
beslenebilir.
KıĢın ise öncelikle termal enerjiden 550 kW’lık plakalı eĢanjör ile kapalı devreye ısı aktarılabilir. Termal
suyun garanti edilememesi nedeni ile yaz aylarında tesiste kurulması planlanan güneĢ enerjisi
sistemine takviye olması için termal atık sulardan (sudan-suya) ısı pompası sistemi düĢünülebilir. Isı
pompası soğuk mevsimde termal su kaynağının kapanması durumunda yetersiz kalacaktır; bu
nedenle yapının tüm ihtiyacını karĢılayacak “doğal gaz kazanı” sisteme eklenecek bu sayede tüm
sistem yedeklenmiĢ olacaktır.
Mevsim geçiĢlerinde ise iki borulu sistem, maalesef yetersiz kalacaktır. Mayıs ve eylül aylarında bazı
müĢterilerin ısıtma, bazılarının da soğutma gereksinimi olacaktır. Diğer geçiĢ ayı olan nisan ve ekim
aylarında bu sorun kısmen azalacaktır. Fakat ortadan kalkmayacaktır. Bu noktada iĢletmeye dört
borulu Fancoil sistemi önerilebilir.
4.2. Dört borulu Fan Coil sisteminin yaz ve kıĢ dönemleri ve mevsim geçiĢleri çalıĢma durumu
ĠĢletme yetkilileri daha öncede aktardığımız gibi, mevsim geçiĢi olan mayıs ve eylül aylarının da otelin
doluluk oranının çok yoğun olmadığını bildirmiĢlerdir. Sadece geçiĢ mevsiminde meydana gelen bu
sorunu çözmek için, dört borulu sistem kurmak ekonomik görünmüyor. Bu durumda hem kıĢın tesisin
ısı gereksinimini azaltmak hem de mevsim geçiĢi problemini çözmek için otel odalarının bir kısmını
hava soğutmalı VRF sistemi ile projelendirerek, bu problemi çözebiliriz. Böylelikle yaz ayları boyunca
yarı kapasitede çalıĢan söz konusu otele gelen müĢteriler, bu VRF bulunan odalara yönlendirilebilir.
Mevsim geçiĢlerinde yaĢanan bu problemde ortadan kalkar.
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5. UYGULANAN SĠSTEM
Otelimizin; 30 adet yatak odasında ve müĢteri memnuniyetine bağlı olarak farklı sıcaklıklar istenen
SPA bölgesinde hava soğutmalı VRF sistemi kullanılmıĢtır. Diğer 90 oda ve genel mekanların bir
kısmı da Fan-coil ile klimatize edilmiĢtir. Hava soğutmalı VRF kullanılmak suretiyle hem mevsim
geçiĢlerindeki problem çözülmüĢ hem de kıĢ aylarında termal ısı gereksinimi düĢürülmüĢtür.

5.1. Uygulanan VRF sistemi
Tesiste bulunan 30 adet oda ve Spa bölümü için; hava soğutmalı VRF sistemi, bir kısmı Isı geri
kazanımlı, diğer kısmı da ısı pompası Ģeklinde uygulanmıĢtır.
7 Adet toplam 276 kW’lık dıĢ ünite (Tablo 1.) ve toplam 315,4 kW soğutma kapasitesine sahip 49 adet
iç üniteden (Tablo 2.) oluĢmaktadır. Ayrıca kurulan VRF sisteminin bir kısmının ısı geri kazanımlı
olmasından faydalanıp, binanın soğutulması esnasında açığa çıkan atık ısıdan yararlanarak sıcak su
üretecek iç üniteler sisteme eklenmiĢtir.
5 Adet 12,5 kW kapasitede ısı geri kazanım ünitesi ile saatte 62,5 kW enerji sıcak su üretmek için
aktarılmaktadır. (ġekil 13.)
Tablo 1. DıĢ ünite dağılım tablosu

DIġ ÜNĠTELER

HEAT RECOVERY
HEAT PUMP

KAPASİTE

ADET

TOPLAM
KAPASİTE

28 kW
40 kW
45 kW
28 kW
50 kW

1
2
2
1
1

28 kW
80 kW
90 kW
28 kW
50 kW

7

276 kW

TOPLAM

Tablo 2. Ġç ünite dağılım tablosu

TOPLAM
ADET
KLİMA İÇ ÜNİTE
SICAK SU ÜRETECİ
TOPLAM

TOPLAM KAPASİTE

49

252,9 kW

5

62,5 kW

54

315,4 kW
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ġekil 13. Kurulan VRF sıcak su üretim Ģeması [4]
5.2. Uygulanan Klasik Isıtma Soğutma Sistemi
Taze hava klima santralleri, tam karıĢımlı klima santralleri ve Fan-Coil leri beslemek için üç adet 250
kW’lık hava soğutmalı soğutma grubu kullanılmıĢtır. Fan-coil ler; 536 kW soğutma 405 kW ısıtma
kapasitesine, Klima santralleri 485 kW soğutma 250 kW ısıtma kapasitesine sahiptir.
5.3. Termal Sıcak Sudan Kapalı devreye Aktarılan Isı
0

Dizayn aĢamasında 50-64 C olarak bildirilen termal su sıcaklığı için 550 kW kapasitede bir eĢanjör
kullanılmıĢtır. Otel açıldıktan sonra termal suyun beklenenden daha yoğun olması nedeniyle
0
eĢanjörün çabuk kirlendiği ve termal su sıcaklığı 52 C yi geçmediği için sisteme 500 kW eĢanjör
paralel olarak ilave edilmiĢtir. Bu sayede kirlenme süresi uzatılmıĢ ve eĢanjörlerin kapalı devre tarafı
0
0
olan ikinci devredeki su sıcaklığı 42 C den 48 C ye kadar yükseltilmiĢtir. Bu ilave iĢlem sonucunda
termal suyun ısısı tesisin ısıtması için yeterli olmuĢtur. DıĢ hava sıcaklığının tasarım değerinin altına
düĢmediği ve termal su kaynağında bir azalma olmadığı sürece doğalgaz kazanlarının çalıĢmasına
gerek kalmayacaktır.
5.4. Atık Sulardan Isı Pompası Sistemi
Termal su debisi ve suyun sürekliliği bilinmediği için sisteme atık sulardan ısı pompalamak üzere iki
adet 70 kW’lık sudan-suya ısı pompası ilave edilmiĢtir. Bu ısı pompasının temel amacı özellikle
mevsim geçiĢlerinde (Termal suyun kesik olması durumunda) güneĢ enerjisi sistemine takviyedir.
Projelendirme aĢamasında dikkate alınan bu sistem için yer bırakılmıĢ ancak cihazlar alınmamıĢtır. ġu
anda termal suda bir problem yoktur, problem olması durumunda devreye sokulabilir. Bu amaçla izole
edilmiĢ bir adet atık su deposu ve kolektörlerde gerekli bağlantı noktaları mevcuttur.
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ġekil 14. Sudan suya ısı pompası Ģematik gösterimi [4]
5.5. GüneĢ Enerjisi Sistemi
Otelimizde toplamda 144 m2’lik 85 Adet güneĢ kolektörü ile sıcak kullanım suyu hazırlanmaktadır.
GüneĢ enerjisi depolama tankları 8.000 m3 su depolayacak kapasitededir. Termal su kullanımı sıcak
kullanım suyu tüketimini oldukça azaltmaktadır. GüneĢ enerjisi sisteminde ısıtılan su daha sonra VRF
ısı geri kazanım sisteminden takviye alarak binaya dağılmaktadır. KıĢ aylarında bu iki sistemde
yetersiz kaldığı takdirde termal sıcak sudan takviye almaktadır.

ġekil 15. Kurulan güneĢ Enerjisi sistemi [4]
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5.6. Kaskad Kazan Sistemi
KıĢ aylarında termal su debisinin yetersizliği veya suyun tamamen kesilmesi durumunda devreye girip
tüm otelin ihtiyacını karĢılayacak Ģekilde kaskad doğalgaz kazanları konulmuĢtur. Bu cihazların her biri
125 kW kapasitede toplam 5 adetdir.

ġekil 16. Kurulan kaskad kazan sistemi [4]

6. DEĞERLENDĠRME
Tesisimizin soğutma sisteminin kuruluĢ maliyeti, iki tip sistem (VRF ve Fan-coil) kullanılmasına
rağmen, sadece klasik sistem kurulmasına kıyasla yüksek farklılıklar göstermemiĢtir. Belki iĢletme
zorluklarından bahsedilebilir.
Hava soğutmalı VRF sistemi kendi içinde (kompakt) her Ģeyiyle bağımsızdır, iĢletmeye kullanım
esnasında herhangi bir zorluk getirmemiĢtir. Elbette bu tür enerji tasarrufuna yönelik termal tesislerde
teknik müdürün eğitimli olması sistem seçimi kadar önemlidir. Sistemin doğru kullanılması, tesisin
enerji maliyetlerini minimum seviyelerde tutacaktır.
Sisteme klasik bir sistemden farklı olarak Ġlave edilen veya kapasitesi artan/azalan cihazlar:
1-Termal ısıdan ısı aktarmak için 2 adet 500 kW’lık plakalı eĢanjör ve bir asıl bir yedek iki adet pompa
ilave edilmiĢtir.
2-VRF sisteminden ısı aktarmak için yine bir asıl bir yedek iki adet pompa ilave edilmiĢtir.
3-Isı pompaları alınmamıĢ hiçbir yatırım yapılmamıĢtır.
4-Normalde 900 kW toplam kazan gereksinimi var iken, kullanım faktörleri ile birlikte, termal sudan ve
diğer enerji kaynaklarından kazanacağımız enerjiler düĢünülerek 625 kW lık kaskat kazan
kullanılmıĢtır.
5-Hava soğutmalı VRF kullanıldığı için Isı kaynağında ilave değil azalma söz konusudur.
Yukardaki verilerden de anlaĢılacağı gibi sisteme fazla bir maliyet bindirilmemiĢtir. Buna karĢın
görülen net kazançlar:
6.1. Sıcak kullanım suyu hazırlamak için harcanan toplam enerji ve kazanç
Burada detaylı olarak ısı kazancı hesapları yapılmayacaktır ancak basit bir hesapla bile kazancın ne
denli büyük olduğu görülebilir.
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6.1.1. Yaz ayları için hazırlanan sıcak kullanım suyu miktarı
Tesisin dolu olması durumunda gerekli sıcak su miktarı;
Günlük GSıcak su= 16.000 litre/gün ve 480.000 Litre/ay
Yaz ayları sıcak su tüketimi yaklaĢık olarak,
Nisan ve ekim %70, mayıs ve eylül %60, Haziran, Temmuz ve Ağustos % 50 doluluk kabul edersek;
480.000 x 0,7 x 2 +480.000 x 0,6 x 2 +480.000 x 0,5 x 3 x 480.000 =1.968.000 litre /7ay
6.1.2. KıĢ ayları için hazırlanan sıcak kullanım suyu miktarı
KıĢ ayları için doluluğu % 90 kabul edersek sıcak su tüketimi;
GSıcak su günlük= 16.000 x 0,90 =14.400 litre/gün
GSıcak su kıĢ ayları=14.400(litre/gün) x 30(gün) x 5(ay) = 2.160.000 litre/5ay
Yaz ve kıĢ ayları için sıcak kullanım suyu miktarları bulunduğuna göre;
GToplam Yıl =1.986.000 + 2.160. 000 = 4.146.000 litre/yıl
0

0

Bu suyu 10 C den 55 C ye ısıtmak için gerekli enerji:
3

3

0

0

Q=4.146 (m /yıl) x 1000 kg/m x 1 kcal/kg C x (55-10) ( C) =186.576.000 kcal/yıl

 186.576.000kcal / yıı 
  22.615m3 / yıı
8.250kcal / m3 


Doğal gaz karĢılığı G  

3

Bölgede doğal gaz fiyatı yaklaĢık: 1,036 TL/m olduğuna göre (kdv dahil olarak).
Bahsi geçen yakıtın parasal değeri 23.429 TL dir.
ġu an için tesisimizde dağıtım Ģirketinden temin edilen doğalgaz kullanılmamaktadır. Doğalgaz
sıvılaĢtırılmıĢ (LNG) Ģekilde depolanmaktadır.
Bu durumdaki farkı incelersek;
3

1.000 lt sıvı doğalgaz (LNG) yaklaĢık olarak 600 m doğalgaza eĢdeğerdir.
Tesisin 1 lt LNG yi 2,006 TL (kdv dahil olarak) ye satın aldığı bilindiğine göre;
3

Yeni durumda ki 1 m doğalgazın fiyatı

 2,006TL 

  3,34TL / m3
 0,6m3 

LNG kullanılması durumda ki parasal değeri 75.534 TL dir.
Bu rakamlar bize sadece kullanım sıcak suyu hazırlamak için harcanan enerjinin parasal değerini
göstermektedir.
6.2. Termal sudan kıĢ ayları için kazanç
KıĢ aylarında tesisin tüm ısıtması için;
EĢanjörden günde ortalama 500 kW enerji 15 saat süreyle çekilmektedir.
Bu durumda günlük termal sudan çekilen ısı:
Q=500 kW x 15 h (saat) = 7.500 kWh/gün
KıĢ aylarında 5 ay tam zamanlı çalıĢtığı biliniyor ise;
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QToplam=7.500 (kWh/gün) x 30 (gün) x 5 (ay)=1.125.000 kWh/5ay
QToplam=967.500.000 kcal/5ay
3

Doğal gaz yakıtının alt ısıl değeri 8.250 kcal/m , bu durumda doğal gaz karĢılığı

 967.500.000kcal / 5ay 
  117.272m3 / kıısayları
8.250kcal / m3



Doğal gaz karĢılığı G  

Bahsi geçen yakıtın parasal değeri 121.493 TL dir.
LNG kullanıldığı durumda yakıtın parasal değeri 391.688 TL olacaktır.
Doğal gaz kazanlarındaki yanma verimi de dikkate alındığında kazancın bu rakamlardan çok fazla
olduğu görülür.

SONUÇ
ĠĢletmeye alınmıĢ bir tesisin sistem seçim aĢamaları ve seçilen sistemlerden sağlanan faydalar
incelenmiĢtir. Herhangi bir yapıda sistem seçiminin ne kadar önemli olduğu görülmektedir. Sistem
seçimi çok büyük bir tecrübenin yanında detaylı çalıĢma gerektirmektedir. YanlıĢ seçilen bir sistem için
yatırım aĢamasında harcanacak para bir kayıptır, ancak iĢletmedeki kayıplar yıllar boyu devam
edecektir.
Özellikle termal ve alternatif ısı kaynağına sahip tesislerin sistem seçimi ve projelendirilmesi o tesisin
iĢletme maliyetleri için hayati önem taĢımaktadır.
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ĠÇ HAVA KALĠTESĠNĠN SAĞLANMASINDA SICAKLIK VE
NEM DAĞILIMININ MODELLENMESĠ
Seyhan UYGUR ONBAġIOĞLU
Eren DĠKEÇ
BüĢra UĞURLU
Orkun DOĞU

ÖZET
Ġç ortam havasının insan konforu açısından istenen koĢullara getirilmesi, gıda ve değerli ürünlerin
saklanması, kurutma iĢlemleri ve benzer uygulamalar; kapalı bir hacmin içerisinde türbülanslı
momentum, ısı geçiĢi ve havanın içerdiği su buharının dolaĢımının incelenmesini gerektirir. Bu
dolaĢımda, havanın hacim içerisine giriĢ hızı, sıcaklığı ve nemi gibi iĢletimsel değiĢkenlerin yanısıra;
giriĢ ve çıkıĢ menfezlerinin konumları da etkilidir. Öte yandan; iç hava kalitesinin belirlenmesinde, toz
ve kurum baĢta olmak üzere, katı parçacıkların konum ve miktarı da önemlidir. Bu çalıĢmada,
sözedilen değiĢkenlere bağlı olan momentum, ısı ve kütle geçiĢi ile birlikte, hacım içerisinde mikron
mertebesindeki katı parçacıkların hareketleri de modellenmiĢtir. Bu modelleme, parçacıkların hava
akıĢı ile ısıl ve kimyasal açıdan etkilenmediği; ancak, bu akıĢ tarafından ―taĢındığı‖ varsayımıyla,
örnek probleme uyarlanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Hesaplamalı AkıĢkanlar Dinamiği, Isı ve Kütle GeçiĢi, Ayrık Faz Modellemesi,
Katı Parçacık TaĢınımı

ABSTRACT
To supply a comfortable indoor environment, preserving food and valuebles, drying processes and
many more similar projects depend on the investigation of turbulent momentum, heat and mass
transfer in enclosures. This transport phenomena depends on both the operational parameters such
as inlet air velocity, temperature, humidity etc., and the structural ones such as the location of inlet and
exit openings. On the other hand, also location and amount the indoor existing solid particles,
especially like dust and combustion remedies are important for the indoor air quality. In the current
study movement of the solid particles are modelled together with momentum, heat and mass
transport. No thermal and chemical interaction between the solid particles and the air flow has been
assumed. Only the convection of the solids by the air flow has been considered. Diameters of the solid
-6
particles modelled as a discrete phase are in the order of magnitude of 10 .
Key words: Computational Fluid Dynamics, Heat and Mass Transfer, Discrete Phase Modelling,
Convection of Solid Particles

1. GĠRĠġ
Dünya ölçeğinde, enerjinin %40’nın binalarda tüketildiği bilinmektedir [1]. Öte yandan konfor koĢulları
iyileĢtirilmiĢ ortamlarda yaĢamak, uygar hayatın gereklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu
nedenle, sıcaklık ve nem açısından konfor koĢullarında yaĢanırken, enerji tüketimini en aza indirgeyen
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malzemelerin kullanılması, tasarımların oluĢturulması iç hava kalitesinin oluĢturulmasında önemli
adımlardır. Literatürde, iç hava kalitesi ile ilgili olarak çok sayıda çalıĢma bulunmaktadır. UlaĢımdaki
[2,3], kamu binalarındaki [4-6], ofislerdeki [7], konutlardaki [8,9] kapalı hacimler içerisinde iç havanın
ısıl özelliklerinin incelendiği örnekler yaygındır. Bu tür çalıĢmalarda üzerinde çalıĢılan anahtar
parametreler iç ortam havasının sıcaklığı, hızı ve nemidir. Ancak; incelenen ortam yaĢama alanı
olduğunda insan vücudunun ve eĢyaların; mal saklanan ya da Ģartlandırılan hacimlerde ise yükün, ısı
ve kütle kaynağı olarak davranıĢları da ölçülmeli ve konfor ortamına katkıları incelenmelidir. Özellikle,
yerden ısıtma gibi uygulamalarda ve yiyecek saklama ya da olgunlaĢtırma tesislerinde hava
içerisindeki katı parçacıklarının da etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. Farklı konumlarda
yerleĢtirilmiĢ ısıtıcılar ile ısıtılan kapalı mekanların sayısal ve deneysel çalıĢmalarla incelenmesi
çalıĢmaları mevcuttur [10,11]. Ancak; ortam içerisindeki katı parçacıkların giderilmesine yönelik
menfez konu veya ısıtıcı konumlandırması, özel uygulamalar dıĢında, filtrasyon konusunun dıĢına
çıkmamıĢtır.
Bu çalıĢmada; ortam içerisindeki toz parçacıklarının giderilmesini de içeren iklimlendirme
tasarımlarının hesaplamalı yöntemlerle yapılabilmesi için, türbülansa izin verilen kapalı ortamlarda,
menfez konumlarının ve üfleme hızlarının etkileri incelenmiĢ; ısı ve kütle geçiĢinin modellenmesinde
kullanılan yöntemlerin fiziksel temelleri anlatılmıĢtır.

2. MODELLEME VE DOĞRULAMA
Ġç ortamlardaki hava hareketlerinin incelenmesi, bilgisayar kapasitelerindeki geliĢme ile paralel olarak
yaygınlaĢmıĢtır. Bu konuda yapılan ilk çalıĢmalarda Laser Doppler Anemometresi ve Sıcak Tel
Anemometresi kullanılarak hava giriĢi ve çıkıĢı bulunan iç ortamlarda, hava jetinin tavandan ayrılması
irdelenmiĢ; akım değerleri ölçülmüĢ ve hesaplanmıĢtır [12]. Bu çalıĢmadaki geometri ġekil 1’de
görülmektedir.

ġekil 1. Doğrulama için kullanılan geometri [12].
Kapalı bir hacimdeki akıĢ, özel amaçlı (ameliyat, ilaç ve özel yiyecek iĢlemleri gibi) yerlerde olduğu gibi
dıĢarıdan müdahale edilmezse, türbülanslıdır. Türbülans, doğal ya da zorlanmıĢ tüm akıĢların
doğasında bulunmaktadır. Türbülansın Ģiddeti, kinetik enerjisi ile karakteristik hız arasındaki bağıntı ile
değerlendirilir:
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Türbülansın kinetik enerjisi, aynı yöndeki hız salınımlarına (ġekil 2) bağlı bir büyüklüktür.

ġekil 2. Herhangi bir değiĢkenin (f) zamana bağlı değiĢiminde ortalaması ( ) ile anlık değeri (f)
arasındaki fark salınım (f’) olarak adlandırılır.
Türbülanslı bir akıĢın modellemesi yapıldığında çözülen momentum ve süreklilik denklemleri aĢağıdaki
Ģekildedir:

Bu denklemlerde görülen teriminin modellenmesi için kullanılan yöntem, deneysel olarak elde edilmiĢ
olan sonuçlarla karĢılaĢtırıldığında güvenilir olacaktır. Bu çalıĢmada kullanılan k-ε modelinde, (1) ve
(2) denklemlerine ilave olarak, türbülansın kinetik enerjisi ve bu enerjinin dissipasyonu için transport
denklemleri çözülmektedir:

Burada P, türbülansın üretimini temsil eden terim, hε ise, problemde enerji ve kütle denklemlerinin de
yer alması durumunda, kullanılması gereken türbülanslı Prandtl ve türbülanslı Schmidt sayılarıdır.
Türbülanslı Prandtl ve türbülanslı Schmidt sayıları akıĢkanın değil, akıĢın özellikleri olduklarından,
modellemede etkileri önemlidir.
Ġç hava kalitesinin belirlenmesinde çözülen enerji ve kütle transport denklemleri Ģu Ģekildedir:
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Burada, sıcaklık veya deriĢikliğin ortalama değeri; γ ise salınım değerleridir.
Menfez yüksekliği ve hava jeti giriĢ hızının, Reynolds sayısının

5000 değerine eĢit olacak Ģekilde belirlendiği geometri için, modelin doğrulanmasında, enerji ve kütle
transportu değil; yalnızca, momentum transportu göz önüne alınmıĢ ve deneysel sonuçlarla uyum
sağlanmıĢtır (ġekil 4). Modelin çıkıĢına yakın bölgede deneysel verilerden sapma görülmüĢtür. Bu
sapma, sözü geçen bölgede boyutsuz mesafe değerinin (
) tavsiye edilen aralık ile tam
olarak [15] uyuĢmamasından kaynaklanmaktadır.
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1
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(b)
ġekil 4. Kullanılan modelin doğrulanması (y=h/2) a) hız, b) türbülans Ģiddeti.

Öte yandan, çalıĢmada hava jetinin odaya giriĢ sıcaklığı 280 K, odanın baĢlangıç sıcaklığı ise 310 K
alınarak, ―Archimedes‖ sayısı

0.6 olarak hesaplanmıĢtır. ―Nüfuz derinliği‖ olarak adlandırılan, soğuk hava jetinin tavandan ayrıldığı
konumun, giriĢ menfezine mesafesi yapılan ölçümlerde, menfez yüksekliği (h) göz önüne alındığında,
oda yüksekliğinin 1.2-1.5 katı olarak bulunmuĢtur. Bu çalıĢmada elde edilen sonuçlarda nüfuz derinliği,
yüksekliğin 1.3 katıdır (ġekil 5).

Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumu Bildirisi

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

____________________ 2884 _______

ġekil 5. AkıĢ çizgileri [m/s].
Burada doğrulanan yöntemde, yukarıda belirtilen gibi k-ε modelinin, kapalı ortamlardaki döngüleri
(ġekil 5) belirlemede baĢarılı olan bir çeĢidi kullanılmıĢtır. Gözlemlenmesi pahalı ölçüm araçları
gerektiren bu döngüler, köĢelerdeki ölü bölgelerde geliĢirler. Uygulamada, tozların köĢelerde birikmesi
döngüler nedeni iledir. Ancak; tozların modellenmesi için enerji ve nem transportu ile birlikte katı
parçacıkların da akıĢ tarafından taĢınması irdelenmelidir. Döngüler, duvarla akıĢ arasındaki etkileĢime
de önemli ölçüde bağlıdır. Bu nedenle, türbülanslı akıĢın modellenmesinde duvar fonksiyonlarının da,
akıĢa uygun seçilmesi gerekmektedir. Bu seçimde iki temel yaklaĢım kullanılır: i-Duvara belirli bir
mesafede modelin değil, fonksiyonun kullanılması (standart duvar fonksiyonu). ii-Duvara belirli bir
mesafede düĢük Reynolds sayılı modelin kullanılması.

3. UYGULAMA MODELĠ
Toz zerreciklerinin, oda içerisinde, momentum, enerji ve kütle transportu ile birlikte hareketinin
modellenmesi için uygulamaya yakın bir geometri üzerinde, yukarıda doğrulanan model aracılığıyla
inceleme yapılmıĢtır (ġekil 6).
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ġekil 6. Uygulamadaki modelin geometrisi.
Modeldeki boyutlar aĢağıda verilmiĢtir:
Menfez yüksekliği
Oda yüksekliği
Oda uzunluğu
ÇıkıĢ menfezinin yerden yüksekliği

h = 0.1 m
H=3m
L=6m
t = 0 (Model 1) ve t= 0.25 m (Model 2)

Oda hacmi kadar dıĢ havanın, oda içerisinde bulunan hava ile değiĢtirilerek mahal havasının
yenilenmesi yaklaĢımını esas alan saatlik hava değiĢim hesabına göre dıĢ hava miktarı belirlenmiĢtir.
(9)
Burada;
3
Q : Odaya üflenen hava debisi (m /h)
Hd : Hava değiĢim sayısı
3
Vm : Odanın toplam hacmi (m ) Ģeklindedir [13]
3

3

Bu yaklaĢıma göre, odaya üflenmesi gereken debi miktarı 540m /h (0.15m /s) olarak hesaplanmıĢtır.
Menfez çıkıĢ hızı ise gürültü sınırını aĢmayacak düzeyde, çeĢitli uygulamalarda önerilen hız sınırlarına
2
göre 5m/s olarak belirlenmiĢtir [14]. Bu durumda kanal kesit alanı 0.03m olarak hesaplanmıĢ, kanal
kesitinin ise 100x300 boyutlarında seçilmesi uygun görülmüĢtür.
Momentum, enerji ve kütle sınır koĢulları Tablo 1’de verilmiĢtir:
Tablo 1. Momentum, enerji ve kütle sınır koĢulları.
Hız [m/s]
Basınç [Pa]

Sıcaklık [K]

Konsantrasyon

’’

0<y<H-h, x=0

0

-

q = sabit

H-h<y<H, x=0

VgiriĢ

-

TgiriĢ

t<y<t+h, x=L

-

PçıkıĢ

TçıkıĢ

CgiriĢ
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’’

t+h<y<H, x=L

0

-

q = sabit

0<x<L, y=0

0

-

q = sabit

0<x<L, y=H

0

-

q = sabit

’’

’’

ÇalıĢmada, çıkıĢ menfezinin yerden yüksekliğinin yanı sıra, giriĢ hızı ve nem transportunun katı
parçacıklarının hareketine etkisi incelenmiĢtir.
Katı parçacık modellenmesi ayrık faz kabulü ile yapılmıĢtır. Bu modellemede, noktasal, çizgisel veya
yüzeysel olarak katı parçacıklar yerleĢtirilmekte ve parçacıkların akıĢ sırasındaki davranıĢları
izlenmektedir. Yüzeyler, katı parçacıklar için ―tutan‖ veya ―yansıtan‖ olarak davranabilecekleri gibi, giriĢ
ve çıkıĢlar ―bırakan‖ olarak verilmektedir. Bir baĢka deyiĢle, yüzeylere gelen toz zerrecikleri,
hareketleri engellenecek Ģekilde duvar üzerine yapıĢabilirler ya da herhangi bir açı ile yüzeyden
uzaklaĢabilirler. Bu çalıĢmada tüm duvarlar ―tutan‖ olarak kabul edilmiĢtir.

SONUÇLAR
a) Katı parçacıkların bulunmadığı durum
Bu durumda, her iki model için (t = o ve t =0.25 m) momentum, enerji ve kütle denklemleri
çözülmüĢtür.
ġekil 7 ve ġekil 8’de verilmiĢ olan eĢ sıcaklık ve eĢ nem eğrilerinden, t = 0 geometrisinde (Model 1)
homojen bir dağılım, Model 2 için ise jetin tavandan kısa sürede ayrıldığı görülmektedir.

( a ) Model 1
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( b ) Model 2
ġekil 7. Katı parçacıkların olmadığı durumda eĢ sıcaklık eğrileri [K]

( a ) Model 1
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( b ) Model 2
ġekil 8. Katı parçacıkların olmadığı durumda eĢ nem eğrileri [kg su buharı/kg kuru hava]
ÇıkıĢ menfezinin yerden olan yüksekliği nedeni ile duvar etkileĢiminin ve ölü bölgelerin etkili olacağı
düĢünülen Model 2 için her iki duvar yaklaĢımı da kullanılmıĢtır. Bu yaklaĢımlar i-) standart duvar
fonksiyonlarının, ii-) duvar yakınında düĢük Reynolds sayılı modellerin kullanılmasıdır.
b) Geometrinin katı parçacıkların hareketine etkisi
ġekil 6’da gösterilen oda geometrisinin tabanına yerleĢtirilen, 1 µm çapında, 20 adet toz parçacığının
hareketi duvarlara ―tutan‖, giriĢ ve çıkıĢ menfezlerine ―bırakan‖ sınır Ģartları verilerek çözülmüĢtür.
Tablo 1’de, parçacıkların 1 saat içerisinde aldıkları konumlar verilmektedir. Buna göre, her iki
modelde, 11 adet parçacık duvarlara ―kapılarak‖ hareketsiz kalırken, Model 2’de, 5 adet parçacık çıkıĢ
menfezinden ―kaçmıĢ‖tır. Kalan parçacıkların (Model 1 için 9, Model 2 için 4) yüksekliğe göre
değiĢimleri ve bu yüksekliğe gelmiĢ oldukları zaman ġekil 9’da verilmektedir. Tablo 1, tabanla arasına
mesafe bırakılarak yerleĢtirilen çıkıĢ menfezinin, akıĢın ilk anlarından itibaren parçacıkların dıĢarıya
çıkmalarını sağladığını göstermektedir. Ancak; içeride kalan parçacıkların, bu model için, solunum
düzeyinde olduğu; diğer geometride ise kalan parçacıkların taban yüzeyinden çok az yükselmiĢ
oldukları görülmektedir. Tablo 2’de içeride kalan katı parçacığın oda hacmine oranları, 1 saat için,
3
verilmiĢtir. Bu değerlerin, ASHRAE standartlarına göre 24 saat için 150 µg/m olduğu [16] göz önüne
alındığında, Model 2’nin tercih edilmesi gerektiği düĢünülse de, kalan parçacıkların yükseklik değerleri
de göz önüne alınmalıdır.
Tablo 2. Katı parçacıkların dağılımı (1 saat içerisinde).
Ġlk tutma/
Son tutma/
Bölge
Model1
bırakma
bırakma
zamanı [s]
zamanı [s]

Model2

Ġlk tutma/
bırakma
zamanı [s]

Son tutma/
bırakma
zamanı [s]

ÇıkıĢ
menfezi

-

-

-

5
bırakılan

28

665

Tavan

5 tutulan

8.5

455

5 tutulan

2.43

6.36

Sağ duvar

1 tutulan

22

22

1 tutulan

6x10

-5
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1 tutulan

1.74

1.75

2 tutulan

167

361

2 tutulan

1.41

3.44

1 tutulan

7 x 10

2 tutulan

0.00000075

31.5

2

50

-6

61

2,5

yükseklik [m]

2
1,5
MODEL 1

1

MODEL 2
0,5
0
0

1000

2000

3000

4000

zaman [s]

ġekil 9. 1 saat sonunda kalan parçacıkların bulundukları yükseklik [m].
Tablo 3. Hacim içerisinde kalan katı parçacık oranı (1 saat sonra) [µg/m3].
Model 1

8.64x10

Model 2

1.2x10

-5

-5

c) Nemli havanın katı parçacıklara etkisi
Hacim içerisindeki havanın içerdiği nem miktarı da, katı parçacıklarını etkileyecektir. Bunun nedeni,
parçacıklar ile hava arasında bir etkileĢim olmasa da; parçacık hareketinin momentum, enerji ve kütle
geçiĢine bağlı olmasıdır. Tablo 3’te parçacıkların davranıĢı, Model 1 için, havanın kuru olması ve giriĢ
menfezinden doymuĢ hava verilmesi durumlarında, katı parçacıkların 1 saat içerisindeki dağılımları
verilmiĢtir. ġekil 10’da ise, içeride kalan parçacıkların 1 saat sonundaki yükseklikleri ve bu yüksekliğe
gelmiĢ oldukları zaman görülmektedir. Kuru havada, parçacıkların çıkıĢ menfezinden bırakılarak,
içeride kalan parçacık oranı (Tablo 4) azaltılsa da, yüksekliğin solunum hizasında olması iç hava
kalitesi açısından değerlendirilmelidir.
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Tablo 4. Model 1 için hava jetinin kuru ve neme doymuĢ olmaları durumuna katı parçacıkların dağılımı
(1 saat içerisinde)
Ġlk tutma/
Son tutma/
Ġlk tutma/
Son tutma/
Neme
Bölge
Kuru
bırakma
bırakma
bırakma
bırakma
doymuĢ
zamanı [s]
zamanı [s]
zamanı [s]
zamanı [s]
ÇıkıĢ
menfezi

4 bırakılan

6.55

570

-

-

-

Tavan

-

-

-

5 tutulan

8.5

455

Sağ duvar

1 tutulan

400

400

1 tutulan

22

22

Sol duvar

3 tutulan

7 x 10

8

1 tutulan

1.74

1.75

2 tutulan

17

18

2 tutulan

1.41

3.44

4 tutulan

7 x 10

326

2 tutulan

0.00000075

31.5

Ön duvar
(GiriĢ
menfezinin
olduğu)
Arka duvar
(çıkıĢ
menfezinin
olduğu)

-6

-6

3

yükseklik [m]

2,5
2
1,5

DOYMUŞ

1

KURU

0,5
0
0

1000

2000

3000

4000

zaman [s]
ġekil 10. Model 1 için 1 saat sonunda kalan parçacıkların bulundukları yükseklik [m].
Tablo 5 . Model 1 için hacim içerisinde kalan katı parçacık oranı (1 saat sonra) [µg/m3]
-5
DoymuĢ
8.64x10
-5
Kuru
1.19 x10
d) Hava giriĢ hızının katı parçacıklara etkisi.
GiriĢ hızının etkisinin görülebilmesi için, Model 1 geometrisi için, neme doymuĢ hava, 5 kat hızla
odaya gönderilmiĢtir. Bu durumda, duvarlarda tutulan ve çıkıĢ menfezinden bırakılan parçacık sayısı
azalmıĢtır (Tablo 5). Öte yandan, 1 saat içerisinde kalan parçacıkların yükseldiği (ġekil 11)
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görülmektedir. Fakat bu yükselme, daha düĢük hızdaki kuru havanın yükseliĢine göre daha yavaĢ
olmakta; oda içerisindeki sıcaklık dağılımının düzgünlüğü yüksek hızda artmaktadır (ġekil 12).
Tablo 6. Model 1 için hava hızının katı parçacıkların dağılımına etkisi (1 saat içerisinde)

Bölge

V = 5 m/s

Ġlk tutma/
bırakma
zamanı
[s]

ÇıkıĢ menfezi

4 tutulan

160

Son tutma/
bırakma
zamanı [s]

V = 1 m/s

Ġlk tutma/
bırakma
zamanı [s]

Son tutma/
bırakma
zamanı [s]

450

-

-

-

Tavan

5 tutulan

8.5

455

Sağ duvar

1 tutulan

22

22

1 tutulan

1.74

1.75

175

2 tutulan

1.41

3.44

1.69

2 tutulan

0.00000075

31.5

Sol duvar
Ön duvar
(GiriĢ
menfezinin
olduğu)
Arka duvar
(çıkıĢ
menfezinin
olduğu)

1 tutulan

4.2 x 10

1 tutulan

175

2 tutulan

7.5 x 10

-5

-6

4.2 x 10

-5

3

yükseklik [m]

2,5
2
1,5

V = 1 m/s

1

V = 5 m/s

0,5
0
0

1000

2000

3000

4000

zaman [s]

ġekil 11. Model 1 için doymuĢ hava durumunda, 1 saat sonunda kalan parçacıkların bulundukları
yükseklik [m].
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ġekil 12. Model 1 için, yüksek hızda sıcaklık dağılımı.

YORUMLAR
Bu çalıĢmada, iklimlendirilen bir ortam içerisindeki türbülanslı hava hareketi, ısı ve kütle geçiĢi ile
birlikte modellenirken; ortam ile ısıl ve kimyasal açısından bir etkileĢimde bulunmayan, mikron
mertebesindeki parçacıkların dolaĢımı da göz önüne alınmıĢtır. Böylece; havada asılı olan yanma
sonu katı parçacıkların ve tozların önemli sağlık sorunlarına yol açtığı çevrelerde; iklimlendirme
sistemlerinin yapısal (menfez konumları) ve iĢletimsel (giriĢ hızları ve özgül nem oranları) özelliklerinin
belirlenmesi mümkün olacaktır. Bu çalıĢmada elde edilen sonuçlara göre, çıkıĢ menfezi ile taban
arasında mesafe bırakılmamalı, hava nemlendirilerek verilmeli; hava hızı, sıcaklık dağılımını düzgün
kılarken, içeride kalan parçacıkları yükseltmeyecek değerde belirlenmelidir. ÇalıĢmanın
genelleĢtirilmesi için; parçacık çapı, sayısı ve kaynağı geniĢletilmelidir.
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KONTROLLÜ BĠR HVAC TEST ODASININ OPERATĠF
SICAKLIK TEMELLĠ DENEYSEL DOĞRULAMASI
Fatih EVREN
Abuzer ÖZSUNAR
Birol KILKIġ

ÖZET
Bu çalıĢmada ANSI/ASHRAE 138 Standardı göz önünde bulundurularak kontrollü bir test odasının
tasarımı, kurulumu ve deneysel doğrulaması yapılmıĢtır. Test odası içerisinde operatif sıcaklığın
kontrol edilebilmesi amacıyla oda iç yüzey sıcaklıkları ve kuru termometre hava sıcaklığı birbirlerinden
bağımsız kontrol edilebilmektedir. ÇalıĢma kapsamında farklı yöntemler ile hesaplanan operatif
sıcaklık değerleri üzerinden test odasının doğrulaması deneysel olarak gerçekleĢtirilmiĢtir.
ANSI/ASHRAE 138 Standardının belirlediği test koĢulları dıĢındaki senaryolarda test odası içerisindeki
ortalama ıĢınım sıcaklığı ve operatif sıcaklık değiĢimi incelenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Operatif sıcaklık, Isıl konfor sıcaklığı, Ortalama ıĢınım sıcaklığı, ANSI/ASHRAE
Standart 138

ABSTRACT
In this study a test chamber is designed and set up based on ANSI/ASHRAE Standard 138 and
experimental verification is done. In order to control operative temperature, interior surface
temperature for each wall of the test chamber and dry-bulb air temperature are adjusted
independently. Operative temperature is calculated via different ways and experimental verification of
test chamber is done by comparison of these calculations. Mean radiant temperature and operative
temperature alteration of test chamber, except for standard test conditions of ANSI/ASHRAE Standard
138, is analyzed.
Key Words: Operative temperature, Thermal comfort, Mean Radiant Temperature, ANSI/ASHRAE
Standard 138

1. GĠRĠġ
Panel ısıtma/soğutma sistemleri sıcaklık kontrollü iç ortam yüzeylerini kullanarak ısıtma soğutma
sağlamaktadırlar. Panel yüzeyi olarak zemin, duvar veya tavan kullanılabilmektedir. Yüzey
sıcaklıklarının kontrolü; yüzeylerin arkasından geçen boruların içerisinde su veya hava dolaĢtırılarak
veya yüzeylerin arkasına yerleĢtirilen elektrik dirençli ısıtıcı üzerinden akım geçirilmek suretiyle
sağlanmaktadır. Sıcaklık kontrollü bir yüzeyin “radyant panel” olarak adlandırılabilmesi için %50 veya
daha fazla oranda termal ıĢıma yapmak üzere tasarlanmıĢ olması gerekmektedir [1].
ANSI/ASHRAE 138 Standardı hissedilir ısıtma/soğutma yapan radyant tavan panellerinin ısıl
performanslarını test etmek ve derecelendirmek için kontrollü bir test odası, test ve değerlendirme
yöntemi sunmaktadır [2].
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Bu çalıĢmada ANSI/ASHRAE 138 Standardı göz önünde bulundurularak kontrollü bir test odası
tasarımı, kurulumu ve deneysel doğrulaması gerçekleĢtirilmiĢtir. Standardın amacı sadece radyant
tavan panellerinin ısıl performanslarını test etmek olup bu çalıĢmada test odası içerisinde değiĢik oda
koĢullarının canlandırılabilmesi, farklı cihazların ve sistemlerin ısıl performanslarının değerlendirilmesi
ve melez HVAC sistemlerinin test edilebilmesi hedeflenmiĢtir. Ayrıca, tasarlanan operatif sıcaklık ölçer
cihazının kalibrasyon deneylerinin ve testlerinin bu kontrollü ortam altında yapılması amaçlanmıĢtır [3].
Bu amaçla, çalıĢma kapsamında kurulan test odası, standartta öngörülen test odasından farklılıklar
içermektedir. Kurulan test odasının nitelikleri Ģöyledir:
- Zemin ve tavan dâhil tüm iç yüzeylerin sıcaklıkları ve test odası kuru termometre hava sıcaklığı
birbirlerinden bağımsız olarak kontrol edilebilmektedir.
- Test odası iç yüzeylerinde toplam 80 noktaya yerleĢtirilen sensörler sayesinde yüzey sıcaklıkları,
sıcaklık dağılımları anlık olarak ölçülebilmekte ve bilgisayara aktarılabilmektedir.
- Ġki farklı noktada siyah küre sıcaklık probu sıcaklığı ölçülebilmekte, oda hacmi ortasında ya da test
durumuna göre kritik noktalarda hava hızı ve sıcaklığı okunabilmektedir.

2. TEORĠ
2.1. Teori
Operatif sıcaklık insan bedeninin ısıl konforunu belirleyen temel sıcaklık olup, kuru termometre hava
sıcaklığı, çevre yüzeylerinin ortalama ıĢınım sıcaklığı, hava hızı, insanın giysi ve aktivite düzeyini
bünyesinde barındırmaktadır [4]. “ISO 7730 - Isıl Çevre Ergonomisi” ve “ASHRAE 55 - Ġnsanların
Kullandığı Mekânlar Ġçin Isıl Çevre ġartları” standartlarında ısıl konfor bölgesi, operatif sıcaklık
üzerinden tariflenmektedir [4] [5].
Operatif sıcaklık hava sıcaklığının yanında çevre yüzey sıcaklıklarından da oldukça önemli oranda
etkilenmektedir. Bu nedenle test odası içerisinde tüm yüzey sıcaklıklarının kontrol edilebilir olması
sağlanmıĢ ve test odasının deneysel doğrulaması operatif sıcaklık üzerinden yapılmıĢtır.
Operatif sıcaklık insan vücudu ile çevresinin ısıl etkileĢimi üzerinden hesaplanabileceği gibi bir
mekânda ortalama ıĢınım sıcaklığı ve hava sıcaklığı kullanılarak da hesaplanabilmektedir.
Denklem 1’de insan vücudunun çevresi ile ısıl etkileĢimi ile operatif sıcaklık arasındaki bağıntı
sunulmuĢtur. EĢitlikte yer alan C+R, deriden duyulur ısı geçiĢini ifade etmektedir. Denklemde ayrıca
insan derisi yüzey sıcaklığı, giysi düzeyi ve ısı geçiĢ katsayısı parametreleri yer almaktadır. Bu
çalıĢmada operatif sıcaklık bu perspektif üzerinden ele alınmamıĢtır [4].
2

(W/m )

(1)

2

C+R: İnsan vücudundan taşınım ve ışınımla hissedilir ısı kaybı, [W/m ]
tsk: İnsan derisi yüzey sıcaklığı, [°C]
to: Operatif sıcaklık, [°C]
2
Rcl: Giysilerin ısıl direnci, [m K/W]
fcl: Giysi alan çarpanı, 2
h: Toplam ısı geçiş katsayısı, [W/m .K]
Operatif sıcaklığın ortamdaki yüzey sıcaklıkları ve ortamın kuru termometre hava sıcaklığı ile iliĢkisi
Denklem 2’te sunulmuĢtur [4].
(°C)

(2)

tmr: Ortalama ışınım sıcaklığı, [°C]
ta: İç hava kuru termometre sıcaklığı, [°C]
2
hr: Işınımsal ısı geçiş katsayısı, [W/m .K]
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2

hc: Taşınımsal ısı geçiş katsayısı, [W/m .K]
ANSI/ASHRAE Standart 138’e göre bu eĢitlik Denklem 3’te sunulan basitleĢtirilmiĢ hali ile kullanılabilir
[2]. Standartta yer alan test yöntemine göre; deneyler sırasında test odası içerisinde zorlanmıĢ taĢınım
yapabilecek bir cihazın çalıĢmaması öngörülmektedir. Dolayısı ile standarda göre deney esnasında
test odası içerisinde sadece radyant panel sistemler çalıĢabilecek ve hava hızı belirli bir limitin altında
kalacaktır. IĢınımsal ısı transferi katsayısının, hc, iç ortam koĢullarında neredeyse sabit olduğu ve bu
2
değerin 4,7 W/m K olduğu kabul edilebilir. Hava hızının 0,15 m/s altında olduğu durumda ayakta
2
duran bir insan için, taĢınımsal ısı transferi katsayısı 4,0 W/m K kabul edilebilir [4]. Bu veriler göz
önüne alındığında ve testlerde tmr ile ta değerlerinin birbirlerine yakın olduğu durumda bu kabulün hata
yüzdesinin oldukça düĢük olduğu görülmektedir. Hava hızının yüksek olduğu durumlarda Denklem
2’de bulunan ıĢınımsal ısı geçiĢ katsayının taĢınımsal ısı geçiĢ katsayına nazaran baskın hale
geleceği ve Denklem 3’ün hata yüzdesinin artabileceği göz ardı edilmemelidir.
(°C)

(3)

Denklemlerde yer alan ortalama ıĢınım sıcaklığı, tmr, insan vücudunun çevresi ile ısıl etkileĢimi
hesaplamalarında oldukça önemli bir parametredir [4]. Ortalama ıĢınım sıcaklığı çevre yüzey
sıcaklıkları ölçülüp açı faktörleri belirlenerek hesaplanabileceği gibi, siyah küre termometresi, kuru
termometre hava sıcaklığı ve hava hızı ölçümü üzerinden de hesaplanabilmektedir [6].
ANSI/ASHRAE 138 Standardında sunulan test odası özelinde, duvar yüzey sıcaklıkları ölçümleri
üzerinden, ortalama ıĢınım sıcaklığı elde edilebilecek bağıntı Denklem 4’te sunulmuĢtur [2].
∑ (
)
(°C)
(4)
∑ (
)
2
A1,2,3,4: 1, 2, 3, 4 numaralı kalibrasyon odası duvarlarının iç yüzey alanları, [m ]
2
ATA: Kalibrasyon odası tavanının iç yüzey alanı, [m ]
2
Apo: Test paneli etkin yüzey alanı (ANSI/ASHRAE Standart 138’e göre), [m ]
tpo: Test paneli etkin yüzey sıcaklığı (ANSI/ASHRAE Standart 138’e göre), [°C]
2
ADÖ: Kalibrasyon odası döşemesi iç yüzey alanı, [m ]
t1,2,3,4: Kalibrasyon odası duvar sıcaklıkları, [°C]
tTA: Kalibrasyon odası tavan yüzey sıcaklığı, [°C]
tDÖ: Kalibrasyon odası döşeme yüzey sıcaklığı, [°C]
Bu standart, bir mekânın ısıtılması ya da soğutulması için kullanılan radyant tavan panellerinin testi ve
kalibrasyonu için gerekli yöntemi içermektedir. Denklem 4’te görülen A po ve tpo terimleri ANSI/ASHRAE
Standart 138’e göre test edilen panelinin etkin yüzey alanını ve yüzey sıcaklığını ifade etmektedir. Bu
çalıĢmada test paneli bulunmamakta dolayısı ile bu terimler denklemde yer almamaktadır. Bu durum
için yeniden düzenleme yapıldığımda Denklem 5 elde edilmektedir.
(°C)

(5)

Ortalama ıĢınım sıcaklığı ayrıca siyah küre sıcaklığı hava hızı ve hava sıcaklığı ölçümleri üzerinden
hesaplanabilmektedir. Belirtilen parametreler ile ortalama ıĢınım sıcaklığı arasındaki bağıntı Denklem
6’da sunulmuĢtur [6].
[(

)

(

)]

(°C)

(6)

tg: Siyah küre sıcaklığı, [°C]
Va: Hava hızı, [m/s]
ε : Emisivite (Siyah küre için 0.95), D: Siyah küre sıcaklık probu çapı, [m]
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3. DENEYLER
3.1. Deney Düzeneği
Test odası ANSI/ASHRAE 138 standardı göz önünde bulundurularak kurulmuĢ olup boyutları 2,5 m x
3 m x 2, 8 m’dir.
Test odasında mekanik tesisatın kurulması ve radyant yüzeylerin oluĢturulması için Gazi Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Isıl Bilimler Laboratuvarında daha önce kurulmuĢ olan yalıtımlı bir oda yeniden
düzenlenmiĢtir. IĢınımsal ısıtma/soğutma yapabilmek için, tüm duvarlara, zemine ve tavana borular
döĢenmiĢtir. Uygulama kolaylığı nedeni ile ıslak harç gerektirmeyen kuru sistem, yalıtımlı döĢeme
plakaları tüm yüzeylere döĢenmiĢtir. Plakaların üzerinde bulunan kanallara PE-Xa malzemeden
üretilmiĢ borular döĢenmiĢtir.
ANSI/ASHRAE Standart 138’de test odasının yüzeylerinin 0,9 ya da daha yüksek emisiviteye sahip
olması gerektiği belirtilmiĢtir. Bu çalıĢmada test odası iç yüzeyleri, yüzey emisivitesi 0,9 olan
alüminyum levhalar ile kaplanmıĢtır. ġekil 1’de test odasının duvar kesiti sunulmuĢtur.
Standartta bir duvarın dıĢ duvarı temsil etmesi ve tavan yüzeyinin sıcaklık kontrollü olmaması gerektiği
belirtilmiĢ bu nedenle tavan yalıtımının diğer yüzeylere nazaran daha fazla olması istenmiĢtir. Tavan
2
2
yüzeyinin yalıtımının en az 3 m .K/W, zeminin ve dıĢ duvarı temsil eden duvarın ise en az 2 m .K/W
2
iletim direncine sahip olması gerektiği belirtilmiĢtir. Diğer duvarların ise en az 1,5 m .K/W iletim
direncine sahip yalıtım ile donatılmıĢ olması gerektiği belirtilmiĢtir [2]. Bu çalıĢmada tüm yüzeyler
2
toplam ısıl iletim direnci 2,5 m .K/W olan yalıtım malzemesi ile yalıtılmıĢtır. Test odası kapısına
2
uygulanan yalıtımın toplam ısıl iletim direnci ise 1,5 m .K/W değerindedir.

ġekil 1. Test odası duvar kesiti
Standartta, hissedilir ısıtma/soğutma yapan tavan panellerinin test edilmesi öngörülmüĢ ve bu nedenle
tavanın ısıtılıp soğutulması istenmemiĢtir. Bu çalıĢma kapsamında kurulan test odasının tavan yüzey
sıcaklığı da kontrol edilebilmektedir. ġekil 2’de test odası duvarlarına döĢenen borular Ģematik olarak
gösterilmiĢtir.
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ġekil 2. Duvarlara döĢenen boruların yerleĢimi
Test odası iç yüzey sıcaklıklarının birbirlerinden bağımsız olarak kontrol edilebilmesi için 6 zon
oluĢturulmuĢ ve her zon 3 adet otomatik kontrol vanası ile kontrol edilebilecek Ģekilde tasarlanmıĢtır.
Kontrol vanaları aç/kapa kontrollü olup açıp kapama süresi 10 saniyedir.
8 kW kapasiteli bir ısı pompası kullanılarak soğuk su ihtiyacı karĢılanmıĢtır. Isı pompası 12 °C’ye
kadar soğuk su sağlayabilmektedir. Sıcak su ise 3 kW kapasiteli elektrikli kazan kullanılarak elde
edilmiĢtir. Kazanda 80°C’ye kadar sıcak su elde edilmesi mümkündür. ġekil 3’te test odası ve mekanik
tesisatın görünümü, ġekil 4’te mekanik tesisat Ģeması sunulmuĢtur.

ġekil 3. Test odası ve mekanik tesisat ekipmanları
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ġekil 4. Mekanik tesisat Ģeması
Oda içerisinde duvar yüzey sıcaklıklarının ölçülebilmesi için yüzeylerde eĢit aralıklarla yerleĢtirilmek
kaydı ile toplam 80 noktaya K tipi ısıl-çift yerleĢtirilmiĢtir. Bu sayede her duvarın yüzey sıcaklık
dağılımı ve ortalama sıcaklıkları ölçülebilmektedir. ġekil 5’te ısıl-çiftlerin ölçümlerinin okunduğu veri
sayaçlarının görünümü sunulmuĢtur.

ġekil 5. Veri Sayaçları
Oda hacminin orta noktası Konum-1 olarak isimlendirilmiĢ, bu konuma hava sıcaklığı ve hava hızı
ölçülebilmesi için sıcak tel anemometresi yerleĢtirilmiĢtir. Aynı konuma bir siyah küre sıcaklık probu
yerleĢtirilmiĢtir. Konum-2 ise D3 ile isimlendirilen duvarın yüzey orta noktasından 25 cm mesafede
bulunmaktadır. Bu noktaya da bir siyah küre sıcaklık probu yerleĢtirilmiĢ olup bu noktada hava
sıcaklığı ve hava hızının Konum-1 noktasındaki ile eĢit olduğu varsayılmıĢtır. ġekil 6’da test odası
duvar isimlendirmeleri, siyah küre termometresi ve sıcak tel anemometresinin konumları
görülmektedir. ġekil 7’de test odası içerisinde Konum-1’de yer alan siyah küre probu ve sıcak tel
anemometresi görülmektedir.
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ġekil 6. Duvar isimlendirmeleri ve sensör konumları

ġekil 7. Siyah küre sıcaklık probu ve sıcak tel anemometresi görünümü
Test düzeneğinin tüm bileĢenleri ve aralarındaki iliĢkiler Ģematik olarak ġekil 8’de sunulmuĢtur.
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ġekil 8. Test düzeneğinin Ģematik gösterimi
3.2. Deney Düzeneğinde Kullanılan Ekipmanlar ve Ölçüm Cihazları
Kullanılan mekanik tesisat ekipmanları ve ölçüm cihazları ile ilgili bilgiler Tablo 1’de verilmiĢtir.

Tablo 1. Mekanik tesisat ekipmanları ve ölçüm cihazları bilgileri.
Mekanik Tesisat Ekipmanları
Ġsim
Marka ve Model
Hava
kaynaklı
ısı Solimpeks – SHCW RJ-80H
pompası
Elektrikli su kazanı
Solimpeks – Solitank MDD-001

Soğuk Su Tankı
Sirkülasyon Pompası

Solimpeks – Solitank MA-003
Halm – HUPA 25-6.0 U180

Otomatik kontrol vana Siemens – VX46.15
gövdeleri
Otomatik kontrol vana Siemens – SFA21/18
motorları
Ölçüm Cihaz ve Sensörleri
Ġsim
Marka ve Model
Veri sayacı ve kontrol Elimko – E-680
cihazı
Isıl-Çift (K tipi)

Elimko – E-0,5T2KTTEA

Çok parametreli ölçüm
cihazı

Testo – 480

Açıklama
Isıtma Kapasitesi 8 kW
Soğutma Kapasitesi 6 kW
Tek serpantinli, 200 lt
3 kW termostatlı elektrik rezisttanslı
ısıtıcı
80 C’ye kadar sıcak su sağlama
kapasitesi
200 lt, Poliüretan izolasyonu
3
3,8 m /h ve 7 m’ye kadar sirkülasyon
kapasitesi
3 yollu vana gövdeleri
Aç/kapa kontrol
Açma kapama süresi 10 saniye
Açıklama
Analog – Sayısal Çevirici: 16 bit
Otomatik kontrol röleleri
(Toplamda 80 kanallı 4 farklı cihaz
kullanılmıĢtır.)
K tipi ısıl-çift kompanzasyon kablosu
(Kalibrasyonları yapılmıĢtır)
K tipi ısıl çift giriĢi 2 adet
3 adet dijital sensör giriĢi (nem, hava
hızı v.b.)
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Termal akıĢ hızı ve hava sıcaklığı
ölçümü
Çap: 3mm
0-10 m/s aralığında ölçüm alabilme
Doğruluk Değerleri:
Hız ölçümünde: ± 0,03 m/sn +
5%(ölç. değ.)
Hava sıcaklığı ölçümünde: ±0,5 C
Doğruluk Değeri:
± 0,3 C + 0,1%(ölç. değ.)

3.3. ANSI/ASHRAE Standart 138 ile Kurulan Test Düzeneğinin KarĢılaĢtırılması
ÇalıĢma kapsamında ANSI/ASHRAE Standart 138; test odası içerisindeki operatif sıcaklık hesabına
etki eden standart koĢulları ve test edilecek tavan panellerinin performansının belirlenmesine etki eden
standart koĢulları olarak iki kısımda ele alınmıĢtır. Standart ile çalıĢma kapsamında kurulan test odası
arasında farklılık gösteren kısımlar tavan panellerinin performansının belirlenmesine etki edebilecek
olup, operatif sıcaklık hesaplamasına etkisi bulunmamaktadır. Kurulan test odasının standardın ikinci
kısmının özelliklerini de sağlayabilmesi için gerekli ön hazırlıklar yapılmıĢ olup, ilgili sistemlerin
eklenmesi ya da düzenlemelerin yapılması ile standardın ikinci kısmına uygun hale gelebilecektir.
Standartta yer alan operatif sıcaklık ile ilgili hesaplamalarının kullanılabilmesi için test esnasında test
odası içerisinde zorlanmıĢ taĢınım olmaması ve oda iç yüzeylerinin yüzey emisivitesinin 0,9 ya da
daha yüksek olması gerekmektedir [2]. Kurulan test odasında ve yapılan doğrulama deneylerinde bu
Ģartlar sağlanmıĢtır. Ölçümlere etki edebilecek bir diğer unsur ise yüzey sıcaklığı homojenliği ve tüm
yüzey sıcaklığının doğru olarak hesaplamaya yansıtılmasıdır. Homojenliğe etki edebilecek en önemli
unsurlardan biri ısıl yalıtım olup, çalıĢma kapsamında kurulan odada standartta belirtilen yalıtım
koĢulları sağlanmıĢtır. Dahası yüzey sıcaklık ölçümleri, her yüzeye eĢit aralıklarla yerleĢtirilen toplam
80 sensörden alınan ölçümlerin ortalaması alınarak elde edilmiĢ olup, ölçümler tüm yüzeyin sıcaklığını
yansıtmaktadır.
Tavan panellerinin performansının standart Ģekilde belirlenebilmesi için gerekli standart test
koĢullarının sağlanması gerekmektedir. Testlerin baĢlaması için test odasının içerisinin belirtilen
Ģartlara getirilmiĢ olması istenilmektedir. Bu Ģartlar tavan panelinin ısıtma ya da soğutma testine tabi
tutulmasına göre belirlenmiĢ olup ısıtma testi için iç hava kuru-termometre sıcaklığının 20 °C ± 0,2 °C
ve bağıl nemin % 35 olması istenmekte, soğutma testi için ise bu değerlerin 24 °C ± 0,2 °C ve % 35
olması istenmektedir. Bu koĢulun sağlanması için iki öneri sunulmaktadır; birinci yöntemde test
odasının bulunduğu mahallin iklimlendirme kontrolünün sağlanmıĢ olması durumunda test odasının iki
duvarının hareket edebilir Ģekilde tasarlanabileceği belirtilmiĢtir. Bu durumda test öncesi hareketli
duvarların açılarak test odası içerisinin dıĢarısı ile aynı Ģartlara (test baĢlangıç Ģartları) getirilmesi
gerektiği belirtilmektedir. Test odasının bulunduğu ortam iklimlendirilmiyor ise, test odası iç hacminde
iklim kontrolü sağlayacak bir sistem kurulması gerektiği belirtilmiĢtir. Bu durumda hava kanallarının
test odasının içinden geçmemesi ve menfezlerin yüzeyle hemzemin olması gerektiği belirtilmiĢtir.
Menfezlerin sızdırmaz, yalıtımlı kapaklara sahip olması gerektiği ve deney baĢlangıcında bu
kapakların hava sızdırmayacak Ģekilde kapatılması gerektiği belirtilmiĢtir.
Test odasının bulunduğu ortamda iklimlendirme kontrolünün sağlanmadığı Ģartlar altında, test
odasının tüm duvarlarının tamamının ısıl yalıtımının % 25 oranında arttırılması gerektiği belirtilmiĢtir.
Yapılan çalıĢmada test odası içerisinde ve test odasının bulunduğu ortamda iklimlendirme kontrolü
bulunmamaktadır. Duvar yalıtımlarında belirtilen artırım sağlanmıĢtır. Test odasında belirtilen
iklimlendirme kontrolü sağlandığı takdirde standartta belirtilen tavan panel testlerinin yapılabileceği
düĢünülmektedir.

Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumu Bildirisi

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

____________________ 2906 _______

3.4. Deneylerin YapılıĢı
ÇalıĢmada, Denklem 5 ve Denklem 6’dan elde edilen ortalama ıĢınım sıcaklıkları kullanılarak operatif
sıcaklık ayrı ayrı hesaplanmıĢ ve kıyaslanarak test odasının deneysel doğrulaması yapılmıĢtır.
Deneylerin yapılıĢı sırasında tüm ölçümler sistem ısıl denge durumuna geldikten sonra alınmıĢtır.
Veriler 30 dakika boyunca alınan ölçümlerin ortalamasıdır. Ġki ölçüm noktası arasında sistemin ısıl
dengeye gelmesi için en az 45 dakika ara verilmiĢtir.
Duvar sıcaklıkları o duvar yüzeyinde bulunan tüm sıcaklık sensörlerinin belirlenen test süresince aldığı
verilerin ortalamasını ifade etmektedir.
Deneyler tüm duvar sıcaklıklarının eĢit olduğu durum ve farklı duvar sıcaklıkları olduğu durum için
yapılmıĢtır. EĢit duvar sıcaklıkları deneylerinde herhangi bir duvarın ortalama yüzey sıcaklığının,
Denklem 5’e göre hesaplanan ortalama ıĢınım sıcaklığından sapması ± 1,5 °C aralığındadır.
3.5. Deney Sonuçları
Tüm duvar sıcaklıklarının eĢit olduğu durumda Denklem 5 ve Denklem 6 kullanılarak elde edilen
ortalama ıĢınım sıcaklıkları ve bu değerler üzerinden hesaplanan operatif sıcaklıklar kıyaslanmıĢtır.
Tablo 2’de bu deneylerin ölçüm ve hesaplama değerleri görülmektedir. Tabloda görüldüğü üzere
Denklem 5 ve Denklem 6 üzerinden elde edilen ortalama ıĢınım sıcaklığı değerlerinin bu değerlerin
ortalamasından, tmr-ort, sapması ± 0,2 °C aralığındadır. Yine bu denklemler ile elde edilen ortalama
ıĢınım sıcaklığı kullanılarak hesaplanan operatif sıcaklık değerlerinin ortalama operatif sıcaklıktan, to-ort,
sapması ± 0,1 °C aralığındadır.
Tablo 2. EĢit duvar sıcaklıkları için ölçüm ve operatif sıcaklık değerleri tablosu.

Grafik 1’de eĢit duvar sıcaklıkları durumunda alınan sonuçlar için Konum-1 ve Konum-2’deki siyah
küre sıcaklıkları (tg-1 ve tg-2) ve Konum-1’de ölçülen kuru termometre hava sıcaklığı (thava) sunulmuĢtur.
Grafik 2’de ise eĢit duvar sıcaklıkları için ASHRAE Standart 138’e göre hesaplanan operatif sıcaklık t o138, Konum-1 ve Konum-2 de siyah küre sıcaklıkları üzerinden hesaplanan operatif sıcaklık değerleri
(to-1 ve to-2) sunulmuĢtur.
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Grafik 1. EĢit duvar sıcaklıkları için konumlara göre siyah küre sıcaklıkları ve hava sıcaklığı
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Grafik 2. EĢit duvar sıcaklıkları için konumlara ve hesaplama yöntemlerine göre operatif sıcaklık
Duvar sıcaklıklarının en az birinin Denklem 5 ile elde edilen ortalama ıĢınım sıcaklığı değerinden en az
4 °C farklı olduğu durumlarda alınan ölçümler ve yapılan hesaplamalar Tablo 3’te sunulmuĢtur.
Tabloda görüldüğü üzere Denklem 5 ve Denklem 6 üzerinden elde edilen ortalama ıĢınım sıcaklığı
değerlerinin büyük çoğunluğu bu değerlerin ortalamasından, tmr-ort, sapması ± 0,3 °C aralığında olup
değerlerin tamamı ise, tmr-ort ± 0,5 °C aralığındadır. Bu denklemler ile elde edilen ortalama ıĢınım
sıcaklığı üzerinden hesaplanan operatif sıcaklık değerleri to-ort ± 0,2 °C aralığındadır.
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Tablo 3. Farklı duvar sıcaklıkları için ölçüm ve operatif sıcaklık değerleri tablosu.

Grafik 3’te farklı duvar sıcaklıkları durumunda alınan sonuçlar için Konum-1 ve Konum-2’deki siyah
küre sıcaklıkları (tg-1 ve tg-2) ve Konum-1’de ölçülen kuru termometre hava sıcaklığı (thava) sunulmuĢtur.
Grafik 4’te ise eĢit duvar sıcaklıkları için ASHRAE Standart 138’e göre hesaplanan operatif sıcaklık t o138, Konum-1 ve Konum-2 de siyah küre sıcaklıkları üzerinden hesaplanan operatif sıcaklık değerleri
(to-1 ve to-2) sunulmuĢtur.

Siyah Küre Sıcaklıkları ile Hava
Sıcaklığı Ölçümleri
35
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Grafik 4. Farklı duvar sıcaklıkları için konumlara göre siyah küre sıcaklıkları ve hava sıcaklığı
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Grafik 4. Farklı duvar sıcaklıkları için konumlara ve hesaplama yöntemlerine göre operatif sıcaklık
Yapılan belirsizlik analizi sonucunda ortalama ıĢınım sıcaklığı ve operatif sıcaklık değerlerinin
belirsizliğinin ±0,05°C aralığında olduğu belirlenmiĢtir.

SONUÇ
Sonuç itibariyle, kurulan test odasında ANSI/ASHRAE 138 standardının öngördüğü test koĢulları
sağlandığı durumda standartta belirtilen hesaplama yöntemlerinin kullanılmasının uygun olduğu
görülmüĢtür, test odası deneysel olarak doğrulanmıĢtır. Standardın belirlediği aralıkta yer almayan
deneylerde duvar sıcaklıklarının en az birinin ortalama ıĢınım sıcaklığı ile arasındaki farkın ±4 °C’ye
kadar olduğu ve sadece radyant ısıtma/soğutma yapılan durumlar için kurulan test odası özelinde
standartta sunulan yöntem ile hesaplama yapmanın kabul edilebilir olduğu düĢünülmektedir.
ZorlanmıĢ taĢınım ile ısıtma/soğutma yapılan durum için bu kabul geçerli değildir.

SĠMGELER
2

A1,2,3,4

1, 2, 3, 4 numaralı test odası duvarlarının iç yüzey alanları, [m ]

ADÖ

Test odası döĢemesi iç yüzey alanı, [m ]

Apo

Test paneli etkin yüzey alanı (ANSI/ASHRAE Standart 138’e göre), [m ]

ATA

Test odası tavanı iç yüzey alanı, [m ]

C+R

Ġnsan vücudundan taĢınım ve ıĢınımla hissedilir ısı kaybı, [W/m ]

D

Siyah küre sıcaklık probu çapı, [m]

fcl

Giysi alan çarpanı, -

h

Toplam ısı geçiĢ katsayısı, [w/m .K]

hc

TaĢınımsal ısı geçiĢ katsayısı, [W/m .K]

hr

IĢınımsal ısı geçiĢ katsayısı, [W/m .K]

2

2

2

2

2

2

2
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Rcl

Giysilerin ısıl direnci, [m K/W]

t1,2,3,4

Test odası duvar sıcaklıkları, [°C]

ta

İç hava sıcaklığı, [°C]

ta

Hava sıcaklığı, [°C]

tDÖ

Test odası döĢeme yüzey sıcaklığı, [°C]

tg

Siyah küre probu ile ölçülen sıcaklık, [°C]

tmr

Ortalama ıĢınım sıcaklığı, [°C]

tmr – 1
tmr – 138
tmr – 2
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Denklem 6 kullanılarak oda iç hacmi merkezinde bulunan siyah küre termometresi
üzerinden hesaplanan ortalama ıĢınım sıcaklığı, [°C]
Denklem 5’e göre (ANSI/ASHRAE Standart 138 baz alınarak) hesaplanan ortalama
ıĢınım sıcaklığı, [°C]
Denklem 6 kullanılarak D3 isimli duvarın yüzey merkezine 15 cm mesafede bulunan
siyah küre termometresi üzerinden hesaplanan ortalama ıĢınım sıcaklığı, [°C]

tmr– ort

tmr – 1, tmr – 2 ve tmr – 138 değerlerinin aritmetik ortalaması, [°C]

to

Operatif sıcaklık, [°C]

to – 1

tmr – 1 ile hesaplanan operatif sıcaklık, [°C]

to – 138

tmr – 138 ile hesaplanan operatif sıcaklık, [°C]

to – 2

tmr – 2 ile hesaplanan operatif sıcaklık, [°C]

to– ort

to – 1, to – 2 ve to – 138 değerlerinin aritmetik ortalaması, [°C]

tpo

Test paneli etkin yüzey sıcaklığı (ANSI/ASHRAE Standart 138’e göre), [°C]

tsk

Ġnsan derisi yüzey sıcaklığı, [°C]

tTA

Test odası tavan yüzey sıcaklığı, [°C]

Va

Hava hızı, [m/s]

ε

Emisivite (Siyah küre için 0.95) -
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ENTEGRE TASARIMDA MULTI SERVICE CHILLED BEAM
UYGULAMALARI
İbrahim KAYA

ÖZET
Bu yazının amacı MSCB cihazlarının, geleneksel iklimlendirme sistemi tasarımlarına mimari bir
alternatif olduğunu vurgulamaktır. MSCB sistemlerinin kullanılması ile, mimari, mekanik, elektrik, ve
statik disiplinlerinin birbirleri ile entegre çalışması sağlanmaktadır. Bu sayede mimari olarak dizayn
edilmiş servis ekipmanları (mekanik ve elektrik) oluşturma imkanı doğar. MSCB sistemleri mimari
tasarım özgürlüğü sağlamasının yanı sıra konvansiyonel iklimlendirme sistemleri ile kıyaslandığında
yüksek enerji verimliliği ile termal ve akustik konforu birlikte sunar.
Anahtar Kelimeler: Mimari Tasarım Modülü, Entegre Tasarım, Çok Fonsiyonlu Soğutulmuş Kiriş

ABSTRACT
The purpose of this paper is to highlight an architectural alternative to conventional air conditioning
system design in the form of Multi-Service Chilled Beams (MSCB’s). The advent of Multi-Service
Chilled Beams has brought the architect and services consultant closer together to create an
architecturally designed services unit. Addition to providing architectural design freedom MSCB
systems also offers high energy efficiency, thermal and acoustic comfort compared with conventional
air-conditioning systems.
MSCB sistemleri mimari tasarım özgürlüğü sağlamasının yanı sıra konvansiyonel iklimlendirme
sistemleri ile kıyaslandığında yüksek enerji verimliliği ile termal ve akustik konforu birlikte sunar.
Key Words: Architecturally Designed Module, Integrated Design, Multiservice Chilled Beam

GİRİŞ
Konvensiyonel sistemlere alternatif olarak geliştirilen, enerji verimliliği yüksek, akustik ve termal
konforun üst düzeyde sağlanabildiği chilled beam sistemleri otuz yıla aşkın süredir Avrupa ve Amerika
da kullanılmaktadır. Son yıllarda değişken debili havalandırma sistemlerine önemli bir alternatif haline
gelerek tasarımda esneklik sağlamaktadır. Enerji verimliliğine olan ilginin artışı ile birlikte daha öne
çıkan bu sistemler, düşük sıcaklıkla ısıtma ve yüksek sıcaklıkla soğutma yaparak merkezi sistem
ekipmanlarının çok daha verimli çalışmasına imkan sağlamaktadır.
Chilled beam uygulamaları “pasif “ve “aktif” olmak üzere iki temek katagoriye ayrılmaktadır.
Pasif Chilled Beam
Pasif chilled beam cihazları konvektif soğutma yoluyla mahalleri koşullandırmak için kullanılan bir
kasanın içine yerleştirilmiş ısı değiştirgecinden ibarettir. Bu cihazlarda hava hareketini etkileyecek fan,
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nozul, kanal vb. ekipmanlar mevcut değildir. Isınan havanın doğal hareketi ile yükselmesi ve cihaz
içerisinde bulunan ısı değiştirgecinden geçerek soğutulması nedeniyle cihaz üzerinde daha fazla açık
alana ihtiyaç duyulmaktadır. Cihaz üzerinden taze hava üflenmediği için mahaldeki nem kontrolünün
ve havalandırmanın yapılabilmesi için ayrı havalandırma kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır.

Pasif Chilled Beam

Pasif chilled beam çalışma prensibi

Aktif Chilled Beam
Bu cihazlarda pasif chilled beam cihazlarına ek olarak, merkezi klima santralinde koşullandırılmış taze
havayı mahale üflemek için hava bağlantı kanalları içerirler. Taze hava, indüksiyon etkisini kullanarak
mahalden resirkülasyon havası temin etmek için cihaz içindeki bir dizi nozul vasıtasıyla üflenir.
Ġndüksiyon etkisiyle cihazda bulunan ısı değiştirgecine doğru yönlenen resirkülasyon havası burda
koşullandırılarak mahale slotlar vasıtasıyla tekrar üflenir. Mahalde istenen konfor sıcaklığına göre ısı
değiştirgecinin vanaları kontrol edilir. Yaşam mahalinin üstüne monte edilmiş aktif chilled beam
cihazları, homojen hava dağıtımını temin edecek yeterlilikte bir tahliye hızına sahiptir. Bazı çeşitleri,
alçak yan duvarlara veya döşemelere monte edilebilir. Bu gibi durumlarda, deplasmanlı havalandırma
stratejisi ile termal katmanlaşma sağlamak için kullanılır.
Aktif chilled beam cihazları sabit taze hava debisinde çalışarak, mahale üflenen havanın ısısına göre
değişen ısı yükünü alırlar. Su devresi genel olarak ortamın duyulur ısı üretiminin %60 ila %80’ini
çekebildiği için, hava debisi çoğunlukla azaltılarak, hava şartlandırma ihtiyacını düşürür ve üfleme
ve/veya egzoz kanalı ve tesisat ihtiyacını önemli oranda azaltır.
Aktif chilled beam cihazları, indüksiyon kabiliyetleri, soğutucu devresi ve soğuk su besleme sıcaklığına
göre, metre başına 900 W gibi yüksek ve makul soğutma oranları sağlayabilirler. Yüksek kapasite ile
konforu birlikte sağlamak için yaşam mahalinde yaratılan hava hızlarına dikkat etmek gerekmektedir.
Aktif chilled beam cihazları cephe ısı kayıplarının makul olması kaydıyla ısıtma için de kullanılabilirler.

Aktif chilled beam

Aktif chilled beam çalışma prensibi
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Sistem tasarımı aşamasında dikkat edilecek konular
Aktif chilled beam sistemleri ile konforlu iç mekanlar sağlamak için, su ve hava dağıtım sistemleri ile
ilgili kontrollerin tasarım aşamasında dikkatle yapılması gerekmektedir. Bundan dolayı aşağıdaki
konular önemle incelenmeledir.
• Isıtma suyu ve soğutma suyunun sıcaklıkları ve dağıtımı
• Hava dağıtımı ve klima santralinde koşullandırılması
• Hava ve su ile ilgili kontrol ekipmanları
• Yoğuşma kontrolü
• Havalandırma ihtiyaçları
Cihaz seçim aşamasında dikkat edilecek konular
Soğutma kapasitesi aktif chilled beam seçimi için en önemli konudur. Ancak tasarım, performans,
estetik dizayn, akustik ve maliyet de seçim sürecinde önemli rol oynamaktadır. Bu hususların her biri
projenin özel gereksinimlerine bağlı olarak ele alınmalıdır.
Dikkate alınacak önemli konular özetle:
• Projeye özel cihaz seçimi
• Akustik ve aerodinamik performanslar
• Kullanıcıların aktivite seviyeleri
• Maliyet
• Esneklik
• Bakım imkanı
Multiservice Chilled Beam Cihazları (MSCB)
Bu yazının asıl konusu olan multi service chilled beam cihazları, chilled beam cihazlarının mimari
isteklere uygun olarak tasarlanan diğer servis sistemleri ile entegre olarak üretildiği cihazlardır.

MSCB sistemi, mekanik ve elektrik disiplinlerinin mimarla birlikte koordine olarak bina ihtiyaçlarını
karşılayacak, sahadan uzakta kontrollü bir fabrika ortamında estetik bir cihaz tasarlamasına olanak
verir. MSCB cihazları aşağıda belirtilen bina servis ekipmanlarını ile kullanılabilir.
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Aydınlatma: lambalar ve kontrol devreleri kablo yolları dahil.
Yangın / Duman dedektörleri ve alarmları
Pasif kızılötesi dedektörler
Hoparlörler
Akustik izolasyon
Sprinkler
Taze hava
Isıtma ve soğutma

Fan coil sistemi ve birlikte kullanılan diğer
servis ekipmanları

MSCB ve birlikte kullanılan diğer servis
ekipmanları

Döşemeden tavana yüksekliğin 2800 mm
olduğu bir mahalde FCU uygulanması durumu

Döşemeden tavana yüksekliğin 2800 mm
olduğu bir mahalde MSCB uygulanması
durumu

Fabrika üretim ve kontrol prosesleri, bir yandan hızlandırılmış bina imalat programların
gereksinimlerini karşılarken, diğer yandan tutarlı, yüksek kaliteli imalat imkanı sağlar. Zorunlu sağlık ve
güvenlik yönetmelikleri doğrultusunda en yüksek güvenlik standartları sağlanabilir.

Neden Prefabrik Üretim
- Ġnşaat maliyeti ve inşaat süresinin senede %10 azaltılması.
- Projelerdeki imalat hatalarının azaltılması.
- Yüklenicilerin tasarım aşamasında sürece erken dahil edilmeleri.
- Tüm taraflar arasında takım çalışmasının sağlanması ve çatışmanın önlenmesi.
Multi-Service chilled beam cihazları bu tavsiyelerin her birinin gerçekleşmesine yardımcı olmaktadır.
Bu konuların otomotiv sektöründe başarıyla uygulandığı bilinmektedir.
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AYDINLATMA
The MSCB provides numerous lighting opportunities for the services engineer when selecting and
specifying the light fittings. Recessed and exposed beams allow various solutions:

-

Asma tavana monte edilen cihazlar genellikle gömme aydınlatma ekipmanları ile birlikte direk
aydınlatma uygulamaları için kullanırlar.
Serbest asılı olarak monte edilen cihazlar mahal aydınlatması için daha çok seçenek
sunmaktadırlar. Direk ve indirek aydınlatma imkanı da sağlamaktadırlar.

BAKIM İHTİYACI
Müşterinin yaşam boyu maliyete önem vermesi, fazla bakım gerektiren cihazları mümkün olduğunca
kullanmama eğilimine gidilmesini sağlamıştır. MSCB cihazlarında kullanılan chilled beam teknolojisi,
minimum bakım ihtiyacını çok düşürmüştür. Cihaz tasarımda fanlı iklimlendirme çözümlerine özgü
terminal filtrasyonun kullanımından kaçınılarak, sistemin işletme maliyetleri azaltılmıştır. Cihazlardaki
bakım ihtiyacı, periyodik olarak ısı değiştirgecinin vakumla tozunun alınmasından ibarettir. Bu işlemi
yapmak için menteşeli yüzey, aşağıdaki fotoğraftan da görüleceği üzere, kolayca açılabilmektedir.
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Cihazlar, aşağıdaki bölümlerin bakım işlemlerinin yapılmasını sağlamak için kolay erişilecek şekilde
tasarlanmıştır:
• Lamba değiştirme
• Kontrol vanaları ve servomotorlar
• Aydınlatma kontrol modülleri

KULLANIM ÖMRÜ MALİYETİ
Bu cihazların bakım ihtiyacı çok az olduğu için, kullanım ömrü boyunca bakım maliyetleri diğer
sistemlerle karşılaştırıldığında daha avantajlıdır. Bu konu ile ilgili bağımsız araştırma kuruluşlarının
yaptığı çalışmalar da aktif chilled beam sistemlerinin kullanım ömrü maliyetlerinin diğer sistemlere
kıyasla 8- 10 arasında daha az olduğunu göstermektedir. Yüksek sıcaklıkla soğutma ve düşük
sıcaklıkla ısıtma imkanı sağladığı için kullanım ömrü boyunca enerji maliyetleri de diğer sistemlere
nazaran çok daha azdır.

KİRACILARIN İSTEKLERİNE CEVAP VEREBİLME
Ofis binaları genellikle kiralanmak üzere açık ofis alanları olarak tasarlanmış olsalar dahi bölünmüş
küçük ofis alanları veya toplantı odası alanlarının oluşturulabilmesi için hücresel bölümlemeye olanak
verecek esneklik sağlanmalıdırlar. FCU cihazlarının bu hususta büyük bir esneklik sağladığı yaygın
olarak kabul edilmektedir. Bundan dolayı MSCB cihazları da bu gereksinimi karşılamak zorundadır.
MSCB tasarımı, ofis alanalarının kolon ve kiriş hızasından bölünmesine imkan verir. Her cihaz, kendi
kontrol vanasına sahiptir ve yeni alana yeni bir sensör eklenmesi ile, bu alana da bireysel konfor
sağlanmış olur. Ayrıca proje tasarım aşamasında iken oluşabilecek oturma planlarına göre tüm servis
ekipmanlarının bu planlara hizmet sağlayabileceği alt yapı oluşturulabilir.

AKUSTİK
Asma tavan kullanılmaması, alan içinde yankı süresini artırır. Ses yutum yüzeyi oluşturan perfore
metal tavanlar, ofis boşluğundaki ses yansımalarını kontrol etmeye yardımcı olurlar. Cihaz özelinde
düşünüldüğünde herhangi bir hareketli parçasının olmaması cihazın akustik performansının üst
düzeyde olmasını sağlar. Doğru cihaz seçimi ile cihaz ses gücü seviyelerinde 30dB(A) ses gücü
seviyesi kolaylıkla elde edilebilir.
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SONUÇ
Enerji verimliliği ve entegre tasarımın önem kazandığı binalarda multisetvice chilled beam cihazlarının
kullanımı özetle aşağıdaki faydaları doğurmaktadır.
-

Asma tavan ihtiyacı ortadan kalkar.
Döşemeden döşemeye minimum yükseklik 2,8m.
Bakım ihtiyacı yok denecek kadar azdır.
Beton tavan doğal termal soğutma elemanı olarak kullanılabilir.
Ön montajın fabrikada yapılması sayesinde montaj süreleri kısaltılır.
Tak çalıştır özelliği sayesinde devreye alma sürelerinde ve maliyetlerinide azalma olur.
Sahada montaj ve koordanisyon kolaylığı sağlar.
Yüksek sıcaklıkla soğutma ve düşük sıcaklıkla ısıtma sayesinde bina giderleri fan coil sistemine
göre daha düşüktür.
Yaşam mahalinde yaratılan düşük hava hızları ve sıcaklık farkı sayesinde termal konfor üst
düzeydedir.
Harketli herhangi bir parça olmadığı için çok düşük ses gücü seviyesine sahiptir.
Esnek tasarım imkanı sayesinde ileride doğabilecek renevasyon ihtiyaçlarına kolayca uyum
sağlar.
Yönetmelikler ve yeşil bina değerlendirme kuruluşları bu tip yüksek enerji verimliliğine sahip ve
çevre dostu sistemleri desteklemektedirler.
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KONTROL VANALARININ BOYUTLANDIRILMASI ve ENERJİ
TASARRUFUNA ETKİSİ
Seçil KIZANLIK İSKENDER

ÖZET
Dünya üzerindeki enerji kaynaklarının tükenmesi ile her alanda enerji tasarrufuna önem verilmeye
baĢlanmıĢtır. En çok tüketim oranlarından birine sahip olan ısıtma, soğutma sektörü de her geçen gün
bu konuya daha fazla katkı koyarak üzerine düĢen görevi yapmaktadır. Bu çalıĢmada her ısıtma ve
soğutma projesinde karĢımıza çıkan vana boyutlandırılması üzerinden durulmaktadır. ÇalıĢmaya konu
olan vana artık değiĢken debili sistemlerin vazgeçilmezi olan 2 yollu motorlu kontrol vanalarıdır. Çoğu
zaman özensizce yapılan vana seçiminin yanlıĢ olması durumunda hem konfor Ģartlarımızdan taviz
veriyoruz hem de gereksiz yere enerji sarfiyatını arttırıyoruz. Bu çalıĢmada yanlıĢ yapılan seçimler
doğrultusunda karĢılaĢacaklarımızı örnekler üzerinde görebiliyoruz.
Anahtar Kelimeler: Kontrol Vanası, terminal ünite, otorite, vana karakteristiği

ABSTRACT
Energy efficiency awareness has been increased due to decrease in energy resources. Undeniable
ratio of this consumption is caused by heating and cooling applications and the professionals in this
area do their best for good results.
In this paper the main topic is dimensioning control valves in heating and cooling applications. These
are the indispensable 2 way control valves in systems with variable flow. Most of the time
dimensioning are done at a venture so both comfort level and energy efficiency decreases. Results of
wrong applications can be seen via examples in this paper.
Key Words: Control Valve, terminal unit, authority, valve characteristics

1.GİRİŞ
Otomatik kontrol vanaları ile sıcaklık, nemlilik, akıĢ ve basınç olmak üzere birçok değiĢken kontrol
edilebilir. Ancak doğrudan kontrol ettiğimiz iki değer aslında sıcaklık ve basınçtır. Ġki yollu otomatik bir
vanaya giren akıĢkan termostattan veya bina otomasyonundan aldığı bilgiye dolayısıyla ısıtma ya da
soğutma ihtiyacına göre tam ya da azaltılmıĢ debide vanadan çıkar ve terminal üniteye gider.
Ġstediğimiz debiyi tam olarak yakalayabilmek aĢağıda bahsedeceğimiz vana otoritesi, vana
karakteristiği ve sistem karakteristiğine bağlı olan vana boyutlandırması ile mümkündür.
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2.VANA TEORİSİ
2.1 Kv Kavramı
Kv hidrolik kanunlara bağlı bir kavramdır. Vana kapasitesinin en basit Ģekilde belirlenmesini sağlayan
bir sabittir. Kv değerleri vana üreticileri tarafından deneyler sonucunda belirlenir. Teknik olarak ifade
edersek vananın üzerindeki 1 bar basınç düĢümünde 1 saatte geçebilecek debi miktarı kv ile eĢittir. Kv
kavramı Kasım 1944’de Amerika’da doğmuĢtur. Kv faktörü ya da kv değeri VDI/VDE Richtlinien No
2173 standardında tanımlanmıĢtır. Bu kavrama göre vana üzerindeki basınç düĢümü p, debinin Q
karesi ile doğru orantılıdır. (Darcy-Weisbach formula => p ~ Q2)

2

2

∆Pı/Qı = ∆Pıı/Qıı
2
2
∆Pı/ ∆Pıı =Qıı /Qı
Q1=Q2√(∆P1/ ∆P2)

Şekil 1. Vana kesiti
Yukarıdaki vana kesitinde basınç noktalarını görebiliyoruz. Bu senaryoda I ve II olmak üzere iki durum
sözkonusudur. Kv değerinde basınç düĢümü 1 bar idi dolayısıyla dP 2(dPıı)yi 1 bar, Q2(Qıı)yi kv olarak
düĢünürsek:
3

Q1=kv√(∆P1/ 1)=kv√ ∆P1 ve son olarak kv=Q√ ∆P1 m /h elde edilir.
Formüllere dalmıĢ iken gözden kaçırmamamız gereken bir noktayı sayısal örnek üzerinde açıklayalım.
Basınç değiĢirse debi ne kadar değiĢir? Bu hususun önemli olmasının nedeni artık değiĢken debili
sistemler tasarlıyor olmamız ve debi-basınç dengelerinin sık sık değiĢmesidir.
AĢağıdaki örnekte kontrol devresindeki basınç 50kPa, bunun karĢılığı olarak bataryada 15 kPa, kontrol
vanasında 35 kPadır. Bataryadan geçmekte olan debi ise 3,6 m3/hdir.
Kontrol devresindeki basıncın sistemdeki basınç değiĢikliklerinde etkilenerek 100 kPa çıktığını
öngörüyoruz. Bu basınç alt veya üst katlardaki sistemlerin kapanması sonucu artıĢ gösterebilir.
Örnek:

Şekil 2. ġematik bağlantı gösterimi
∆H=50 kPa
∆Pcoil=15 kPa
∆Pcv=35 kPa

3

Q=3,6 m /h

∆Hyeni = 100 kPa
∆PFCUyeni+∆PCVyeni= 100 kPa
3
Qyeni=Q √∆Hyeni/∆H = 3,6 √1/0,5 =5,09 m /h => 41,4 %
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Görüldüğü gibi basıncın 2 katına çıkması 41,4% daha fazla suya neden oluyor. Sistemimizde 3,6
3
m /he ihtiyaç var iken, kontrol vanası ikinci durumdaki yükselen basınç ve debi ile savaĢmak
durumundadır. Bu ise daha çok enerji sarfiyatı, daha zor kontrol ve daha kısa vana ömrü demektir.
2.2 Sistem Karakteristiği
Sistemin karakteristiği bir baĢka deyiĢle çalıĢma Ģekli aslında sistemdeki tüm ekipmanlara bağlıdır.
AĢağıdaki grafiklerin sonuncusunda görülen yeĢil çizgi bir terminal ünitenin kontrol vanası ile çalıĢması
sonucu elde edilen emisyonu gösteriyor. Kırmızı çizgiye sahip olan grafik sudan havaya bir eĢanjörün
su debisine göre emisyonunu gösterir. Mavi çizgiye sahip grafik ise logaritmik bir vananın
karakteristiğini göstermekte. Bu iki eğriyi birbiri ile çakıĢtırırsak sonucunda elde etmek istediğimiz yeĢil
çizgiyi elde ediyoruz.
Farklı karateristikte motorlu vanalara ihtiyaç duyuyoruz çünkü sudan suda ısı değiĢimi yaptığımızda
farklı, havadan havaya ısı değiĢimi yaptığımızda farklı bir eğride ısımız oluyor dolayısıyla motorlu vana
karateristikleri çeĢitlenmektedir. Lineer tip vanalarda milin hareketi ile debide görülen artıĢ eĢittir. Bu
karakterisitk örneğin buhar serpantinleri için uygundur. EĢit yüzdesel vanalarda mil kapalı konudan
açık konuma doğru giderken üssel bir debi artıĢı oluĢur, yani milin pozisyonundaki eĢit değiĢimlere
karĢı debi eĢit yüzdelerle artar. AĢağıdaki Ģekilde görülen ikinci grafik eĢit yüzdesel bir vananın
eğrisidir. Örnek olarak vermek gerekirse mil pozisyonu(strok) %50den %70e çıkarsa debi %150
artarak %10dan %25e çıkar. Mil pozisyonu %80den %100e çıkarsa debi yine %150 artarak %40dan
%100e çıkar. Bu karakteristik ise sulu serpantinlerde kullanılmalıdır.
%100 Isı çıktısı

%100 Su debisi

%100 Isı çıktısı

0 AkıĢ %100

0 Mil pozisyonu %100

0 Mil pozisyonu %100

Eşit yüzdesel vananın karakteristiği
Isıtma ve soğutma cihazlarının performansı aĢağıdakilerin hepsinin doğru seçimine bağlıdır:
Kontrol vanası boyutu, kontrol vanası karakteristiği, balans vanası boyutu, kontrol vanası ve balans
vanasının basınç düĢümü
2.3 Vana Karakteristiği
En çok karĢılaĢtığımız iki vana karakteristiğini aĢağıdaki eğrilerde görebiliriz. Ancak her bir grafikte
birkaç farklı eğri var. Bunun nedeni mavi çizgiyle görülen eğriye sahip olduğunu düĢünerek
kullandığımız kontrol vanasının karakteristiği ancak otoritesinin “1” olması durumunda geçerlidir. Aksi
takdirde eğrimiz olması gereken yerden sapacaktır. Otorite değerimizin düĢmesi ile eğri istenilenden
daha da uzaklaĢmaktadır.
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2.4 Vana Otoritesi
Vana otoritesi kontrol vanasının kontrol kabiliyetini etkileyen sistem çalıĢma eğrisinin kaymasına
neden olan bir değerdir. “a” ile sembolize edilen otorite kontrol vanası %100 açıkken üzerinde oluĢan
fark basınç Pv100 ile vananın tamamen kapalı olması durumunda-tüketim yok- olan basınç Pv0
arasındaki iliĢkidir. (bir baĢka deyiĢler kontrol devresindeki toplam basınç)
Q=nominal ∆Pv100 vana açık
Q=0 ∆Pv0 vana kapalı
a=∆Pv100/∆Pv0 [%]
a=∆Pv min /∆Pv max [%]

Şekil 3. ġematik bağlantı gösterimi
a=∆Pv100/∆Pv0 [%]
a=∆Pv min /∆Pv max [%]
a=∆Pv100/∆Pv0*100 ≥ 50

Şekil 4. ġematik otorite gösterimi
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Kontrol vanası seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken vana otoritesinin min %50 olmasıdır. Yani
kontrol vanası basınç düĢümü toplam basınç düĢümünün en az yarısı kadar olmalıdır. Ya da kontrol
vanası basınç düĢümü sistemin kalanındaki basınç düĢümünden fazla olmalıdır.
Yoksa vana karakteristiği bozulur!

Şekil 5. ġematik bağlantı gösterimi
a=∆Pv100/∆Pv0*100 ≥
∆Pv ≥ ∆H/2
∆Pv ≥ ∆Pdiğ

50

3. VANA BOYUTLANDIRMA
Elde ettiğimiz sonuçları görebilmek adına örnek boyutlandırmalar yapalım. Sistemimizdeki debi ve
basınç değerleri aĢağıda verilmiĢtir.

Şekil 5 Şematik bağlantı gösterimi
Verilenler:
∆H= 100 kPa
∆Pbatarya= 15 kPa ve Q=7,2 m3/h
(∆Pbv=minimum 3 kPa)
Kontrol vanasını seçelim:
∆P= 100 – 15 – 3 = 82 kPa = 0,82 bar
3
Kv= Q/√∆p [m /h]

Kv=7,2 √0,82 = 8

Motorlu vanalar kvs tablosu:
DN 15 - Kvs = 1,6 m3/h
DN 20 - Kvs = 2,5 m3/h
DN 25 - Kvs = 4,0 m3/h
Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumu Bildirisi
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DN 32 - Kvs = 6,3 m3/h
DN 40 - Kvs = 10 m3/h
Seçilen Kvs = 10 m3/h, dolayısıyla gerçek basınç düĢümü:
2
∆Pkv = (7,2/10) = 0,52 bar = 52 kPa
Vana otoritesi:
a = ∆Pkv /∆H = 52/100 = 0,52 -kabul edilebilir mi? Evet
3.1 Tipik Vana Boyutlandırma
Bir örnek üzerinde tekrar hesabımızı yapalım:

Şekil 6. ġematik bağlantı gösterimi
Verilenler:
∆H= 50 kPa
∆Pbatarya= 20 kPa ve Q=0,7 m3/h
(∆Pbv=minimum 3 kPa)
Kontrol vanasını seçelim
DP= 50 – 20 – 3 = 27 kPa => 0,27 bar
3
3
Kv= Q/√∆p [m /h] böylece Kv= 0,7 /√ 0,27 = 1,35 [m /h]
Seçilen Kvs = 1,6 m3/h, dolayısıyla gerçek basınç düĢümü:
2
∆Pkv =(0,7/1,6) = 0,19 bar =19 kPa
Vana otoritesi:
a = ∆Pkv /∆H = 19/50 = 0,38 - kabul edilebilir mi (…?)
3.1.1 Kontrol Vanası+Terminal Ünite Karakteristiği
%100 Su debisi
%100 Isı çıktısı

0 Mil pozisyonu %100
Lineer vana karakteristiği
a=0,38

%100 Isı çıktısı

0 AkıĢ %100
Terminal ünite ısı emisyonu
∆T=20 °C

0 Mil pozisyonu %100
Sonuç
Kötü kontrol
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3.2 Kolay Vana Boyutlandırma Örneği
Boru çapının aynısı veya bir çap küçüğünü seçtiğimizi düĢünelim
Çelik
Bağlantı boruları
BranĢman ve ana dağıtım boruları
Boru
DN
Kütlesel debi Basınç Hız
Kütlesel debi
Basınç
Hız
Kg/h
Pa/m
m/s Kg/h
Pa/m
m/s
10
140
150
0,32
15
280
156
0,39 320
199
0,45
20
580
135
0,45 750
217
0,58
25
1100
142
0,54 1300
197
0,63
32
2200
128
0,62 2800
196
0,78
40
3000
107
0,63 4100
194
0,84
50
5500
113
0,70 7200
170
0,93
65
10000
86
0,76 12500
130
0,95
80
15000
82
0,83 20000
143
1,10
Q=0,7 m3/h Standart olarak kullandığımız tabloya göre bu değer 580 ve 1100 kg/h arasında kalıyor Ģu
durumda emniyetli olması adına boru çapı DN25 olarak kabul ediliyor. Vana Kvs tablomuzdan ezbere
bir çap küçük vana tercih edilecek ama onun da iki ayrı kvs değeri olduğundan emniyetli olması adına
büyük olan yani DN20 kvs=2,5 m3/h seçiliyor.
Yapılan bu seçime gore otoritemizi hesaplayalım:
Verilenler:
∆H= 50 kPa
∆Pbatarya= 20 kPa ve Q=0,7 m3/h
(∆Pbv=minimum 3 kPa)

Şekil 7. Şematik bağlantı gösterimi
Seçilen Kvs = 3,5 m3/h, dolayısıyla gerçek basınç düĢümü:
2
∆Pkv =(0,7/3,5) = 0,04 bar =4 kPa
a = ∆Pkv /∆H = 4/50 = 0,08 = 8% - çok kötü
3.2.1 Kontrol Vanası+Terminal Ünite Karakteristiği
%100 Su debisi

0
Mil pozisyonu %100
Lineer vana karakteristiği
a=0,08

%100 Isı çıktısı

%100 Isı çıktısı

0
AkıĢ %100
Terminal ünite ısı emisyonu
∆T=20 °C

0

Mil pozisyonu %100
Sonuç
Daha kötü kontrol
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3.3 Kısmi Yükte Tipik Vana Boyutlandırılması

Şekil 8. ġematik bağlantı gösterimi
Verilenler:
∆H= 50 kPa →80 kPa
∆Pbatarya= 20 kPa →2,9 kPa
(Balans vanası ile beraber)
Q=0,7 m3/h→0,175 m3/h
Kontrol vanası pozisyonu
DP= 80 – 2,9 = 77,1 kPa => 0,77 bar
3
Kv= Q/√∆p [m /h]
Seçilen vana Kvs = 1,6 m3/h, Kv = 0,2 m3/h
Vananın lineer karateristiğine bağlı olarak :
vana pozisyonu = 0,2/1,6 = 0,12 – %12,5

3

Kv= 0,175/√0,77=0,2 [m /h]

3.3.1 Kontrol Vanası+Terminal Ünite Karakteristiği
Tam yükteki vana boyutlandırmamız tipik örnek için a değerimiz 0,38 idi. Grafik üzerinde:
%100 Su debisi
%100 Isı çıktısı
%100 Isı çıktısı

Lineer vana karakteristiği
a=0,38

Terminal Ünite Isı emisyonu
∆T=20 °C

Sonuç
Kötü kontrol

Sonuç olarak elde ettiğimiz grafikte iĢaretlediğimiz %12,5 vananın kısmi yükü sağlamak için çalıĢacağı
noktayı belirtmektedir.
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3.4 Kısmi Yükte Kolay Vana Boyutlandırılması

Şekil 9. ġematik bağlantı gösterimi
Verilenler:
∆H= 50 kPa →80 kPa
∆Pbatarya= 20 kPa →2,9 kPa
(Balans vanası ile beraber)
Q=0,7 m3/h→0,175 m3/h
Kontrol vanası pozisyonu
DP= 80 – 2,9 = 77,1 kPa => 0,77 bar
3
Kv= Q/√∆p [m /h]
Seçilen vana Kvs = 3,5 m3/h, Kv = 0,2 m3/h
Vananın lineer karaterisiistiğine bağlı olarak:
vana pozisyonu = 0,2/3,5 = 0,057 – 5,7%

3

Kv= 0,175/√0,77=0,2 [m /h]

3.4.1 Kontrol Vanası+Terminal Ünite Karakteristiği
%100 Su debisi

0
Mil pozisyonu %100
Lineer vana karakteristiği
a=0,08

%100 Isı çıktısı

0 AkıĢ %100
Terminal ünite ısı emisyonu
∆T=20 °C

%100 Isı çıktısı

0 Mil pozisyonu %100
Sonuç
Daha kötü kontrol ON/OFF

4.SONUÇ
Vana boyutlandırılması ve seçimi konusunun çok fazla dikkat edilemeyen bir konu olduğunu kabul
edersek, çalıĢmada karĢılaĢtığımız sonuçların-özellikle kısmi yükte- ne kadar çarpıcı olduğunu
görebiliyoruz. Debi ihtiyacının fazla olduğu örneğin klima santrali uygulamalarında ya da ısıtma yerine
soğutma suyunda yanlıĢ yapılan seçimlerde elde edilen sonuçlar daha vahim olacaktır. Halbuki bu
konu gerek konfor gerekse enerji tasarrufu açısında son derece dikkate değer bir husustur.

Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumu Bildirisi

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

____________________ 2934 _______

Yalnız bu çalıĢmada yapılan örneklerde kullanılan vananın lineer karakteristiğe sahip olduğunu
vurgulamakta yarar var. Her ne kadar ülkemizde bu vana karakterisitiği meselesinin farkında olmasak
da logaritmik bir vanada kısmen daha iyi sonuçlar alınacağı açıktır.
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KAPALI YÜZME HAVUZLARINDA ENERJĠ YÖNETĠMĠ
M. Ziya SÖĞÜT
Mehmet ÖZCAN
T. Hikmet KARAKOÇ

ÖZET
Yüzme havuzları bina uygulamaları arasında yüksek enerji tüketen binalardır. Bölgesel koĢullara ve
kullanım yüklerine rağmen bu tür yapılarda sürdürülebilir enerji yönetimi çok önemlidir. Bu çalıĢmada
Ankara ve Bursa olmak üzere aktif kullanılan iki kapalı yüzme havuzunun sürdürülebilir enerji yönetimi
enerji tasarruf potansiyelinin tanımlanması için öncelikle yapılması gereken bir ön etüt çalıĢması
yapılmıĢtır. ÇalıĢmada havuzlar için bir ön etüt algoritma modeli oluĢturulmuĢtur. Daha sonra her bir
bölge için hedef tüketimlere bağlı tasarruf potansiyelleri hesaplanmıĢ ve buna bağlı kümülatif toplam
değerler grafiğiyle tasarruf potansiyelinin kümülatif toplamları bulunmuĢtur. Yapılan etüt çalıĢmasına
2
göre; toplam tasarruf potansiyeli her iki havuz m kullanımında %55,02 ile %64,44 olarak bulunmuĢtur.
ÇalıĢmanın sonunda havuzlarda bu potansiyele iliĢkin değerlendirmeler yapılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Yüzme havuzları, enerji yönetimi, enerji taraması, verimlilik, sürdürülebilirlik

ABSTRACT
Swimming pools are the buildings consuming high energy among building applications. Despite the
use of local conditions and load, sustainable energy management in such structures is very important.
In this study, for the sustainable energy management of two closed swimming pool used the active in
Ankara and Bursa, firstly a preliminary energy audit to identify the energy saving potential was made.
In this study, A preliminary audit algorithmic model was developed for the swimming pool. Then,
saving potentials depending on the target consumption for each region were calculated and
cumulative totals of savings potentials with the graph of cumulative total values were found. Then,
saving potentials depending on the target consumption for each region were calculated and
cumulative totals of savings potentials with the graph of cumulative total values were found. According
2
to audit, total saving potential of both pools considering usage of m was found as 55.02% and
64.44%. At the end of the study, some evaluation about these potentials in pools were made.
Key Words: Swimming pools, energy management, energy audit, efficiency, sustainablity

1. GĠRĠġ
Günümüzde toplu yaĢam ortamları içinde artan bir etkiye sahip spor sağlık merkezleri bünyesinde
yoğun kullanıma sahip yüzme havuzları; iĢletmelerin enerji yüklerinin önemli bir bölümünü
tüketmektedir. Maalesef bu sistemlerin enerji ihtiyaçları çoğunlukla fosil yakıtlara bağlı olarak
karĢılanmaktadır. Yoğun enerji tüketen bu gibi hacimler, iĢletme maliyetleri üzerinde enerji maliyetleri
yönüyle oldukça etkilidir. Bu gibi iĢletmelerde yasal olarak bir enerji yönetim sistemi öngörülmese de
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enerji maliyet etkilerinin azaltılması, sürdürülebilir çevre için enerjinin verimli kullanımı ve özellikle fosil
kaynaklı enerji tüketiminin azaltılması öncelikli çalıĢma alanları olarak değerlendirilmelidir.
Yüzme havuzları kapalı ve açık tip olmak üzere iki grupta ele alınır. Yüksek su kütlesine sahip bu
yapılarda suyun hijyen koĢullarının sağlanması ve su sıcaklığının kullanım amaçlarına bağlı olarak
15°C-32°C aralığında tutulması öncelikli konulardır. Bu amaçla havuz sularının hijyen koĢullarına göre
filitrasyonu ve bu yapıların istenilen iĢletme sıcaklıklarında korunmasını temel alan pek çok çalıĢma
geliĢtirilmiĢtir. Ancak bina enerji tüketiminde önemli bir potansiyeli olan havuzlarda enerjinin verimli
kullanımı ve enerjinin bütüncül yönetimine iliĢkin değerlendirmeler oldukça sınırlıdır. Oysa enerji
tüketimleri dikkate alındığında enerji yöneticisi çalıĢtırması gereken bu yapılarda enerjinin tüketiminin
değerlendirildiği çalıĢmalar yapılmamaktadır.
Bu çalıĢmada öncelikle enerjinin etkin ve verimli kullanımını temel alan ve konfor parametreleri dikkate
alınarak iki farklı derece gün bölgelerinde iki farklı havuzun ön enerji taraması ve tasarruf potansiyeli
incelenmiĢtir. ÇalıĢmada her iki havuzun spesifik tüketimleri bulunmuĢ ve bunların hedef tüketimlere
bağlı tasarruf potansiyelleri ve maliyetleri hesaplanmıĢ ve değerlendirmeler yapılmıĢtır.

2. KAPALI YÜZME HAVUZLARI
Kapalı yüzme havuzları, pek çok amaç için binalarda veya kapalı bir ortamda planlanmıĢ hacimlerdir.
Bilimsel yönüyle kapalı yüzme havuzları insanların yoğun kullanıldığı, iç hava kalitesinin ve etkilerinin
önemli olduğu, nem alma ve havalandırma yanında suyun kalitesinin ve sıcaklığının kontrol edildiği
yüksek enerji tüketen yapılardır. Bu havuzlar uzun süreli kullanım süreçlerinde yapısal korozyon
yanında insan sağlığı yönüyle tehdit ve riskler oluĢturur. Mimari tasarımlarda kullanım amaçlarına
bağlı pek çok yapıda veya tipte kapalı havuzlar yapılır. Her birinin tanımlandığı yapı koĢullarına bağlı
olarak olumsuz etkileri farklılık gösterir. Örneğin dikkat edilmese de bina iç ortamlarında kullanılan süs
havuzları içinde yaĢatılan balık türleri ve bitkileri yönüyle önemlidir. Ayrıca bu havuzlar uzun süreçli
uygulamalarda sağlıklı iĢletilmemesi bakteri üretimine, kötü koku ve çevresel kirlilik oluĢumuna yol
açar. Bu tür havuzların iĢletme koĢulları dikkate alınmadığında yüzey buharlaĢmaları binada korozif
etkilere neden olur. Bu nedenle havuzların kimlikleri ve iĢletme özellikleri her yönüyle önemlidir.
Kapalı havuzlar; kullanım özelliklerine bağlı olarak, genel kullanıma açık, spor amaçlı, halka açık
havuzlar, özel havuzlar veya yarı özel havuzlar olarak sınıflandırılabilir[1,2].
a) Spor Amaçlı havuzlar: Yüzme sporları ve eğitimleri için kullanılan bu havuzlar çoğunluğu kamuya
ait olmak üzere iĢletilen yapılardır. Çoğunlukla, spor kulüpleri, okul takımları, ulusal ve uluslararası
yarıĢmalar, yüzme eğitimleri, eğitim programları olmak üzere yoğun bir iĢletme programına sahiptir. Bu
havuzlar genellikle olimpik (25X50 veya 10 Kulvarlı,16X25 m veya 6 Kulvarlı,12.5x25 m veya 5
2
Kulvarlı) ve yarı olimpik (675 m ) olarak iki ayrı kulvar uzunluğunda yapılırlar. Ayrıca kısa kulvar
2
2
2
2
yarıĢları için 400 m ve 312,5 m havuzlar da (16X25 m, 400 m ,12.5X25. ise 312.5 m ) kullanılır.
Kulvar sayılan ise genellikle 6, 8, 10 ve nadiren 12 adet olur. Olimpik ölçüdeki havuzlara çoğu defa bir
seyirci tribünü de eklenmektedir. Bazı havuzlarda ayrıca atlama kulesi de bulunur. Havuzların mimari
özellikleri birden fazla havuz alanının kapsayacak Ģekilde olabilir. Bu da enerji yönetimi yönüyle
yüksek enerji kapasitesine sahip olduğunu gösterir
b) Halka Açık Havuzlar: Son yıllarda spor komplekslerinin artması ile birlikte geniĢ kitlelerce yoğun
olarak kullanılan yapılardır. Yapısal büyüklükleri ise kulvar uzunlukları 25 m‟den 50 m‟ye kadar olabilir.
Tüm yıl boyunca kullanıma açık olan bu havuzlar, derinliklerine göre aynı hacim içinde birden fazla
yapılabilirler. Bu havuzların bir bölümü veya ayrık bir havuz çocuklar için programlanır ve çocuk
havuzlarının filtrasyon ve dezenfeksiyon tesisatları büyükler havuzundan yapıldığı gibi ancak diğer
sistemlerden farklı olmalıdır.
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c) Genel Kullanıma Açık Havuzlar: Günlük kullanım yoğunluğu sınırlı olan havuzlardır. Çoğunlukla
otellerde, konaklama tesislerinde, termal konaklama yerlerinde bulunan havuzlardır. mimari boyutları
tesis özelliğine bağlı veya kullanım amaçlarına bağlı özel yapılardır. Bu tür yapılarda kullanım
amaçları, su kaynakları, iĢletme koĢulları tamamen özgündür. Ancak özellikle sağlık bakanlığı
kontrolünde termal veya sağlık amaçlı havuzlarda su kimyası, iç hava kalitesi tamamen havuzun
kullanım özelliklerine bağlıdır.
d) Özel Havuzlar: Genellikle konutlarda veya özel iĢletmelerde bulunan havuzlardır. Mimari boyutları
ve kullanım koĢulları sınırlı havuzlardır.
e) Yarı Özel Havuzlar: Genel kullanıma açık havuzlar gibi ancak özel yapılar içinde gelir amaçlı
yapılan havuzlardır. Mimari boyutları çoğunlukla özgündür. Filitrasyon ve alt yapı özellikleri kullanım
amaçlarıyla birlikte diğer havuzlarla aynıdır.

3. HAVUZLARDA ENERJĠ YÖNETĠMĠ
Havuzlar kullanım amaçları ve konfor parametrelerine bağlı olarak yüksek enerji tüketen yapılar olarak
değerlendirilebilir. Özellikle spor merkezleri ve sportif amaçlı kullanılan yüzme havuzları iĢletme
yoğunlukları nedeniyle yüksek enerji tüketimleri nedeniyle enerji yönetim sistemi içinde
değerlendirilmelidir. Bu kapsamda yüzme havuzlarında enerji yönetimi ġekil 1‟de verildiği gibi çok
kapsamlı ele alınmalıdır.
Su kalitesi ve suyun iyileĢtirilmesi
Mekanik sistem ve yönetimi
HAVUZLARDA ENERJĠ
YÖNETĠMĠ

Ġç hava kalitesi ve yönetimi
Enerji tüketim araçları ve yönetimi

Aydınlatma sistemi ve yönetimi

ġekil 1. Havuzlarda enerji yönetimi ve kısımları
Sportif veya spor merkezleri ile halka açık çok maksatlı yapılarda kullanılan havuzlarda sağlık tehdidi
nedeniyle yukarıda ifade edilen her bir alt bileĢen için bir yönetim organizasyonuna ihtiyaç duyulur.
Örneğin suyun kalitesi değerlendirildiğinde, suda berraklık, dezenfektan ve suyun pH değeri ile
dezenfektan artıklar sürekli kontrol edilmelidir. Yüksek su kütlesinde suyun sürekli temizliği,
sirkülasyonu, drenajı, havuzların doldurulması, ısıtılması, sıcaklık kontrolü mekanik sistemin kalitesi ve
iĢletilebilme yeteneği ile ilgilidir.
Yüzme havuzlarında iç hava kalitesi ve yönetimi havuzların hijyen özelliği yanında sağlık ve korozif
etkiler yönüyle yönetim sisteminin en önemli unsurudur. 27 °C ile 34 °C sıcaklık aralığında su
sıcaklığına sahip havuzlarda buharlaĢma engellenemez bir özelliktir. Ġç ortam havasında nemin
artıĢına neden olan bu etki, havuz kimyasalları nedeniyle istenmeyen kimyasal gazlarında iç ortama
dağılmasına neden olur. Çoğunlukla göz ardı edilen bu özellik, havalandırma sisteminde %100 taze
havalı iĢletmelerle çözüldüğü öngörülür. Havalandırma sistemlerinin etkisi süreç yönetimindeki
olumsuzluklarla veya iĢletme hataları nedeniyle ön görüldüğü gibi bir süreklilik göstermez. Örneğin
enerji tasarrufu amaçlı olarak özellikle kıĢ aylarında iç ortamın, havuz suyunun buharlaĢma sıcaklığına
bağlı olarak ısıtılması sayılabilir. Bu gibi tasarruf amaçlı yanlıĢ uygulamalarla iç hava kalitesinde
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istenilen standartlar sağlanmayacağı gibi ortam havasındaki kimyasal etkilerin olumsuzlukları da iç
hava kalitesini etkiler. Gerçekte iç hava kalitesi mekanik sistem ile iklimlendirme ve havalandırma
sisteminin etkisine de bağlıdır. Bu tür yapılarda havuz kimyasallarının ortama verdiği yük,
iklimlendirme ve havalandırma kaynaklı enerji tüketimini arttırır[3].
Yüzme havuzlarında kullanım sıcak su ihtiyaçları, sauna, buhar banyoları vb. tesis iĢletilmesi, sportif
amaçlı alet ve donanım ile iĢletme ve ihtiyaçlar için farklı elektrikli araç ve gereçler de enerji tüketen
diğer bölümlerdir. Ayrıca bu havuzlar modern bina uygulamaları olarak yüksek yoğunluklu aydınlatma
sistemlerinin kullanıldığı yapılardır. Bu nedenle yüksek aydınlatma ihtiyaçlarına sahiptir. Tüm bunlar
havuz iĢletmesi açısından etkin bir enerji yönetiminin gerekliliğini tanımlamaktadır. Sportif veya spor
merkezleri ile halka açık çok maksatlı yapılarda kullanılan havuzlarda enerji tüketim dağılımı ġekil 2‟de
verilmiĢtir.
Havuzlarda enerji ihtiyaçları tamamıyla iç konfor ve insan sağlığı yönüyle ele alınmalıdır. Bu nedenle
havuzlarda önce suyun kalitesi ve temizliği, sonra buna bağlı iç hava kalitesi için iklimlendirme
sistemleri ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Enerji yönetimi olarak havuz suları için;
a.
b.
c.
d.
e.

Suda berraklığın ve sağlık tehdit eden faktörlerin azaltılması,
Suda partiküllerin, kirleticilerin veya mikroorganizmaların standartların altına düĢürülmesi (arıtma),
Sudaki mikro-organizmaların arıtılması veya yok edilmesi (dezenfeksiyon)
Havuz hidrolik sistemiyle dezenfeksiyonun tüm havuz boyunca yapılması,
Suyun sürekli taze suyla takviye edilerek seyreltilmesi yapılmalıdır.

Kapalı havuzlar

Açık havuzlar

ġekil 2. Havuzlarda enerji tüketim dağılımları [4]
Tüm bu iĢlemler yüzme havuzlarında suyun kalitesi ve temizliği için önemli aĢamalardır ve suyun
berraklığı, bulanıklığı, pH‟ı, dezenfeksiyonu ve buna bağlı dezenfeksiyon artıklarının atılması
iĢlemlerinin önemini ifade etmektedir. Yüksek kirletici potansiyeline sahip havuzlarda tüm bu süreçler;
çeĢitli kimyasalların kullanılmasıyla sağlanır. Suyun kaynak ve çevrim süreçleri enerji tüketim yükleri
yönüyle en önemli bölümdür.
Enerji yönetimi ve havuzlarda enerjinin verimli kullanımının sağlanması öncelikle bütüncül bir yaklaĢım
gerektirir. Bu yönüyle enerji tasarruf projeksiyonlarının öncelikli aĢaması ön etüt çalıĢmalarının
yapılmasıdır. AĢağıda ön enerji etüt süreçleri anlatılmıĢtır.
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4. ÖN ENERJĠ ETÜDÜ
Enerji taraması enerji tasarruf potansiyelinin belirlenmesi ve verimliliğin geliĢtirilmesi için en önemli
aĢamadır. Sanayi sektöründe enerji yönetimlerince enerji tasarruf potansiyelinin belirlenmesi
çalıĢmaları ve bunun için oluĢturulmuĢ yöntemler proseslerin özelliklerine bağlı olarak yaygın bir
Ģekilde kullanılmaktadır. Ancak bina sektöründe enerji yönetim faaliyetleri istenilen kurumsal kimliğe
kavuĢamamıĢtır. Bu nedenle enerji yönetimlerince geliĢtirilmiĢ standart bir yöntem bulunmamaktadır.
Bina sektöründe enerji türleri elektrik, ısıtma, soğutma, enerjileri olarak görülür. Özellikle konut türü
yapılarda enerji kimliği bu enerjilerin tüketimiyle tanımlanır. Ancak havuz gibi hizmet binalarında
elektrik, ısıtma, soğutma, enerjilerinin günlük ihtiyaçlarda kullanımı yanında iĢletmenin türüne bağlı
olarak hizmet kısımlarının kullandığı ek enerji türleri de dikkate alınmalıdır. ÇalıĢmada ön enerji etüdü
bu değerlendirmelere bağlı olarak algoritması oluĢturulmuĢ ve akıĢ Ģeması ġekil 3‟de verilmiĢtir.
Havuz uygulamalarında da yapılacak enerji taramasının ilk ve önemli aĢaması enerji tüketim türlerine
bağlı olarak veri toplama sürecidir. Veri toplama süreci enerji yönetimlerince bir stratejik yaklaĢım
gerektirir. Çünkü veri toplama türü ve yapısı, verinin toplandığı her kurum için farklı bir yapı gerektirir.
Buna göre havuzlar için veri toplama stratejisi, enerji tüketim türleri, ölçüm türleri ve periyotları, ölçüm
noktaları, ölçüm süreleri, veri toplama yerleri ve enerji türlerine iliĢkin maliyet verilerinin saptanması
süreçlerine bağlı olarak tanımlanır. Enerji taramasında veri toplamasının sağlıklı olmasında, ölçülen
veya veri alınan enerji ölçüm cihazlarının düzgün çalıĢması, kalibrasyonların yapılmıĢ olması ve veri
kayıtlarının düzgün yapılması zorunludur. Taramada enerji taramasına bağlı tasarruf potansiyelinin
belirlenmesinde önemli bir detay olan ölçüm periyotlarının yapının özelliklerine ve enerji türüne göre
yapılması, elde edilecek sonuçların gerçekçi olmasını sağlayacaktır. Enerji taramasında seçilecek
periyotlarda en az 10 -20 set veri alınmalıdır. Veri toplama sürecinde en önemli süreçlerden biri de veri
toplama Ģekli ile ölçüm sürelerinin belirlenmesidir. Toplama süresi olarak haftalık ölçümlerde en az 10
hafta, aylık ölçümlerde en az bir yıl aralıkta yapılması uygun olacaktır[5].
Enerji taramasında toplanan verilerin düzenli iĢlenmesi için enerji yönetimlerince bir yaklaĢım
oluĢturulmalıdır. Bu amaçla toplanan verilerin öncelikle standart bir yapıya dönüĢtürülmeli ve birim
analizleri yapılarak birim dönüĢümleri sağlanmalıdır. Verilerin iĢlenmesi için bu çalıĢmada enerji
tüketim standardı ile kümülatif toplam değerler yaklaĢımı olmak üzere iki yöntemle enerji tasarrufu
potansiyeli tespiti gerçekleĢtirilmiĢtir. Her iki yöntem sanayi sektöründe enerji tasarruf potansiyelinin
tespitinde aktif kullanılmaktadır. Bu çalıĢmada bu yöntemlerin havuzlarda uygulanabilirliği
incelenmiĢtir.
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ENERJĠ
TARAMASI
(BaĢla)
Enerji Tüketim türleri
Ölçüm türleri ve periyodları
Veri toplama
Ölçülecek enerji noktaları
Ölçüm süreleri
Verilerin iĢlenmesi

Ölçüm toplama yeri
Enerji türleri birim maliyeti

Standart tüketim denklemi
Hedef tüketim denklemi

Enerji tüketim
standardı

Kümülatif toplam
değerler
(CUSUM)

Standart enerji tüketim değerleri
Teorik enerji tüketim değerleri
Toplam tasarruf potansiyeli

Hedef enerji tasarrufu
Verilerin
değerlendirilmesi

Enerji tasarruf
potansiyelinin
tespiti

ġekil 3. Enerji taraması akıĢ Ģeması
Enerji tüketim standardı temelde enerji tüketimleri, hedef enerji tüketimleri ve enerji tasarruf
potansiyellerinin belirlenmesi aĢamalarından oluĢur. Binalarda enerji tüketimi, birçok faktöre bağlı
olarak günden güne, haftadan haftaya veya aydan aya değiĢebilir. Bu faktörler, spesifik değiĢkenler,
kontrol edilebilir değiĢkenler olmak üzere ikiye ayrılır [6]. Spesifik değiĢkenler; yapının talep ettiği
ihtiyaca göre enerji talebini belirleyen değiĢkendir. Enerji ihtiyacını hesaplamak için kullanılan standart
denklemlerde bu değiĢkenler kullanılır. Kontrol edilebilir değiĢkenler ise; enerji sistemleri iĢletme
uygulamaları, sistem kontrolü, bakım standardı gibi enerji tüketimini en aza indirebilmek için yönetim
tarafından planlanan değiĢkenlerdir. Genelde standart denklem, enerji gereksiniminin spesifik
değiĢkenlere bağlı olduğunu gösteren bir doğru denklemidir. Bu denklem;

E  a  b(P)

(1)

Burada a ve b sabitler, P ise spesifik değiĢkendir. Uygulamalarda genelde üç ayrı doğru denklemi
kullanılsa da bu uygulamada enerji gereksiniminin spesifik değiĢkenlere bağlı olduğunu gösteren
yukarıdaki doğru denklemi tercih edilmiĢtir [7].
Enerji tüketim verilerine bağlı oluĢturulan standart denklemden sonra tüketim süreçleri dikkate alınarak
hedefler belirlenir. Yapının özelliğine göre bu iĢlem kısmi veya yapının bütünü için de ayrı ayrı
hesaplanabilir. Enerji tüketim süreçlerine bağlı hesaplanan hedef denklemi de, standartla aynı formda
bir doğru denklemidir. Hedef denklemi için oluĢturulan veriler, standart doğrunun altında kalan veriler
olarak sınıflandırılır ve tekrar bir hedef doğru oluĢturulur. Bu doğrunun denklemi hedef tüketimi
tanımlayan hedef denklemidir. Yapıda hedef belirlendikten sonra performansın değerlendirilmesi için,
beklenen enerji kullanımı ile gerçek enerji tüketim değerlerinin düzenli olarak karĢılaĢtırılması
yapılmalıdır. Bunu yapabilmek için spesifik enerji tüketim (SET) değerleri kullanılabilir. Spesifik enerji
tüketimi, birim ihtiyaç değerine bağlı kullanılan enerjinin birim zamandaki değeri olarak tanımlamak
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mümkündür. Örneğin; bir binanın spesifik değiĢken, birim zamanda ihtiyaç duyulan enerji ile tarif edilir.
SET;
(2)
SET  E tük / saat
olarak ifade edilir. Burada

E tük enerji tüketimidir. SET değeri, özellikle kurumun iĢletme koĢullarının

enerji tüketim performansına etkisini izleme açısından önemlidir. SET değerinin büyümesi, kötü
performansı ve enerji tüketiminin gereksiz yere artmasını iĢaret eder.
Enerji tasarruf potansiyelinin belirlenmesinde bir baĢka yöntem Kümülatif Toplam Değerler (CUSUM)
yöntemidir. Bu yöntem temelde enerji verilerinin en küçük kareler yöntemiyle potansiyellerin toplam
kümülatif toplamıdır. Bu toplam değer bir grafik yardımıyla bir yapının durumunun görülmesini sağlar.
CUSUM yönteminde grafiksel çalıĢma ile incelenen sistemde hedef tüketimlere bağlı tasarruf
potansiyelleri belirlenir. CUSUM grafiğini çizebilmek için kurulu güce bağlı enerji verileri ve gerçek
enerji verileri arasında değerlendirme yapılır [7]. Elde edilen verilere bağlı hedef tüketimleri hesaplanır
ve kümülatif toplamda enerji tasarruf potansiyeli saptanır. Elde edilen verilere uygun CUSUM grafiği
çizilir. Bu grafik incelendiğinde, eğimi negatif olan değerler ve negatif bölgede kalan alanlar tesisin iyi
bir performansa sahip olduğu zamanları, pozitif olanlar ise kötüleĢme olan zamanları göstermektedir
[9]. Bina sektöründe CUSUM grafiğinin oluĢturulması için öncelikle enerji tüketim maliyetleri ve hedef
enerji tüketim maliyetleri arasındaki farkın kümülatif toplamıyla hesaplanır. Veri toplama yöntemine
bağlı olarak toplam tasarruf potansiyeli;
i

i

i

i n

i n

i n

 Ctop   Ctük  Chedef

(3)‟dir.

i

Burada

C
i n

i

top

kümülatif toplam tasarruf potansiyeli,

C
i n

i

tük

toplam enerji tüketim maliyeti,

C
i n

hedef

hedef enerji tüketim maliyetidir. Kümülatif toplam tasarruf potansiyelini belirlemede hedef tüketimlerin
ve maliyetlerin belirlenmesi çok önemlidir. Hedef enerji tüketimi potansiyeli;
i

i

i n

i n

 Ehedef   Etük  (1  s)
i

Burada

E
i n

(4)„dir.
i

hedef

hedef enerji tüketimi,

E
i n

tük

tüketilen enerji,  s enerji tasarruf oranıdır. Burada  s

birim enerji tasarruf oranının birim enerji tüketimine oranıdır. Birim enerji tasarruf oranı birim enerji
tüketimi ile birim hedef enerji tüketimi arasındaki farktır. Buna göre CUSUM için önemli olan hedef
enerji maliyeti;
i

C
i n

i

hedef

  Ctük  (1  s )

(5)‟dir.

i n

i

Burada

C
i n

hedef

hedef enerji tüketim maliyetidir. CUSUM grafiği toplanan her bir veri için hem hedef

enerji tasarrufu hem de enerji tasarruf maliyetleri yönüyle irdelenmesini sağlayabilecek önemli bir
grafiktir[8].
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5. BULGULAR VE DEĞERLENDĠRMELER
Bina yapıları içinde yer alan kapalı yüzme havuzları, bölgesel iklim koĢullarından etkilenen ve yüksek
enerji tüketim potansiyeline sahip yapılardır. Ayrıca çoğu kamunun elinde bulunan bu yapılar sportif
amaçlı kullanılsalar da yüksek yoğunluklu iĢletmeler olarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle çalıĢmada
yapılan analizler alan ve kullanıcı bazlı kiĢi olmak üzere iki yönlü ele alınmıĢtır. ÇalıĢmada Ankara ve
Bursa bölgelerinde kullanılan iki havuz için ayrı ayrı çalıĢma yapılmıĢtır. Buna göre havuzun yapısal
özellikleri Tablo 1‟de verilmiĢtir.
Tablo 1. Kapalı yüzme havuzların yapısal özellikleri
BURSA

ANKARA

Havuz bir adet 50x25x3 olimpik ve bir adet 10x5x1 m
çocuk havuzundan oluĢan tesisin, toplam yerleĢim
2
3
alanı 4592 m , toplam kapalı alanı 12672 m ‟tür.
Binanın ısı ihtiyacı 1170x3 kW kapasiteli 3 adet
silindirik sıcak su kazanı ile sağlanmaktadır. Binanın
havuz suyu çanağı 50x25x3 m, Çocuk havuzu
10x5x1 m olarak planlanmıĢtır. Binanın toplam
2
2
alanları; bodrum kat 4133 m , zemin kat 4592 m ,
2
2
asma kat 717 m , birinci kat 1566 m , ikinci kat 1664
2
2
m olmak üzere toplam 12672 m ‟dir.

Havuz yarı olimpik (1093 m ), yeni öğrenenlerin
3
3
havuzu (280 m ) ve çocuk havuzu (22 m ) olmak üzere
bir hacimde toplam üç havuzdan meydana gelmiĢtir.
Toplam havuz ve çevre olmak üzere aktif kullanım
3
alanı 50x60x7 m olmak üzere toplam 21000 m kapalı
2
hacme ve toplam 3000 m taban alanına sahiptir.

3

Enerji tüketim yapıları incelendiğinde, her iki havuz da doğal gaz ve elektrik tüketmektedir. Ön etüt
çalıĢması için havuzun aylık ortalama değerleri referans alınmıĢtır Her iki havuz ait kullanıcı miktarları
ile birlikte aylık enerji tüketimleri ve maliyetleri Tablo 2‟de ayrı ayrı verilmiĢtir.

Tablo 2. Enerji tüketim değerleri
Havuz 1 (ANKARA)
Aylar
(2013)

Kullanım
KiĢi/ay

Doğal gaz

Elektrik

Toplam Enerji

Topl. En.
Maliyeti

kWh/ay

TL/Ay

kWh/ay

TL/Ay

kWh/ay

TL/Ay

Ocak

4179

326151,9

33049,17

112347

32684

438498,947

65733,17

ġubat

6016

247835,6

25113,33

94269,9

27425

342105,4924

52538,33

Mart

5574

237801,8

24096,6

100797,5

29324

338599,2701

53420,6

Nisan

5202

164624,5

16681,5

72810,39

21182

237434,8946

37863,5

Mayıs

5728

91535,13

9275,31

74226,59

21594

165761,7215

30869,31

Haziran

5273

79791,59

8085,33

64870,07

18872

144661,6574

26957,33

Temmuz

4066

41327,1

4187,7

58201,57

16932

99528,66744

21119,7

Ağustos

4487

42118,47

4267,86

61645,81

17934

103764,2833

22201,86

Eylül

3980

69640,56

7056,72

82304,41

23944

151944,9736

31000,72

Ekim

2927

182943,3

18537,75

98786,61

28739

281729,858

47276,75

Kasım

3882

253609,7

25698,42

100886,8

29350

354496,5017

55048,42

Aralık

2774

388631,1

39380,22

110202,1

32060

498833,1774

71440,22

Toplam

54088

2126011

215429,9

1031349

300040

3157359,444

515469,91
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Havuz 2 (BURSA)
Eylül

7068

116584,3

14202,64

41822,28

32684

158406,6

25038,64

Ekim

7768

190983,3

15503,32

45662,13

27425

236645,4

33219,32

Kasım

7800

236204,7

14105,32

41542,83

29324

277747,5

35969,82

Aralık

8100

438294,5

12442,06

36643,14

21182

474937,6

53574,56

Ocak

13408

333573,3

25079,03

74027,34

21594

407600,6

56133,03

ġubat

8663

265101

13545,8

40013,1

18872

305114,1

38187,3

Mart

7544

245351,8

15746,57

46517,04

16932

291868,8

38614,57

Nisan

8919

208074,7

13074,3

38468,88

17934

246543,6

32503,8

Mayıs

8369

171011

17765,19

52277,85

23944

223288,9

33732,69

Haziran

8473

121162,7

15977,02

47013,84

28739

168176,5

27282,52

Temmuz

8700

91383,7

16706

49185,27

29350

140569

25225,25

Ağustos

8800

92450,7

23216,26

68930,73

32060

161381,4

31776,26

Toplam

7068

2510175,7

14202,64

582104,4

300040

3092280

431257,76

Havuz 1 Bulgular (ANKARA):
Havuz 1 için yapılan ön etüt analizlerine göre havuzunu 2013 yılı toplam enerji tüketimi 268,22 TEP/yıl
olarak hesaplanmıĢtır. Bu değer öncelikle havuzun normalde bir enerji yöneticisi çalıĢtırma
zorunluluğunu ortaya çıkartmaktadır. Havuzun enerji tüketim değerlerine göre kıĢ ve yaz koĢulları için
2
standart tüketimleri ayrı ayrı değerlendirilmiĢtir. Bu süreçte genel yaklaĢımlar m tüketimler olarak
değerlendirilir. Bu çalıĢmada farklı olarak kullanım oranları esas alınmıĢtır. Bu yönüyle kıĢ Ģartları
(Ekim-Nisan) dönemi için birim tüketim 98,36 kWh/kiĢi ve tüketim maliyeti 15,02 TL/kiĢi‟dir. Yaz Ģartları
için (Mayıs-Eylül) birim tüketimi 28,43 kWh/kiĢi ve tüketim maliyeti 5.69 TL/kiĢi‟dir. Enerji verilerine
bağlı hedef tüketimler belirlenmiĢ ve aylık ortalamada 64,81 kWh/kiĢi.ay tüketim standardı için hedef
51,59 kWh/kiĢi.ay olarak bulunmuĢ ve hedef tüketimlere bağlı yıllık ortalama tasarruf potansiyeli 13,22
kWh/kiĢi,ay olarak bulunmuĢtur.
3

Yapılan enerji tüketim maliyet analizlerinde; havuzda yıllık ortalama birim kWh elektrik ve birim m
3
doğal gaz tüketim maliyeti sırasıyla 0,339 TL/kWh, 0,904 TL/m bulunmuĢtur. Havuzun enerji
ihtiyaçları yaz ve kıĢ Ģartları için ayrı ayrı değerlendirilmiĢtir. KıĢ Ģartları için (Ekim-Mart Dönemi) birim
2
tüketim 38,17 kWh/kiĢi, 26,22 kWh/m ‟dir. Yaz Ģartları için bu değerler; (Nisan- Eylül Dönemi) 21,85
2
kWh/kiĢi, 14,45 kWh/m ‟dir. KiĢi baĢı analizler iĢletmeler için iĢletim maliyetlerinin değerlendirilmesi
yönüyle önemlidir. Bu açıdan havuzda toplam kiĢi baĢı tasarruf miktarı ortalama %51,86 bulunmuĢtur.
Tüketim yüklerine göre en yüksek tasarruf oranı %86,82 ile Aralık ayında, en düĢük tasarruf ise %3,43
2
ile Temmuz ayında hesaplanmıĢtır. Havuzun m kullanım değerlerine bağlı enerji tüketim tasarruf
potansiyeli %56,22‟dir. Bu değerlendirmelere göre en düĢük tasarruf %3,98 ile eylül ayı, en yüksek
tasarruf ise %86,01 ile Aralık ayı tespit edilmiĢtir.
2

Havuzda toplam tasarruf potansiyeli yukarıda olduğu gibi m ve kullanıcı sayısı dikkate alınarak iki
boyutta ele alınmıĢtır. Yapılan analizlere bağlı kümülatif toplam değerler grafiği oluĢturmuĢ toplam
tasarruf potansiyeli hesaplanmıĢ ve sonuçlar ġekil 4’de ayrı ayrı verilmiĢtir.
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ġekil 4. Ankara ili yüzme havuzu (CUSUM) grafikleri
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Kümülatif toplamda toplam tasarruf edilen enerji miktarı kullanıcı kiĢi dikkate alındığında, 693018,96
kWh/yıl ile toplam tasarruf miktarı %21,95 olarak hesaplanmıĢtır. Bu değer yıllık enerji tüketim
2
maliyetinde yıllık kümülatif olarak 10641139,59 TL/yıl bir tasarruf potansiyelin ifade etmektedir. m
referans alınması durumunda tasarruf oranı %55,02 ve tasarruf maliyeti 113145,65 TL/Yıl olarak
bulunmuĢtur.
Havuz 2 Bulgular (BURSA):
Havuzunu toplam enerji tüketimi referans alınan Eylül 2013 ile Ağustos 2014 ayları arasında 263,56
2
TEP/yıl olarak gerçekleĢmiĢtir. Havuzun ĠĢletme ve yapı özellikleri dikkate alınarak aylara göre m ve
kiĢi olarak enerji tüketim verileri ġekil-4‟de verilmiĢtir.
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ġekil 5. Havuzun kiĢi ve m enerji tüketim ve maliyet analizleri
Havuzun enerji ihtiyaçları yaz ve kıĢ Ģartları için ayrı ayrı değerlendirilmiĢtir. KıĢ Ģartları için (Ekim-Mart
2
Dönemi) birim tüketim 38,17 kWh/kiĢi, 26,22 kWh/m ‟dir. Yaz Ģartları için bu değerler; (Nisan- Eylül
2
2
Dönemi) 21,85 kWh/kiĢi, 14,45 kWh/m ‟dir. Bu tüketim değerlendirmelerine bağlı olarak kiĢi ve m
standart, hedef tüketim ve tasarruflar ġekil-5‟de verilmiĢtir.
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ġekil 6. Havuzun kiĢi ve m kullanımına bağlı standart ve hedef tüketimleri ile enerji tasarruf potansiyeli
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KiĢi baĢı analizler iĢletmeler için iĢletim maliyetlerinin değerlendirilmesi yönüyle önemlidir. Bu açıdan
havuzda toplam kiĢi baĢı tasarruf miktarı ortalama %51,86 bulunmuĢtur. Tüketim yüklerine göre en
yüksek tasarruf oranı %86,82 ile Aralık ayında, en düĢük tasarruf ise %3,43 ile Temmuz ayında
2
hesaplanmıĢtır. Havuzun m kullanım değerlerine bağlı enerji tüketim tasarruf potansiyeli %56,22‟dir.
Bu değerlendirmelere göre en düĢük tasarruf %3,98 ile eylül ayı, en yüksek tasarruf ise %86,01 ile
Aralık ayı tespit edilmiĢtir. Havuzda toplam tasarruf potansiyeli yukarıda olduğu gibi iki boyutta ele
2
alınmıĢtır. Buna göre m tüketimler için toplam enerji tüketimlerine göre kümülatif toplam değerler
grafiği oluĢturmuĢ toplam tasarruf potansiyeli hesaplanmıĢ ve sonuçlar ġekil 7’da verilmiĢtir.
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ġekil-7. Yüzme havuzunun m ve kiĢi kullanımı Kümülatif Toplam Değerler (CUSUM) grafiği
Havuzun kiĢi kullanımı için kümülatif toplamda toplam tasarruf edilebilecek enerji miktarı 11858143,58
kWh/yıl ile toplam tasarruf miktarı %60,09 olarak hesaplanmıĢtır. Bu değer 431257,76 TL/yıl yıllık
enerji tüketim maliyetinde yıllık kümülatif olarak % 56,59 ile 244043,76 TL/yıl bir tasarruf potansiyelin
2
ifade etmektedir. Havuzun m kullanımı için kümülatif toplamda toplam tasarruf edilebilecek enerji
miktarı 1992807,05 kWh/yıl ile toplam tasarruf miktarı %64,44 olarak hesaplanmıĢtır. Bu değer
431257,76 TL/yıl yıllık enerji tüketim maliyetinde yıllık kümülatif olarak % 61,49 ile 265171,16 TL/yıl bir
tasarruf potansiyelin ifade etmektedir. Tüm bu değerlendirmeler havuzun kümülatif toplamda %60‟lar
seviyesinde bir tasarruf potansiyelini göstermektedir.

SONUÇ
Bu çalıĢma enerji yoğun kullanan yüzme havuzlarında enerjinin verimli kullanımı ve enerji yönetimi
çalıĢmalarına katkı verecek rehber bir çalıĢma olarak planlanmıĢtır. ÇalıĢma bu yönüyle Türkiye‟de
etkinlikleri hızla artan yüzme havuzların da bir enerji yönetim sistemi ihtiyacını göstermektedir. Farklı
derece gün bölgelerine karĢın iki havuzda elde edilen spesifik sonuçlar aĢağıda verilmiĢtir.
a. Ankara ve Bursa illeri için havuzların yıllık toplam tüketimleri sırasıyla 268,22 TEP/yıl ve 263,56
TEP/yıl olarak gerçekleĢmiĢtir.
b. Her iki havuz için hedef tüketimlere bağlı kümülatif tasarruf miktarları ;
2
- Havuz 1 ve 2 için m tasarruf potansiyelleri sırasıyla %55,02 ile %64,44
- KiĢi tasarruf potansiyelleri ise sırasıyla %21,95 ve %60,09 bulunmuĢtur. Enerji maliyetleri
değerlendirildiğinde hedef tüketimlere göre tasarruflar;
2
- m birinci havuzda %21,95 iken ikinci havuzda %61,46,
- KiĢi referans alındığında birinci havuz için %20,64 ile %56,59‟luk bir tasarruf öne çıkmıĢtır.
Elde edilen veriler değerlendirildiğinde havuz 1‟çini enerji tasarruf ve maliyet analizlerinde doğal gaz
tüketimine bağlı tüketim kayıplarının fazlalığı, Havuz 2 için ise elektrik tüketim kayıplarının fazlalığı
dikkat çekmektedir. Bu özellikle saha çalıĢmalarında ve detay etütlerinde çalıĢma alanları yönüyle
önemlidir.
Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumu Bildirisi

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

____________________ 2948 _______

c. Havuzlarda özellikle enerji tüketimi yönüyle su sıcaklığı ve suyun kalite yönetimi önem
kazanmaktadır. Örneğin Havuz 2‟de havuz derinliğinin 3 m olması enerji tüketimin ve kayıplarını
olumsuz etkilemektedir. Benzer değerlendirme Havuz 1‟de yoğun kimyasal kullanımı ve deĢarj benzer
etkiyle enerji tüketimini olumsuz arttırmaktadır.
Tüm Bu değerlendirmeler sonuçlar bina sektörü yönüyle önemli bir potansiyel olmaya baĢlayan havuz
uygulamalarında enerji yönetim ihtiyacını vurgulamaktadır. Yapılan bu ön etüt çalıĢmaları da
havuzlarda sürdürülebilir enerji yönetimi için ön koĢuldur. Bu çalıĢmalar ileri etütler ve smart grid
uygulamalarla desteklenmelidir. Bu çalıĢma da gösterdiği gibi, havuzlarda etkin enerji yönetimi için bir
aksiyon planının gerekliliğini ortaya çıkmıĢtır.
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ÖZET
Bu çalıĢmada ülkemizin yedi bölgesinde farklı dıĢ hava sıcaklığına sahip her il (Afyon, Antalya, Bursa,
Gaziantep, Kars, Konya, Ordu) için ayrı ayrı düĢey konumda iki cam plaka arasına hapsedilen hava
tabakası 1mm‟ den baĢlayıp 300 mm‟ ye kadar hava boĢluğunun penceredeki yalıtıma etkileri analiz
edilmiĢtir. Analiz sonuçlarına göre pencerelerde her il için optimum hava tabakası kalınlığı yaklaĢımı
getirilmiĢtir. Yedi il için optimum hava tabakası kalınlıkları; Afyon 11.5 mm, Antalya 13.5 mm, Bursa
12.1 mm, Gaziantep 11.8 mm, Kars 10.2 mm, Konya 12.3 mm, Ordu 10.9 mm‟dir. Ayrıca her il için
belirlenen optimum hava tabakası kalınlığı baz alınarak düĢey konumda üç cam plaka arasına iki
tabaka olarak hava boĢluğu hesaplamalarında ısı kaybı; Afyon‟da %40.18, Antalya‟da %40.978,
Bursa‟da %40.324, Gaziantep‟te %40.395, Kars‟ta % 40.545, Konya‟da %40.547, Ordu‟da % 40.099
azaldığı tespit edilmiĢtir.
Bu çalıĢma pencerelerde hava boĢluğu kalınlığının her il için ayrı ayrı olarak belirleyen ilk çalıĢma
olması nedeniyle önem arz etmektedir.
Anahtar kelimeler: Pencerelerde yalıtım, hava boĢluğu, optimum hava tabakası kalınlığı.

ABSTRACT
In this study, the insulation effects of the air layer captured in between two glass plates with the
distance changing from 1 to 300 mm was analysed considering cities with various temperature
characteristics in 7 region of ur country. According to the analysis, optimum air layer thickness
approach for each city was brought. Optimum air layer thicknesses for 7 cities are; Afyon,……,Ordu.
Furthermore, considering the optimum ait layer thickness for each city, it was realized that using 3
glass plates with 2 layers of air gaps reduced the heat loss by %40.18 in Afyon, in Antalya %40.978, in
Bursa %40.324, in Gaziantep %40.395, in Kars % 40.545, in Konya %40.547 and % 40.099 in Ordu.
The study was essential owing to its being the fast study stating the optimum air gap thicknesses for
windows in each city respectively.
Keywords: Insulation on windows, air gaps, optimum air layer thickness.

1.GĠRĠġ
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Teknolojik geliĢmelerin enerjiye bağımlı olarak geliĢmesi ve artan dünya nüfusu enerjiye olan talebi
sürekli olarak artırmaktadır. Dünyadaki enerji, büyük oranda fosil türü kaynaklardan karĢılanmaktadır.
Fosil türü yakıtların yeniden oluĢmasına göre enerjiye olan talebin çok hızlı artması fosil türü yakıt
rezervlerinin azalmasına ve küresel enerji krizlerine neden olacağı aĢikardır.
Binalarda enerjinin etkin kullanımında ilk oluĢturulan standart ve yönetmeliklerde ısı kayıpları en düĢük
düzeye çekilmeye çalıĢılmıĢtır. Daha sonrasındaki süreçte ısıtma, soğutma ve iklimlendirme
sistemlerinin verimliliği üzerinde yoğunlaĢılmıĢtır.2000‟li yılların baĢından itibaren mevcut kaynakların
gelecek nesillere yetmeyeceği fark edilerek „sürdürülebilirlik‟ kavramıyla fosil yakıt kullanımının
olabildiğince azaltımı sağlanmaya çalıĢılmıĢtır [1]. 2012 yılı itibariyle Türkiye‟de enerji tüketimi sektörel
olarak dağılımı; sanayi, konut ve hizmetlerde %26, ulaĢtırma da %17, çevrim santrallerinde %26,
tarımda %3 ve diğer %2‟dir [2]. 14 Haziran 2000 tarihinden itibaren TS 825‟e göre ülkemizde inĢa
edilecek olan tüm ruhsatlı binalarda mecburi standart olarak binaların dıĢ duvarlarında yalıtımın
zorunlu hale getirilmesi ve yalıtıma devlet teĢviği neticesinde 2007 yılında konut ve hizmetlerde
tüketilen enerji %30 iken 2012 yılında %26‟ ya düĢmüĢtür.
Her geçen gün fosil enerji kaynak rezervleri tartıĢıla dururken, dünya bu kez canlı hayatını tehlikeli
boyutlarda etkisi altına alan baca gazı salınımlarıyla karĢı karĢıya kalmıĢtır. Sera gazı salınımlarının
artması küresel olarak ısınmaya ve ozon tabakasının incelmesine neden olmaktadır. Sektörel dağılıma
göre enerji tüketiminin en fazla konutlarda olduğu görülmektedir. Dolayısıyla küresel ısınmaya karĢı
alınacak tedbirlerin baĢında, bina ısı kayıplarının azaltılması için bina dıĢ duvarları, döĢeme, çatı ve
pencereler için yalıtım önemli hale gelmektedir.
Isı yalıtımının önemi, temel olarak enerji ve çevre olmak üzere iki ana kavrama dayanır. Buna sağlıklı
ve konforlu yaĢam alanlarını da ekleyebiliriz. Enerji, sadece bizim için değil, diğer ülkeler için de
önemli, stratejik, makro bir kavramdır. Ülkemizin, enerji kaynakları açısından çok zengin olmadığı bir
gerçektir. Enerji ihtiyacının %60-65‟lik bir kısmı dıĢarıdan ithal edilmektedir [3,4]. Binalarda ısı
yalıtımının ekonomik ve çevresel boyutunu irdeleyen farklı çalıĢmalar literatürde bulunmaktadır.
Isı yalıtımı, doğru uygulandıklarında, iletim (kondüksiyon), taĢınım (konveksiyon) ve ıĢınım
(radyasyon) yoluyla gerçekleĢen ısı akıĢ hızını azaltan malzeme ya da malzemeler kombinasyonudur.
Isı yalıtım malzemeleri, dıĢ hacimlerden binalara veya binalardan dıĢ hacimlere olan ısı akıĢ hızını
yüksek ısıl direnç özellikleri sayesinde azaltırlar. Isı yalıtım malzemeleri, içerdikleri sayısız mikroskobik
kapalı hava hücresinin (bünyelerindeki havanın hareket etmesine izin vermeyerek) taĢınım ile olan ısı
transferini engellemesi sonucu, ısı akısına direnç gösterirler. Isıl direnci gösteren, yalıtım malzemesi
değil yalıtım malzemesinin bünyesinde bulunan hava hücreleridir Küçük hücre boyutuna sahip (kapalı
hücre yapısına sahip) ısı yalıtım malzemeleri aynı zamanda, radyasyon etkisini de azaltır. Bunun
yanında ısı yalıtım malzemesindeki hücre boyutunun küçülerek yoğunluğun artması genellikle iletim ile
olan ısı transferini artırır. Tipik olarak, ölü hava hücreli ısı yalıtım malzemeleri durgun havanın
gösterdiği ısıl direnci aĢamazlar [5].
Binalardaki ısı kayıplarının %40‟ı dıĢ duvarlardan, %30‟u pencerelerden, %17‟si kapılardan, %7‟si
çatılardan ve %6‟sı döĢemelerden olmaktadır [6]. Pencerelerden ısı kaybı ve kazançlarını azaltmak
için Ģeffaflığı etkilemeyen bir malzemeyle yalıtılmalıdır. Havanın saydam olması ve ısı iletim direncinin
diğer yalıtım malzemelerinin çoğundan düĢük olmasından dolayı pencerelerde yalıtım malzemesi
olarak kullanılır. Ġki cam plaka arasına havanın sızdırmaz bir Ģekilde hapsedilmesiyle pencerelerde
yalıtım gerçekleĢmektedir.
Bu çalıĢmada ülkemizin yedi bölgesinde bulunan farklı dıĢ hava sıcaklığına sahip her il (Afyon,
Antalya, Bursa, Gaziantep, Kars, Konya, Ordu) için ayrı ayrı düĢey konumda iki cam plaka arasına
hapsedilen hava tabakası 1mm‟ den baĢlayıp 300 mm‟ ye kadar hava boĢluğunun pencerelerdeki
yalıtıma etkileri araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmalara göre literatüre pencerelerde her il için optimum hava
tabakası kalınlığı yaklaĢımı getirilmiĢtir. Ayrıca her il için belirlenen optimum hava tabakası kalınlığı
baz alınarak düĢey konumda üç cam plaka arasına iki tabaka olarak hava boĢluğunun yalıtıma olan
etkisi araĢtırılmıĢtır.
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2. HESAPLAMA YÖNTEMĠ
Bu çalıĢmada Afyon, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kars, Konya, Ordu illeri için dıĢ hava sıcaklıkları TS
825‟e göre baz alınıp her il için farklı kalınlıkta hava tabakası kalınlığının toplam ısı transfer katsayıları
ve ısı kaybına etkisi hesaplanmıĢtır.
2.1 DüĢey Konumda Kapalı Ġki Cam Plaka Arasında Isı GeçiĢi
DüĢey konumda iki cam plaka arasına hapsedilen hava, sıcak yüzeye bitiĢik (iç ortamdaki cam)
akıĢkanın yükselip soğuk yüzeye (dıĢ ortamdaki cam) bitiĢik akıĢkanın dönme hareketi Nusselt
sayısına bağlı olarak baĢlamaktadır. Nusselt sayısı 1 olması durumunda havanın hareketsiz olması
iletimle, büyük olması durumunda hava hareketi baĢladığı için doğal taĢınımla ısı transferini
gerçekleĢtirmektedir. TaĢınımla ısı geçiĢi salt iletimle olan ısı transfer miktarının Nu sayısı kadar
katıdır [7].
ġekil 1‟de kapalı aralıkta Nusselt sayısı 1 olduğu için hava hareketi baĢlamadığından iletimle ısı geçiĢi,
ġekil 2‟de Nusselt sayısı 5 olduğu için doğal taĢınımla hava hareketi baĢlayacağından iletimle transfer
edilen ısının beĢ katı kadar fazla ısı geçiĢi olacaktır.

ġekil 1

ġekil 2

ġekil 1. ve 2. Nusselt sayısına bağlı olarak ısı transfer Ģekli ve miktarı.
Rayleigh sayısı < 1708 olduğunda kaldırma kuvveti akıĢkan direncinin yenemeyeceği için iletimle ısı
transferi gerçekleĢir. Rayleigh sayısı > 1708 olduğundan kaldırma kuvveti akıĢkan direncini yener ve
Bernard hücreleri olarak adlandırılan ve sekizgen hücreler biçiminde olduğu gözlenen laminar akıĢ
baĢlayacağı için taĢınılma ısı transferi gerçekleĢir. Ra >
için de Bernard hücreleri bozulur ve
akıĢ türbülanslı olur.(yunus hoca)
Rayleigh sayısı(Ra) denklem 1 de, ideal akıĢkanlarda genleĢme katsayısı (
verilmiĢtir.
(

β=

denklem 2-3‟ te

(1)
(2)
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(3)
Her il için belirlenen optimum hava tabakası kalınlığının üzerinde Nusselt sayısı 1 den büyük olacağı
için Bernard hücreleri hareket edip laminar akıĢı baĢlatacaktır. Bu durum hava tabakasının katı bir
cisim gibi davranmayıp akıĢkan gibi davranmasına neden olacaktır. DüĢey kapalı aralık için Nusselt
sayısı ve ısı taĢınım katsayısı denklem 4-5 te verilmiĢtir. TaĢınımla olan ısı transferi denklem 8‟ de
verilmiĢtir.
( )

(4)
(5)

2.2 DüĢey Konumda Kapalı Ġki Cam Plaka Arasında Toplam Isı Transferi
Pencerelerde ısı kayıpları akıĢ türüne göre; iletim, taĢınım ve ıĢınımla olmaktadır.
Optimum hava tabakası hesaplamalarında hava boĢluğu katı cisim gibi davranacağından iletimle ısı
transferini oluĢturacaktır. Bu hesaplamada optimum ısı geçiĢi(Q opt) denklem 6‟da, toplam ısı transfer
katsayısı (kT) denklem 7‟de, optimum hava tabakasına kadar olan toplam ısı geçiĢi(
)denklem 8‟de
verilmiĢtir.
(

(6)
(7)
(8)

DüĢey konumda iki cam arasındaki optimum hava boĢluğunun artması, havanın tabakasının akıĢkan
gibi davranması, boĢlukta taĢınımla ısı geçiĢine neden olmaktadır. Bu durumda hava tabakasının
kalınlığına göre ısı taĢınım katsayısı denklem 4-5‟le bulunarak denklem 9‟da düzenlenmiĢtir. Optimum
hava tabakası kalınlığının üzerindeki pencerelerde ısı transferi(Q A) denklem 9‟da, toplam ısı transfer
katsayısı (kT) denklem 10‟da verilmiĢtir.
(

(9)
(10)

Pencerelerde ıĢınımla ısı geçiĢi denklem 11‟de, düĢey plakalarda cam yüzeylerin yayıcılığı denklem
12‟de ve optimum hava boĢluğu üzerindeki hava boĢluklarındaki toplam ısı transferi denklem 13‟te
verilmiĢtir.
(

)

(11)

(12)
(13)
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3. ANALĠZ
2

Yedi bölgemizdeki yedi il için dıĢ hava sıcaklıkları TS 825‟e göre, pencere alanı 1,2m ve 4mm
kalınlıkta iki cam için farklı kalınlıkta hava tabakası kalınlığının toplam ısı transfer katsayıları ve ısı
kaybına etkileri her il için ayrı ayrı analiz edilmiĢtir. Analizlerde kullanılan havanın termofiziksel
özellikleri Tablo 1‟ de, analiz sonuçları Tablo 2‟de Afyon için verilmiĢtir. Diğer altı il içinde bu çalıĢma
yapılmıĢ olup bildiri metninin uzamaması için tablo özeti her il için ayrı ayrı Ģekil olarak gösterilmiĢtir.
Tablo 1. Havanın termofiziksel özellikleri [8].
Ġl

Afyon
Antalya
Bursa
Gaziantep
Kars
Konya
Ordu

Ġç Ortam
Sıcaklığı
(
21
22
22
22
22
22
22

DıĢ Ortam
Sıcaklığı
(
-12
3
-6
-9
-27
-5
-18

GenleĢme
Katsayısı
( ⁄
0.0036036
0.0035026
0.0035587
0.0035778
0.0036969
0.0035529
0.0036636

Kinematik
Viskozite
( ⁄
0.000013763
0.000014207
0.000014029
0.000013940
0.000013630
0.000014118
0.000013499

Ġletim
Katsayısı
( ⁄
0.024458
0.025068
0.024687
0.024611
0.023841
0.024764
0.024227

Prandl
Sayısı
(-)
0.71866
0.71698
0.71802
0.71823
0.72045
0.71780
0.71932

3.1 Ġl Bazında Farklı Kalınlıkta Hava Tabakasının Toplam Isı Transfer Katsayısına ve Isı
Transferine Etkisinin AraĢtırılması
Afyon, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kars, Konya, Ordu olmak üzere her il için ayrı ayrı düĢey konumda
2
1.2 m iki cam plaka arasına hapsedilen hava boĢluğu 1mm‟den baĢlayıp 300 mm‟ ye kadar hava
boĢluğunun pencerelerdeki yalıtıma etkisi ve optimum hava tabakası kalınlığı, ayrıca her il için
belirlenen maksimum hava boĢluğu üç cam plaka arasına iki tabaka olarak hava boĢluğunun yalıtım
olan etkisi araĢtırmak için analizler yapılmıĢtır.

Tablo 2. Afyon için farklı kalınlıkta hava tabakasının yalıtıma etkisi
Hava BoĢluğu (mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11.5
12
13
14
16
18
20

Toplam Isı Transfer Katsayısı ( ⁄
2.973467780
2.651155073
2.391883871
2.178806285
2.00058684
1.849318455
1.719317415
1.606393225
1.507388457
1.419878888
1.305789251
1.307496456
1.310709468
1.31368684
1.319057839
1.323801971
1.328050905

Isı Transferi (
121.3174854
108.1671270
97.58886194
88.89529641
81.62394306
75.45219295
70.14815054
65.54084357
61.50144906
57.93105863
53.27620143
53.34585541
53.47694629
53.59842306
53.81755982
54.01112043
54.18447693
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1.331898689
1.335414855
1.338652266
1.341652056
1.344446867
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54.34146652
54.48492608
54.61701244
54.73940390
54.85343218

3.2 Optimum Hava Tabakası Kalınlığının Her Ġl Ġçin Belirlenmesi
Yedi il için optimum hava tabakaları Tablo 3 ve ġekil 5,…,11‟de gösterilmiĢtir. Tablo 2‟de Afyon için
düĢey konumda iki cam arasındaki 1 mm hava boĢluğu için
2.97346778 ( ⁄
, Q=
121.3174854 W olarak bulunmuĢtur. Hava tabakası kalınlığı 11.5 mm‟ye kadar arttıkça k T ve ısı
transferi azalmaktadır. Afyon için optimum hava tabakası kalınlığı 11.5 mm‟ye göre
kT=1.305789251( ⁄
, Qopt =53.27620143 W hesaplanmıĢtır. 30 mm hava boĢluğu için
kT=1.344446867( ⁄
, QA =54.85343218 W hesaplanmıĢtır. Hava tabakası 11.5 mm‟ye kadar
katı bir madde olarak davrandığı için iletim özelliğinden dolayı k T ve ısı geçiĢini azaltmıĢtır. Hava
boĢluğunun 11.5 mm üzerine çıkmasıyla havanın iletim özelliği taĢınıma dönüĢmüĢtür. Bu durum
optimum hava tabakası üzerindeki hava boĢluğu için k T ve ısı geçiĢini artırarak negatif etki
göstermektedir.
ġekil 3,4‟te Afyon ve Kars illeri için xopt‟a göre paralel levhaların ker iki yanında akıĢkan bulunması
durumuna göre yüzey sıcaklıkları verilmiĢtir. Afyon için T 2 sıcaklığı 13.38 , T3 sıcaklığı -7.49 , Kars
için T2 sıcaklığı 8.84 , T3 sıcaklığı 13.38 olduğu görülmektedir.

ġekil 3. Afyon Ġçin.
ġekil 3.4. Afyon, Kars illeri için

ġekil 4. Kars Ġçin.
hava tabakasında iki cam yüzey sıcaklıkları.

ġekil 5‟te Afyon için hava tabakasının 11.5 mm ye kadar, kT‟nin azaldığı, 11.5 mm‟den sonraki hava
boĢluğunda artıĢa geçtiği görülmektedir. Afyon için 11.5 mm optimum hava tabakası kalınlığı (x opt)
olarak literatüre ilk defa kazandırılmıĢtır. Optimum hava tabakasına göre hava boĢluğu 30 mm
olduğunda kT ve ısı transferi % 4 artmıĢtır. Bu durum optimum hava tabakası üzerindeki hava boĢluğu
için kT ve ısı geçiĢini artırarak negatif etki göstermektedir.
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ġekil 5. Afyon için optimum hava tabakası.

ġekil 6. Antalya için optimum hava tabakası.

Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumu Bildirisi

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

____________________ 2960 _______

ġekil 7. Bursa için optimum hava tabakası.

ġekil 8. Gaziantep için optimum hava tabakası.
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ġekil 9. Kars için optimum hava tabakası.

ġekil 10. Konya için optimum hava tabakası.
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ġekil 11. Ordu için optimum hava tabakası.
Tablo 3. Ġllere Göre

ve

.

ĠL
AFYON
ANTALYA
BURSA
GAZĠANTEP
KARS
KONYA
ORDU

(mm)
11.5
13.5
12.1
11.8
10.2
12.3
10.9

(W)
53.20348687
27.12865794
42.43036574
47.77314082
82.25309255
40.66739672
64.28511038

3.3 DüĢey Konumda Üç Cam Plaka Arasında Ġki Katmanlı Optimum Hava Kalınlığının Isı
Transfer GeçiĢine Analizi
Optimum hava tabakası kalınlığına kadar taĢınım ile olan ısı transferi engellenmektedir. Bu durum
pencerelerde optimum hava tabakasının üzerine çıkılması negatif etki oluĢturmaktadır. DıĢ
duvarlardaki ısı kayıpları en fazla pencerelerde olduğu için, pencerelerde ısı kaybını azaltacak yalıtım
tekniklerini geliĢtirmek önem arz etmektedir. Bu bağlamda her il için belirlenen optimum hava tabakası
kalınlığı baz alınarak iki tabaka halinde üç cam plaka arasına optimum hava boĢluğu hapsedilerek
yalıtım etkisi araĢtırılmıĢtır. Üç cam arasına optimum hava tabakası uygulanması halinde iki cam
uygulamasına göre ısı kayıpları; Afyon‟da %40.18, Antalya‟da %40.978, Bursa‟da %40.324,
Gaziantep‟te %40.395, Kars‟ta % 40.545, Konya‟da %40.547, Ordu‟da % 40.099 azaldığı Tablo 4‟te
görülmektedir.
Tablo 4. Ġller Ġçin Çift Cam Ġle Üç Camın

‟larının KarĢılaĢtırılması.

Çift Cam
Ġl
Afyon
Antalya
Bursa
Gaziantep
Kars
Konya
Ordu

(mm)
11.5
13.5
12.1
11.8
10.2
12.3
10.9

Üç Cam
(W)
53.20348687
27.12865794
42.43036574
47.77314082
82.25309255
40.66739672
64.28511038

(mm)
11.5
13.5
12.1
11.8
10.2
12.3
10.9

(W)
31.69939279
16.01378123
25.32072323
28.49212103
48.90333024
24.17764696
38.50702461
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Yedi il için üç cam uygulamasına göre yüzey sıcaklıkları Tablo 5‟te, Afyon ve Kars içinde
yüzey sıcaklıkları ġekil 12 ve 13‟te verilmiĢtir.

‟a göre

Tablo 5. Yedi farklı il için düĢey konumda üç cam plaka arasında iki katmanlı optimum hava tabakası
kalınlığına göre yüzey sıcaklıkları.
Yüzey
Sıcaklıkları

Afyon

Antalya

Bursa

Gaziantep

Kars

Konya

Ordu

18.2
16.9
4.45
3.09
-9.30
-10.68

20.10
19.4
12.22
11.54
4.35
3.67

18.99
17.9
7.56
6.48
-3.86
-4.94

18.61
17.39
6.01
4.79
-6.59
-7.81

16.18
14.09
-3.34
-5.43
-22.87
-24.96

19.12
18.09
8.08
7.05
-2.96
-3.99

17.42
15.77
1.33
-0.31
-14.75
-16.39

ġekil 11. Afyon için.
ġekil 11.,12. Afyon, Kars illeri için

ġekil 12. Kars için.
„a göre üç cam uygulaması cam yüzey sıcaklıkları.

SONUÇ
Bu çalıĢmada farklı dıĢ hava sıcaklığına sahip yedi il için, düĢey konumda iki cam plaka arasına 1 mm‟
den baĢlayıp 300 mm‟ye kadar hava boĢluğunun penceredeki yalıtıma etkisi analiz edilmiĢtir. Analiz
sonuçlarına göre; optimum hava tabakası kalınlığına kadar taĢınım ile olan ısı transferi engellendiği
için pozitif etki, optimum hava tabakasının üzerine çıkılması ise negatif etki oluĢturmaktadır. Afyon için
11.5 mm hesaplanan
, hava tabakası kalınlığı 300 mm‟ye çıkarıldığında k T ve ısı transferi % 4
artmıĢtır. Diğer altı il içinde bu yaklaĢım farklı oranlarda gerçekleĢmektedir. Her il için belirlenen
optimum hava tabakası kalınlığı baz alınarak düĢey konumda üç cam plaka arasına iki tabaka olarak
hava boĢluğu uygulaması hesaplamalarında ısı kaybı; Afyon‟da %40.18, Antalya‟da %40.978,
Bursa‟da %40.324, Gaziantep‟te %40.395, Kars‟ta % 40.545, Konya‟da %40.547, Ordu‟da % 40.099
azaldığı tespit edilmiĢtir.
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DıĢ duvarlardaki ısı kayıpları en fazla pencerelerde olduğu için, pencerelerde ısı kaybını azaltacak
yalıtım tekniklerini geliĢtirmek, her il için ayrı ayrı optimum hava tabaka kalınlığını belirlemek ısı
kayıpları ve maliyet açısından önem arz etmektedir. Teorik olarak analiz edilen bu çalıĢma, farklı
kalınlıkta hava boĢluğuna sahip 15 numuneyle deneyleri yapılıp bu çalıĢmayla karĢılaĢtırılmaları
paylaĢılacaktır.

SEMBOLLER
:Rayleigh Sayısı (Boyutsuz)
: Prandl Sayısı (Boyutsuz)
:Yer çekim ivmesi (
: GenleĢme Katsayısı (
:Ġç Ortam Sıcaklığı ( )
: DıĢ Ortam Sıcaklığı ( )
: Hava BoĢluğu Uzunluğu (m)
: Havanın Kinematik Viskositesi (
)
: Toplam Isı Transfer Katsayısı ( ⁄
: Ġç Havanın TaĢınımla Isı Transfer Katsayısı ( ⁄
: DıĢ Havanın TaĢınımla Isı Transfer Katsayısı ( ⁄
: Hava BoĢluğunun TaĢınımla Isı Transfer Katsayısı ( ⁄
: Camın Isı Transfer Katsayısı ( ⁄
: Cam Kalınlığı (m)
: Pencere Yüksekliği (m)
: Optimum Hava BoĢluğu Ġçin Isı Transferi (W)
: Optimum Hava BoĢluğundan Sonra GerçekleĢen Isı Transferi (W)
: IĢınımla Isı Transfer Miktarı (W)
: Optimum Hava BoĢluğuna Kadar Olan Toplam Isı Transfer Miktarı (W)
: Optimum Hava BoĢluğundan Sonra GerçekleĢenToplam Isı Transfer Miktarı (W)
: Stefan- Boltzman Sabiti (
)
: Birinci Plakanın Yayıcılığı (Boyutsuz)
: Ġkinci Plakanın Yayıcılığı (Boyutsuz)
: Birbirine Bakan Ġki Cam Plakanın Yayıcılığı (Boyutsuz)
: Optimum Hava BoĢluğu (mm)
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