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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 onüçüncüsü, teskon 2017 adıyla, 19-22 
Nisan 2017 tarihleri arasında yine İzmir’de gerçekleştirilmektedir. Teskon 2017 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, 13. 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 onüçüncüsü 19–22 Nisan 2017 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 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, alanında en yaygın katılımlı 
ulusal bir platform olma özelliğini sürdürmektedir.  

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi bu yıl “Tesisat Mühendisliğinde Bütünleşik Tasarım” ana teması ile 
gerçekleştirilmiştir. Teskon 2017 kapsamında hakem incelemesinden geçirilen toplam 156 bildiri paralel 
oturumlarda sözlü olarak sunulmak üzere kabul edilmiştir. Sunulan bu bildirilerin 155 adedi “Bina Fiziği”, 
“Binalarda Enerji Performansı”, “Isıl Konfor”, “İç Hava Kalitesi”, “Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı 
Ürün Geliştirme”, “Soğutma Teknolojileri”, “Termodinamik” sempozyumları ile “Hastane Havalandırma 
Sistemleri”, “Mekanik Tesisat Yalıtımı”, “Bacalar” seminerleri ve bilimsel/teknolojik araştırma oturumlarının 
bildirileri olarak Kongre Bildiriler Kitabında yer almaktadır. Ayrıca 15 adet bildiri “Jeotermal Enerji” Semineri 
kitabında basılmıştır. Bununla birlikte 1993 yılında yapılan kongreden itibaren yayınlanan tüm bildiriler USB 
içeriğine alınmış ve bu kapsamda 1433 bildiriye yer verilmiştir. 

Kongremizin bir amacı da kurslar aracılığı ile delegelerimizin doğru bilgilerle donanımına yönelik sürekli 
eğitimlerini sağlamaktır. Bu kapsamda; "VAV (Değişken Hava Debili) ve Laboratuvar Havalandırma 
Sistemleri”, “Yürürlükteki Sığınak Yönetmeliği, İçeriği ve Havalandırma Hesapları”, “Binalarda 
Kojenerasyon/Trijenerasyon Sistemleri Uygulamaları”, “Havalandırma ve İklimlendirme Sistemlerinde 
Hava Dağıtım Ekipmanları”, “Mutfak Havalandırması”, “Sprinkler Sistemleri Montaj Kuralları”, “Yüzme 
Havuzları Filtrasyon Tesisatı Projelendirme Esasları”, “İklimlendirme Sistemlerinde Gürültü Denetimi 
Teorisi ve Pratik Hesaplamaları”, “Sistem Seçimi”, “Medikal Gaz Tesisatı”, “Uygulamalı Psikrometri ve 
İklimlendirme”, “Binalarda Güneş Enerjisinin Isıl ve Elektriksel Kullanımı”, “Yangından Korunmada Su 
Sisi Sistemleri (Alçak ve Yüksek Basınç ve Hibrid Sistemler)”, “Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama 
Esasları”, “Binaların Performansının Değerlendirilmesinde Ekserji Bazlı Bütünleşik Yaklaşımın 
Kullanılması ve Binalarda Ekserji Yönetim Sistem Standardı”, “Sanayide Enerji Verimliliği ve 
Uygulamalar” ve “Soğutma Sistemleri, Hesapları ve Modellemesi” kursları düzenlenmiştir. 

Tesisat Mühendisliği alanındaki sorunların ortaya konulduğu ve irdelendiği değişik platformları oluşturma amacına 
yönelik olarak da bu yıl Kongremiz kapsamında "Tasarım ve Proje Hizmetleri Sorunları ve Çözüm Önerileri” 
ve “Test Ayar Dengeleme (TAD) Setifikasyonu” başlıklı iki panel düzenlenecektir. 

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 Celal Bayar Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Katip 
Çelebi Üniversitesi, 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  
19 Nisan 2017
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GRAFEN OKSİT NANOPARÇACIKLARI İÇEREN 
NANOAKIŞKANIN TAŞINIM ISI TRANSFERİ VE BASINÇ 

DÜŞÜŞÜ ARTIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DÜZ BİR 
BORUDA DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI 

 
 

Koray KARABULUT 
Ertan BUYRUK 
Ferhat KILINÇ 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, grafen oksit (GO)-su nanoakışkanının taşınım ısı transferi üniform duvar ısı akılı 
dairesel bir bakır boru boyunca laminer akış için deneysel ve sayısal olarak incelenmiştir. Deneysel 
çalışmada, grafen oksit-su nanoakışkanının ısı transferi artışı ve basınç düşüşü özellikleri 
değerlendirilirken, sayısal çalışmada korunum denklemleri üç boyutlu olarak sonlu hacim yöntemi olan 
CFD paket programının (ANSYS 15.0-FLUENT) kullanılmasıyla tek fazlı akışkan kabulüyle 
çözülmüştür. Taban akışkanı olarak kullanılan saf suyun ısı transfer katsayısı ve basınç düşüşü 
ölçülmüş ve ilgili bağıntıdan elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Sayısal çalışmada elde edilen 
boru yüzey sıcaklık değerleri nanoakışkan için deneysel sonuçlarla karşılaştırıldığında ortalama % 2 
hata ile birbiriyle uyumlu olduğu görülmüştür. Çalışmada, % 0.02 hacimsel konsantrasyonlu GO-su 
nanoakışkanının ısı transferi artışında ısı akısı, nanoparçacık hacimsel konsantrasyonunun ve 
hacimsel debinin etkileri sunulmuştur. % 0.02’ lik konsantrasyonda GO-su nanoakışkanının ısı taşınım 
katsayısı artışı değeri (hnf/hbf), 1.5 l/dak.’ lık debi (Re=2023) ve 2536.62 W/m

2
 (350 W) ısı akısı 

değerinde % 13.9 olmaktadır. Bununla birlikte, yük kaybı (hK) ve sürtünme faktörü için en yüksek 
artışlar % 0.02 GO ve 1.5 l/dak.’ lık debide sırasıyla % 8.37 ve % 7.95’ dir. Sonuçlar, GO 
nanoakışkanının ısı transferi uygulamalarında geleneksel çalışma akışkanlarına iyi bir alternatif olarak 
kullanılabileceğini göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Nanoakışkan, Grafen oksit (GO), Taşınım ısı transfer katsayısı.   
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this paper, convective heat transfer of graphene oxide-water (Graphene oxide) nanofluid in a 
laminar flow through a circular copper pipe with uniform wall heat flux is investigated experimentally 
and numerically. In experimental investigation, it is evaluated the heat transfer characteristics and the 
pressure drop of the graphene oxide (GO)-water nanofluid when in numerical study, the finite volume 
method (ANSYS 15.0-FLUENT) is employed to solve the conservation equations (continuity, 
momentum and energy equations) in three dimensional domains by assuming single phase flow. The 
heat transfer coefficient and pressure drop of the DI (distilled)-water used as base fluid is measured 
and compared with the corresponding data from the correlation. The datas of nanofluid for surface 
temperature of the tube is satisfied within a 2 % error for the numerical work compared with 
experimental results. The effects of the heat flux, volumetric concentration and flow rate on the 
enhancement of the heat transfer of GO-water nanofluid are presented in the study. The value of 
convective heat transfer coefficient enhancement (hnf/hbf) of the GO with 0,02 % volumetric 
concentration and flow rate of 1.5 l/min. (Re=2023) is 13.9 % for the heat flux value of 2536.62 W/m

2
 

(350 W). However, the max. increases in head loss and friction factor with 0.02 % GO and 1.5 l/min 
are 8.37 % and 7.95 %, respectively. Finally, the results reveals that the GO-water nanofluid can be 
used as a good alternative conventional working fluids in heat transfer applications.  
 
Key Words: Nanofluid, Graphene oxide (GO), Convective heat transfer coefficient. 

Experimental Investigation of the Effect of Nanofluid Including Graphene-Oxide Nanoparticles on Heat Transfer and 
Pressure Drop Enhancement in a Straight Pipe 

http://www.mmo.org.tr/etkinlikler/tesisat/etkinlik_metin.php?etkinlikkod=288&metin_kod=1329#7
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1. GİRİŞ 
 
Isı değiştiriciler, güneş ısıtıcıları, nükleer reaktörler, soğutucular ve hidrojen depolama üniteleri gibi ısı 
transferi sistemlerinin performansı temel olarak su, etilen glikol ve yağ gibi geleneksel ısı transferi 
akışkanlarının termofiziksel özelliklerine bağlıdır. Su, yağlar ve glikoller ise düşük ısıl iletkenlikleri 
nedeni ile zayıf ısı transfer performansına sahiptirler. Günümüzde de akışkanların ısı transferi 
özelliklerini iyileştirmek için araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. İlk başlarda, mikrometre 
hatta milimetre boyutlu katı parçacıklar süspansiyon oluşturmak için taban akışkanlarına 
karıştırılmıştır. Bununla birlikte, bu büyük boyutlu katı parçacıklar, mikro kanalların tıkanması, boru 
hatlarının aşınması ve pratik uygulamaları kısıtlayan basınç düşüşünün artması gibi can sıkıcı 
sorunlara yol açmıştır. Aslında, sıvı süspansiyonlar başlarda yalnızca teorik bir ilgi alanı iken bir takım 
araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalar küçük başarılar göstermiştir. Parçacıkların boyutunun 
büyük olması ve küçük boyutlu parçacıkların üretimindeki zorluklar diğer sınırlayıcı faktörler olmuştur. 
Bu nedenle, Maxwell' in önderliğinde 1881 yılında başlatılan ve ısı iletkenlik değerini arttırmak için 
geleneksel ısı transferi akışkanlarına katı parçacıkların eklenmesi yenilikçi bir fikirdir [1,2]. Bu 
akışkanların özelliklerindeki iyileşmeler kritik bir öneme sahip olduğu için nanoakışkan olarak 
adlandırılan yenilikçi çalışma akışkanı üzerindeki araştırmalar da son zamanlarda ilgi odağı haline 
gelmiştir [3,4]. 
 
Nanoakışkan, 100 nm ve daha küçük boyuttaki metal, metal oksit, karbon nanotüp veya grafen 
parçacıkların genelde Newton kuralına uyan akışkanlar içerisine düşük konsantrasyonlarda 
eklenmesiyle oluşturulan süspansiyon şeklindeki akışkanlara denilmektedir. Nanoakışkanlar, ısıl 
yayılım ve ısıl iletkenlik gibi termofiziksel özellikleri iyileştirirken, mükemmel bir kararlılık ve taşınım ısı 
transfer katsayısı sağlamaktadırlar ve ayrıca basınç düşüşü ve pompalama gücünde taban 
akışkanında çok az bir artış meydana getirmektedirler [5,6,7]. Birçok araştırmacı, çeşitli metal [5,8] ve 
metal oksit nanoparçıklardan [6,9], karbon nanotüpler [10], grafit [11] ve grafen nanoparçacıklar 
[12,13] gibi karbon tabanlı nanoparçacıklardan elde edilen nanoakışkanların termofiziksel özellikleriyle 
ilgilenmişlerdir. Geleneksel akışkanlara nanoparçacıkların eklenmesinin ana fikrinin ısıl iletkenlikte 
iyileştirme yapılarak çalışma akışkanının ısı transferi performansını artırmak olduğu düşünüldüğünde 
araştırmaların yüksek ısıl iletkenlik özelliğine sahip yeni malzemelere doğru odaklanılması normal 
kabul edilmektedir. Metal ve metal oksitlerle karşılaştırıldığında karbon malzemelerin yüksek ısıl 
iletkenliği ve düşük yoğunluğu onları ilgi çekici hale getirmektedir [14,15,16,17].   
 
Karbon tabanlı malzemelerden olan grafen, nanoteknolojinin çeşitli alanlarında yaygın bir şekilde 
kullanılan en yeni nanoparçacıklardan biridir. Karbon elementinin bal peteği örgülü yapısı olan grafen, 
iki boyutlu düzlemsel yapıların çok ender örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bilim 
dünyasında oldukça fazla heyecan yaratan grafen aslında çok nadir bulunan bir malzeme değildir. 
Kullandığımız kurşun kalemlerin içindeki grafit, grafen tabakalarının üst üste binmesinden 
oluşmaktadır. Grafen, karbon atomlarının tek düzlemde altıgen yapıda dizilmesiyle oluşan iki boyutlu, 
bir atom kalınlığında, karbon allotropu bir yapıdır [18]. Grafen bu yapısı sayesinde olağanüstü 
mekanik, ısıl ve elektriksel özellikler göstermektedir ve bu nedenle çoğu araştırmacının ilgisini 
çekmiştir [19]. Grafen, ısıyı çok iyi ileten bir malzemedir. Tek tabakalı grafen nanotabakasının oda 
sıcaklığındaki ısıl iletkenliği 5000 W/mK ve yüzey alanı 2630 m

2
/g’ dır [20]. 

 
Grafenin yüksek ısıl iletkenliği, diğer nano yapılarla hatta karbon nanotüplerle karşılaştırıldığında çok 
daha iyi bir performans sergilemektedir. Bu nedenle, grafen nanotabakaları içeren nanoakışkanların 
ısıl performans çalışması daha fazla ilgi görmektedir. Grafen suyu sevmez özelliğe sahiptir. Grafit 
oksitlenerek grafen oksite dönüştüğünde ısıl iletkenliği grafitten daha düşük olmaktadır. Fakat grafen 
oksit suyu sever özellikte olduğundan kullanıldığı nanoakışkanda stabilite (kararlılık) artmakta ve 
çökelme olmamaktadır [21]. Bu üstün özelliklerinden ötürü ve ayrıca grafen-oksit/su nanoakışkanı 
hakkında literatürdeki çalışma sayısının oldukça az olması nedeniyle deneysel olarak grafitten 
sentezlenen grafen oksit nanoparçacığı kullanılmıştır. 
 
Nanoakışkanları ısı transfer sistemlerinde kullanabilmek için termofiziksel özelliklerinin yanında ısı 
taşınımı özelliklerinin de araştırılması gerekmektedir. Farklı tiplerdeki borular boyunca akan 
nanoakışkanlar için taşınım ısı transfer katsayısının deneysel olarak araştırılması değişik çalışmalarda 
uygulanmış [22] ve bunlarda oksitleri, nitridleri, metalleri, elmas ve karbon tabanlı nanoparçacıkları 
içeren farklı tipteki parçacıklar nanoakışkanların hazırlanmasında kullanılmıştır [23,24]. Bu 

http://www.mmo.org.tr/etkinlikler/tesisat/etkinlik_metin.php?etkinlikkod=288&metin_kod=1329#7
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çalışmalardan başka, Ding vd. [25] yatay bir boru boyunca CNT tabanlı nanoakışkanların taşınım ısı 
transferini araştırmışlardır. Laminer akışta ve sabit duvar ısı akısı sınır şartında en yüksek taşınım ısı 
transfer katsayısı artışını Re=800’ de 970 mm uzunluk ve 4.5 mm iç çaplı boruda kütlece % 0.5 
konsantrasyonda % 350’ nin üzerinde bulmuşlardır. Wang vd. [26] ise 0.952 mm iç çaplı boruda 
karbon nanotüplü nanoakışkan ile yaptıkları çalışmada % 0.24’ lük konsantrasyonda Re=120’ de       
% 190 artış elde etmişlerdir. Abreu vd. [27] ise 6 mm iç çap ve 1200 mm uzunluğundaki boruda 80 
mm dış çap ve 20x10

-3
 nm uzunluğa sahip çok katmanlı CNT için Re=1650’ de % 0.25 konsantrasyon 

için Nu sayısında % 23’ lük artış elde etmişlerdir. Karabulut vd. [28] çalışmalarında 8 mm iç çaplı ve 
1830 mm uzunluklu bakır bir boruda % 0.01 konsantrasyonlu MWCNT-su nanoakışkanının taşınım ısı 
transferi artışında ısı akısı ve hacimsel debinin etkilerini araştırmışlardır. Re=2753’ de en yüksek ısı 
akısı değerinde taban akışkanına göre ısı taşınım katsayısında % 20' lik’ artış elde etmişlerdir. Baby 
ve Ramaprabhu [29] grafen-su nanoakışkanının artan taşınım ısı transferi hakkında deneysel bir 
araştırma yapmışlardır. % 0.05 konsantrasyon için 25 

o
C ve 50 

o
C sıcaklıklarda ısıl iletkenlikte 

sırasıyla % 16 ve % 75’ lik artışlar elde etmişlerdir. Ayrıca, ısıl iletkenlikle karşılaştırıldığında Nusselt 
sayısında daha fazla artışlar olduğunu görmüşlerdir. Üniform olarak ısıtılmış dairesel bir boruda farklı 
konsantrasyonlarda grafen-su nanoakışkanının türbülanslı taşınım ısı transferi Akhavan-Zanjani vd. 
[30] tarafından çalışılmıştır. Nusselt sayısının genellikle nanoparçacıkların eklenmesiyle azaldığını ve 
ısı taşınım katsayısındaki % 6.04’ lük en yüksek artışın Re=10850’ de % 0.02’lik hacimsel 
konsantrasyonda olduğunu saptamışlardır. Akhavan-Zanjani vd. [31] yaptıkları bir diğer çalışmada 
grafen-su nanoakışkanının ısıl iletkenlik, viskozite ve ısı taşınımı katsayısını deneysel olarak ölçmüşler 
ve bu değişkenler üzerinde parçacık konsantrasyonunun ve Reynolds sayısının etkilerini 
araştırmışlardır. Isı taşınım katsayısını ölçmek için sabit ısı akısı sınır şartı altında iç çapı 4.2 mm, dış 
çapı 6 mm ve uzunluğu 2740.2 mm olan düz bir bakır boru kullanmışlardır. Re=1850’ de % 0.02’ lik 
konsantrasyonda en yüksek artışları sırasıyla ısıl iletkenlik için % 10.3 ve ısı taşınım katsayısı için % 
14.2 olarak elde etmişlerdir. Mirzaei vd. [32] içerisine tel bobin yerleştirilmiş dairesel bir boru boyunca 
sabit ısı akısı sınır şartında grafen oksit-su nanoakışkanının ısı transferi ve basınç düşüşü özelliklerini 
çalışmışlardır. % 0.12’ lik hacimsel konsantrasyonda taşınım ısı transfer katsayısında yaklaşık % 77’ 
lik artış sağlamışlardır. 
 
Bu çalışmada, % 0.01 ve % 0.02 hacimsel konsantrasyonda taban akışkanı olarak saf su kullanılarak 
elde edilen grafen oksit (GO)-su nanoakışkanın ısı transferi ve basınç düşüşü özelliklerini belirlemek 
amacıyla 20 mm iç çap, 24 mm dış çap ve 1830 mm uzunluğa sahip yatay bakır bir boruda sabit duvar 
ısı akısı sınır şartında laminar bir akış için deneyler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ayrıca sayısal 
hesaplama sonuçları tek fazlı akışkan kabulüyle Navier-Stokes ve enerji denkleminin sonlu hacim 
yöntemi olan ANSYS Fluent-15.0 programı kullanılarak çözülmesiyle zamandan bağımsız olarak elde 
edilmiştir. Deneysel çalışmada 0.9 l/dak., 1.2 l/dak., 1.5 l/dak. olmak üzere üç farklı hacimsel debi ile 
çalışılmış ve boru dış yüzeyine uygulanan sabit ısı akısı değerleri ise 1811.873 W/m

2
 (250 W) ve 

2536.62 W/m
2
 (350 W)’ dir. Deneylerde, akışkanın boruya giriş sıcaklığı ise 30 

o
C’ dir. Hacimsel 

debinin, nanoparçacık hacimsel konsantrasyonunun ve ısı akısının grafen oksit-su nanoakışkanının 
taşınım ısı transfer katsayısı ve basınç düşüşü üzerindeki etkileri deneysel olarak araştırılmış ve taban 
akışkanı olan saf suyla karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, farklı debi ve ısı akısı değerlerinde hnf/hsu ve 

Nunf/Nusu değişimi olarak sunulmuş ve ayrıca boru duvar yüzey sıcaklığının değişimi sayısal ve 
deneysel karşılaştırmalı olarak da incelenmiştir. 
 
 
2. Deneysel Yöntem 
 
2.1. GO Nanoakışkanının Sentezlenmesi ve Hazırlanması 
 
Deneylerde kullanılan GO (Şekil 1), grafitten sentezlenerek elde edilmiştir. GO sentezlenirken grafit, 
nitrit ve sülfirik asit ve ayrıca sodyum nitrat, hidrojen peroksit ve potasyum permanganat gibi çeşitli 
kimyasallarla işleme tabi tutulmuştur. Daha sonra saf suyla yıkanarak asitten ve kimyasallardan 
ayrıştırıldıktan sonra fırında kurutularak GO nanoparçacığı elde edilmiştir [33, 34]. Sentezlenen GO’ 
den iki aşamalı yöntem (two-step method) kullanılarak GO/su nanoakışkanı hazırlanmıştır. İki 
aşamalı nanoakışkan hazırlama yöntemi, geniş çapta kullanılan bir işlem olup, doğrudan taban 
akışkanıyla nanoparçacıkların bir araya getirilmesi ve nanoparçacık kümeleşmesinin önlenmesi 
amacıyla ultrasonifikatör cihazıyla ultrasonik titreşimler meydana getirilerek karıştırılmasından 
oluşmaktadır. Bu amaçla çalışmada istenen hacimsel konsantrasyona göre GO nanoparçacığı      
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0.1 mg hassasiyete sahip hassas terazide tartılmıştır. Nanoparçacık tartım işleminden sonra kütlesel 
oranlar Eş. (1) ile hacimsel orana çevrilmiştir. Yapılan deneylerde kullanılmak üzere hacimce % 0.01 
ve % 0.02‘ lik iki ayrı konsantrasyonda nanoakışkan hazırlamak amacıyla 4 lt saf suya 0.4 g ve 0.8 g 
GO nanoparçacığı katılmıştır. Tartım işlemi yapılan GO nanoparçacığının taban akışkanı olan saf su 
ile karıştırılarak elde edilen nanokışkanın kararlılığının sağlanabilmesi için nanoakışkan 5 saat 
boyunca 50 Hz’ lik frekansa ve 230 W’ lık maksimum güce sahip ultrasonifikatör cihazında 
bekletilmiştir. Hazırlanan nanoakışkan uzun bir süre kararlılığını koruyabilmektedir. Ayrıca 
nanoakışkanın kararlılığının sağlandığına gözlemsel ve Zeta potansiyel ölçümleri sonunda karar 
verilmektedir [35]. Bunun yanı sıra burada anlatılan Grafen oksit’ (GO) in sentezlenmesi ve 
nanoakışkanın hazırlanması işlemleri Cumhuriyet Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde 
gerçekleştirilmiş olup, deneylerde kullanılan nanoakışkan buradan temin edilmiştir.  

p

p p p p f

pnf f p p f f pf

p f

m

v v m

mv v v m mm

 
  

   


 

            (1) 

 

Eşitlik (1)’ deki, mp nanoparçacığın kütlesi, mf taban akışkanın kütlesi, ρf ve ρp ise sırasıyla taban 

akışkanının ve parçacığın yoğunluklarıdır.  

Nanoakışkanın kararlılığının belirlenmesinde gözlemleme yöntemi dışında sık kullanılan yöntemlerden 
biri olan Zeta potansiyel ölçümü, parçacıkla temasta olan durgun akışkan tabakası ve taban akışkanı 
ortamı arasındaki yük farkıdır. Zeta potansiyel, dağılımda aynı yüklü parçacıklar arasındaki itmenin 
derecesini göstermektedir. Yüksek zeta potansiyelli (negatif veya pozitif) süspansiyonlar elektriksel 
olarak dengedeyken, düşük zeta potansiyelli süspansiyonlar pıhtılaşma veya topaklanma 
eğilimindedirler. Zeta potansiyeli 40-60 mV arası olan nanoakışkanların mükemmel bir kararlılığa 
sahip olduğuna inanılmaktadır [35]. Deneylerde kullanılan GO nanoakışkanının Zeta potansiyel değeri 
ise 45-65 mV aralığındadır ki, kararlılık kriteri değeri olan 25 mV’ un oldukça üzerinde olduğu 
görülmektedir. 
 
Deney öncesi ve deney sonrası % 0.01 hacimsel konsantrasyondaki GO nanoakışkanına ait 
fotoğraflar, Şekil 2a ve Şekil 2b’ de gösterilmektedir. Şekil 2a ve 2b’ de de görüldüğü gibi deney 
sırasında havadaki oksijenle temas eden nanoakışkanın rengi kararak daha koyu bir renk 
almaktadır.  

 

2.2. GO Nanoakışkanının Kararlılığı 
 
Oksidasyon reaksiyonu sırasında hidroksil grupların GO nanoparçacıkların yüzeylerinin kenarlarına 
bağlanması nedeniyle GO iyi bir su sever özelliğe ve suyla iyi bir uyumluluğa sahiptir. Bu nedenle, 
GO/su nanoakışkanları uzun süreli kararlılık sergilemektedirler [36].  
 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 1. Deneylerde kullanılan grafen oksit (GO) nanoparçacığına ait fotoğraf 
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Şekil 2 % 0.01 hacimsel konsantrasyonda grafen oksit (GO) nanoakışkanına ait fotoğraflar  

a) deney öncesi b) deney sonrası 
 
2.3. GO Nanoakışkanın Termofiziksel Özellikleri 
 
Kütlesel olarak hazırlanan nanoakışkanların reolojik analizi Pro koni ve plaka gerilim kontrollü 
reometre ile yapılmıştır. Isıl iletkenlik ölçümü için literatürde de çok sık kullanılan sıcak tel yöntemi 
kullanılmış ve bu amaçla deneysel olarak KD2 Pro ısıl iletkenlik ölçer cihazı kullanılmıştır. 
Nanoakışkanın yoğunluk ölçümü deneysel olarak DMA 4200 yoğunlukölçer cihazı ile yapılmıştır.   
 
Özgül ısı,  Pak ve Cho, [37] tarafından önerilen analitik modellerle belirlenmiştir.  

 nf pbf ppc 1 c c                                                                                                                   (2) 

 
Eşitlik (2)’ de nf, p ve bf sırasıyla nanoakışkan, parçacık ve taban akışkanını belirtmektedir.  
             
Nanoakışkan ve taban akışkanı olan saf suyun ısıl özellikleri Tablo 2’ de gösterilmektedir. Ayrıca 
taban akışkanı olarak kullanılan saf su ve % 0.01 ve % 0.02 hacimsel konsantrasyondaki GO 
nanoakışkanlarına ait termofiziksel özellikler Tablo 1’ de gösterilmektedir. 

 Tablo 1. 30 
o
C sıcaklıkta akışkanların termofiziksel özellikleri 

 
2.4. Deneysel Sistem ve Kalibrasyon 
 
Şekil 2’ de gösterilen taşınım ısı transferi ve basınç düşüşünü ölçmek için oluşturulan deneysel sistem 
temel olarak pompa, test bölümü, veri kaydetme bölümü, toplama tankı ve soğutma bölümünden 
oluşmaktadır. Test bölümündeki bakır malzemeden üretilen 1830 mm uzunluğundaki yatay borunun iç 
çapı 20 mm olup, boru et kalınlığı 2 mm’ dir. Test kısmında boru yüzey sıcaklıklarını ölçmek amacıyla 
yerleştirilen kalibre edilmiş 13 adet J tipi yüzey termokuplu Şekil 3’ de gösterildiği gibi giriş kısmından 
belli uzaklıkta yerleştirilmiştir. Ayrıca bakır borunun giriş ve çıkış kısımlarında akışkan sıcaklıklarını 
ölçmek için yine kalibre edilmiş J tipi daldırma tip termokupl kullanılmıştır. Basınç farkını ölçmek 
amacıyla ise test bölümünde giriş ve çıkışta 400 mbar’a kadar ölçüm yapabilen basınç sensörleri 
kullanılmıştır. Bakır boru sabit ısı akısı sınır şartını sağlamak amacıyla (en fazla 500 W) ısı yükü       
50 W/m olan nikel krom telden imal edilmiş rezistans ısıtıcı ile sarılmıştır. Direnç telinin üzeri çevreye 
olan ısı kaybını azaltmak için ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılan 15 mm kalınlıklı cam yünü ile 

Akışkan k (W/mK) ρ (kg/m
3
) Cp (J/kgK) µ (Ns/m

2
) 

Saf su 0.6172 995.8 4178.4 803.4x10
-6

 

GO (% 0.01) 0.6696 996.1 4178.4 1000x10
-6

 

GO (% 0.02) 0.678 996.1 4178.4 1060x10
-6

 

a) b) 
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sarılarak yalıtılmıştır. Şebekeden alınan gerilim (voltaj) değeri rezistans kontrollü ayarlanabilir güç 
ünitesi ile değiştirilerek elde edilen watt değeri priz wattmetre ile ölçülmektedir. Sisteme sağlanan debi 
değeri, by-pass vanası ile ayarlanarak dijital debimetreden görülmektedir. Sistemdeki debi değeri, 
yüzey ve akışkan giriş-çıkış sıcaklıkları, basınç değerleri veri toplama sistemi ile her 5 sn’ de bir 
okunup bilgisayara gönderilerek veriler kayıt altına alınmaktadır. Test akışkanının sistemdeki dolaşımı 
sirkülasyon pompası ile sağlanmaktadır. Toplama tankı, 10 l hacminde olup paslanmaz çelikten imal 
edilmiştir. Soğutma bölümü ise 15 l kapasiteye sahip olup içerisinde 5.5 m boyunda 6 mm iç çapa 
sahip soğutma yüzey alanını artırmak amacıyla spiral şekline getirilmiş bakır boru bulunmaktadır. Test 
akışkanı bu spiral şeklindeki bakır borudan geçerken şebeke hattından gelen ve test akışkanını 
soğutmakta kullanılan su, soğutma bölümündeki giriş ve çıkış kısımlarından geçerek sistemi terk 
etmektedir. Deney düzeneğinin bu kısmından sonra sisteme giriş yapan test akışkanının istenilen sabit 
sıcaklıkta sisteme girmesi sağlanmaktadır. 
 
Kalibrasyon süreci için seçilen çalışma akışkanı saf sudur. Tüm deneysel sistemin güvenilirlik 
seviyesini artırmak için sisteme üç tip kalibrasyon testi uygulanmıştır.  
 
1) Isıtma devresi kapalıyken sistemin kararlığına bakılmış ve her bir termokupl arasındaki sapmanın  
% 3’ den daha az olduğu bulunmuştur. 2) Sistemin enerji dengesi açısından kararlılığına bakmak 
amacıyla borunun dış yüzeyinin adyabatik olduğu varsayılarak sistem çalışılan ısı yüklerinde (250 W, 
350 W) test edilmiştir. Sisteme sağlanan enerjide ortalama olarak en fazla % 8 sapma belirlenmiştir.  
3) Deneysel sistem, sabit ısı akısı altında (Re ≤ 3000) daimi akış için Shah denklemini [38] göz önüne 
alarak kalibre edilmiştir. Bu kalibrasyon yapılırken termokupl ve borunun dış duvarı arasındaki temas 
direnci ve boru duvarı boyunca iletim direnci göz önüne alınarak bu etkiyi yok etmek amacıyla 
yapılmıştır. Boru boyunca her bir sıcaklık ölçüm yeri için elde edilen kalibrasyon sabitleri, farklı 
nanoakışkanlarla deney yapılırken ilgili sıcaklık yerindeki ölçüm noktalarına uygulanmıştır. Shah 
denklemi gözetilerek yapılan kalibrasyonlarda bu denklemden olan deneysel sapmanın yaklaşık % 6 
civarında olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, deneylerde kararlı koşullara ulaşılması için 25-35 dakika 
kadar bir zaman aralığı kadar beklenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda zamanla bu özelliklerin 
değişimine bakıldığında değişimin % 0.2’ nin altında olduğu görülmüştür. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Deneysel test bölümünün kesit olarak gösterimi 
 
 

Giriş 

T1g, P1 T2ç, P2 

Çıkış 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 

50mm  50mm  100mm  100mm  100mm  100mm  100mm  200mm  200mm  200mm  200mm  200mm  200mm  3mm  

Şekil 2. Taşınım ısı transfer katsayısının ölçülmesi için kurulan deneysel düzenek 
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2.5. Taşınım Isı Transferinin Hesaplanması 
 
Test borusuna sağlanan ısı transferi 
 

Qsis=V.I                                                                                                                                        (3) 
 

Eşitlik (3)’ deki V, voltaj değerini, I ise akım değerini belirtmektedir. 
 
Sisteme sağlanan sabit ısı akısı ise aşağıdaki gibi hesaplanabilir 

 

sis sis

s oc

Q Q
q

A D L
  


                                                                                                                         (4) 

 
Eşitlik (4)’ de, As ısı transfer yüzey alanını, Doc ve L ise sırasıyla borunun dış çapını ve boru 
uzunluğudur. 
 
Nanoakışkana olan ısı transferi  
 

 nf nf nf o i nf
Q m c T T &                                                                                                                   (5) 

 
Nanoakışkanın kütlesel debisi 

.

nf nf m cm u A                                                                                                                              (6) 

 

Eşitlik (5) ve (6)’ daki, nf  nanoakışkanın yoğunluğu, um nanoakışkanın ortalama hızı, pnfc  ise 

nanoakışkanın özgül ısısı, cA ise boru kesit alanıdır. 

 
Deneyler sırasında, boru duvar sıcaklıkları, akışkan giriş ve çıkış sıcaklıkları, akışkanın hacimsel 
debisi, giriş ve çıkış basıncı ve sağlanan ısıl yük ölçülmüştür.  
 
Nanoakışkanın ısı taşınım katsayısı aşağıdaki gibi hesaplanabilir 
 

 
   nf

s mnf

q
h x

T x T x





                                                                                                             (7) 

 

Eşitlik (7)’ de x, test bölümünün girişinden olan uzaklığı, q ısı akısını, Ts (x) ölçülen noktasal duvar 

sıcaklığını simgelerken, Tm,nf (x) ise kesit boyunca akışkanın ortalama noktasal yığın sıcaklığı olup 
aşağıda belirtilen denklemden elde edilmektedir. 
 

 mnf minf

nf pnf

q P
T x T x

m c

 
  

&
                                                                                                         (8) 

 

Bu denklemde, Tm,i  akışkanın ortalama giriş sıcaklığını, P borunun çevre uzunluğunu, m&kütlesel 
debisini, Cpnf  özgül ısısını belirtmektedir. 
 
Eşitlik (7)’ deki nanoakışkanın ısı taşınım katsayısı, Nusselt sayısı eşitliğinde kullanılmaktadır  
 

 
 nf ic

nf

nf

h x D
Nu x

k
                                                                                                                      (9) 

Zorlanmış Taşınım Isı Transferi için Shah Denklemi 
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1
3

1 953 icD
Nu . RePr
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                                                           (10) 

 

4 364 0 0722 icD
Nu . . RePr

x

 
   

 
        icD

RePr
x

 
 
 

<33.3       

Re≤3000                        
 

Eşitlik (10)’ da Dic boru iç çapı ve knf ise akışkanın ısıl iletkenliğidir.  

 

Nanoakışkana ait 
nfRe  ve 

nfPr sayıları için bağıntılar aşağıdaki eşitliklerde (Eş. 11 ve Eş. 12) 

gösterilmektedir.  
 

nf m
nf

nf

.u .D
Re





                                                                                                                          (11) 

 

pnf nf

nf

nf

c
Pr

k


                                                                                                                             (12) 

 

Eşitlik (11 ve 12)’ deki, µnf nanoakışkanın viskozitesidir. 
 

Deneylerde basınçölçer tarafından kaydedilen değerler, sürtünme faktörünün belirlenmesinde 
kullanılmaktadır. 
 

Deneysel sürtünme faktörü 
 

2

2

m

P
f

uL

D




  
  

  

                                                                                                                        (13) 

 

ΔPnf, boru giriş ve çıkışı arasındaki basınç farkıdır.  
 

Yük kabı 
 

2

2

m
K

uP L
h f

g D g


 


                                                                                                                       (14) 

 
Denklem (14)’ deki g, yerçekimi ivmesi olup değeri 9.81 m/s

2
’ dir. 

 
 
3. Deneysel Sonuçlar  
 
Şekil 4’ de boru dış yüzeyine uygulanan üniform 1811.873 W/m

2
‘ lik ısı akısında 0.9 l/dak. ve              

1.2 l/dak.’ lık debilerde boru boyunca ısı taşınım katsayısının değişimi a)  % 0.01 GO, b) % 0.02 GO 
nanoakışkan konsantrasyonları için gösterilmektedir. Düz bir boruda noktasal ısı taşınım katsayısı, k/δ 
olarak verilebilir. Buna göre akışkan ısıl iletkenliği k ve ısıl sınır tabaka kalınlığı olan δ taşınım ısı 
transfer katsayısını etkileyen iki önemli değişkendir. Isı taşınım katsayısının artışı ya ısıl iletkenlikteki 
artışa ya da ısıl sınır tabaka kalınlığındaki azalmaya bağlıdır. Şekillerden de görüldüğü gibi taban 
akışkanına (saf su) düşük konsantrasyonlarda GO nanoparçacıkların eklenmesi özellikle giriş 
bölgesinde ısı taşınım katsayısında nispeten yüksek artışa yol açmaktadır. Bu durumun en önemli 
sebebi, eklenen nanoparçacıkların yüksek ısıl iletkenliği sonucu elde edilen nanoakışkanının da ısıl 
iletkenliğinin artmasıdır. Nanoakışkanın ısıl iletkenliğindeki bu artış da ısı taşınım katsayısını 
artırmaktadır.  Ayrıca akıştaki katı parçacıkların karmaşık hareketi boru duvarı yüzeyinde ısıl sınır 
tabaka oluşumuna etki etmektedir. Bu düzensizlik yaratıcı etkinin sonucu olarak da ısıl sınır tabakanın 
gelişimi geciktirilmektedir. Bu gecikme sonucu, tam gelişmiş bölgeye göre ısıl sınır tabaka kalınlığının 
daha az olduğu ısıl giriş bölgesinde daha yüksek ısı taşınım katsayısı değerleri elde edilmekte ve 
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böylece boru boyunca ortalama ısı taşınım katsayısı da artmaktadır. Şekil 4a)’ da 0.9 l/dak. debide 
(Re=1232) borunun girişinden L/Dic=20 (400 mm) uzaklığında saf su için ısı taşınım katsayısı (h), 414 
W/m

2
K iken, aynı debi (Re=949) ve uzaklıkta % 0.01’ lik hacimsel konsantrasyonda GO nanoakışkanı 

için 439 W/m
2
K’ dir. Bu durum da ilgili noktadaki artış oranının % 0.01’ lik hacimsel konsantrasyon için 

% 6 olduğunu göstermektedir. % 0.01’ lik konsantrasyonda ise boru boyunca ortalama h artışı yaklaşık 
% 2’ dir.  
 
Ayrıca, yüksek nanoakışkan konsantrasyonlarında hem nanoakışkanın ısıl iletkenliği, hem akışkana 
katılan nanoparçacıkların miktarı ve dolayısıyla ısı taşınımındaki etkin yüzey alanı hem de katı 
nanoparçacıkların oluşturduğu karışıklık etkisi artacaktır. Bu nedenle, beklenildiği gibi yüksek 
konsantrasyonlu nanoakışkanlar genellikle daha fazla ısı taşınım katsayısı değerlerine sahiptirler. 
Şekil 4b)’ de de görülebileceği gibi yine boru girişinden L/Dic=20 (400 mm)’ lik uzaklık dikkate alınırsa 
% 0.02’ lik hacimsel konsantrasyonda, 0.9 l/dak. debide GO nanoakışkanı için bu noktadaki ısı taşınım 
katsayısı değeri yaklaşık % 11’ lik artış göstermektedir. % 0.02’ lik konsantrasyon, 1.2 l/dak. debi ve 
1811.873 W/m

2
 (250 W)’ lik ısı akısında boru boyunca ortalama ısı taşınım katsayısı artışı değeri ise 

yaklaşık % 6’ dır. 
 
Şekil 5a) ve 5b)’ de ise sırasıyla % 0.01 GO ve % 0.02 GO nanoakışkan konsantrasyonları için 
1811.873 W/m

2
 ısı akısında boru boyunca Nu sayılarının değişimleri gösterilmektedir. Genel olarak, 

saf suya katılan GO (grafen oksit) nanoparçacıkları, taban akışkanının (saf su) Nusselt sayısının 
artmasını sağlamaktadır. Fakat, 1811.873 W/m

2
’ lik ısı akısında her iki nanoakışkan 

konsantrasyonunda da (% 0.01 ve % 0.02) ısı taşınım katsayısındaki artışın ısıl iletkenlik artışından 
daha az olması nedeniyle taban akışkanına göre Nusselt sayısı artışı elde edilememektedir. Bunun 
yanısıra, şekillerden de (Şekil 5a) ve 5b)) görüldüğü gibi % 0.02’ lik konsantrasyonda % 0.01’ lik 
konsantrasyona göre fazla bir Nusselt sayısı artışı sağlanamamaktadır. Bu durum % 0.02’ lik 
konsantrasyonda % 0.01’ e göre daha az h (ısı taşınım katsayısı) artışı elde edildiğini göstermektedir. 
Buradan elde edilen sonuca göre her nanoakışkan konsantrasyon artışının aynı şekilde doğrusal 
olarak ısı taşınım katsayısı artışı sağlayamadığı söylenebilir. Bu nedenle, nanoakışkanın verimli bir 
şekilde kullanılabilmesi için en uygun konsantrasyon oranının belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, 
çalışmada kullanılan % 0.02’ lik GO konsantrasyonundan daha yüksek konsantrasyonda 
nanoakışkanının kullanılması durumunda ısı taşınım katsayısındaki artış miktarının daha da azalacağı 
düşünülmektedir. 
 
Şekil 6a) ve 6b)’ de boru boyunca ısı taşınım katsayısı oranının (hnf/hbf) ve Şekil 7a) ve 7b)’ de ise 
boru boyunca Nusselt sayısı oranının değişimi (Nunf/Nubf) sırasıyla % 0.01 GO ve % 0.02 GO 
konsantrasyonları için 1811.873 W/m

2
 (250 W) ve 2536.62 W/m

2  
(350 W) ısı akıları ve 1.2 l/dak. ve 

1.5 l/dak.’ lık debiler için gösterilmektedir. Şekillerden de görüldüğü gibi ısıl sınır tabaka kalınlığının az 
olduğu giriş bölgesinde daha yüksek ısı taşınım katsayısı ve Nusselt sayısı (Şekil 7a) ve 7b)) 
değerlerine ulaşılmaktadır. Daha sonra borunun sonuna doğru ısıl sınır tabaka kalınlığının artmasıyla 
(tam gelişmiş bölgede) ısı taşınım katsayısı (h) ve Nusselt sayısı (Nu) değerleri yaklaşık sabit 
değerlerine ulaşmaktadır. Ayrıca, her iki oran (hnf/hbf, Nunf/Nubf) için nanoparçacık kaynaklı karışma ve 
bunun sonucunda boru duvarı, taban akışkanı ve nanoparçacıklar arası artan çarpışmaların ve birim 
hacim başına nanoparçacıkların özgül yüzey alanının daha fazla olduğu % 0.02’ lik GO 
konsantrasyonunda daha yüksek değerlere ulaşılmaktadır. Bunun yanında, ısı akısı değerinin artışı da 
nanoakışkan sıcaklığının artışına sebep olarak GO nanoakışkanının ısıl iletkenliğini artırmaktadır. 
Ayrıca, nanoparçacıkların rastgele (Brownian) hareketleri artarak akışkan içerisinde taşınım benzeri 
etkileri artırması sonucu ısı taşınım katsayısı ve Nusselt sayısı oranlarını artırmıştır. % 0.01 GO 
konsantrasyonunda, 1.5 l/dak. debide 1811.873 W/m

2
 (250 W) ısı akısında ısı taşınım katsayısında 

boru boyunca taban akışkanına göre artış oranı % 7.2 iken aynı debide ve konsantrasyonda        
2536.62 W/m

2
 (350 W)’ lik ısı akısında h’ ın artış oranı % 9’ a ulaşmaktadır.  Debi değerinin artışı da 

Reynolds sayısını artırdığından aynı şekilde nanoparçacıkların akışkan içerisindeki hareketliliğini 
artırarak taşınım ısı transfer katsayısı ve Nusselt sayısı üzerinde artışı artırıcı etkiye sebep olmaktadır. 
1.2 l/dak. debi (Re=1626) ve 1811.873 W/m

2
 (250 W) ısı akısında % 0.01’ lik GO konsantrasyonunda 

h artışı % 4.1 iken 1.5 l/dak.’ lık debi (Re=2023) ve aynı ısı akısı değerinde artış miktarı % 7.2 
olmaktadır. Bunun yanında boru boyunca en yüksek ısı taşınım katsayısı ve Nusselt sayısı artışı 
değerlerine % 0.02 GO konsantrasyonu için 1.5 l/dak. debi (Re=2023) ve 2536.62 W/m

2
 (350 W)’ lik 

ısı akısında ulaşılmaktadır. Bu debi ve ısı akısı değerinde taban akışkanına göre ısı taşınım 
katsayısının ve Nusselt sayısının artış değerleri sırasıyla % 13.9 ve % 7.7 olmaktadır. 
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Şekil 8a) ve Şekil 8b)’ de sırasıyla yük kaybı hK, (basınç düşüşü) ve f (sürtünme faktörünün)’ in debi ile 
değişimi gösterilmektedir (2536.62 W/m

2
K). Taban akışkanına eklenen nanoparçacıklar, taban 

akışkanının yani elde edilen yeni akışkan olan nanoakışkanın ısıl iletkenliğini artırırken viskozitesinin 
de artmasına sebep olmaktadır. Bunun sonucu olarak nanoakışkanın yük kaybı (hK) ve sürtünme 
faktörü (f) artmaktadır. 1.2 l/dak. debide % 0.01 GO konsantrasyonunda yük kaybı ve sürtünme 
faktörü sırasıyla % 3.82 ve  % 2.89 artarken, aynı debide fakat % 0.02 GO konsantrasyonunda bu 
artışlar sırasıyla % 7.65 ve % 7.72‘ dir. % 0.02 ‘lik konsantrasyonda ve 1.5 l/dak.’lık debide ise artış 
miktarları yük kaybı için % 8.37’ e, sürtünme faktörü % 7.95’ e çıkmaktadır. Fakat, nanoakışkanın 
verimliliği açısından baktığımızda elde edilen ısıl iletkenlik artışı etkisi, viskozitenin artışı etkisinin 
üstesinden gelmektedir. Ayrıca, debi arttıkça yük kaybı artarken, sürtünme faktörü ise azalmaktadır. 

 
 
 

Şekil 5. Boru boyunca GO nanoakışkanının Nu sayısının değişimi 
a) % 0.01 GO b) % 0.02 GO 

Şekil 4. Boru boyunca GO nanoakışkanının ısı taşınım katsayısının değişimi 
a) % 0.01 GO b) % 0.02 GO 
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Şekil 6. Boru boyunca hnf/hbf ısı taşınım katsayısı oranının değişimi 
a) % 0.01 GO b) % 0.02 GO 

a) b) 

Şekil 8. Farklı konsantrasyonlardaki GO nanoakışkanın 
a) yük kaybı değişimi b) sürtünme faktörü değişimi 

Şekil 7. Boru boyunca Nunf/Nubf oranının değişimi 
a) % 0.01 GO b) % 0.02 GO 
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4. Sayısal Modelleme ve Sonuçlar 
 
Çalışmadaki yaklaşımda nanoakışkan, homojen katı-sıvı karışımı olarak kararlı bir tek fazlı akışkan 
olarak düşünülebilir. Katı ve sıvı arasındaki yoğunluk farkı büyük olmasına rağmen böyle küçük 
parçacıklar için yerçekimi nedeniyle kayma hızları katı ve sıvı için sırasıyla 10

-8
 ve 10

-6
 

mertebesindedir ve katı nanoparçacık ve sıvı arasında 100 ns olan sabit ısı transfer süresi nedeniyle 
taban akışkanıyla denge halinde olduğu düşünülebilir [39]. Bu çalışmadaki ortalama akışkan hızının 
0.2-0.59 m/s arasında olduğu düşünüldüğünde ve nanoparçacık hızının taban akışkanınkiyle aynı 
olduğu kabul edildiğinde uygulanabilen homojen akış modelinde iki fazlı sistemler tek fazlı olarak 
modellenebilir ve ikinci fazın varlığını karışımın fiziksel özelliklerini kullanarak hesaba katmak mantıklı 
bir uygulama olacaktır [40].  
 
Geçmişte yapılan birçok çalışmada homojen akış modeli iki fazlı modelle karşılaştırıldığında, 
nanoakışkanların ısı transfer katsayısını daha düşük hesaplamasına rağmen [41,42] bu sayısal 
çalışmaların çoğu deneysel çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırılmış ve nanoakışkanların ısı 
transferini, ± % 10’ luk bir sapmayla nanoakışkanların termo-fiziksel özelliklerine dayanarak 
bulunabileceğini gösteren önemli bulgular elde edilmiştir [43,44,45]. Bu bulgular nanoakışkanların 
homojen karışımlar olarak değerlendirilebileceğini göstermektedir. Bu nedenle, bu çalışmada homojen 
akış modeli kullanılmıştır. 
 
Çözümler, üç boyutlu hesaplama alanı için yapılmıştır. Sonlu hacimler yöntemi, çözülecek geometriyi 
parçalara bölerek bu parçaların her biri için çözüm yapma ve daha sonra bu çözümleri birleştirerek 
problemin genel çözümünü bulma esasına dayanır. Sonlu hacimler yöntemi, korunum denklemlerini 
sayısal olarak çözümlenebilen cebirsel denklem sistemlerine dönüştürmek için kontrol hacim esaslı bir 
teknik kullanır. Bu teknik her bir kontrol hacmi için korunum denklemlerinin integrasyonunun alınması 
sonucunda, değişkenler için kontrol hacmini sağlayan ayrık eşitliklerin elde edilmesini içerir. Ayrık 
eşitliklerin doğrusallaştırılması ile elde edilen, doğrusal denklem sistemlerinin iterasyona bağlı çözümü 
ile hız, basınç ve sıcaklık gibi değişkenler verilen yakınsaklık ölçüsünü sağlayıncaya kadar güncellenir. 
Hesaplanan geometrinin kesiti ve mesh yapısı sırasıyla Şekil 9a)’ ve 9b)’ de gösterilmektedir. 20 mm 
iç çap ve 1830 mm uzunluktaki hesaplama alanı yaklaşık 800000 adet hesaplama hücresinden 
oluşmaktadır. Ayrıca, hesaplama alanı 815000 adet hesaplama hücresinin olduğu sonuçla 
karşılaştırıldığında farkın % 0.1’ den az olduğu görülmüştür. Böylece, ağ yapısının bağımsızlığı da 
sağlanmıştır. 
 
Sınır şartları, giriş, çıkış ve boru dış yüzeyinde sırasıyla giriş hızı ve sıcaklığı, basınç çıkış ve sabit ısı 
akısıdır. Geometri boyunca akış ve ısı transferinin çözümlemesi, zamandan bağımsız olarak kütlenin 
(süreklilik denklemi), momentumun ve enerjinin korunumu kanunlarından elde edilen kısmi türevli 
denklemlerin CFD paket programı (ANSYS 15.0) ile çözümlenmesi esasına dayanır ve şu şekilde 
yazılabilir [46,47]. 
Süreklilik denklemi 
 
 

0nf m.( V )                                                                                                                                (15) 

 
Momentum denklemi 
 

nf m m nf m.( V V ) P .( V )                                                                                                     (16) 

 
Enerji denklemi 
 

nf p m nf.( c V T) .(k T)                                                                                                                (17) 

 
Bu çalışmada tek fazlı yaklaşım uygulanmıştır. Tek fazlı yaklaşımda 100 nm boyutundan daha küçük 
parçacıklar kullanılmaktadır.    
 
Çalışma şu kabuller altında yapılmıştır 
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Borunun girişinde bütün fiziksel özellikler (hız, sıcaklık ve nanoparçacık konsantrasyonu) sabit ve 
üniformdur. Kullanılan akışkan sıkıştırılamazdır. Boru duvarında kaymama koşulu geçerlidir. Boru 
boyunca sabit ve üniform bir ısı akısı vardır. Boru çıkışında önemli fiziksel özelliklerin (hız, sıcaklık ve 
konsantrasyon) eksenel değişimleri sıfıra eşittir. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 10, 20 mm iç çapa sahip boruda (1811.873 W/m

2
) saf su, % 0.01 ve % 0.02 

konsantrasyonlarındaki GO nanoakışkanı için boru duvar yüzey sıcaklığının deneysel ve sayısal 
karşılaştırmasını göstermektedir. Şekilden de görülebileceği gibi boruda nanoakışkan olduğu 
durumdaki duvar yüzey sıcaklığı, saf suyun olduğu duruma göre daha düşüktür. Bunun nedeni, boru 
duvarına çarpan nanoparçacıkların ısıl enerjiyi önce kendi üzerlerine alması ve daha sonra hem kendi 
aralarında hem de taban akışkanı molekülleriyle çarpışarak akışkana olan ısı transferini 
artırmalarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, deneysel ve sayısal sonuç arasında % 2 ile % 5 arasında 
bir fark bulunduğu saptanmıştır. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 10. Deneysel ve sayısal olarak boru yüzeyi boyunca 

sıcaklıkların değişiminin karşılaştırılması 

Şekil 9. a) Sayısal alanın şekilsel gösterimi             
(test bölümü) b) mesh yapısı 

a) 

b
) 
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5. Sonuçlar ve Değerlendirme 
 
Bu çalışmada, grafen oksit (GO)-su nanoakışkanının taşınım ısı transferi üniform duvar ısı akılı 
dairesel bir bakır boru boyunca laminer akış için deneysel olarak incelenmiştir. Çalışmada ayrıca 
sayısal olarak da inceleme yapılmış olup hesaplama sonuçları konsantrasyonun çok düşük olması 
nedeniyle tek fazlı akışkan kabulü yapılarak Navier-Stokes ve enerji denkleminin sonlu hacim yöntemi 
olan ANSYS Fluent-15.0 programı kullanılarak çözülmesiyle üç boyutlu zamandan bağımsız olarak 
elde edilmiştir. Sayısal çalışmada elde edilen boru yüzey sıcaklık değerleri nanoakışkan için deneysel 
sonuçlarla karşılaştırıldığında ortalama % 2 hata ile birbiriyle uyumlu olduğu görülmüştür. Grafen oksit-
su nanoakışkanı taban akışkanıyla karşılaştırıldığında belirgin bir şekilde daha yüksek ısıl iletkenlik ve 
ısı taşınım katsayısı değerlerine sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Nanoakışkanın ısıl iletkenliğindeki 
en yüksek artış, hacimce % 0.02’ lik GO konsantrasyonunda % 9.85’ dir. Isı taşınım katsayısı (h) için 
en yüksek artış değerine ise hacimce % 0.02 GO konsantrasyonu, 1.5 l/dak. debi (Re=2023) ve 
2536.62 W/m

2
 (350 W)’ lik ısı akısında ulaşılmaktadır. Bu debi ve ısı akısı değerinde taban akışkanına 

göre ısı taşınım katsayısında % 13.9’ luk artış elde edilmektedir. Diğer taraftan, Nusselt sayısı 
nanoparçacıkların eklenmesiyle genellikle artma eğilimindedir. Fakat 1811.873 W/m

2
K ısı akısında   

0.9 l/dak. ve 1.2 l/dak.’ lık debilerde her iki nanoakışkan konsantrasyonunda da (% 0.01 ve % 0.02) ısı 
taşınım katsayısındaki artışın ısıl iletkenlik artışından daha az olması nedeniyle taban akışkanına göre 
Nusselt sayısı artışı elde edilemezken, % 0.02’ lik GO için 2536.62 W/m

2 
ısı akısında 1.2 l/dak ve 

özellikle 1.5 l/dak.’ lık debide Nusselt sayısında daha belirgin artış değerleri elde edilmektedir. Aynı 
zamanda, % 0.02’ lik GO konsantrasyonunda Nu ve h değerleri daha fazla artarken, taban akışkanına 
göre artış oranı bakımından % 0.01’ lik konsantrasyondaki değerler % 0.02’ lik konsantrasyona göre 
daha fazla olmaktadır. Bu nedenle, nanoakışkanın verimli bir şekilde kullanılabilmesi için en uygun 
konsantrasyon oranının belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, çalışmada kullanılan % 0.02’ lik GO 
konsantrasyonundan daha yüksek konsantrasyonlarda nanoakışkanın kullanılması durumunda ısı 
taşınım katsayısı ve Nusselt sayısındaki artış oranı miktarının daha da azalacağı düşünülmektedir. 
 
Yük kaybı (basınç düşüşü) ve sürtünme faktörü değişimi incelendiğinde, en yüksek artışlar % 0.02 GO 
konsantrasyonu ve 1.5 l/dak. debide elde edilmekte olup bu değerler sırasıyla % 8.37 ve % 7.95’ dir. 
Fakat, nanoakışkanın verimliliği açısından baktığımızda elde edilen ısıl iletkenlik artışı etkisi, 
viskozitenin artışı etkisinin üstesinden gelmekte ve böylece nanoakışkan kullanımını destekleyici etki 
sergilemektedir. 
 
Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre kullanılan 20 mm iç çaplı bakır boruda grafen oksit-su 
nanoakışkanının 1.2 l/dak. (Re=1626) ve 1.5 l/dak. (Re=2023)’ lık debilerde özellikle % 0.02 GO 
konsantrasyonu ve 2536.62 W/m

2 
ısı akısında ısı transferini artırıcı potansiyeli ile ilgili sanayi 

dallarında kullanımı için geleneksel çalışma akışkanlarına bir alternatif olacağı söylenebilir.  
 
Gelecek çalışmalarda, nanoakışkanda yüksek konsantrasyonlarda grafen oksit nanoparçacıklarının 
kullanımı için araştırmalar yapılabilir. Bu konuyla ilgili olarak, nanoakışkanın yalnızca araştırma alanı 
olarak kalmayıp, ısı transferi akışkanı olarak da uygulamada (elektronik soğutma sistemleri, ısı 
değiştirici akışkanları, güneş kollektörleri ve nükleer reaktörler vb.) kullanımının yaygınlaşması için 
öncelikle uzun süreli kararlılığının artırılması gerekmektedir. Bu nedenle de nanoparçacıkların sentezi 
ve nanoakışkanın hazırlanması aşamasında kullanılan kimyasal maddelerin kararlılığı artırırken 
termofiziksel özelliklerine zarar vermemesine dikkat edilmelidir.  
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Semboller  
 
A      Alan (m

2
) 

cp     Özgül ısı (J/kg K) 
D     Borunun çapı (m) 
f    Sürtünme faktörü 
h   Isı taşınım katsayısı (W/m

2
K) 

I      Akım (Amper) 
P     Borunun çevre uzunluğu (m) 
Pr     Prandtl sayısı (µcp/k) 

Re   Reynolds sayısı (4
.

m /πDµ) 
Q      Isı (W) 
k  Isıl iletkenlik [W/mK] 
L Boru uzunluğu (m) 

m&   Kütlesel debi (kg/s) 
Nu     Nusselt sayısı (hD/k) 

q    Isı akısı (W/m
2
) 

T    Sıcaklık (
o
C) 

V    Voltaj (Volt) 
u   Hız (m/s) 
x   Borunun girişinden olan noktasal uzaklık (m) 
ΔP Basınç farkı (Pa) 
Φ Konsantrasyon (%) 
µ        Viskozite (kg/m

2
s) 

 
Alt Simgeler 
 
bf  Taban akışkanı 
c  Kesit 
i  Giriş 
ic İç çap 
o  Çıkış 
oc Dış çap 
m  Ortalama 
nf  Nanoakışkan  
p Parçacık 
s   Boru yüzeyi 
 
 
 
 
 
TEŞEKKÜR 
 

Bu çalışma Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (CÜBAP) birimi tarafından M-505 
proje numarası ile desteklenmiştir. 
 
Ayrıca, nanoparçacık sentezi ve nanoakışkanın hazırlanması aşamasında desteğini esirgemeyen 
Cumhuriyet Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma Merkezinin araştırma ekibindeki lisansüstü 
eğitimlerini gören değerli çalışma arkadaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz.  
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TERMODİNAMİK VE TÜRKİYE BÖLGESEL YAŞAM SÜRESİ 
TAHMİNİ 

 
 

Lütfullah KUDDUSİ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, termodinamik yasaları kullanılarak Türkiye’nin yedi bölgesinde yaşayan insanların 
yaşam süresi (ömrü) tahmin edilmiştir. Ömür tahmini Türkiye’nin değişik bölgelerinde yaşayan 
insanların gıda alışkanlıklarına dayanmaktadır. Değişik bölgelerin gıda alışkanlıkları için Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır. Sonuçta, İç Anadolu’da yaşayan insanların yaşam 
süresi en uzun, Doğu Anadolu’da yaşayan insanların yaşam süresi en kısa olarak tahmin edilmiştir. 
Genel olarak, Türkiye’nin yedi bölgesinde yaşayan insanların yaşam süresi uzunluğu bakımından 
aşağıdaki eşitsizlik elde edilmiştir. 
Doğu Anadolu  Güneydoğu Anadolu  Karadeniz  Akdeniz  Marmara  Ege  İç Anadolu 
Ülkemizin değişik bölgelerinde mevcut gıda alışkanlıklarında uygun değişiklik yapılarak yaşam 
süresinin uzatılabilmesi tespit edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Termodinamik, Birinci yasa, İkinci yasa, Entropi üretimi, Gıda, Yaşam süresi, 
Ömür.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The life span of Turkish people living in the seven regions of Turkey is estimated by applying the 
thermodynamic laws. The life span estimation is based on the food habits of people living in the 
different regions of Turkey. The data related with food habits of people is provided by Turkish 
Statistical Institute (TÜİK). The findings are that the life spans of people living in Central Anatolia and 
Eastern Anatolia regions are the longest and shortest, respectively. Generally, the following inequality 
regarding the life span of people living in the seven regions of Turkey is found: 
Eastern Anatolia < Southeast Anatolia < Black Sea < Mediterranean < Marmara < Aegean < Central 
Anatolia. 
As a result of this study, long life span may be achieved if food habits of people is changed suitably. 
 
Key Words: Thermodynamics, First law, Second law, Entropy generation, Food, Life span. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
İnsanoğlunun kaç yıl yaşayacağı (ömrü) her zaman merak konusu olmuştur. Dolayısıyla, geçmiş 
zamandan günümüze çeşitli metotlar kullanılarak insanoğlunun ömrü tahmin edilmiştir. Entropi üretimi 
bunlardan biridir. Canlılar hayatlarını sürdürebilmeleri için enerjiye gereksinimleri var. İhtiyaç duyulan 
enerji termodinamik terminolojisinde “ısı” ve “iş” şeklindedir. İnsanoğlunda bu ihtiyacın kaynağı, yani 
ısı ve iş, tükettiği gıdalardır.  
 

Thermodynamics and Turkey Regional Life Span Estimation 
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Tüm tüketilen gıdalar üç bileşenden oluşmuştur; karbonhidrat, yağ ve protein. Canlıların aldığı havada 
oksijen mevcuttur. Oksijen, vücuda giren karbonhidrat, yağ ve proteinin yanması için gerekli bir 
bileşendir. Bu bileşenlerin yanmaları sonucu vücutta gerekli olan ısı ve iş elde edilir. İnsan vücudunda 
iş enerjisi ATP molekülleri şeklinde depolanır. Termodinamik biliminde ısı makinası ısıyı işe 
dönüştüren makina olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlamadan yola çıkarak insan vücudunu bir ısı 
makinası olarak görmek mümkündür çünkü gıdaların yanmaları sonucu insan vücudunda üretilen ısı 
enerjisinin bir kısmı iş enerjisine dönüştürülür. Bir ısı makinasının verimi ısının işe dönüştürülen 
yüzdesi olarak tanımlanmıştır. İnsan vücudunun bu tanımlamaya göre verimi 25-30% [1] olarak 
belirlenmiştir. İnsan vücudu termodinamik tanımlamaya uygun bir “sistem” olarak seçilebilir. Bir sistem 
çevresiyle ısı veya iş veya hem ısı hem de iş alışverişinde bulunabilir. İş alışverişi sistemin 
entropisinde bir değişiklik meydana getirmez ancak ısı alışverişi sistemin entropisini değiştirir. Yani, 
insan vücuduna veya vücudundan olan ısı geçişi “entropi üretimi” ile beraberdir. İnsanoğlu yaşadıkça 
gıda tükettiği için vücudunda ısı geçişi ve onun sonucu entropi üretimi söz konusu olacaktır. İnsanoğlu 
ancak yaşamadığı takdirde entropi üretimi durur. Bu gerçekten yola çıkarak bir insanın tükettiği gıdalar 
sonucu birim zamanda ürettiği entropi hesaplanabilir. Çok büyük bir insan kitlesinin ömür boyu 
ürettikleri entropi kullanılarak bir insanın birim kütlesi başına ömür boyu ürettiği entropinin ortalaması 
hesaplanabilmiştir. Birim kütle başına ortalama ömür boyu entropi üretimi değeri sabit kabul edilmiştir. 
Bu durumda, bir insanın yaşam süresi, birim kütle başına ortalama ömür boyu entropi üretimi 
değerinin birim kütle başına birim zamanda entropi üretiminin bölünmesinden elde edilir. Bu 
çalışmada, insanoğlunun yaşam süresi bu yolla hesaplanmıştır.  
 
Hesaplamalara geçmeden önce yaşam süresi hesabında entropi üretimi metodunu kullanan 
araştırmacıların çalışmaları irdelenecektir.  
 
Silva ve Annamalai [2, 3] termodinamiğin birinci ve ikinci yasalarını insan vücuduna uygulayarak birim 
kütle başına ortalama ömür boyu entropi üretimi değerinin 11404 kJ/kg.K olduğunu hesaplamışlar. Bu 
değer ve ABD ahalisinin tükettiği gıda verileri kullanılarak erkek ve bayanların yaşam süreleri sırasıyla 
73.78 ve 81.61 yıl olarak bulunmuştur. Bu çalışmada, değişik gıda diyetlerinin yaşam süresi üzerinde 
eksi araştırılmıştır.  
 
Gıdaların oksijen ile birim zamandaki reaksiyon hızına Bazal Metabolizma Hızı (BMR) denir. Bazal 
metabolizma hızı değişik durumlarda, örnek olarak dinlenme, egzersiz, gençlik, yaşlılık, hastalık 
ve sağlıkta farklı değerlerde olur. Sayılan durumlardan bir insan en uzun “dinlenme” 
durumunda yaşar. Bu bakımdan çalışmaların çoğunda dinlenme durumu esas alınmış ve o 
durum için hesaplama yapılmıştır. Hershey ve Wang [4] çalışmalarında bir insanın ömür boyu 
dinlenme durumunda olduğunu varsayarak ve bu durumdaki bazal metabolizma hızını 
kullanarak erkek ve bayanların birim kilogram başına ömür boyu entropi üretimlerini sırasıyla 
10025 kJ/kg.K ve 10678 kJ/kg.K bulmuşlar.  
 
Hershey [5] insan yaşlandıkça bazal metabolizma hızının düştüğünü ifade etmiştir. Bazal 
metabolizma hızı ve yaşam süresi boyunca tüketilen hava değerlerini kullanarak ömür boyu 
entropi üretimi hesaplanabilir. Bu yolla hesaplanan erkek ve bayanların bir kilogram kütlesi 
başına ömür boyu entropi üretimi sırasıyla yaklaşık 10027kJ/kg.K ve 10680 kJ/kg.K ve dolayısıyla, 
erkek ve bayanların yaşam süreleri sırasıyla 84 ve 96 yıl bulunmuştur. 
 
Annamalai ve Puri [6] termodinamiğin birinci ve ikinci yasalarını insan vücuduna uygulayarak birim 
kütle için ortalama ömür boyu entropi üretimini 10000 kJ/kg.K bulmuşlardır. Bu değeri kullanarak insan 
ömrünü 77 yıl olarak hesaplamışlardır.    
 
Lütfullah Kuddusi [7, 8] yaptığı çalışmalarında entropi üretimi yoluyla Türk insanının yaşam süresini 
tahmin etmiş, gıda alışkanlığında uygun değişiklik yapılarak ömrün uzatılabileceğini göstermiştir. Bu 
bildiri yapılan çalışmaların bir özeti mahiyetindedir.      
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2. TANITIM 
 
Bütün tüketilen gıdalar karbonhidratlardan, yağlardan ve proteinlerden oluşmaktadır. Gıdaların içerdiği 
karbonhidrat, yağ ve protein miktarları farklıdır olmakla beraber bunlar esas itibariyle sırasıyla glikoz, 
palmitik asit ve 20 amino asit grubundan meydana gelmektedir. Amino asit grubunun kimyasal formülü 
Nelson ve Cox [9] tarafından C4.57H9.03N1.27O2.25S0.046 şeklinde verilmiştir. Bu üç kimyasal vücutta 
oksijen ile tepkimeye girerek insan için gerekli olan ısı ve iş enerjisini üretir.  
 
 
 
 
3. TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASININ İNSAN VÜCUDUNA UYGULAMASI 
 
İnsan vücudunda tepkime için gereken oksijen etrafımızdaki havadan temin edilmektedir. Bir tepkime 
için gereken en az havaya (oksijene) stokiyometrik hava (oksijen), stokiyometrik miktardan fazlasına 
“fazla hava” denir. Sağlıklı bir insanda tepkimeler 400% fazla hava ile meydana gelir [6]. Bu üç tur 
kimyasalın 400% fazla hava ile “tam yama”ları aşağıdaki gibidir.  
 
C6H12O6 + 5×6 (O2 + 3.76 N2) → 6 CO2 + 6 H2O + 24 O2 + 112.8 N2    (1) 
 
C15H31COOH + 5×23 (O2 + 3.76 N2) → 16 CO2 + 16 H2O + 92 O2 + 432.4 N2   (2) 
 
C4.57H9.03N1.27O2.25S0.046 + 5×6.8735 (O2 + 3.76 N2) → 4.57 CO2 + 4.515 H2O + 28.665 O2 + 
129.8568 N2 +0.023S2          
 (3) 
 
Termodinamiğin birinci yasası bu tepkimelere uygulanırsa, 
 

           (4) 
 
Elde edilir. Burada,  ve  sırasıyla sistemin çevresiyle olan ısı ve iş alışverişi,  ve  ise sırasıyla 
tepkimeden çıkanların ve tepkimeye girenlerin toplam entalpisidir. İnsan vücudunda meydana gelen 
tepkimelerin “sabit hacim”de olduğunu düşünerek iş alış verişi söz konusu değil ve tepkimelerle ilgili 
termodinamiğin birinci yasası aşağıdaki hali alır. 
 

           (5) 
 
Veya daha detaylı olarak 
 

.       (6) 
 
Burada  ve  sırasıyla tepkimeden çıkanlar ve tepkimeye girenlerin mol sayısı ,  ve  sırasıyla 
oluşum entalpisi, tepkime sıcaklığında entalpi ve standart şartlarda entalpi değerleridir. Gıdaların 
standart sıcaklıkta, 25 , tüketildiği ve vücut sıcaklığı olan 37 ’a yükseldiği varsayılmıştır. Bu 
sıcaklıklarda tepkimeden çıkanlar ve tepkimeye girenlerin entalpileri Tablo 1’de verilmiştir. Bu tabloda 
glikoz, palmitik asit ve 20 amino asit ortalaması entalpileri Nelson ve Cox [9] çalışmasından alınmıştır. 
Tablo 1. Tepkimeden çıkanlar ve tepkimeye girenlerin entalpileri 

 
Madde 

o
fh  

kJ/kmol 
)25(298 CKh  

kJ/kmol 
)37(310 CKh  

kJ/kmol 
C6H12O6 -1260×103 ― ― 
C15H31COOH -835×103 ― ― 
C4.57H9.03N1.27O2.25S0.046 -385×103 ― ― 
O2 0 8682 9030 
N2 0 8669 9014 
H2O (gaz) -241820 9904 10302 
CO2 -393520 9364 9807 
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Tablo 1 verileri ışığında denklem (6) kullanılarak 400% fazla hava ile sabit hacimde meydana gelen 
tepkimelerin ortaya çıkardığı ısı hesaplanabilir.  

            (7)       

            (8) 
 

 kJ/(kmol Glikoz)         (9)                                                           
 
Ve benzer şekilde, 
 

kJ/(kmol Palmitik Asit)        (10)                                                           
kJ/(kmol 20 amino asit grubunun ortalaması)    (11)                                                           

 
Yukarıda hesaplanan ısılar insan vücudunda değil, yanma odasında ortaya çıkar. İnsan vücudu ısının 
yanı sıra “iş” enerjisi ihtiyacını temin eden ATP molekülleri de üretir. Bu durumda, insan vücudundaki 
tepkimeler aşağıdaki gibi meydana gelir. 
  
C6H12O6 + 5×6 (O2 + 3.76 N2) → 6 CO2 + 6 H2O + 24 O2 + 112.8 N2 + 32 ATP + Isı  (12)                                                           
 
C15H31COOH + 5×23 (O2 + 3.76 N2) → 16 CO2 + 16 H2O + 92 O2 + 432.4 N2 + 106 ATP + Isı (13)                                                           
 
C4.57H9.03N1.27O2.25S0.046 + 5×6.8735 (O2 + 3.76 N2) → 4.57 CO2 + 4.515 H2O + 28.665 O2 + 
129.8568 N2 +0.023S2 + 8 ATP + Isı        
 (14)                                                           
 
İnsan vücudu iş enerjisini ısı enerjisinden üretir. Termodinamik anlamada, ısıdan iş üreten makinaya 
“ısı makinası” adı verilir. Bu tanıma uygun olarak insan vücudu bir “ısı makinası”dır ve onun metabolik 
verimi bir ısı makinasının aynısıdır. 
 
İnsan vücudunun metabolik verimi    (15)                                                           
 
Silva ve Annamalai [3] ve Silva [10] çalışmalarında glikoz, palmitic asit ve 20 amino asit grubunun 
ortalamasının metabolik verimini aşağıdaki gibi vermişlerdir.  
 
İnsan vücudunda glikozun metabolik verimi      (16) 

İnsan vücudunda palmitik asidin metabolik verimi     (17) 

İnsan vücudunda 20 amino asit grubunun ortalamasının metabolik verimini    (18) 
 
İş alış verişi entropi üretimine sebep olmaz, ancak ısı alış verişi entropi üretimine sebep olur. Bu 
durumda,  insan vücudundan çevreye olan ısı geçişi entropi üretimine sebep olacak. İnsan vücudunda 
glikoz, palmitik asit ve 20 amino asit grubunun ortalamasının tepkimesi sonucu ortaya çıkan ısının 
entropi üretimine sebep olan kısmı şöyle hesaplanır. 
 

        (19) 
 
Yani, 

 kJ/(kmol Glikoz) (20) 

  kJ/(kmol palmitik asit) (21) 

  
kJ/(kmol 20 amino asit grubunun ortalaması) (22) 
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4. TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASININ İNSAN VÜCUDUNA UYGULAMASI 
 
 
 
 
 

 
                                                           
 
 
 

Şekil 1. Glikozun insan vücudunda metabolizması 
 
Şekil 1’de glikozun insan vücudunda tepkimesi örnek olarak verilmiş ve entropi üretimi hesabında 
kullanılan insan vücudu (cildi) ve çevre sıcaklıkları gösterilmiştir. Sistemin (insan vücudunun) her 
hangi bir hal değişiminde entropi üretimi sistemin ve çevrenin entropi değişimlerinin toplamına eşittir. 
 

          (23) 
 
Burada, ,  ve  sırasıyla entropi üretimi, sistemin entropi değişimi ve çevrenin entropi 
değişimidir. Sistemin ve çevrenin entropi değişimi aşağıdaki gibi hesaplanır. 

           (24) 

          (25) 

 ve  tepkimeden çıkanların ve tepkimeye girenlerin toplam entropisini göstermektedir. Bu eşitlikler 
vasıtasıyla insan vücudunda tepkimeden dolayı entropi üretimi aşağıdaki gibi hesaplanır. 

       (26) 

 ve   sırasıyla mol sayısı ve   bileşeninin birim molü için entropisidir. Bir mükemmel gaz karışımında 
 bileşeninin entropisi  

        (27) 

şeklinde hesaplanır. Karakterlerin tanımı şöyledir;  karışımdaki  bileşeninin toplam entropisi,  
karışım sıcaklığı,  karışımdaki  bileşeninin kısmi basıncı,  çevre basıncı,  karışım basıncı,  
karışımdaki  bileşeninin çevre basıncında ve  sıcaklığında mutlak entropisi ,  
üniversal gaz sabiti,  karışımdaki  bileşeninin mol oranı. İnsan vücudunda  ve  
kJ/(kmol.K) olarak varsayılmıştır. 
 
Tablo 2’de verilen değerleri ve verilen denklemleri kullanarak insan vücudunda glikoz tepkimesi 
sonucu entropi üretimi hesaplanır. 
 

   

                                                                                                                    kJ/(K.kmol Glikoz)  (28) 
 
Glikozun mol kütlesi hesaplanır. 
 

 kg/kmol Glikoz     (29) 
 
Glikozun mol kütlesi birim kütle başına entropi üretiminin hesabında kullanılır. 
 

 kJ/(K.kg Glikoz)        (30) 
 

 
Ürünler 
 
310 K 

        C6H12O6 

    298 K     
  

400% Fazla hava  
 

        298 K 

İnsan vücudu 
(Yanma odası) 

Tçev = 310 K Q  
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Tablo 2. Glikoz ile ilgili değerler 
 

Palmitik asit ve 20 amino asit grubunun ortalaması ilgili entropi ve diğer veriler sırasıyla Tablo 3 ve 4’te 
verilmiştir. Glikoz ve palmitik asittin Tablo 2 ve 3’teki entropi değerleri Ref. [9, 10]’dan, 20 amino asit 
grubunun ortalaması entropisi ilgili web sitelerinden alınmıştır.  
 
Glikoza benzer olarak palmitik asit ve 20 amino asit grubunun ortalaması ilgili entropi üretimi 
hesaplanmıştır. 

  kJ/(K.kmol Palmitik asit)  (31) 

  
               kJ/(K.kmol 20 amino asit grubunun ortalaması)  (32) 

Palmitik asit ve 20 amino asit grubunun ortalamasının mol kütlesi hesaplanır. 

 kg/(kmol Palmitik asit) (33) 

  

                                                                         kg/(kmol 20 amino asit grubunun ortalamasının)  (34) 

Yukarıdaki mol kütleleri Palmitik asit ve 20 amino asit grubunun ortalamasının birim kütle başına 
entropi üretiminin hesabında kullanılır. 
 

 kJ/ (K.kg Palmitik asit)      (35) 

 kJ/ (K.kg 20 amino asit grubunun ortalaması (36) 
Bu vesile ile bir kilogram glikoz, palmitik asit ve 20 amino asit grubunun ortalaması insan vücudunda 
sebep olduğu entropi üretimi hesaplanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         in               niy          ( )atm1T,si
   )( n PylnR iu        is                          ii sn   

                                                             (298K)                                   
C6H12O6 1 1     212 ---       212            212 

O2 5 6 0.21 205.04 -12.98 218.02 6540.6 

N2 5 6 3.76 0.79 191.61 -1.96 193.57 21834.7 

Sr = 28587.3 
                                                             (310 K)                     

CO2 6 0.0403 213.7 -26.70 240.4 1442.4 

H2O 6 0.0403 188.8 -26.70 215.5          1293 

O2 24 0.1613      205 -15.17 220.17 5284.1 

N2 112.8 0.7581 191.54 -2.30 193.84 21865.2 

                      148.8          1                                                                                         Sp =29884.7  
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Tablo 3. Palmitik asit ile ilgili değerler 
 

Tablo 4. 20 amino asit grubunun ortalaması ile ilgili değerler 
 

 
 
 
 
5. TÜRKİYE’NİN YEDİ BÖLGESİNE YAŞAYAN İNSANLARIN GIDA ALIŞKANLIKLARI 
 
Türkiye İstatistik Kurumu [11] Türkiye’nin yedi bölgesinde, Şekil 2, yaşayan insanların gıda 
alışkanlıklarını vermiştir. Türkiye İstatistik Kurumu gıda alışkanlığı verileri Ungan vd [12] bildirilerine 
dayanmaktadır. Bu veriler Tablo 5’te verilmiştir. Ayrıca, besinlerin karbonhidrat, yağ ve protein 
içerikleri Tablo 6’de ve Türklerin tükettiği gıda grubu yüzdeleri Tablo 7’de verilmiştir. Tablo 5, 6 ve 7 
verileri kullanılarak Türklerin bölgesel olarak aldığı karbonhidrat, yağ ve protein miktarı hesaplanabilir. 
Bu değerler kullanılarak bir Türkün ürettiği entropi hesaplanabilir.  

                              in                niy        ( )atm1T,si
   )( n PylnR iu       is                         ii sn   

                                                                  (298K)                                   
C15H31COOH 1 1    452.4 ---     452.4 452.4 

O2 5 23 0.21 205.04 -12.98 218.02 25072.3 

N2 5 23 3.76 0.79 191.61 -1.96 193.57 83699.67 

Sr =109224.37  
                                                              (310 K)                     

CO2 16 0.0288 213.7 -29.49 243.19 3891.04 

H2O 16 0.0288 188.8 -29.49 218.29 3492.64 

O2 92 0.1653     205 -14.97 219.97 20237.24 

N2 432.4 0.7771 191.54 -2.10 193.64 83729.94 

                           556.4            1                                                                             Sp =111350.86  

                                    in                           niy       ( )atm1T,si
   )( n PylnR iu  is                     ii sn   

                                                                                    (298K)                                   
C4.57H9.03N1.27O2.25S0.046 1    1 1.401×119 --- 1.401×119 1×1.401×119 

O2 5 6.8735    0.21 205.04 -12.98 218.02 7492.80 

N2 5 6.8735 3.76    0.79 191.61 -1.96 193.57 25013.46 

Sr  =32672.98  
                                                                                      (310 K)                     

CO2 4.57 0.0273 213.7 -29.94 243.64 1113.43 

H2O 4.515 0.0269 188.8 -30.06 218.86 988.15 

O2 28.665 0.1710 205 -14.68 219.68 6297.13 

N2 129.8568 0.7748 191.54 -2.12 193.66 25148.07 

                                    167.61                     1                                                                     Sr  =33546.78 
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Şekil 2. Türkiye’nin yedi bölgesi 

 
Tablo 5. Türkiye’nin yedi bölgesinde yaşayan insanların gıda alışkanlığı 
 

Gıda Grubu 
(100 g) 

Marmara        
% 

Güneydoğu 
Anadolu  

% 

Akdeniz  
% 

Ege 
 % 

İç 
Anadolu 

% 

Doğu 
Anadolu 

% 

Karadeniz 
% 

Tahıl ve tahıl ürünleri 26 40 29 25 23 34 30 
Et ve et ürünleri 3 3 3 2 2 4 3 
Balık 1 0 0 1 0 0 1 
Süt, süt ürünleri ve yumurta 13 11 13 12 10 12 13 
Katı ve bitkisel (sıvı) yağlar 4 3 3 3 3 4 4 
Meyveler 15 13 17 22 15 13 14 
Sebze 21 22 28 26 21 26 26 
Şeker, şekerleme, tatlılar 4 1 4 4 4 3 5 
Tuz, baharat  1 1 1 1 1 1 1 
Hazır yemek ve diğer gıdalar 1 1 1 1 1 1 1 
İçecekler 11 5 2 3 20 2 2 

 
Tablo 6. Gıda gruplarının protein, yağ ve karbonhidrat içeriği 
 

Gıda Grubu 
(100 g) 

Protein 
(g) 

Yağ 
(g) 

Karbonhidrat 
(g) 

Tahıl ve tahıl ürünleri 9.68 3.47 76.65 
Et ve et ürünleri 21.77 22.67 0.2 
Balık 19.45 10.88 0 
Süt, süt ürünleri ve yumurta 12.82 13.06 3.68 
Katı ve bitkisel (sıvı) yağlar 0.2 93.82 0.23 
Meyveler 0.83 0.33 13.3 
Sebze 6.45 1.06 16.77 
Şeker, şekerleme, tatlılar 4.12 10.42 52.45 
Tuz, baharat  13.52 17.52 55.24 
Hazır yemek ve diğer gıdalar 10.63 24.73 4.75 
İçecekler 0.44 0 14.57 

 
Tablo 7. Türklerin tükettiği gıda grubu yüzdeleri 
 

Gıda Grubu 
(100 g) 

Marmara 
 

 % 

Güneydoğu 
Anadolu 

% 

Akdeniz  
 

% 

Ege 
 

% 

İç 
Anadolu 

 % 

Doğu 
Anadolu 

 % 

Karadeniz 
 

% 
Tahıl ve tahıl ürünleri 26 40 29 25 23 34 30 
Et ve et ürünleri 3 3 3 2 2 4 3 
Balık 1 0 0 1 0 0 1 
Süt, süt ürünleri ve yumurta 13 11 13 12 10 12 13 
Katı ve bitkisel (sıvı) yağlar 4 3 3 3 3 4 4 
Meyveler 15 13 17 22 15 13 14 
Sebze 21 22 28 26 21 26 26 
Şeker, şekerleme, tatlılar 4 1 4 4 4 3 5 
Tuz, baharat  1 1 1 1 1 1 1 
Hazır yemek ve diğer gıdalar 1 1 1 1 1 1 1 
İçecekler 11 5 2 3 20 2 2 

Toplam 100 100 100 100 100 100 100 
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6. İNSAN VÜCUDUNDA KİMYASAL TEPKİMELERDEN DOĞAN ENTROPİ ÜRETİMİ 
 
Bir insanın günlük gıda tüketimi 1.14 kg/gün [13] veya  kg/s ve, kütlesi 65 kg [6] 
varsayılmıştır. Bu değerleri ve Tablo 7 verilerini kullanarak denklemler 30-36 vasıtasıyla Marmara 
bölgesinde yaşayan bir Türkün entropi üretimi hesaplanmıştır. 
 
Protein alımından kaynaklanan entropi üretimi: 
 

    (37) 
 
Yağ alımından kaynaklanan entropi üretimi: 
 

    (38) 
 
Karbonhidrat alımından kaynaklanan entropi üretimi: 
 

    (39) 
 
Toplam entropi üretimi birim zamandaki gıda tüketimi ile çarpılırsa, birim zamanda entropi üretimi 
hesaplanabilir. 
 

    (40) 
 
Bu değer bir insanın varsayılan kütlesine bölünürse, birim zamanda birim kütle için entropi üretimi 
bulunur. 
 

        (41) 
 
Silva ve Annamalai [2, 3] bir insanın birim kütlesi başına ömür boyu ortalama entropi üretimini 11404 
kJ/(K.kg) bulmuşlardır. Bu değer birim zamanda birim kütle için entropi üretimine bölünürse, yaşam 
süresi hesaplanabilir. Marmara bölgesinde yaşayan bir Türk için bu işlem yapılmıştır. 
 

yıl Marmara bölgesi    (42) 
 
Yukarıdaki yaşam süresi tahmini sadece insan vücudunda gıdaların metabolizmasına dayanmaktadır.  
Entropi üretiminde az rolü olan hava ve su alımı gibi faktörler ihmal edilmiştir.  
 
Tablo 5, 6 ve 7 verileri kullanılarak Türkiye’nin diğer bölgelerinde yaşayan insanların birim zamanda 
birim kütlesi için entropi üretimi hesaplanmış ve Tablo 8’de verilmiştir. Bu değerler kullanılarak 
Marmara’ya benzer olarak Türkiye’nin diğer bölgelerinde yaşayan insanların yaşam süreleri 
hesaplanmıştır. 
 
Tablo 8. Türkiye’nin yedi bölgesinde yaşayan insanların birim zamanda birim kütlesi için entropi 
üretimi 
 

 Marmara Güneydoğu 
Anadolu 

Akdeniz Ege İç Anadolu Doğu 
Anadolu 

Karadeniz 

İnsanın bir kg 
kütlesi için toplam 
entropi üretimi 
(  

       

 
 
 
 

 Termodinamik Sempozyumu 

 

http://www.mmo.org.tr/etkinlikler/tesisat/etkinlik_metin.php?etkinlikkod=288&metin_kod=1329%237


  ____________________ 1294 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

yıl Güney Doğu Anadolu bölgesi    (43) 

 yıl  Akdeniz bölgesi      (44) 

 yıl  Ege bölgesi      (45) 

 yıl  Orta Anadolu bölgesi     (46) 

 yıl  Doğu Anadolu bölgesi     (47) 

 yıl  Karadeniz bölgesi     (48) 
 
Sonuç olarak, Türkiye’nin yedi bölgesinde yaşayan insanların yaşam süreleri için aşağıdaki eşitsizlik 
söz konusudur. 
 
Doğu Anadolu < Güneydoğu Anadolu < Karadeniz < Akdeniz < Marmara < Ege < İç Anadolu 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Termodinamiğin ikinci yasasına göre entropi üretimi daha az olan bir hal değişimi daha iyidir. Teorik 
olarak, entropi üretimi sıfır olan bir hal değişimi en iyidir. Bu yasaya uygun olarak, insan vücudundaki 
hal değişimleri ile ilgili entropi üretimi daha az olursa, daha iyi bir insan vücudu demektir. Türkiye’nin 
yedi bölgesinde yaşayan insanların entropi üretimi aşağıdaki eşitsizlikte verilmiştir. 
 
Doğu Anadolu > Güneydoğu Anadolu > Karadeniz > Akdeniz > Marmara > Ege > İç Anadolu 
 
En az entropi üretimi İç Anadolu, en çok entropi üretimi Doğu Anadolu insanlarındadır. 
Termodinamiğin ikinci yasasına göre İç Anadolu insanları Doğu Anadolu insanlarına nazaran daha iyi 
koşullarda yaşıyorlar. Bu durum doğal olarak yaşam sürelerine yansıyarak daha uzun 
yaşamaktadırlar.   
 
Uzun yaşam sürelerini elde etmek için gıda alışkanlığını daha az entropi üretimi yapacak şekilde 
değiştirmek gerekir. Genel olarak, yukarıdaki analize göre daha az entropi üretimini (daha uzun yaşam 
süresini) sağlamak için tüketilen gıdada sırasıyla yağ, protein ve karbonhidratın düşürülmesi yerinde 
olur.  
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ÖZET 
 
Binaya entegre fotovoltaik (BEFV) sistemler, yenilenebilir enerji kaynaklarının en bol, tükenmez ve 
temizi olan güneş enerjisini kullanmak için en iyi yollardan biridir. Bu çalışmanın ana amacı, fotovoltaik 
sistemlerin tasarımı için bütünsel bir metodolojiyi geliştirmektir. Bu bağlamda, BEFV sistemler önce 
gözden geçirilmiş, daha sonra, bu sistemler çeşitli uygulama alanlarına göre sınıflandırılmıştır.  Son 
olarak, geliştirilen metodoloji sunulmuştur.  
 
Burada verilen metodolojinin, bu konuda çalışan tasarımcı, uygulayıcı, mühendis ve mimarlara katkı 
sağlayacağı yazarlar tarafından beklenmektedir.   
 
Anahtar Kelimeler: Binaya Entegre Fotovoltaik Sistemler, BEFV, Fotovoltaik, FV, Yenilenebilir Enerji, 
FV Metodolojisi.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Building Integrated Photovoltaic Systems (BIPVs) seem to be one of the best ways of utilizing solar 
energy, which is the most abundant, inexhaustible and clean of all the renewable energy resources. 
The main objective of the present study is to develop a holistic methodology for the design of 
photovoltaic systems. In this regard, BIPV systems are reviewed first. They are then classified by their 
various application areas. Finally, the methodology developed was presented.  
 
The authors expect that the methodology given here will contribute to designers, practitioners, 
engineers and architects working in this field. 
 
Keywords: Building Integrated Photovoltaic Systems, BIPV, Photovoltaic, PV Renewable Energy, 
Methodology for PVs. 
 
 
 
 
 
 
 

Developing a Holistic Methodology for Designing Photovoltaic (PV) Systems and an Application 
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1. GİRİŞ 
 
Artan CO2 emisyonu dünya için zararlı etkilere neden olmaktadır. CO2 emisyonunun 2030 yılının 
sonuna kadar 10 milyar tona ulaşması beklenmektedir [1]. Bununla baş edebilmenin, sistem enerji 
verimliliğini arttırma, yenilenebilir enerjiyle kullanıcı tarafında enerji tasarrufu sağlamak için çeşitli 
enerji depolama seçenekleri gibi değişik yolları vardır [1,2]. Avrupa Komisyonu, 2020 yılına kadar 
yenilenebilir enerji kaynaklarından toplam enerji bütçesinin % 20'sini elde etmek için bir hedef 
belirlemektedir [3]. Bununla birlikte, dünyanın mevcut güç ihtiyacı yaklaşık olarak 15 TW iken, 
ülkemizin yıllık güç  ihtiyacı 813 GW’ dır [4].  Ülkemizdeki ve dünyadaki bilim adamları yeni enerji 
kaynakları aramaya zorlanmış ve sahip olduğumuz birçok enerji kaynağı ile binalar için güneş enerjisi 
kullanımı çok büyük bir önem kazanmıştır. Bir Binaya Entegre Fotovoltaik (BEFV) sistemi, çatı ve 
cephe gibi bina yapısına fotovoltaik (FV)  modüllerin entegrasyonundan oluşmaktadır. BIFV sistemleri, 
aynı zamanda inşaat malzemeleri ve elektrik jeneratörleri, malzeme ve elektrik maliyetlerinden 
tasarruf, fosil yakıt kullanımını azaltma ve ozon tabakasına zarar veren gaz emisyonunu azaltıcı olarak 
kullanılabilir ve binaya mimari çekicilik katabilir.  
 
Bu çalışmada, güneş enerjisi ile enerji tasarrufu sağlayarak, binanın ayrılmaz bir parçası olarak, BEFV 
sistemlerin tasarımı için, geniş kapsamlı bir metodoloji geliştirilmiştir.  
 
 
 
 
2. DAHA ÖNCE YAPILAN BAZI ÇALIŞMALAR 
 
Daha önce yapılan bazı çalışmalar aşağıda kısaca açıklanırken, Tablo 1’de özetlenmiştir:  Bir 
çalışmada, Kolombiya'da kurulan şebekeye bağlı BEFV sistemi anlatılmıştır. Sistem parametreleri ve 
performans analizi yapılmıştır [5]. FV sistemlerin binaya nasıl entegre edileceğinin ve FV sistemin  
çeşitlerinin neler olduğunun ele alındığı başka bir çalışmada, Çin’de BEFV tasarımları, sistem 
kapasiteleri ve sistem yararları ile sakıncaları anlatılmıştır [6]. Singapur'da bir binanın çatısına kurulan 
142,5 kW gücündeki bir  FV sistem tasarımı incelenmiştir. Sistemin şebekeye bağlı olup olmaması 
durumu belirlenmiştir. Kurulan sistem için ekonomik ve performans analizi yapılmıştır [7].  Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversite binası yüzeyine kurulan 40 kW’lik bir FV sistem ve bu sistemin parametrik ve 
termodinamik analiz çalışmaları, BEFV sistemlerin Türkiye'deki durumu ve gelecekte ne kadar 
kapasiteye ulaşacağı araştırılmıştır [8].  Derby Üniversitesi çatısına kurulan 8,5 kW’lık bir  FV sistem 
ve bu sistemin yararları, ne kadar enerji tasarrufu yapılacağı binaya entegre sistemin tasarım çeşitleri 
ve bu sistemlerin verimleri incelenmiştir [9]. Kanada’daki bu çalışmada BEFV sistem çeşitleri ve sistem 
kurulurken baştan sona yapılacak adımlar anlatılmıştır [10].  
 
Düzce Üniversitesi’ndeki bir çalışmada farklı panel tiplerinin dış mekan performans analizleri 
incelenmiştir [11]. Kore'deki bir binanın yüzeyine kurulan paneller, sistem tasarımı, analitik ve 
termodinamik çalışmaları anlatılmıştır [12]. Yaşar Üniversitesi kampüsünde bulunan bir binanın 
güneydoğu cephesine, 8 Şubat 2016 tarihinde kurulmuş olan bir BEFV sistemi; her biri 155 W p olan 
48 adet monokristalin FV modülden oluşmakta olup, toplam kapasitesi 7,44 kW’tır. Kullanılan 
panellerin boyutları ise, 1650x850 mm olup, iki adet 4 mm kalınlıkta temperlenmiş cam arasında 
lamine edilmiş hücrelerden oluşmakta ve alan olarak % 30 oranında saydamdır. Toplam alanı 57,6 m2 
olup, güneş hücresi alanı ise 42,08 m2’dir [13].  
 
 
 
 
3. BİNAYA ENTEGRE FOTOVOLTAİK (BEFV) SİSTEMLERİN SINIFLANDIRILMASI 
 
Bu çalışmada, son zamanlarda yaygınlaşmaya başlayan ve sayıları ülkemizde göreceli olarak daha az 
olan, BEFV üzerinde durulacaktır. Bu paneller kuruldukları alana göre, Şekil 1’de gösterildiği gibi, üçe 
ayrılabilir:  
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Tablo 1. Daha önce yapılan bazı çalışmaların listesiı [5-13]. 
 

 
Şekil 1: BEFV alana göre sınıflandırılması [14]. 

 
3.1 BEFV Alana Göre Sınıflandırma 
 
3.1.1 Eğimli Çatıda Kullanımı 
 
Eğimli çatı konstrüksiyonları, genelde konut yapıları için özellikle de ekvatora yönelmişse, FV’lerin 
kullanımı için çok uygundur. Eğimli çatılarda FV kullanımı dörde ayrılabilir:  

1. Kiremitle bütünleştirilmiş eğimli çatı örtüsü olarak 
2. Çatı örtüsü ile bütünleştirilmiş olarak 
3. Kiremit ve şıngıl olarak 
4. Cepheye entegre olarak 

No. Araştırmacı Yıl Yeri Kapas. 
(kW) 

Tipi Notlar 

 
 

1 

 
Aristizabel ve 
Gordilla [5] 

 
2008 

 
Kolombiya 

 
669,8  

 
Çatı ve 
Cephe 

Kolombiya'da kurulan şebekeye bağlı binaya 
entegre PV sistemi anlatılmıştır. Sistem 
parametreleri ve performans analizi 
incelenmiştir. 

2 Peng ve 
Diğ.[6]  

 
2011 

 
Çin 

 
4382  

 
Çatı 

BIPV yapıları nasıl tasarlanır anlatılmıştır BIPV 
ve BAPV karşılaştırılması yapılmıştır. 

 
3 

 
Wittkop ve 

Diğ. [7] 

 
 

2012 

 
Singapur 

 
 

142,5  

 
 

Çatı 

Singapur'da binanın çatısına kurulan panellerin 
elektrik üretimi ve enerji tasarrufuna katkısı 
hesaplanıp daha sonra performans analizleri 
yapılmıştır. 

 
4 

Eke ve 
Senturk [8] 

 
2013 

Muğla Sıtkı 
Koçman 

Üniversitesi 

 
 

40  

 
 

Cephe 

FV sistemlerin Türkiye'de ki uygulamaları ve 
kurulan sistemler için gerekli performans ve 
termodinamik analiz çalışmaları incelenmiştir. 

 
5 

İkede ve 
Okoroh [9] 

 
 

2015 

 
İngiltere 

 
 

8,5  

 
 

Çatı 

BEFV sistemlerin enerji tasarrufuna katkıları ve 
Derby Üniversitesi’ne kurulan sistem 
anlatılmıştır. 

 
 

6 

 
Delisle ve  

Kummert [10]  

 
 

2016 

The John 
Molson 
Building 

School of 
Business, 
Kanada 

 
 

20  

 
 

Cephe 

BEFV sistem çeşitleri ve sistem kurulurken 
baştan sona yapılacak adımlar anlatılmıştır. 

7 Elibol ve Diğ.  
[11] 

 
2016 

Düzce 
Üniversitesi 

 
7,5  

 
Çatı 

Farklı panel tiplerinin dış mekan performans 
analizleri incelenmiştir. 

 
8 

 
Lee ve Diğ.  

[12] 

 
 

2016 

 
Kore 

 
 

10,6  

 
 

Cephe 

Kore'de binanın yüzeyine kurulan panelleri 
sistem tasarımı ve analitik ve termodinamik 
çalışmaları anlatılmıştır. 

 
9  

 
Hepbasli ve 

Diğ. [13] 

 
2016 

 
Yaşar 

Üniversitesi 

 
7,44 

 
Cephe 

Yaşar Üniversitesi kampüsünde bulunan bir 
binanın güneydoğu cephesine konmuştur.  
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3.1.2 Düz ve Eğrisel Çatıda Kullanımı 
 
Düz ve eğrisel çatılarda FV tesisatı, optimal pozisyonda, destek yapılarla istenilen eğim açısıyla ve 
istenilen yere uygulanabilir. Montaj için farklı sistemleri 3 kategoride toplanabilir:  

1. Çatı strüktürüne mekanik olarak sabitlenmiş 
2. Ağırlığı ile çatı üzerine kurulmuş 
3. Çatı ile bütünleştirilmiş 

FV’lerin kullanımını eğrisel çatılarda da olanaklıdır. Eğrisel çatılarda metal sac veya sentetik esnek 
malzemeye uygulanmış amorf silisyum, ince film, ya da eğrisel düzenlenmiş opak, yarı saydam güneş 
pili modülleri kullanılmaktadır [15]. 
 
3.1.3 Cephede Kullanımı 
 
Cepheler binaların en büyük dış yüzeyini oluşturur. Binaya dıştan bakıldığında ilk etkiyi veren 
cephedir. Mimarlar isteklerini ve kullanıcıların beklentilerini cephenin form ve renk alternatifleri ile dışa 
vururlar. PV’ler yapı cepheleri için estetik kaygıların yaşandığı bölümdür. PV’leri bina cephelerinde 
kullanmak bu teknoloji ve yapım endüstrisini çatıdan çok daha ifadeli bir şekilde gösterir [16]. 
Cephede PV entegrasyonunu 4’e ayırmak mümkündür; 
 

1. Giydirme cephelerde 
2. Atriyumlarda 
3. Çift cidarlı cephelerde 
4. Tek cidarlı cephelerde 

 
3.2. BEFV Sistemleri Teknolojiye Göre Sınıflandırılma 
 
FV paneller üretildikleri teknolojiye göre üçe ayrılabilir: 
 
3.2.1 Monokristal Paneller 
 
Kalite ve verimlilik açısından monokristal güneş pilleri yüksek verimli monokristal hücrelerden 
oluşmuşlardır. Bu panellerin verimi yaklaşık %15 civarındadır ayrıca aynı gücü üreten polikristal 
panellere göre %1-2 daha küçük alana sahiptir. Buna karşın üretiminde kullanılan teknoloji sebebiyle 
üretim süreci uzun sürmektedir. 
 
3.2.2 Polikristal Paneller 
 
Kalite ve verimlilik açısından polikristalin güneş pilleri monokristal olanlardan biraz daha düşük verimli 
hücreler ile üretilir. Bu güneş pillerinin verimlilik oranları yaklaşık %12 civarındadır. Ayrıca kullanımı 
oldukça yaygındır. Bunun en büyük nedeni ise daha kolay ulaşılabilir ve buna bağlı olarak daha uygun 
fiyatla bulunabilmesidir. 
 
3.2.3 İnce Film Paneller 
 
Işık yutma oranı yüksek olan bu hücreler, düşük verimlilikleri nedeni ile pazar payının küçük bir 
bölümünü oluştururlar. İnce film FV malzeme genellikle çok kristalli malzemelerdir. Bu panellerin 
verimlilikleri % 7 ile % 14 arasında değişmektedir [17]. 
 
 
 
 
4. SİSTEMİN AÇIKLAMASI 
 
Örnek hesaplama olarak (senaryo; ancak bina mevcut), Yaşar Üniversitesi Y binasına kurulacak  22 
metre genişlik 1,7 metre uzunluğa sahip toplamda 37,2 m2 alanı olan BEFV sistemi için Şekil 2’de 
gösterilmiştir. Burada, 63 adet seri bağlı FV hücreden oluşan % 14,85 verim ve 241 W p güce sahip, 
1641 mm uzunluğa, 989 mm genişliğe, 51,9 mm derinliğe ve 23,5 kg ağırlığa sahip Onyx Solar’dan 
04TA-16410989 modeli seçildi. Alana 63 adet panel yerleştirildi. 
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İlk olarak güneş ışığı gün ışığının etkin saatlerinde güneş panellerine düşer. Güneş paneli güneş 
enerjisini bir eviriciye göndererek doğru akım (DC) elektriğine çevirir. Evirici doğru akımı alternatif akım 
(AC) elektriğine çevirir. Buna gücün "şartlandırılması" denir. Güneş enerjisi sistemi pik güneş 
saatlerinde ihtiyaç duyulduğundan daha fazla elektrik ürettiğinde fazla elektrik otomatik olarak şebeke 
şirketine gönderilir ve elektrik sayacı geriye doğru çalışır. Ayrıca, güneş enerjisi sistemleri, elektronik 
ekipmana zarar verebilecek güç dalgalanmalarını önleyen çok yüksek kaliteli elektrik üretmektedir. 
 

 
Şekil 2: Yaşar Üniversitesi Y-binası 3B çizimi. 

 
 
 
 
5. TASARIM METODOLOJİSİ  

 
Bu çalışmada, BEFV sistem algoritması baştan sona bütünleşik bir şekilde ele alınarak geliştirilmiştir. 
Elektrik üretimi lisanlı ve lisanssız olmak üzere 2 çeşittir. Lisanslı projeler için gerekli saha testleri ve 
ölçümleri belirli bir süre boyunca yapılır. En az bir yıllık ölçüm verileri, meteoroloji genel müdürlüğüne 
veya akredite edilmiş kuruluşa gönderilir. Bir yılın sonunda "Ölçüm Sonuç Raporu" nun meteoroloji 
müdürlüğü veya akredite edilmiş organizasyon tarafından onaylanması gerekir. Elektrik Piyasası 
Lisans Yönetmeliği ve EPDK Kurul Kararları ile ilan edilen başvuru sahibi bilgi ve belgeleri hazırlanır 
ve ön lisans başvuruları EPDK Yönetim Kurulu Kararları ile ilan edilen tarihlerde yapılır. BEFV  
sistemler, şebekeye bağlı olup olmamasına bağlı olarak ikiye bölünmüştür. Eğer sistem şebekeye 
bağlı ise on-grid, eğer bağlı değil ise off-grid adını alır. On-grid sistemler için dikkat edilmesi gereken 
en önemli şey sistemin kapasiteye bağlı olup olmasıdır. Eğer kapasite 50 kW’dan  büyük  ise  lisanslı 
elektrik üretim yönetmeliği kontrol edilir ve proje başvurusu TEDAŞ'a teslim edilir. Kapasite 50 kW'ın 
altındaysa, lisanssız elektrik üretim düzenlemesi kontrol edilir ve proje başvurusu TEDAŞ Bölge 
Koordinatörüne yapılır. Şekil 3’ten görüldüğü gibi, kapasite belirsiz olduğunda binanın uygun alanına 
göre sistem tasarlanır. Projeyi alana göre tasarlamak için, öncelikle mevcut alanların belirlenmesi ve 
uygun panel projesi alanının seçilmesi gereklidir. Ardından toplam kapasite için panel sayısı 
hesaplanır. Eğer tasarlanacak olan güneş enerjisi sistemi çatı veya cephe uygulanacaksa, kapasite 
için yeterli alan olup olmadığını kontrol edilir. Şebekeden bağımsız sistemlerde aşağıdaki prosedürler 
tam olarak uygulanır. Eğer, güneş enerjisi sistemi alana uygulanırsa, aynı prosedürler izlenir. Eğer 
yeterli alan kapasitesi yoksa, kapasite düşürülür ve kapasite ayarlandıktan sonra, seçilen panellerin 
elektriksel verileri bulunur. Seçilen bölgenin güneşlenme verileri ve binanın toplam elektrik ihtiyacının 
analizi yapılır. Daha sonra evirici ve kablo seçimi yapılır ve sistemin toplam verimliliği hesaplanır. Akü 
hesabı yapılır ve üretilecek toplam güç hesaplanır. Elektrik maliyeti analizi yapıldıktan sonra yıllık 
parasal kazanç hesaplanır. Sistem yıllık kârı, yıllık elektrik maliyeti ile bölünür ve sistem verimliliği 
hesaplanır. Projenin bu adımların sonunda verimli olması halinde, projenin uygulanması uygundur 
eğer verimli değilse adımlarda değişiklik yapılarak verimli hale getirilmeye çalışılır. 
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Şekil 3: BEFV sistemi tasarım metodolojisi akış şeması. 
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6. KISA HESAPLAMA BAĞINTILARI 
 
Bu çalışmada, saatlik seçilen alan için güneş radyasyonu verileri kullanılarak [18] seçilen panel için 
enerji dengesi yapılarak termodinamik hesaplamalar elde edilmiştir. Hesaplamaların sonucunda  
panelin tüm aylar için ortalama verimi, panelin tüm kayıpları ve üretilen net enerjiye ulaşılmıştır. 
Birim metrekare başına enerji akımı dengesi, güneşten Ts (̊C) sıcaklığındaki gelen ısı akısı (qs, W/m2), 
yansıtılan ısı akısı (qr, W/m2), taşınan ısı akısı (qk, W/m2), radyasyon ısı akısı (q0, W/m2) ve soğurulan 
ısı akısına (qc, W/m2) bağlıdır. Buna göre üretilen net enerji [17,18]: 
 
E = qs-(qr+qk+q0+qc)               (1) 
                
qr = ρc*qs                (2) 
 
qk = k1*(Tc-T0)                (3)  
 
Tc = T0+k2*Gt                 (4) 
 
q0 = εc*σ*(Tc

4-T0
4)               (5)  

 
Ƞ = ƞr*[(1-β)*(Tc-T0)+(γ*LogGT)]        
      (6)  
 
Burada; T0 çevre sıcaklığı (̊C) [18], G t güneşten gelen aylık ışınım (W/m2) [18], E Üretilen net güç (W) 
[19], k1 taşınım katsayısı= 3 (W/m2*K) [19], εc yutma katsayısı= 0,95 [19], σ=5.6693*10-8 W/(m2K4) 
Boltzmann sabiti [19], ρc güneş hücresinin yansıtma katsayısı= 0,05 [19], Tc panelin hücre sıcaklığı (̊C) 
[20], ƞr FV panelin standart durumdaki verimi [20], β panelin standart durumdaki ürettiği gücün sıcaklık 
katsayısı, k2 Ross sabiti= 0,0538 (K*m2/W) [21,22], γ panelin standart durumdaki ürettiği gücün ışınım 
katsayısı ve 0 olarak varsayımlanmıştır [23]. 
 
Yansıtmadan dolayı oluşan aylara göre kayıp;  qr, Şekil 4’te görüldüğü gibidir. 
 

 
 

Şekil 4: Aylık toplam yansıtma kaybı değerleri.  
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Taşınımdan dolayı oluşan aylık kayıp qk,  Şekil 5’te görüldüğü gibidir. 
 

 
Şekil 5: Aylık toplam taşınım kaybı değerleri.  

 
Radyasyondan dolayı oluşan aylık kayıp; q0, Şekil 6’da görüldüğü gibidir. 
 

 
Şekil 6: Aylık toplam radyason kaybı değerleri. 
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Kayıpların yüzdesel değerleri; yansıtmadan dolayı oluşan kayıp   qr/qs, taşınımdan dolayı olan oluşan 
kayıp qk/qs, radyasyondan dolayı oluşan kayıp; q0/qs şeklinde hesaba katılmıştır. Hesaplanan 
kayıpların açıklaması ve sonuçları aşağıdaki gibidir; 
 
• Tüm hesaplamaların sonucunda lokasyonun saat sabah 09.00-10.00 arasında azimuth açısı -

38,5̊ olduğu durumda panel yüzeyine gelen güneşin ışınımı daha fazla olduğundan yansıtılan 
enerji daha fazladır ve bundan dolayı birçok ayda sabah saat 9.00-10.00 arasında yansıtma kaybı 
daha fazladır. Toplam yansıtma kaybı % 5 olarak hesaplanmıştır.  
 

• Panellerin bulunduğu konumda birçok ayda sabah 10.00-11.00 arasında rüzgardan dolayı hücre 
sıcaklığı ve ortam sıcaklığı arasındaki fark fazla olduğundan taşınım kaybı fazladır. Toplam 
taşınım kaybı %16,14 olarak hesaplanmıştır.  
 

• Radyasyon kara yüzeyde emildiği için çok az miktarda yansıdığından radyasyondan dolayı kayıp 
düşüktür. Toplam radyasyon kaybı % 0,033 olarak hesaplanmıştır. 

 
Yıllık toplam kayıp % 21,17 olarak bulunmuştur.  
 
Sistemin aylık ortalama verim grafiği Şekil 7’de görüldüğü gibidir; 
 

 
Şekil 7: Aylık ortalama verim. 

 
 
Üretilen net enerjiyi aylık ortalama verimle çarptığımızda elde edilen toplam enerji, Şekil 8’de 
görüldüğü gibi, 14122,17 kWh/yıl olarak bulunmuştur. 
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Şekil 8:  Aylık üretilen net enerji değerleri. 

 
DC Yüzde Gerilim Düşümü Formülü:             (7) 

 
                                                                                                                                
DC Mutlak Enerji Kayıp Formülü:                         (8)
       

 
 
AC Yüzde Gerilim Düşümü Formülü:                         (9)
        

 
 
 
 
AC Mutlak Enerji Kayıp Formülü:           (10) 

 
 
Buna göre, P güç (W), L kablonun uzunluğu (m), R' kablonun iç direnci (ohm), U kablonun voltajı (V), p 
kablonun güç kaybı (W) olmak üzere kullanılmıştır. 
 
Yukarıdaki bağıntılar kullanılarak,  Tablo 4’de verilen toplam üretim değerleri ve. Tablo 5’ de verilen 
kablo kayıb hesabı sonuçları elde edilmiştir.  
 

 
Tablo 2.  Toplam üretim değerleri  

Toplam Kablo kayıp % 2,37 
Toplam GES Üretim 14122,7 kWh/yıl 
Ac Şebeke 13787,5 kWh/yıl 
Pvsol 13927,1 kWh/yıl 
Fark % 1,00 
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Tablo 3. Kablo kaybı hesabı sonuçları. 
 

Sn P L R U u % p % Ip Ik Uygunluk
1 5,061 91,98 5,09 638,2093 3,712653 0,6% 0,029441 0,6% 8,45 43,45 Ip < Ik PVF-1 4 mm2
2 5,061 100,21 5,09 638,2093 4,044846 0,6% 0,032076 0,6% 8,45 43,45 Ip < Ik PVF-1 4 mm2
3 5,061 107,71 5,09 638,2093 4,347574 0,7% 0,034476 0,7% 8,45 43,45 Ip < Ik PVF-1 4 mm2

Sn P L R U u % p % Ii Ik Uygunluk
1 15 10 5,09 400 1,90875 0,5% 0,071578 0,5% 21,6763 41,08 Ip < Ik 5x6 mm2 NYY

Sistem Girdisi Gerilim Kaybı Güç Kaybı

Akım Kontrolü
DC Kablo Hesabı

Akım Kontrolü

Sistem Girdisi Gerilim Kaybı Güç Kaybı

AC Kablo Hesabı

 
 
 
 
 
7. MALİYET HESABI 
 
Bu çalışmada ele alınan sistemin yaklaşık maliyeti hesaplanmıştır. Bu bağlamda,  maliyette göz önüne 
alınan elemanlar ve toplam maliyet  değeri Tablo  4’de gösterilmiştir.  
 
Tablo 4.  Maliyet hesabında göz önüne alınan elemanlar. 

 
SN Malzeme Tanım Adet Birim Toplam Maliyet 
1 241 W Güneş Paneli 63 Adet  

 
 
 
 

$ 17.808,462 

2 15 kW İnverter 1 Adet 
3 Konstrüksiyon 132 Metre 
4 DC Kablo 300 Metre 
5 AC Kablo 10 Metre 
 
6 

Ekstra Malzeme (Panel 
Tutturma Aparatı & AC 

Pano vs.) 

1 Takım 

 
Amortisman süreleri, Tablo 5 ve Şekil 9’de gösterilmiştir.  
 
Tablo 5. Amortisman süresi. 

Amortisman Süresi 12.88 yıl 

İlk Yıl Getirisi 1.733 $ 

Toplam Satış Geliri 33.177 $ 

Net Satış Geliri 14.437 $ 
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Şekil 9: Amortisman süreleri. 
 
 
 
8. SONUÇ 
 
Bu çalışmada, FV sistemlerin tasarımı için bütüncül bir metodoloji geliştirilerek, senaryo olarak Yaşar 
Üniversitesi'nde kurulacağı düşünelen, örnek bir BIPV sistemi tasarlanmıştır. Termodinamik 
hesaplamalarda, seçilen yer için saatlik güneş radyasyonu değerlerini kullanarak,  panellerden gelen 
yüzdesel kayıplar hesaplanmış, sistemin yılda ürettiği net enerji miktarı 14122,17 kWh olarak 
hesaplanmıştır ve toplam maliyet 17.808,462 $ olarak hesaplanmıştır. 
 
Toplam elektrik üretimi kablo kayıpları da dâhil edilerek 13787,5 kWh/yıl bulunmuştur. PVSOL 
programında hesaplanan toplam elektrik üretim 13927,1 kWh/yıl olarak çıkmıştır. Aradaki fark % 1'dir. 
 
Projeye başlamadan önce gerekli mevzuatların gözden geçirilmesinin ne kadar önemli olduğunu, 
mimari yapının göz ardı edilmemesi gerektiğini ve kompakt bir sistem yaratmanın önemi 
vurgulanmıştır.  
 
Dünyamızdaki giderek artan enerji ihtiyaçlarımızın karşılanması için yenilenebilir enerji kaynaklarını 
kullanmamız gerektiği herkesin ortak görüşüdür. Asıl amaç, BEFV sistemlerine dikkat çekmek ve 
gelecekteki projelere örnek teşkil etmektir. 
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FAZ DEĞİŞTİREN MALZEMELERLE BÜTÜNLEŞTİRİLEN 
FOTOVOLTAİK TERMAL SİSTEMLERİN (PVT) 

TERMODİNAMİK VE EKONOMİK PERFORMANSININ 
İNCELENMESİ 

 
 

Canan KANDİLLİ 
 
 
 
 
 
ÖZET 

Bu çalışmada, faz değiştiren malzemeli fotovoltaik termal sistem (PVT) tasarlanmış, kurulmuş, sistem 
bileşenleri açıklanmış, sistemin birinci ve ikinci yasayı kapsayan termodinamik modellemesi ortaya 
konmuş olup, Uşak Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde yürütülen 214M615 numaralı 
TÜBİTAK projesi çerçevesinde gerçekleştirilen deneylerle elde edilen veriler ışığında performansı 
değerlendirilmiş, performansına etki eden parametreler araştırılmış, enerji ve ekserji verimleri ortaya 
konmuş, ekonomik analizi gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra, her bir malzeme ile test edilen PVT 
sistem performansı konvansiyonel PVT sistem ile karşılaştırılmıştır. PVT deneylerinde ulaşılabilen en 
yüksek toplam verim, parafinli, stearik asitli ve konvansiyonel PVT sistemler için sırası ile %40; %39; 
%34 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda en yüksek toplam verimin elde edildiği sistemin %40 ile 
parafinli sistem olduğu anlaşılmaktadır. Net Bugünkü Değer (NPV) yöntemine göre gerçekleştirilen 
ekonomik analizde, geri ödeme süreleri, parafinli, stearik asitli ve konvansiyonel PVT sistemler için 
sırası ile 10; 9; 9 yıl olarak ortaya konmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Faz değiştiren malzemeler, PVT, Enerji-ekserji analizi, ekonomik analiz 

 

 

ABSTRACT 

In this project, Photovoltaic Thermal Systems (PVT) integrated with phase change materials were 
designed, the components of the system were explained, the thermodynamical modeling including the 
first and the second laws was presented, the system performance was evaluated by the experiments 
carried out in Usak University, Department of Mechnaical Engineering under the cover the TUBITAK 
Project 214M615, performance parameters were investigated, energy and exergy efficiencies were 
determined and economical analysis was performed. Besides, the performance of the conventional 
PVT system was compared to each PVT system. The maximum total energy efficiency values of the 
PVT system with paraffin, stearic acid and conventional PVT were calculated as 40%;  39%; 34% 
respectively.  It is concluded that the paraffin PVT system has the maximum total energy efficiency. 
The payback period of the PVT system with paraffin, stearic acid and conventional PVT were 
calculated by Net Present Value (NPV) method as 10; 9; 9 years, respectively.  

Key Words: Phase change materials; photovoltaic thermal system (PVT); energy-exergy analysis, 
economical analysis 

 

 

Investigation of Thermodynamic and Economical Performance of Photovoltaic Thermal Systems (PVTs) Integrated with 
Phase Change Materials 
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1.GİRİŞ 

Gün geçtikçe güneş enerjisinden yararlanmanın en uygulanabilir yolu olarak fotovoltaik  (PV) sistemler 
yaygınlaşmakta, daha verimli güneş hücresi malzemelerinin geliştirilmesine çalışılmaktadır. Ancak, PV 
güneş hücrelerinin yapıldığı malzemelerin türüne bağlı olarak spektral cevap aralıkları farklıdır. 200 ile 
2500 nm arasında çok geniş bir dalgaboyuna sahip olan güneş ışınımı spektrumu, her bir tür PV hücre 
tarafından spektral cevap aralıklarına bağlı olarak sınırlı bir şekilde elektrik enerjisine çevrilebilirler. 
Örneğin monokristal bir silisyum güneş hücresi bu geniş spektrumda yalnızca 400-800 nm aralığındaki 
ışınımları elektrik enerjisine dönüştürebilmektedir. Geri kalan ışınım enerjisi ise madde ile 
etkileştiğinde ısı enerjisine dönüşmekte olup bu enerji aşırı ısı yükü şeklinde PV malzemenin hem 
anlık hem de uzun vadede yapısı bozabilmektedir. Bu aşırı ısı, artan sıcaklıkla malzemenin iç direncini 
artırmakta, elektriksel dönüşüm verimini düşürmektedir. İşte 1970 li yıllardan bu yana PV de biriken bu 
ısı yükünü uzaklaştırmak ve bu ısıl enerjiden yararlanmak için fotovoltaik termal sistemler 
geliştirilmiştir. Ancak konvansiyonel PVT sistemler, gün boyunca geniş bir aralıkta değişen 
sıcaklıklarda kararsız bir ısıl enerji vermektedir. PVT lerden elde edilen ısıl enerjinin sabit sıcaklıkta faz 
değiştiren faz değiştiren malzemelerle ya da ısı depolama malzemeleri ile bütünleştirilmesi, böylece 
hem verimlerinin artırılması, hem de sabit sıcaklıkta kararlı bir ısı enerjisi elde edilmesi mümkündür. 
Gizli ısı depolama sistemlerinde kullanılan depolama maddelerine faz değiştiren maddeler (FDM) 
denmektedir. Gizli ısı depolama maddeleri enerjiyi, sabit bir sıcaklıkta faz değiştirerek depolarlar. Sabit 
sıcaklıkta faz değiştiren maddelerin kullanımı ile güneş enerjili sistemlerin daha düzenli bir rejimde 
çalışmaları sağlanabilmektedir. 

Kristal silisyum PV güneş hücreleri için, hücrenin açık devre gerilim değeri sıcaklığa bağlı olduğundan, 
her 1 °C sıcaklık artışı için %0.5 lik bir güç düşüşü kaydedilmektedir [1]. PVT sistemler, PV 
yüzeyindeki bu ısıyı almak için mükemmel bir çözüm getirmektedir. Erime-katılaşma sürecinde, FDM 
ler büyük miktarda gizli ısı transfer edebilmektedirler. Sıcaklık bu süreç boyunca sabit kalmaktadır. Bu 
nedenle FDM ler PVT ler için umut veren malzemelerdir. Son on yıl içinde FDM li PVT ler üzerine 
birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Huang ve ark. (2006, 2011) FDM ile PV de sıcaklık düşüşü üzerinde 
çalışmalar yürütmüşlerdir. PV modülün boyutları, FDM tipi, erime sıcaklığı, FDM kalınlığı gibi 
parametreleri CFD simülasyonlarla modellemiş ve deneysel olarak test etmişlerdir[2,3]. Dış hava 
sıcaklığı, rüzgar hızı ve güneş ışınımı gibi dış faktörler, karmaşık ve sürekli değişen parametreler 
olarak karşımıza çıkmakta ve erime sıcaklığı ve termal kapasite belirlemede optimizasyonu 
zorlaştırmaktadırlar. Kim ve ark. (2014) erime sıcaklığı, FDM kalınlığı ve yıllık elektrik üretimi ile ilgili 
bir simülasyon ortaya koymuşlardır. PV modülün %3 oranında daha fazla güç ürettiğini 
hesaplamışlardır. Optimum erime sıcaklığının 298 K olduğunu belirlemişlerdir [4]. Ho ve ark. (2014) 
PV modülün arkasında mikrokapsüllenmiş FDM denemişlerdir [5]. Hasan ve ark. (2014) parafin, tuz 
hidrat ve yağ asitlerinin PVT lerde FDM olarak termofiziksel olarak değerlendirmişlerdir. Sistematik bir 
FDM seçiminin tüm istenen parametreleri karşılayamadığı için belirlenmesinin zor olduğunu ifade 
etmişlerdir[6]. Ho ve ark. (2012) binalarla bütünleştirme uygulamasında erime sıcaklığı 26 °C olan 
mikrokapsüllenmiş FDM nin, yaz periyodunda 49 °C den 47 °C ye, kış periyodunda ise 35 °C den 30.5 
°C ye az miktarda bir düşüş sağladığını ortaya koymuşlardır [7]. Z. Ma ve ark. (2014) çalışmalarında, 
FDM li bir PVT tavan havalandırma sistemini ele almışlardır. Çalışmalarının sonucunda, önerilen 
sistemin pasif bir bina için iç termal konforu önemli ölçüde iyileştirdiğini belirtmişlerdir [8].  

Fotovoltaik güneş hücrelerinin enerji dönüşüm verimi oldukça düşüktür. Güneş ışınımının yaklaşık 
yarısı ısıya dönüşmekte ve çevreye kaybolmaktadır. PV modüllerde verimi artırmanın yolu 
kojenerasyondur, yani bu atık ısının değerlendirilmesidir. FDM ve diğer alternatif ısı depolama 
malzemeleri sabit, kararlı ve düzenli bir ısı enerjisi sağlama potansiyeli bakımından gelecek vadeden 
sistemlerdir. Bu çalışmada, PVT sistemlerin üzerinde biriken ısı yükünün uzaklaştırılması ve bu ısıl 
enerjiden yararlanılabilmesi için farklı malzemelerin incelenmesi ve bu malzemelerin PVT de 
kullanımının sistemin termodinamik performansına etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. PVT de 
biriken ısı yükünün daha düzenli ve kararlı biçimde ısı enerjisi olarak yararlanılabilmesi için farklı FDM 
lerin kullanımı değerlendirilmiştir. FDM lerde depolanan ısıl enerji, termal akışkan olarak suya 
aktarılmış, böylece kararlı, sürekli ve düzenli bir şekilde tek bir modülden hem ısı hem de elektrik 
enerjisi elde edilebilmiştir. Çalışmada, farklı erime sıcaklığı ve entalpi değerlerine sahip FDM lerin, 
sistemle bütünleştirilerek biriken ısı yükünün düzenli ve kararlı bir şekilde uzaklaştırılması 
sağlanmıştır. Konvansiyonel PVT ve FDM li PVT deneysel olarak test edilerek termodinamik 
performansları karşılaştırılmıştır. Deneysel çalışmalar sonucu elde edilen verilerle, sistemlerin enerji-

 Termodinamik Sempozyumu 

 

http://www.mmo.org.tr/etkinlikler/tesisat/etkinlik_metin.php?etkinlikkod=288&metin_kod=1329%237


  ____________________ 1317 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

ekserji ve ekonomik analizleri gerçekleştirilmiş, optimum yarar için en uygun sistem ve tasarım 
araştırılmıştır. 

 

 

2.KURAMSAL ANALİZ 

Çalışmada, Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi binası terasında kurulan ve test edilen FDM li 
PVT sistemler değerlendirilmiştir.. PVT sistem, farklı FDM ve ısı depolama malzemeleri ile 
bütünleştirilerek üzerinde biriken ısı yükü alınmış ve bu ısı su ısıtma amaçlı olarak kullanılmıştır. 
Sistem performansı farklı malzemeler için test edilmiş ve değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerle, her 
bir durum ve kullanılan malzeme için PVT sistemin termodinamik analizi gerçekleştirilecek, enerji ve 
ekserji analizlerini içeren I ve II. yasa incelemeleri tamamlanmış, ekonomik analizleri gerçekleştirilmiş, 
böylece en verimli sistem araştırılmıştır.  

İster konvansiyonel, ister FDM li olsun PVT sistemlerin termodinamik analizinin gerçekleşmesi, bunun 
yanı sıra ısı transferi mekanizmasının ortaya konması önemlidir. Bu amaçla termodinamik analiz 
sırasında aşağıda listelenen kabuller dikkate alınmıştır: 

1. Sistem sürekli akışlı açık sistem olarak kabul edilmektedir. 
2. Akışkan kanalının iç yüzeyi düzgündür, pürüzsüzdür. 
3. Akışkan kanalının termal direnci ve dış ışınım kayıpları ihmal edilmiştir. 
4. Atmosfer basıncı  Sirkülasyon

Pompası

PV
T S

iste
m

Boyler

Kullanım suyu giriş

Kullanım suyu çıkış

Boşaltma sistemi = 1 atm  olarak kabul edilmektedir. 
5. PVT nin yan ve alt yüzeylerindeki ısıl kayıplar, yalıtım tabakası nedeni ile ihmal 

edilmiştir. 
Çalışma için deney şeması Şekil 2.1 ’de verilmektedir: 

Sirkülasyon
Pompası

PVT Siste
m

Boyler

Kullanım suyu giriş

Kullanım suyu çıkış

Boşaltma sistemi
 

Şekil 2.1 Deney Şeması 

Şekil 2.1 ’de numaralandırılan ölçümler aşağıda listelenmiştir: 

1. Yatay güneş ışınımı, dış sıcaklık, rüzgar hızı ( meteoroloji istasyonundan ) 
2. PV modül üzerine düşen güneş ışınımı. 
3. PVT farklı katmanlarının sıcaklık ölçümleri. 
4. Çalışma akışkanının debisi. 
5. Çalışma akışkanının PVT sisteme giriş sıcaklığı. 
6. Akışkanının PVT sistemden çıkış sıcaklığı. 
7. Elektriksel ölçümler ( akım ve gerilim) 
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PV nin yüzeyine gelen güneş ışınımı  I  ,  özellikle PV üst yüzeyinde ve PV tabakalarında 
kayıplara uğrayacaktır ve güneş ışınımının spectral cevap aralığı uygun dalga boylu ışınımları PV 
tarafından elektrik enerjisine dönüştürülecektir. Enerjinin korunumundan aşağıdaki denklik yazılabilir: 

       (1) 

Burada ;  = Üretilen elektriksel güç ,  = Yüzeydeki ışınım ve taşınım kayıplar,  = PV 

tabakalarındaki iletim kayıpları,  = Absorber 'a gelen güç 

          (2) 

Burada ;  = PV modülün elektriksel dönüşüm verimi,  = Güneş ışınımı 

         (3) 

       (4)  

Burada ; 

 = Taşınım ile oluşan ısı kayıpları,   = Işınım ile oluşan ısı kayıpları,  = Rüzgarla 

taşınım ısı transfer katsayısı,  =  PV modülün yüzey alanı,  = Yüzey sıcaklığı,    = Dış sıcaklık,  = 
Yayma katsayısı 

       (5) 

         (6) 

           (7) 

            (8)  

Burada ;  Isıl verim,  elektriksel verim,  PV modülün yüzey alanı ve   güneş ışınımı olarak 
verilmektedir 

PVT sistemin II. Yasa (ekserji) analizi için aşağıda yöntem önerilmektedir: 

Sürekli açık bir sistemde, sisteme giren ekserji ile çıkan ekserji arasındaki fark yıkılan ekserjiye eşittir: 

         (9) 

Mevcut çalışmada, sisteme giren ekserji ( )  güneş ışınımının sağladığı ekserji ile sisteme giren 
çalışma akışkanının ekserjisinden oluşmaktadır: 
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         (10) 

Sistemden elde edilen ekserji ise PVT sistemden çıkan çalışma akışkanının ekserjisi ile PV den alınan 
elektriksel ekserjiden oluşmaktadır: 

          (11) 

Güneş ışınımından alınan ekserji: 

           (12) 

Maksimum verim oranı  ϕ solar , aşağıdaki gibi hesaplanabilir:  

           (13) 

Burada T 6000 K olarak kabul edilen güneş eş değer sıcaklığı, T0 ise, dış ortam sıcaklığıdır. 

Kütle ile sisteme giren ve çıkan ekserji akışları aşağıdaki gibi verilmektedir: 

           (14) 

           (15) 

Burada  ve  özgül ekserji değerleri aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır: 

)         (16) 

)         (17) 

Elektriksel ekserji akışı, tamamı kullanılabilir enerji olup, üretilen elektriksel güce eşittir: 

          (18) 

İkinci Yasa verimi aşağıdaki gibi bulunur: 

         (19) 

Ekonomik analiz yöntemlerinden net şimdiki değer yöntemi, bir projenin ömrü boyunca tüm yıllık 
sermaye giderleri ve tasarrufların bugünkü değerini hesaplamayı mümkün kılmaktadır. Net şimdiki 
değer (NPV), tüm şimdiki değerlerin toplanmasıyla (giderler, negatif; net tasarruflar pozitif olarak 
gösterilir) elde edilir. Net şimdiki değer pozitif ise proje kabul edilir, aksi takdirde projenin uygulanması 
uygun görülmez. a; Net şimdiki değer faktörü, B; kazanç, C; masraf, p; periyot,  i; iskonto oranı olmak 
üzere Net şimdiki değer aşağıdaki bağıntılarla hesaplanır: 

          (20) 
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           (21) 

 

 

3.BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bu bölümde, projede tasarlanan ve kurulan sistemin performans değerlendirmesine yönelik veriler 
değerlendirilmiştir. Bu bölümde, farklı FDM li ve konvansiyonel PVT farklı meteorolojik koşullarda test 
edilmiş, deneyler gerçekleştirilmiştir. Deneyler Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine 
Mühendisliği Bölümü binası terasında gerçekleştirilmiştir. Bilindiği üzere Uşak, İç Ege Bölgesi’nde yer 
alan (38.41 °N enlem, 29.25 °E boylam) 906 m rakıma sahip, Akdeniz iklimi ile kara iklimi arasında bir 
geçiş bölgesinde bulunan bir ilimizdir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, yıllık 2789 
saat güneşlenmeye ve 1540 kWh/m2yıl yıllık güneşlenme miktarına sahiptir. Deneyler, meteorolojik 
koşulların uygun olduğu günlerde, Nisan-Mayıs ve Haziran 2016 periyodunda gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıca ele alınan sistemlerin Net Bugünkü Değer yöntemine göre ekonomik analizleri gerçekleştirilmiş 
ve değerlendirilmiştir. Ancak burada, her bir malzeme için yapılan birer deney günü sonuçları 
paylaşılmış, “Sonuçlar ve Öneriler” kısmında ise tüm deneylerden elde edilen ortalamalar 
sunulmuştur. 

 

Şekil 3.1 PVT arka yüzeyi ve akışkan boruları 

Şekil 3.1 ’de PVT arka yüzeyi ve akışkan boruları görülmektedir. PV modulün arka yüzeyine, akışkan 
borularına ısının daha iyi transfer edilmesi için ince bir bakır plaka yerleştirilmiştir. Akışkanın içinden 
geçtiği borular ise yine yüksek ısı iletimi nedeni ile bakırdan seçilmiş, bakır levhaya kaynakla 
birleştirilmiştir. Yüzey alanın maksimum olabilmesi için tüm yüzey akışkan boruları ile mümkün 
olduğunca kaplanmaya çalışılmıştır.  Ancak burada önemli olan nokta şudur: PV tabakaları dikkate 
alındığında, üstten aşağıya doğru, Cam-EVA-PV güneş hücresi-EVA-Tedlar tabakaları yer almaktadır. 
Tedların ısıl iletkenliği oldukça düşük, ısıl direnci çok yüksektir. Tedlar tabakası çok ince bir tabaka 
olup, mekanik olarak çıkarmak mümkün değildir. Kimyasal yöntemlerin uygulanması gerekmektedir. 
FDM li bir PVT üretilirken, PV modülün üretimi aşamasında bu Tedlar tabakasının yerleştirilmemesi 
uygun olacak, ısı transferini ciddi oranda iyileştirecektir. 
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Şekil 3.2 PVT deney sistemi ve ölçüm cihazları 

Şekil 3.2 ’de PVT deney sistemi ve ölçüm cihazları sunulmaktadır. PVT sistem su giriş ve çıkışları 
boylere bağlanmıştır. Ölçüm cihazları önceki projeden edinilen data logger cihazına bağlanmıştır. 
Ölçümler saatlik olarak alınmıştır. PVT arka yüzey sıcaklıkları, su giriş-çıkış sıcaklıkları, debi, PVT 
yüzey güneş ışınımı, dış sıcaklık, rüzgar hızı ölçümleri her bir sistem için kaydedilmiştir. 

 

Şekil 3.3 PVT den elde edilen elektriksel ve ısıl güç (1 Haziran-parafin) 

Şekil 3.3 ’de 01 Haziran 2016 tarihli zorlanmış dolaşımla, parafinli PVT panelden 17 L/h debide elde 
edilen verilerden hesaplanan elde edilen yararlı güç (W) ve PV panelden alınan elektriksel güç (W) 
değerleri yer almaktadır. Dış ortam sıcaklığı 21.4  ile 27.3 °C arasında değişirken, panel yüzeyinde 
ölçülen toplam güneş ışınımı 465-734 W/m2 değerleri arasında değişmektedir. Bu koşullar altında, PV 
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panelde elde edilen elektriksel güç 175-212 W, yararlı ısı ise 17-129 W arasında değişiklik 
göstermektedir. 

 

Şekil 3.4 PVT giriş ve çıkış suyu sıcaklıklarının değişimi (1 Haziran-parafin) 

Şekil 3.4’te parafinli PVT giriş ve çıkış suyu sıcaklıklarının değişimi yer almaktadır. 1 Haziran 2016 
günü deneylerinde, dış ortam sıcaklığının maksimum 27.3 °C olduğu koşullarda, panel çıkış suyu 
sıcaklığı 44.5 °C ye ulaşmıştır. 

 

Şekil 3.5 PVT ısıl ve toplam veriminin güneş ışınımına bağlı değişimi (1 Haziran-parafin) 

Şekil 3.5 ‘te görüleceği gibi, yapılan hesaplamalar sonucunda, panel yüzeyine gelen ışınım gün 
boyunca 465-734 W/m2 değerleri arasında değişirken, panelin ısıl verimi, %2-27 arasında değişkenlik 
göstermektedir. Toplam verim ise, ilgili koşullarda, %25-44 arasında değişmekte olup, ortalama toplam 
verim %32 olarak belirlenmiştir. 
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Şekil 3.6 PVT ekserji veriminin güneş ışınımına bağlı değişimi (1 Haziran-parafin) 

Elde edilen sonuçlara göre, panel yüzeyine gelen ışınım gün boyunca 465-734 W/m2 değerleri 
arasında değişirken, ekserji verimi %19-26 arasında değerler almakta olup, ortalaması %22 olarak 
bulunmuştur. 

Parafinle yapılan tekrar deneylerinin ardından asit türüne giren FDM lerden erime sıcaklığı 69 °C olan 
Stearik asit deneylerine geçilmiştir. 

03 Haziran 2016 tarihinde stearik asit ile zorlanmış dolaşımla 16 L/h debide yapılan deneyler 
sonucunda elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmaktadır: 

 

Şekil 3.7 PVT den elde edilen elektriksel ve ısıl güç (3 Haziran-stearik asit) 

Şekil 3.7’de 03 Haziran 2016 tarihli zorlanmış dolaşımla, stearik asitli PVT panelden 16 L/h debide 
elde edilen verilerden hesaplanan elde edilen yararlı güç (W) ve PV panelden alınan elektriksel güç 
(W) değerleri yer almaktadır. Dış ortam sıcaklığı 20.7  ile 26.8 °C arasında değişirken, panel 
yüzeyinde ölçülen toplam güneş ışınımı 378-738 W/m2 değerleri arasında değişmektedir. Bu koşullar 
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altında, PV panelde elde edilen elektriksel güç 130-234 W, yararlı ısı ise 37-211 W arasında değişiklik 
göstermektedir. 

 

Şekil 3.8 PVT giriş ve çıkış suyu sıcaklıklarının değişimi (3 Haziran-stearik asit) 

3 Haziran 2016 günü deneylerinde, dış ortam sıcaklığının maksimum 26.8 °C olduğu koşullarda, panel 
çıkış suyu sıcaklığı 45.5 °C ye ulaşmıştır. 

 

Şekil 3.9 PVT ısıl ve toplam veriminin güneş ışınımına bağlı değişimi (3 Haziran-stearik asit) 

Yapılan hesaplamalar sonucunda, panel yüzeyine gelen ışınım gün boyunca 378-738 W/m2 değerleri 
arasında değişirken, panelin ısıl verimi, %5-44 arasında değişkenlik göstermektedir. Toplam verim ise, 
ilgili koşullarda, %26-58 arasında değişmekte olup, ortalama toplam verim %37 olarak belirlenmiştir. 
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Şekil 3.10 PVT ekserji veriminin güneş ışınımına bağlı değişimi (3 Haziran-stearik asit) 

Elde edilen sonuçlara göre, panel yüzeyine gelen ışınım gün boyunca 378-738 W/m2 değerleri 
arasında değişirken, ekserji verimi %17-28 arasında değerler almakta olup, ortalaması %23 olarak 
bulunmuştur. 

05 Haziran 2016 tarihinde konvansiyonel PVT ile zorlanmış dolaşımla 15 L/h debide yapılan deneyler 
sonucunda elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmaktadır: 

 

Şekil 3.11 Konvansiyonel PVT den elde edilen elektriksel ve ısıl güç (5 Haziran) 

Şekil 3.11’de 05 Haziran 2016 tarihli zorlanmış dolaşımla, konvansiyonel PVT panelden 15 L/h debide 
elde edilen verilerden hesaplanan elde edilen yararlı güç (W) ve PV panelden alınan elektriksel güç 
(W) değerleri yer almaktadır. Dış ortam sıcaklığı 24  ile 27 °C arasında değişirken, panel yüzeyinde 
ölçülen toplam güneş ışınımı 148-796 W/m2 değerleri arasında değişmektedir. Bu koşullar altında, PV 
panelde elde edilen elektriksel güç 48-220 W, yararlı ısı ise 29-127 W arasında değişiklik 
göstermektedir. 
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Şekil 3.12 Konvansiyonel PVT giriş ve çıkış suyu sıcaklıklarının değişimi (5 Haziran) 

5 Haziran 2016 günü deneylerinde, dış ortam sıcaklığının maksimum 27 °C olduğu koşullarda, panel 
çıkış suyu sıcaklığı 42.5 °C ye ulaşmıştır. 

 

Şekil 3.13 Konvansiyonel PVT ısıl ve toplam veriminin güneş ışınımına bağlı değişimi (5 Haziran) 

Yapılan hesaplamalar sonucunda, panel yüzeyine gelen ışınım gün boyunca 148-796 W/m2 değerleri 
arasında değişirken, panelin ısıl verimi, %8-24 arasında değişkenlik göstermektedir. Toplam verim ise, 
ilgili koşullarda, %26-41 arasında değişmekte olup, ortalama toplam verim %31 olarak belirlenmiştir. 
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Şekil 3.14 Konvansiyonel PVT ekserji veriminin güneş ışınımına bağlı değişimi (5 Haziran) 

Elde edilen sonuçlara göre, panel yüzeyine gelen ışınım gün boyunca 148-796 W/m2 değerleri 
arasında değişirken, ekserji verimi %19-27 arasında değerler almakta olup, ortalaması %22 olarak 
bulunmuştur. 

PVT sistem için kullanılan 2 farklı malzeme, parafin ve stearik asit için ayrıca konvansiyonel PVT 
sistem için hesaplamalar yapılmıştır. Bu hesaplamada, deney günlerinden elde edilen ortalama enerji 
verimleri dikkate alınmıştır. Tablo 3.1 de, her bir sistem için ortalama verim, ürettiği enerji ve yıllık 
getirisi listelenmiştir. Bu ortalama enerji verimleri, parafin, stearik asit ve konvansiyonel PVT için sırası 
ile %34, %38, %36 ve %32,5 olarak ortaya konmuştur. Uşak ili için yıllık güneşlenme süresi 2789 saat 
ve güneşlenme miktarı 1540 kWh/m2yıl olarak verilmektedir. Kabul edilen ortalama verimler üzerinden, 
üretilen enerji miktarı ve yıllık getirileri tabloda verilmektedir. Her bir sistemin ortalama maliyeti 
yalnızca sistemde kullanılan ek malzeme maliyeti nedeni ile değişmektedir. Projede, malzemelerin 
sisteme getirdiği ek malzemeler parafin ve stearik asit için sırası ile 300 ve 150 TL olmuştur.  

Tablo 3.1 Her bir PVT sistemin ortalama verim, ürettiği enerji ve yıllık getirisi 
Sistem (PVT) Ortalama Verim 

(%) 
Ürettiği Enerji 
(kWh/yıl) 

Yıllık Getiri (TL) Ortalama 
Maliyet(TL) 

     
Parafinli 34 838 377 3300 
Stearik asitli  36 887 399 3150 
Konvansiyonel 32,5 801 360 3000 
     

Diğer yandan enerji verimleri hesaplanırken, ısıl verim hesaplamasında giriş suyu sıcaklıklarının 
şebeke suyu sıcaklığına eşit alınmamış, sistem sınırları içerisinde ölçülen gerçek değer dikkate 
alınmıştı. Eğer şebeke suyu sıcaklığı giriş suyu sıcaklığına eşit alınsaydı, çok daha büyük ısıl verimler 
elde edilebilecek, üretilen enerji miktarı ve dolayısı ile yıllık verim artacaktı. Bu önemli ayrıntı mutlaka 
dikkate alınmalı, test edilen sistemlerin çok daha yüksek enerji verimine sahip olacağı hatırdan 
çıkarılmamalıdır. Aşağıdaki tablolarda sırası ile bu yıllık getirilerden yola çıkarak NPV yöntemine göre 
ekonomik analizleri verilmektedir: 
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Tablo 3.2 Parafinli PVT NPV ekonomik analizi 

Periyot (Yıl) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Yatırım maliyeti -3300.00                     

Yıllık Getiri   376.99 376.99 376.99 376.99 376.99 376.99 376.99 376.99 376.99 376.99 

gider   -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 

faiz oranı 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

bakım onarım                       

net nakit akış   376.88 376.88 376.88 376.88 376.88 376.88 376.88 376.88 376.88 376.88 

a 0.99 0.99 0.98 0.97 0.96 0.95 0.94 0.93 0.92 0.91 0.91 

NPV   373.15 369.45 365.79 362.17 358.59 355.04 351.52 348.04 344.59 341.18 

    -2926.85 -2557.40 -2191.61 
-
1829.44 

-
1470.85 

-
1115.82 -764.30 -416.26 -71.66 269.52 

Tablo 3.2’de, parafinli PVT NPV ekonomik analizi yer almaktadır. Daha önce de ifade edildiği üzere, 
NPV değerinin pozitif olduğu sürede sistem kendini geri ödemiş sayılmakta, bundan sonraki periyotta 
kara geçmektedir. Buna göre parafinli PVT sistemin geri ödeme süresi 10 yıl olarak hesaplanmaktadır. 

Tablo 3.3 Stearik asitli PVT NPV ekonomik analizi 
periyot (Yıl) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Yatırım 
maliyeti -3150.00                     

Yıllık Getiri   399.00 399.00 399.00 399.00 399.00 399.00 399.00 399.00 399.00 399.00 

gider   -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 

faiz oranı 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

bakım onarım                       

net nakit akış   398.89 398.89 398.89 398.89 398.89 398.89 398.89 398.89 398.89 398.89 

a 0.99 0.99 0.98 0.97 0.96 0.95 0.94 0.93 0.92 0.91 0.91 

NPV   394.94 391.03 387.16 383.32 379.53 375.77 372.05 368.37 364.72 361.11 

    -2755.06 -2364.03 -1976.88 -1593.56 -1214.03 -838.26 -466.21 -97.84 266.87 627.98 

Tablo 3.3’de, stearik asitli PVT NPV ekonomik analizi yer almaktadır. Buna göre stearik asitli PVT 
sistemin geri ödeme süresi 9 yıl olarak hesaplanmaktadır. 

Tablo 3.4 Konvansiyonel PVT NPV ekonomik analizi 
periyot (Yıl) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Yatırım maliyeti -3000.00                     

Yıllık Getiri   360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 

gider   -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 

faiz oranı 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

bakım onarım                       

net nakit akış   359.89 359.89 359.89 359.89 359.89 359.89 359.89 359.89 359.89 359.89 

a 0.99 0.99 0.98 0.97 0.96 0.95 0.94 0.93 0.92 0.91 0.91 
NPV   356.32 352.80 349.30 345.84 342.42 339.03 335.67 332.35 329.06 325.80 

    -2643.68 -2290.88 
-
1941.58 

-
1595.73 

-
1253.31 -914.28 -578.61 -246.26 82.80 408.60 

Tablo 3.4’de, konvansiyonel PVT NPV ekonomik analizi yer almaktadır. Buna göre konvansiyonel  
PVT sistemin geri ödeme süresi 9 yıl olarak hesaplanmaktadır. 
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4.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde farklı FDM ile bütünleştirilmiş PVT sistem performansına etki eden parametreler ve 
deneysel veriler ışığında gerçekleştirilen termodinamik ve ekonomik analizlerinden ulaşılan sonuçlar 
listelenmiş, ardından sistemin daha verimli çalıştırılabilmesi ve geliştirilebilmesi için öneriler 
sunulmuştur. 

a. PVT deneylerinde ulaşılabilen en yüksek çıkış sıcaklığı, parafinli, stearik asitli ve 
konvansiyonel PVT sistemler için sırası ile 47.6 °C; 45.5 °C ve 42.5 °C olarak ölçülmüştür. Bu 
durumda en yüksek çıkış sıcaklığının elde edildiği sistemin parafinli sistem olduğu 
anlaşılmaktadır. 

b. PVT deneylerinde ulaşılabilen en yüksek ortalama ısıl verim, parafinli, stearik asitli ve 
konvansiyonel PVT sistemler için sırası ile %22; %23; %17 olarak hesaplanmıştır.  

c. PVT deneylerinde ulaşılabilen en yüksek toplam verim, parafinli, stearik asitli ve konvansiyonel 
PVT sistemler için sırası ile %40; %39; %34 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda en yüksek 
toplam verimin elde edildiği sistemin %40 parafinli sistem olduğu anlaşılmaktadır. 

d. PVT deneylerinde ulaşılabilen en yüksek ekserji verimi, parafinli, stearik asitli ve 
konvansiyonel PVT sistemler için sırası ile %26; %23; %23 olarak hesaplanmıştır.  

e. NPV yöntemine göre gerçekleştirilen ekonomik analizde, geri ödeme süreleri, parafinli, stearik 
asitli ve konvansiyonel PVT sistemler için sırası ile 10; 9; 9 yıl olarak ortaya konmuştur.  

Bu sonuçlarla birlikte deneyler sırasında karşılaşılan bazı önemli gözlemlere ve önerilere yer vermek 
gelecekteki çalışmalara yön verecektir: 

a. Sistemin boylerli ve düşük debideki hali, pompasız-doğal dolaşımlı çalışan durumundan daha 
iyi sonuçlar vermektedir. Ancak boylerin daha iyi seçilip alınan ısıyı daha iyi aktarması 
sağlanabilir. 

b. Parafin, faz değiştirme özelliğinden dolayı daha dengeli sıcaklık sonuçları sağlamaktadır. Uşak 
koşulları için 40-45 °C erime sıcaklığına sahip FDM li PVT nin faz değişimi 
sağlayabileceğinden daha verimli sonuçlar sunacağı tahmin edilmektedir. 

c. Parafini yerleştirmek için eritmek ve küçük parçalara ayırmak gerekmektedir. Yine parafini 
PVT sistemden boşaltırken de sıcak bir şekilde iken hızlıca ayırmak gerekmektedir. 

d. Deneyler sırasında 4 cm lik PVT arka tabakasında, parafinin ancak 2 cm lik bir kısmı 
eritilebilmiştir. 56 °C lik erime sıcaklığına sahip parafinli PVT sistem, Uşak iklim koşullarına 
uygun değildir. Sonraki araştırmalarda, farklı derece-gün bölgelerine ya da meteorolojik 
özelliklere sahip bölgeler için farklı erime sıcaklığına sahip parafinlerin test edilmesi 
mümkündür. Gerçekleştirilen deneylerde, FDM tam olarak eritilemediğinden dolayı parafinin 
performansı tam olarak değerlendirilememiştir. Oysaki tamamen eritilen bir parafin, akşam 
saatlerinde de ısıl enerji vermeye devam edecektir. 

e. Benzer şekilde 69 °C erime sıcaklığına sahip Stearik asit Uşak meteorolojik koşullarında 
eritilememiştir. Ancak bu yüksek erime sıcaklığına sahip FDM ler, ısıl iletimi iyileştirilmiş bir 
PVT de, sıcak iklim bölgelerinde, örneğin 1. Derece gün bölgelerinde test edilebilir. Uşak 3. 
Derece-gün bölgesinde yer alan bir şehrimizdir. Burada elde edilen sonuçlara göre, FDM li bir 
PVT için erime sıcaklığı yaklaşık 45 °C olan bir FDM seçilmesi uygun olacaktır. 

f. FDM lerin PVT sistemde sızdırmazlıklarının çok iyi bir şekilde sağlanması gerekmektedir. Bu 
sızdırmazlık hem PVT sistemin bütününden dışarıya sızıntıların önlenmesi, hem de FDM nin 
boru içindeki suya karışmaması açısından önemlidir.  

Küresel ısınmanın etkilerinin sürekli olarak hissettiğimiz şu günlerde yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımı ve bu kaynakların verimlerinin arttırılması gittikçe önem kazanmaktadır. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarımızın en önemlisi olan güneşin verimli şekilde kullanılması için birçok çalışma 
yapılmaktadır. Çalışmamızda konu edilen FDM li ve ısı depolamalı PVT sistemler kullanılarak güneş 
enerjisinden en etkin şekilde yararlanma amaçlanmıştır. Bu çalışmanın, benzer birçok yeni konuya ve 
çalışma alanına uygulanabileceği ümit edilmektedir. 

Enerji sektöründeki dışa bağımlılığımız düşünüldüğünde, ülkemizin sahip olduğu güneş enerjisi ve 
diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının geliştirilmesi, enerji tasarrufu bakımından önemli 
bir potansiyel olarak karşımıza çıkmaktadır. Küresel enerji politikaları, enerji arz güvenliği ve artan 
nüfusumuz, bizleri yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmektedir. Enerji gereksinimini 
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karşılayabilen bir ülke olmak için, var olan tüm doğal kaynaklardan en etkin biçimde yararlanılması 
gerekmektedir. 
 
 
 
 
TEŞEKKÜR 
 
Bu çalışma 214M615 nolu TÜBİTAK projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. 
 
 
 
 
KAYNAKLAR 
 
[1]. Huang B.J., P.E Yang, Y.P Lin, B.Y Lin, H.J Chen, R.C Lai, “Solar cell junction temperature 

measurement of PV module”, Solar Energy ,85:388–92, 2011. 
[2]. Huang, M.J., Eames, P.C., Norton, B., “Phase change materials for limiting temperature rise in 

building-integrated photovoltaics”. Solar Energy 80, 1121–113, 2006. 
[3]. Huang, M.J., Eames, P.C., Norton, B., Hewitt, N.J., “Natural convection in an internally finned 

phase change material heat sink for the thermal management of photovoltaics”. Solar Energy 
Material and Solar Cells 95, 1598–1603,2011. 

[4]. Jungwoo P., Taeyeon K., Seung-Bok L., “Application of a phase-change material to improve the 
electrical performance of vertical-building-added photovoltaics considering the annual weather 
conditions”, Solar Energy 105,561–574,2014. 

[5]. Ho C.J., Chou Wei-Len, Lai Chi-Ming. “Application of a water-saturated MEPCM-PV for reducing 
winter chilling damage on aqua farms”, Solar Energy 108 135–145, 2014 

[6]. Hasan , S.J. McCormack, M.J. Huang, B. Norton, “Characterization of phase change materials for  
thermal control of photovoltaics using Differential Scanning Calorimetry and Temperature History 
Method”, Energy Conversion and  Management  81, 322–329, 2014. 

[7]. Ho CJ, Tanuwijava AO, Lai CM, “Thermal and electrical performance of a BIPV integrated with a 
microencapsulated phase change material layer”. Energy and Building; 50:331–8,2012. 

[8]. Wenye Lin, Zhenjun Ma, M. Imroz Sohel, Paul Cooper, “Development and evaluation of a ceiling 
ventilation system enhanced by solar photovoltaic thermal collectors and phase change 
materials”, Energy Convers Manag 88, 218–230, 2014. 

 
 
 
 
ÖZGEÇMİŞ 
 
Canan Kandilli 
 
1978 yılı Karabük doğumludur. Doktora öğrenimini Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü’nde 
2007 yılında tamamlamıştır. 2014 yılında Makine Mühendisliği alanında Doçentlik unvanını almıştır. 
Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalı’nda öğretim 
üyeliği ve anabilim dalı başkanlığı yapmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları, enerji verimliliği ve 
yoğunlaştırıcı güneş enerjisi sistemleri, fotovoltaik termal sistemler konularında çalışmakta olup, evli 
ve iki çocuk annesidir. 
 

 Termodinamik Sempozyumu 

 

http://www.mmo.org.tr/etkinlikler/tesisat/etkinlik_metin.php?etkinlikkod=288&metin_kod=1329%237


 
 
 
 
 
  TESKON 2017 / TERMODİNAMİK SEMPOZYUMU 
 
 
  
 
 
  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÜRKİYE’DE GÜNEŞ ENERJİSİ VE BURSA İLİ 
İÇİN BİR UYGULAMA 

 
 

NESLİHAN GÜNEŞ 
İRFAN KARAGÖZ 
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

BİLDİRİ 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ____________________ 1333 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

TÜRKİYE’DE GÜNEŞ ENERJİSİ VE BURSA İLİ İÇİN BİR 
UYGULAMA 
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ÖZET 
 
Enerji ihtiyacının giderek artmasıyla; rüzgâr, biyogaz, atık ısı, jeotermal ve güneş enerjisi gibi alternatif 
enerji kaynaklarına yönenilmiştir. Küreselleşme sonucu, bu yenilenebilir enerji kaynaklarına özellikle 
güneş enerjisine olan talep artmaktadır. Son zamanlarda, Türkiye'de nüfus artış hızı, sanayileşme, 
kentleşme, akaryakıt maliyetleri ve dışa bağımlılığı azaltmak için Türk halkı da yenilenebilir enerjiye 
yönelmiştir. Güneş enerjisi bilindiği gibi tüm canlılar için yaşam kaynağıdır. Bu enerji güneş kolektörleri 
yardımıyla termal enerjiye ve ayrıca güneş pilleri veya fotovoltaik paneller yardımıyla da elektrik 
enerjisine dönüştürülür. Aynı zamanda güneş enerjisinin sonsuz bir enerji kaynağı ve temiz 
olmasından dolayı diğer alternatif enerji kaynaklarına göre üstün gelmektedir. Son yıllarda yapılan 
çalışmalara bakıldığında tek sistem kullanılmaktansa ikili hybrid sistemler kullanılmıştır. Bu hybrid 
sistemler güneş ve rüzgâr enerjisinden oluşmaktadır. Bu şekilde genişletilmiş sistemlerin verimlilik ve 
doğruluğu da biraz düşündürücüdür. Türkiye ise güneş enerjisi bakımından şanslı konumdadır. Bu 
yüzden bu tarz yenilebilir enerji türü Türkiye’de yaygın olarak kullanılmaktadır. Çalışmamızda ise 
Türkiye’ de Bursa ili için bir evin elektrik enerji gereksinimini fotovoltaik paneller ile karşılandığı bir 
sistem tasarlanarak incelenmiştir. Sonuçlara göre panel fiyatları çok yüksektir ve ilk kurulum maliyeti 
de üretici firmalar tarafından azaltılmalıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir energy; Güneş enerjisi, Fotovoltaik paneller (PV). 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Increasing of energy requirement is intended for renewable energy sources: wind, biogas, waste heat, 
geothermal and also solar energy. In consequence of globalization demands growth these renewable 
energy sources especially solar energy. Recently, in Turkey Because of population growth rate, 
industrialization, urbanization, fuel oil costs and reducing foreign dependency Turkish people face 
renewable energy. Solar energy as is known life source for all living creatures. This energy is 
converted to thermal energy with the help of collectors and heat pumps also converted to electric 
power with the help of solar cells or photovoltaic panels. Meanwhile solar energy overtops other 
alternative energies in terms of clean and endless source. Studies in recent years when analyzed 
hybrid energy systems use  instead of single system. This hybrid energy systems are consists of wind 
and solar energy. In this way, enlarged system efficiency and reliability are thought a little bit. Also 
Turkey is located lucky in respect to solar energy. Therefore this renewable energy type is commonly 
used in Turkey. In this study for Bursa, Turkey electrical design of a house which its electrical energy 
requirement is supplied from photovoltaic system is investigated. According to the results panels 
prices are so high and first setup  cost is reduced from produced firms. 
 
Key Words: Renewable energy; Solar energy, Photovoltaics (PV). 
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1. GİRİŞ 
 
İnsan ihtiyaçlarının karşılanmasında ve ülkesel gelişmenin sağlıklı olarak sürdürülmesinde gerekli olan 
enerji özellikle sanayi, konut, ulaştırma ve tarım gibi sektörlerde kullanılmaktadır. Bu sektörlerde 
kullanılan ve tüketilen enerji her yönüyle incelenmeye başlamıştır. Nüfus artısına, sanayinin 
gelişmesine paralel olarak kurulan büyük ölçekli enerji üretim ve çevrim sistemleri ekolojik dengeyi 
büyük oranda etkilemektedir. Günden güne artan enerji ihtiyacına cevap verebilmek için bütün 
kaynakları kullanmayı hedefleyen insanoğlu artık çevre faktörünü de göz önüne alarak alternatif enerji 
kaynaklarına doğru yönelmeye başlamıştır. 
 
Türkiye büyük fosil yakıt rezervlerine sahip olmadığı için gelecekte petrol, doğalgaz ve kömür ihtiyacını 
karşılamada çok büyük zorluklarla karşılaşılacağı beklenmektedir. Ancak Türkiye yenilenebilir enerji 
kaynakları bakımından büyük rezervlere sahiptir. Büyüme oranlarına bakıldığında Türkiye’nin enerji 
ihtiyacının hızlı bir şekilde artacağı öngörülmektedir. Bu büyümeye rağmen enerji kaynakları alanının 
sınırlı olması Türkiye’yi enerjiyi ithal eden ülke konumuna düşürmektedir. Ülke ihtiyacının %60’tan 
fazlasının ithal edildiği ve her yıl bu payın arttığı görülmektedir. Bu enerji ihtiyacının karşılanmasında, 
bölgesel olarak yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynaklarından yararlanılmalıdır. 
 
Türkiye coğrafik konumundan dolayı güneş enerjisi bakımından en şanslı ülkelerden bir tanesidir. 
Türkiye’ nin yıllık ortalama güneşlenme süresi 2640 saat ( günlük toplam 7.2 saat ) ve ortalama güneş 
yoğunluğu 1500 kW h/m2 – yıl civarındadır [1]. 
 
Türkiye güneş enerjisi bakımından yüksek potansiyele sahip olmasına rağmen, bu yüksek potansiyel 
verimli bir şekilde kullanılmamaktadır. Güneş enerjisi kullanım potansiyelinin 2020’ e kadar 0.11 Mtoe 
(million tons of oil equivalents) ulaşması beklenmektedir. Ayrıca bu yüksek potansiyelin 12 milyon m2 
ulaşan güneş enerjisinden sıcak su elde etmede kullanılan güneş toplayıcılarının; potansiyelinin de 
420.000 toe ulaşması da hedeflenmektedir [2]. 
 
Fotovoltaik sistemler (PV) çok düşük kullanım alanı olsa da Türkiye’ de tercih edilmektedir. Türkiye’ de 
kullanılan PV gücü yaklaşık 40 MW’ dır [3]. Bu PV sistemler genellikle ulaşılması zor ilçeler şehirden 
uzak yerler, orman gözetleme kuleleri, otobanların aydınlatılması, dağ evleri gibi yerlerde tercih edilir 
[4]. 
 
Türkiye İstatistik Kurumu’ nun 2014 verilerine göre Türkiye’ de enerji için yaklaşık dışarıya 60 milyar $ 
ödenmektedir ve dışarıya bağımlılık %72 oranına ulaşmıştır [5]. Ayrıca son yılların dikkat çeken 
konularından olan küresel ısınma ve çevresel konular için güneş enerjisinden faydalanma oldukça 
önemli ve gereklidir. 
 
Fotovoltaik sistemlerin kullanımının yaygınlaşması için gerekli olan 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları Kanunu 29/12/2010 yılında revize edilmiş ve 2013 de mevzuat çalışmaları tamamlanmıştır. 
Son yıllarda fotovoltaik sistemlerin maliyetlerin düşmesi ve verimliliğin artması ile de yaygın kullanım 
olacağı beklenmektedir [6]. 
 
Türkiye’ nin başlıca enerji kaynakları hidroelektrik, jeotermal, kömür, linyit, biyoyakıt, güneş ve rüzgar 
enerjisidir. En çok ihraç edilen enerji kaynağı fosil yakıtlardan elde edilen formlarıdır. Ayrıca Türkiye’ 
de kullanılan toplam enerjinin %88 ‘ i bu fosil yakıtlardandır. %32 ile doğalgaz birinci sırada, 
devamında kömür %29 ve petrol %27 dir [7,8].  
 
Günümüzde özellikle gelişmiş ülkeler tüm faaliyet alanlarında enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden 
enerji stratejik bir değer haline gelmiş ve ülkelerin gelişmişlik düzeyleri enerji üretim ve tüketim 
miktarlarıyla ölçülür olmuştur [9]. Yenilenebilir ve temiz enerji teknolojileri arasında beklide en fazla 
dikkat çekenlerden bir tanesi, sınırsız güneş enerjisini kullanarak elektrik enerjisi üretilmesini sağlayan 
fotovoltaik teknolojisidir [10]. Hızlı bir gelişmenin yaşandığı fotovoltaik pazarında %81’ lik paya sahip 
olan Avrupa bu işin öncülüğünü yapmaktadır [11]. 
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2.TÜRKİYE’DE GÜNEŞ ENERJİSİ 
 
Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyelinin belirlenmesi konusunda çeşitli kurum ve kişilerce 
değerlendirme çalışmaları yapılmış olmasına rağmen, bu çalışmalarda kullanılan değerlendirme 
yöntemleri ve periyotların farklı olması nedeniyle aralarında bir benzerlik bulunmamaktadır. Enerji ve 
Tabii Kaynakları Bakanlığı ve Meteroloji Genel Müdürlüğü güneş enerjisi konusunda geliştirilen 
sistemlerin ülkemiz genelinde uygulanabileceği yerlerin ve elde edilebilecek enerjinin tespiti için 
başlattığı potansiyel belirleme çalışmalarını sürdürmektedir. 
 
Tablo.1 Türkiye’ de 1985-2015 yılları arasında yıllık ortalama günlük güneşlenme süreleri [12]. 
 

 
 
Tablo 2. Türkiye’ de 1985-2015 yılları arasındaki aylık ortalama güneşlenme sürelerinin 2014 ve 2015 
yılları ile karşılaştırılması dağılımı [12]. 
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Şekil 1. GEPA Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası [13]. 
 

 
 

Şekil 2. Türkiye Aylık Ortalama Işınım Değerleri ve Güneşlenme Süreleri [13]. 
 
Uzun yıllara ait meteorolojik gözlemlerin (heliograf ölçümlerin) ortalaması alınarak bulunan Türkiye’nin 
yıllık güneşlenme süresi 2640 h (saat) olup günlük toplam 7.2 saat ile en büyük değer Temmuz ayında 
ve en küçük değer ise Aralık ayında gerçekleşmektedir. 
 
 
 
 
3. GÜNEŞ PİLLERİ VE KULLANIM ALANLARI 
 
Güneş pilleri, elektrik enerjisinin gerekli olduğu her uygulamada kullanılabilir. Güneş pili modülleri 
uygulamaya bağlı olarak, akümülatörler, invertörler, akü şarj denetim aygıtları ve çeşitli elektronik 
destek devreleri ile birlikte kullanılarak bir güneş pili sistemi (fotovoltaik sistem) oluştururlar. Bu 
sistemler, özellikle yerleşim yerlerinden uzak, elektrik şebekesi olmayan yörelerde, jeneratöre yakıt 
taşımanın zor ve pahalı olduğu durumlarda kullanılırlar. Bunun dışında dizel jeneratörler ya da başka 
güç sistemleri ile birlikte karma olarak kullanılmaları da mümkündür. 
 
Bu sistemlerde yeterli sayıda güneş pili modülü, enerji kaynağı olarak kullanılır. Güneşin yetersiz 
olduğu zamanlarda ya da özellikle gece süresince kullanılmak üzere genellikle sistemde akümülatör 
bulundurulur. Güneş pili modülleri gün boyunca elektrik enerjisi üreterek bunu akümülatörde depolar, 
yüke gerekli olan enerji akümülatörden alınır. Akünün aşırı şarj ve deşarj olarak zarar görmesini 
engellemek için kullanılan denetim birimi ise akünün durumuna göre, ya güneş pillerinden gelen akımı 
ya da yükün çektiği akımı keser. Şebeke uyumlu alternatif akım elektriğinin gerekli olduğu 
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uygulamalarda, sisteme bir invertör eklenerek akümülatördeki DC gerilim, 220 V, 50 Hz.lik sinüs 
dalgasına dönüştürülür. Benzer şekilde, uygulamanın şekline göre çeşitli destek elektronik devreler 
sisteme katılabilir. Bazı sistemlerde, güneş pillerinin maksimum güç noktasında çalışmasını sağlayan 
maksimum güç noktası izleyici cihazı bulunur. Aşağıda şebekeden bağımsız bir güneş pili enerji 
sisteminin şeması verilmektedir. 

 
 

Şekil 3. Şebekeden bağımsız güneş pili enerji sistemi 
 

 
Şekil 4. Güneş enerjisinden elektrik üretimi akış şeması [14]. 

 
Şebeke bağlantılı güneş pili sistemleri yüksek güçte-santral boyutunda sistemler şeklinde olabileceği 
gibi daha çok görülen uygulaması binalarda küçük güçlü kullanım şeklindedir. Bu sistemlerde örneğin 
bir konutun elektrik gereksinimi karşılanırken, üretilen fazla enerji elektrik şebekesine satılır, yeterli 
enerjinin üretilmediği durumlarda ise şebekeden enerji alınır. Böyle bir sistemde enerji depolaması 
yapmaya gerek yoktur, yalnızca üretilen DC elektriğin, AC elektriğe çevrilmesi ve şebeke uyumlu 
olması yeterlidir. Güneş pili sistemlerinin şebekeden bağımsız (stand-alone) olarak kullanıldığı tipik 
uygulama alanları aşağıda sıralanmıştır. 
 

• Haberleşme istasyonları, kırsal radyo, telsiz ve telefon sistemleri 
• Petrol boru hatlarının katodik koruması 
• Metal yapıların (köprüler, kuleler vb) korozyondan koruması 
• Elektrik ve su dağıtım sistemlerinde yapılan telemetrik ölçümler, hava gözlem istasyonları 
• Bina içi ya da dışı aydınlatma 
• Dağ evleri ya da yerleşim yerlerinden uzaktaki evlerde TV, radyo, buzdolabı gibi elektrikli 

aygıtların çalıştırılması 
• Tarımsal sulama ya da ev kullanımı amacıyla su pompajı 
• Orman gözetleme kuleleri 
• Deniz fenerleri 
• İlkyardım, alarm ve güvenlik sistemleri 
• Deprem ve hava gözlem istasyonları 
• İlaç ve aşı soğutma 
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4. FOTOVOLTAİK SİSTEMLERDE VERİMİ ARTIRICI YÖNTEMLER 
 
4.1. Güneş Takip Sistemleri (Dinamik Sistemler) 
 
Güneşin gün ve yıl içindeki hareketleri irdelenmiş olup, güneş panelinden sağlanan en yüksek 
seviyedeki elektrik enerjisi, güneş ışınları panele dik geldiği durumdadır. Dolayısıyla günesin günlük ve 
yıllık hareketlerine göre panel güneşe yönlendirilirse panelden optimum verim elde edilebilmektedir. 
Ayrıca yoğunlaştırıcı kullanılarak da panel verimi artırılabilir. 
 
Güneşten gelen ışımalar yer kabuğuna üç şekilde ulaşır. Bunların en çok enerji içereni direk güneş 
ışıması seklindedir. Enerjinin belli bir miktarı ise yayılmış ışıma ile yerkabuğuna ulaşır ve geniş bir 
açıda yayılır. 
 
4.2. Reflektörlü Sistemler 
 
Güneş panellerine basit bir yansıtıcı ekleyerek panel yüzeyine düsen güneş ışıması artırılabilir. Bu 
şekildeki düzeneklere reflektörlü sistemler denir. Kullanılacak reflektör basit bir ayna olabileceği gibi 
ışığı yansıtan herhangi bir gereç de olabilir. Yansıtıcı geniş bir yüzeyi kaplayabilir ve parabolik şekliyle 
daha büyük oranda ışığı kolektör üzerinde yoğunlaştırılabilir. 
 
 
 
 
5.BURSA İLİ İÇİN UYGULAMA 
 
Türkiye’nin kuzeybatısında yer alan ve enlem derecesi 40,1° olan Bursa ilinde 120  alana sahip 
şebekeden bağımsız sistem olacak şekilde; yerleşim yerlerinden uzak elektriğin ulaştırılması zor bir 
dağ evinin elektrik ihtiyacının tümü güneş enerjisiyle karşılanmak istenmektedir. Kurulan sistem sabit 
sistem olup şebekeden bağımsız olacaktır. Model alınan evde günlük elektrik ihtiyacı ortalama 8500 
Wh’ tır. Buna göre gereken hesaplamalar; 
 
5.1 Sistemde bulunması gereken panel sayısı: 
 
Sistemde kullanılması gereken panel sayısı hesaplanırken seçilen panelin gücü ve seçilen ilin yıllık 
ortalama günlük güneşlenme süresi alınmaktadır. Bursa ili için yıllık güneşlenme süresi Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü tarafından yıllık ortalama 6,3 h olarak verilmiştir. Herhangi bir X firmasına ait güneş 
panel modelinin üretmiş olduğu ortalama güç miktarı 200W seçilmiştir. Buna göre; 
 

   
 

                                                                                 (5.1) 
Sistemde kullanacağımız panel sayısı 8 adet olarak belirlenmiştir. 

 
Şekil 5. Bursa İli İçin Yıllık Ortalama Güneşlenme Süreleri [15]. 
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5.2 Sistemde bulunması gereken akü sayısı: 
 
Sistemde kullanılacak akü sayısı belirlenirken seçilen akünün üretmiş olduğu gerilim (V) ve kapasitesi 
(Ah) gerekmektedir. Sistemde belirtilen sürede üretilen doğru akımın depolanmasını sağlama 
amacıyla X firmasına ait 1000vA modeldeki aküden bir adet kullanılmıştır. 
 

                                
 

                                                                                                 (5.2)  
 
5.3 Sistemde bulunması gereken çevirici kapasitesi: 
 
Çevirici kapasitesi belirlenirken bir saatte kullanılan ortalama güç miktarına bakılmaktadır. Kapasite 
hesaplanırken çeviricinin kendisinden kaynaklanan kayıplarda sisteme dahil edilmiştir. Genel çevirici 
kayıpları da %10 olarak alınmıştır. Sistemde kullanılacak çevirici kapasitesinin saatte 1.484 kVA’ lik 
doğru akımı alternatif akıma çevirmesi gerekmektedir. Bu özellikleri karşılamak amacıyla sistemde X 
firmasına ait 1.5 kVA kapasiteye sahip çeviriciye ihtiyaç vardır. 
 

                                       
 

                                                                     (5.3)                                               
 
5.4 Sistemde bulunması gereken akü şarj cihazının kapasitesi: 
 
Akü şarj cihazları akülerin sistem içinde düşük veya fazla şarjdan korunmasını önlemek amacıyla 
kullanılmaktadır. Bu amaçla sistemin bir saat içinde depolayacağı güç miktarına göre şarj cihazları 
seçilmektedir. 
 

 
 

                                                                                     (5.4)        
 
5.5 Sistemin Amortisman Süresi 
 
Aşağıdaki tablo dikkatlice incelendiğinde ilk dikkat çeken fotovoltaik panel adedidir. İkincisi ise 
firmaların uygulamış olduğu ilk kurulum maliyetleridir. Eğer PV panellerin üretim fiyatları düşürmesi 
gerekmektedir. Ayrıca kullanılan panellerin verimleri de arttırılıp dolayısıyla elde edilecek enerji 
miktarları arttırılırsa kullanılacak panel adedi doğru orantılı olarak düşecektir. Ayrıca bu sistem yıllık 
120m2 bir ev için ödenen elektrik faturaları dikkate alındığında 8-10 yıl gibi uzun vadede ancak kendini 
amorti edebilmektedir. Sisteme diğer bir yenilenebilir enerji türü olan rüzgar enerjisi de rüzgar türbinleri 
ile eklenerek amortisman süreleri değiştirilebilir. Fakat rüzgar türbinleri de sisteme ek bir maliyet 
getirecektir. Bunun yerine sistem de kullanılan PV elemanların maliyetleri düşürülmeye çalışılmalıdır. 
Bunun için de devletimiz teşvik politikaları geliştirilmeli Türkiye’mizde bu kadar değerli ve sınırsız olan 
bu güneş enerjisi potansiyeli kullanımı teşvik edilmeli özendirilmelidir.  
 
Ülkemizde genelde kırsal kesimlerde güneş toplayıcıları vasıtasıyla enerjisinden sıcak su kullanımı 
için faydalanılmaktadır. Ancak fotovoltaik paneller ile elektrik üretim ve kullanımı yaygın değildir. 
Güneş panelleri ile elektrik üretilmesi için kullanılacak sistemin özelliklerinin teknik hesaplamalara 
dayanması, ülkemizde bu sistemden faydalanmak isteyen kullanıcılar için bir engel oluşturmaktadır. 
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Tablo 3. Bursa ilinde 120 m2 ev için tasarlanan PV sistemin amortisman süresi  
 

Cihaz adı Adet Birim Fiyatı Tutarı 
    
X tipi 200W Fotovoltaik Panel 8 400 $ 3200$ 
    
X tipi 1000vA Akü 
 

1 91$ 91$ 

X tipi 1.5kvA İnverter (çevirici) 1 172,4$ 172,4$ 
 

X tipi Akü şarj cihazı  
 
Kurulum Maliyeti %20 

1 285 $ 285 $ 
 

749,68$ 
Toplam  948,68$ 4498,08$ 

 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada, elektrik üretiminde kullanılan hammaddelerin çevre kirliliğine yol açması, kaynakların 
tükenmesi, küresel ısınma gibi gerekçelerden dolayı alternatif enerji kaynakları içinde yer alan güneş 
enerjisinin ülkemizde kullanılabilirliğinin arttırılması amaçlanmıştır. 
 
Sistemde kullanılan panellerin maliyetlerinin fazla olmasından dolayı ülkemizde geniş kullanım alanı 
bulamamaktadır. Ülkemizde panel üretimi yapan firma sayısının çok az olması maliyetlerin artmasının 
sebeplerinden biridir. Güneş panellerinin kurulum maliyetlerinin uzun vadede değerlendirilerek, diğer 
enerji kaynaklarının ile birim enerji maliyetleri karşılaştırılması yapılmalı ve enerji kaynakları oluşturma 
çalışmaları içindeki yeni yapılanmalarda güneş enerjisine yer verilmelidir. Güneş panellerinin 
maliyetlerinin azaltılması konusunda çalışmalara destek verilmelidir. 
 
Güneş enerjisi potansiyelinden yararlanma konusunda Türkiye’nin her bölgesinde araştırma-geliştirme 
çalışmalarının yapılması gerekmektedir.Güneş enerjisinden yararlanma konusunda kurum ve 
kuruluşlarca çeşitli yöntemler kullanılarak kullanıcıların bilgilendirilmesine ihtiyaç vardır. Bilimsel 
çalışma yapan kurum ve kuruluşlarca ve Türkiye’nin her yerleşim birimi için güneşlenme süreleri ve 
günlük ısıma miktarları belirlenmelidir. Güneş panelleri ile oluşturulacak bir sistem hakkında bireylere 
daha geniş kaynaklardan yararlanma ve sistem detayları hakkında bilgi vermek gerekmektedir. Güneş 
panelleri ile elektrik üretilmesi konusunda bütün bölgelerde kullanıcıları teşvik edilmesi ve 
desteklemesi gerekmektedir. 
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KALORİFER PETEĞİNİN ISITMA PERFORMANSI TESPİTİ 
İÇİN STANDARTLAR VE BİR UYGULAMA 

 
 

Ahmet CAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Enerji, ülkelerin sosyal ve ekonomik olarak gelişmesi ve çevrenin korunması açısından önemli bir 
etkendir. Enerji verimliliğini arttırmanın temel yolu, enerji tüketimini azaltmaktır. Binalar tükettikleri 
birincil enerji ve bununla ilgili oluşan (CO2) emisyonu değerlerine göre sınıflandırılmaktadır. Bu 
sebepten binaların minimum enerji performans ölçütlerine göre ısıtılması gerekmektedir. Bunun için 
Avrupa’da ve Türkiye’de hacim ısıtmasında kullanılan kalorifer peteğinin ısıtma verimliliği için 
standartlar çıkarılmıştır. Kalorifer petekleri bu standartların öngördüğü esaslara uygun üretilir, test 
edilir ve kullanılırlar. Bu çalışmada, hacim ısıtmasında kullanılmak üzere yenilikçi yaklaşımla 
geliştirilen bir kalorifer peteğinin çalışma prensibi ve ısıtma etkinliğinin tespitinde kullanılan deney 
tesisatı ve gerçekleştirilen deneyler açıklanmaktadır.  Kalorifer peteği su sıcaklıklarının 30 oC ile 90 oC 
arasında belirli bir değerlerde otomatik kontrolü sağlanmıştır. Avrupa’da ve Türkiye’de geçerli 
standartlara göre kalorifer peteği su debisi ile girişte, çıkışta ve ön-arka yüzey sıcaklıkları ölçülerek 
kalorifer peteğinin ısıtma etkinliği tespit edilmiştir. Optimal performans koşulları için sonuçlar 
değerlendirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Hacim ısıtma, kalorifer peteği, ısıtma etkinlik testi.  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Energy is an important factor on the social and economic development of countries and the protection 
of the environment. The main way to improve energy efficiency is to reduce energy consumption. 
Buildings are classified according to the primary energy they consume and their associated emission 
(CO2). Therefore buildings must be heated according to minimum energy performance criteria. Thus, 
standards have been established for the heating efficiency of the heater core used in volume heating 
in Europe and Turkey. Heater cores are manufactured, tested and used in accordance with the 
requirements of these standards. 
In this study, the operating principle of a heater core developed with an innovative approach to use in 
volume heating and the experimental setup used to determine the heating efficiency and the 
experiments carried out are explained. Automatic control of the heater core water temperatures 
between 30°C and 90°C has been achieved. According to the standards in Europe and Turkey, the 
heating efficiency of the heater core has been determined by measuring the inlet, outlet, front and 
back surface temperatures and the heater core water flow. The results were evaluated for optimal 
performance conditions. 
 
Key Words: Volume heating, heater core, determine of heating efficiency. 
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1. GİRİŞ 
 
Kalorifer petekleri, dünyada Avrupa’da ve Türkiye’de sıklıkla kullanılan hacim ısıtma elemanlarıdır. 
Toplam enerji talebinin düşürülmesi bağlamında bina hacimleri ısıtmasında daha verimli ısıtma 
sistemlerine artan bir talep ortaya çıkmıştır. Isı kapasitelerini iyileştirmek için kalorifer peteklerinin 
verimliliğini arttırmak gereklidir. Bu amaçla farklı kalorifer petekleri değişik araştırmacılar tarafından 
analiz edilmiştir. Kalorifer peteğinin formu ve ısıtma hacmi içinde yerleştirme yeri; Can v.d. tarafından 
konfor, sağlık, ekonomiklik ve çevre yönünden incelenmiştir,[1]. Calısır v.d. panel radyatörün gerçek 
çalışma koşullarında ısıl verimi deneysel olarak incelemiştir,[2]. Başka bir çalışmada kalorifer 
peteğinden ısı taşıyıcı akışkan su geçirilmeden hacim ısıtması yapılmıştır. Can v.d tarafından 
deneysel incelenmiş kalorifer peteğinin içi gözenekli kimyasal polimer madde ile doldurulmuştur ve 
ısıtma verimliliği deneysel olarak tespit edilmiştir,[3]. Myhren ve Holmberg radyatör peteği ısı 
kapasitesine konfor sıcaklıklarının etkisini değişik pozisyonlar kullanarak incelemişlerdir,[4]. Başka bir 
çalışmada, Myhren ve Holmberg, İsveç kış koşullarında egzoz havalandırmalı bir ofiste farklı ısıtma 
sistemlerinin ve konumlarının iç ortamı nasıl etkilediğini incelemişlerdir.  
 
Bu çalışmanın amacı, kontrollü laboratuar koşulları altında, Avrupa’da ve Türkiye’de geçerli 
standartlara uygun olarak kalorifer peteği ısıtma etkinliğini deneysel olarak tespiti gerçekleştirmek ve 
sonuçlarını değerlendirmektir. Bu bağlamda yeni geliştirilen bir kalorifer peteğinde, sabit belirli bir 
ısıtma suyu debisi ayar edildi ve farklı kalorifer giriş suyu sıcaklıkları için araştırmalar yapılmıştır. Bu 
çalışmada elde edilen sonuçlar hem yeni geliştirilen kalorifer peteğinin kullanılabilirliğini ortaya 
koyacak hem de bu güne kadar yaygın şekilde kullanılan farklı formlu kalorifer petekleri ile 
karşılaştırma yapma olanağı verecektir. Deneysel çalışmalar esnasında ısıtma suyu debisi sadece 
belirli bir sabit değere ayarlanmıştır, sürekli yada süreksiz otomatik kontrol yapılmamıştır. Ancak ısıtma 
suyunun ısıtıldığı kazanın ısıtıcı gücü kumanda edilmiştir. Bunun için kalorifer peteği giriş suyu 
sıcaklığının 30 oC değerinden başlayarak 10 oC ’lik artımlarla sonuncusu 90 oC değeri olmak üzere 
arzu edilen farklı bir değerde otomatik kontrolü gerçekleştirilmiştir.  
 
 
 
 
2. DENEY TESİSATI VE UYGULANAN YÖNTEM 
 
Çalışma kapsamında tasarımı yapılarak kurulumu gerçekleştirilmiş deney tesisatı Şekil 1’de 
gösterilmiştir.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şekil 1. Kalorifer Peteği Isıtma Etkinliği Test Standı [3]. 
 

Şekil 1’den görüleceği gibi deneysel çalışmalar, ulusal Türkiye TS EN 442-1, TS EN 442-2, TS EN 
442-3 standartlarının ve uluslar arası Avrupa EN 442-2 standartlarının gerektirdiği kurallara göre 
gerçekleştirilmiştir, [6],[7],[8].  

Su kazanı 

   Elektrikli  
Su ısıtıcısı 
220 V 50Hz 

 T1  kazan su 
sıcaklığı ölçeri  

Su debisi 
ölçeri 

Sirkülasyon 
pompası 

T2  
 Kalorifer  peteği 
 giriş suyu 
 sıcaklığı ölçeri 

T3  
 kalorifer peteği  
 çıkış suyu 
 sıcaklığı ölçeri 

T4  
 ön yüzey 
 sıcaklığı ölçeri 

T5    
 Arka  yüzey 
 sıcaklığı ölçeri 

 Termodinamik Sempozyumu 

 

http://www.mmo.org.tr/etkinlikler/tesisat/etkinlik_metin.php?etkinlikkod=288&metin_kod=1329%237


  ____________________ 1347 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

2.1. Deney Parametrelerinin Belirlenmesi 
 
2.1.1. Deneylerde Kullanılan Cihazlar 
 
Platin Direnç Termometreleri;  
Sıcaklığı temaslı olarak algılayan ve elektriksel sinyale dönüştürüp bir dijital göstergede veren 5 adet 
kullanılmıştır. Bunlardan bir tanesi, kazan su sıcaklığını ölçülmesinde ve aynı zamanda kılavuz 
sıcaklık değerinin arzu edilen değere ayarlanıp elektriksel su ısıtıcısının otomatik devreye aç kapa 
otomatik kontrol şekli ile bağlantılı olarak çalışmaktadır. Diğer 4 adedi, sırasıyla kalorifer peteği giriş 
suyu sıcaklığı, kalorifer peteği çıkış suyu sıcaklığı, kalorifer peteği ön yüzey sıcaklığı ve kalorifer 
peteği arka yüzey sıcaklığı ölçülmesinde bunların dijital olarak bir göstergede okunmasına olanak 
vermektedir. 
 
Elektrik enerjisi ölçme cihazı;  
REV Energiemessgeraet TYP:2580, sirkülasyon pompasının ve kazan suyu ısıtılmasında kullanılan 
elektriksel ısıtıcının çalıştırılmasında kullanılan elektrik enerjisinin ölçülmesi için kullanılmıştır. Teknik 
özellikleri; Gerilim (U) 230 V / 50 Hz, Akım (I) 16 A, Hassasiyet artı eksi %10 (>25 W) ve artı eksi %5 
(>100W), Dijital göstergesi: 200 V – 250 V, 0.00 A – 16.00 A, 0 VA – 3680 VA, 0.0 kWh – 9999.9 kWh 
değerleri arasında ölçme sonucu okunmasına imkan vermektedir. 
 
Su debisi ölçme cihazı; SENSOSTAR 2/2+,  
Kompakt Waerme Zaehler, EN 1434-1:2007;class 2/3 standardında tanımlanan hassasiyet 
özeliklerinde, sirkülasyon pompasının kalorifer peteğinde dolaştırdığı su debisini m3/saat olarak 
ölçülmesinde kullanılmıştır. 
 
2.1.2. Kullanılan Kalorifer Peteği 
 
Klasik kalorifer petekleri ile karşılaştırıldığında ısıtıcı akışkan suyun kalorifer peteğini tamamen 
doldurmadığı Şekil 2’den görüleceği gibi ısıtıcı akışkan sıcak su sadece altta bulunan borudan 
geçmektedir. Kalorifer peteği İnkün ve Başpınar tarafından geliştirilmiş ve profesör Can tarafından 
laboratuar koşullarında test edilmiştir,[9]. Kalorifer peteği 1m x 0,6 m x 0,06 m boyutlarına sahiptir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Şekil 2. Deney Kalorifer Peteği. 
 
2.1.3. Deney Parametrelerinin Ölçümleri 
 
Kalorifer peteği ısıtma etkinliğini tespit için 5m x 4m x 2,55m boyutlarında 25 oC sıcaklıkta sabit tutulan 
klima edilmiş test odası kullanılmıştır. Deneysel parametrelerin belirlenmesi için 30 oC, 40 oC, 50 oC, 
60 oC, 70 oC, 80 oC ve 90 oC farklı su kazan sıcaklığında ölçümler yapılmıştır. Bunlardan bir tanesi 
Ölçme Protokolü şeklinde örnek olarak Tablo 1 olarak verilmiştir. 
 
 
 
 
 

 
 

Sıcak 
Su Girişi 

   → 

 
 
Su Çıkışı 

   → 

 Özel   
 Kimyasal   
 Polimer  
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Tablo 1. Ölçme Protokolü [9]. 
 

Kazan ısıtma su sıcaklığı: 30 oC 
Deney odası sıcaklığı : 23  oC 
Sirkülasyon debisi : 0,457 m3 /saat 
Süreksiz Aç-Kapa Kontrol açık kalma zamanı : 20 saniye  
Süreksiz Aç-Kapa Kontrol kapalı kalma zamanı : 10 dakika 
x 60 saniye/dakika = 600 saniye 
Ölçme verisi alma aralığı : 5 saniye 

Deney No : 01 
Tarih     :12 Haziran 2015 
Saat     :10 30 

 
Şekil 1’e göre sıcaklıkların ölçülen değerleri  

Elektrikli ısıtıcının harcadığı güç 
Uygulanan gerilim ve akım değerleri 

T1 oC T2 oC T3 oC T4 oC T5 oC U  Volt I  Amper N  Watt 
31 26.5 25.5 24.0 24.4 222.45 0.17 24 
30 27.7 26.7 24.8 25.2 221.98 0.17 24 
30 28.6 27.7 26.0 26.4 222.67 0.17 24 
29 28.5 27.7 26.4 27.1 222.33 10.25 2059 
30 28.6 27.8 26.7 27.6 222.59 0.17 24 
30 29.0 28.2 27.2 27.4 222.80 0.17 24 
31 28.7 27.9 27.5 27.5 221.55 0.17 24 
30 29.0 28.2 27.7 28.1 222.44 0.17 24 
30 28.6 27.9 27.4 27.8 221.52 0.17 24 
30 28.5 27.7 27.2 27.6 221.84 10.27 2059 

 
Kalorifer peteğinden geçen su debisi sürekli olarak döner tekerlikli bir debi ölçer ile ölçülmüştür ve 
otomatik kontrolü yapılmaksızın sabit bir değere ayarlanmıştır. Isıtma suyu sıcaklığı daldırma tipli Pt 
100 direnç termometresi ile ölçülmüştür ve  30 oC ile 90 oC arasında 10 oC artımlar ile belirli bir sıcaklık 
değerinde otomatik kontrolü sağlanmıştır. Kalorifer peteği su girişinde ve çıkışında su sıcaklıklarını 
ölçmek için iki daldırma tipli Pt 100 direnç termometresi kullanılmıştır. Kalorifer peteğinin ön ve arka 
yüzey sıcaklıkları temaslı Pt 100 direnç termometreleri ile sürekli olarak ölçülmüştür. Isıtma suyu 
kazanı elektriksel ısıtıcısında ve sirkülasyon pompasında kullanılan elektrik enerjisi güç ölçer ile 
ölçülmüştür. Oda sıcaklığını ölçmek için dört adet Pt100 direnç termometresi kullanılmıştır. Bu 
termometreler, test odası içine EN 442-2 standardına göre dikey olarak 0,05m, 0.75m, 1,50m ve 2m 
yüksekliklerine yerleştirilmiştir. 
 
2.1.4. Verilerin Hesaplanması 
 
Kalorifer peteğinden ortama ısı geçişi doğal taşınım ile gerçekleşmektedir. Doğal taşınım ile geçen ısı 
akımı hesaplanabilir.  
 

          .  .petek yüzeyi ısı taşınım sayısı ortam ile yüzey arasındakkalor i sıifer caklık farkıQ A Ta= ∆                 (Watt)         (1) 
 
Enerji dönüştüren termodinamik sistem sürekli akışlı sürekli açık sistem şeklinde ise verim aşağıdaki 
şekilde tanımlanır: 
 

      

           
eldeedilen

verilen kalorif

doğal taşınımile ortama geçen ısı akımı

geçen su deer peteği bisi özgül ısı giriş çıkış sıcaklık farkı çarpımı

Q
Q

η = =


     (-) (2) 

 
Deneysel çalışmada gerçekte ısı taşıyıcı akışkan suyun kullanıldığı kalorifer peteğinin içinden 
geçmemektedir. Bu sebeple (2) numaralı eşitlik ile bulunacak değerler, sonuç bölümünde açıklandığı 
şekilde sadece karşılaştırma ve bilgi amacı ile verilmiştir. 
 
Isıtma suyu sadece kalorifer peteğinin altındaki borudan geçmektedir ve kalorifer peteği dikey lamelleri 
içindeki gözenekli kimyasal polimer malzemeye çok hızlı şekilde difüz etmektedir. Bu esnada sadece 
borudan akış ile ilgili bir basınç kaybı oluşmaktadır. Isıtma sürecinde verilen enerji, ısıtma suyunun 
borudan sirkülasyonu için harcanan  L pompa verilen

  enerji ile ısıtma suyunun kalorifer kazanında arzu edilen 
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sabit sıcaklığa getirilmesi için verilen  Qsu kazanı
  enerji değerlerinin toplamı olmaktadır. Bu durumda ısı 

pompası ve soğutma makinesi uygulamalarında geçerli termodinamik prensiplerine göre Isıtma Etki 
Sayısı tanımlanmıştır. 
 

1
      

      

eldeedilen

pompa sukazanıverilen

doğal taşınım ile ortama geçen ısı akımı

pompanın çektiği güç elektrikli su ısıtıcısının çektiği güç

Q
L Q

β
+

= =
+




         (-)      (3) 

 
Akalorifer peteği yüzeyi, kalorifer peteği ısı transferi yüzeyi için, 1m boy, 0.60m yükseklik ve 0,06m derinlik 
ölçüleri esas alınmıştır. Kalorifer peteği geometrik şekline göre; ön tarafta 14 adet ve arka tarafta 14 
adet 0,06mx0,5m boyutlarında 28 adet lamelin toplam yüzeyi 0,84 m2’dir. Bir tanesi altta diğeri üstte 
1mx0,06m boyutlarında iki adet ızgara yüzeyi 0,12 m2‘dir. Kalorifer peteği ön ve arka yüzeyinin alt ve 
üst kısmında 2 adedi önde 2 adedi arka çerçeve şeklinde 1m x 0,06m boyutlarında 4 adet bağlantı 
yüzeyi bulunmaktadır ve bunların toplam yüzeyi 0,2 m2’dir. Alt ve üst ızgaraları derinlemesine 
bağlayan alta ve üste ikisi bir tarafta ikisi diğer tarafta 0,05mx0,06m boyutlarında dört parça yüzeyi 
0,012 m2’dir. Böylece kalorifer peteği yüzeyi açıklanmış her bir yüzey toplamlarının toplamı 1,172 m2 
olarak belirlenmiştir.  
Kalorifer peteğinden ortama doğal taşınım ile ısı geçişinde taşınım sayısı   ısı taşınım sayısıa  hesaplanmıştır.  
 

( )  

.
. P

   
rısı taşınım sayısı

mNu
c Gr

l

l
a = =                                                                   (4) 

 
Laminer akış için sabit yüzey sıcaklıklı düşey bir levhadaki doğal taşınım ile ısı geçişinde (4) 
eşitliğindeki c = 0,59 ve m = ¼ değerleri alınmıştır,[10]. Önce (Gr.Pr) çarpımı hesaplanır. 
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Hesaplamalarda havanın madde fiziki değerleri T f = T4 / T5   film sıcaklığında alınmıştır. Havanın madde fiziki 
değerleri; β = 0,003  K-1 , λ = 0,02624 W/moC , ν = 15,69 . 10-6 m2/s , Pr = 0,708 olarak alınmıştır, [10].  
Su ısıtıcısı kazan sıcaklığı bir kılavuz sıcaklık değerine ayarlandıktan sonra süreksiz iki konumlu (aç-
kapa) otomatik kontrol prensibine göre çalıştığı gözlenmiştir.  
Su kazanındaki elektriksel ısıtıcının ve sirkülasyon pompasının harcadıkları güç süreksiz aç/kapa 
otomatik kontrol prensibi göz önüne alınarak hesaplanmıştır. Elektriksel su ısıtıcısı deney esnasında 
20 saniye güç çekmektedir. Sirkülasyon pompasının çektiği güç ise sabit olup  24  Watt olarak 
ölçülmüştür. Elektrikli ısıtıcı 20 saniye devrede kaldıktan sonra yaklaşık 12 dakika (720 saniye) 
elektriksel su ısıtıcısından akım geçmemektedir. Elektriksel su ısıtıcısı ve pompanın aynı anda 
çektikleri güç  2059 Watt olarak ölçüm ile tespit edilmiştir. Bu güçlerin zamana göre değişimleri, bir 
periyot için Şekil 3’te gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 3. Kazan su ısıtıcısı ve sirkülasyon pompası güçleri zamansal değişimleri 
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Elektriksel güç değerinin iki konum içinde 20 saniye 2059 W ve 720 saniye 24 W şeklinde değerler 
aldığı görülmüştür. 20 saniye zaman bir birim seçilerek 720 saniye 36 birim olarak bulunur. (1 x 2059 
W) + (34 x 24 W) = 2923 W hesaplanır. Bu toplam güç kabul edilerek 37 birime bölündüğünde 
ortalama güç 79 W şeklinde tespit edilmiştir. Deneysel çalışmalarda diğer kazan suyu sıcaklıkları için 
benzer yaklaşım ile ortalama güçler tespit edilmiştir.  
 
Deneysel çalışmalarda elde edilen ölçme değerleri ve bu bölümde yöntemi açıklanmış hesaplamalar 
ile bulunmuş değerler Tablo 2’de sunulmuştur.  
 
Borudan sabit 0,127 kg/s değerindeki ısı taşıyıcı akışkan sudan geçen ısı su debisi, 4186 J/kgoC 
değerindeki ısınma ısısı ve giriş çıkış arasındaki 1 oC sıcaklık farkı çarpımı ile 530 Watt olarak 
hesaplanmıştır. 
 
Tablo 2. Kalorifer peteğinden doğal taşınım ile ısı geçişi için taşınım sayısı, ısıl gücü, ısıtma etkinliği 
               Değerlerinin kazan suyu sıcaklığına bağlı değişimleri  
 
 
Kazan Suyu Sıcaklığı 

oC 

 
Gr.Pr 

 
Nu 

 
a   

(W/m2oC) 

 
Q ( W) 

 

 ort effN (W) 
 
β 

 
η 

30 1,187.108 61,583 2,70 20,57 78,32 0,26 % 8 
40 2,408.108 73,500 3,40 59,80 206,00 0,29 % 11 
50 3,637.108 81,478 3,83 112,20 412,00 0,27 % 21 
60 4,580.108 86,313 4,20 173,20 807,10 0,22 % 30 
70 5,400.108 89,230 4,50 238,00 1084,00 0,22 % 45 
80 5,700.108 91,160 4,60 297,00 1433,30 0,21 % 56 
90 6,340.108 94,000 4,90 373,28 1839,70 0,21 % 70 

 
Deneysel çalışmada kullanılmış kalorifer peteği boyutlarında normal standart bir kalorifer peteğine 6 
litre civarında su girişi çıkışı olmaktadır. Kalorifer peteği giriş ve çıkışı arasındaki ısıtıcı suyun sıcaklık 
farkı  6 - 7 oC civarındadır. Burada test edilmiş kalorifer peteğinde ise sirkülasyonu sağlanan su miktarı 
aynı boyutlar için 175 mili litredir. Çok küçük bir basınç kaybı oluşacağı anlaşılır. Giriş çıkış arasında 
ısıtıcı suyun sıcaklığındaki değişim 1 oC civarındadır. Ayrıca kalorifer peteğinden ortama ısı geçiş hızı 
oldukça yüksektir ve kalorifer peteği yüzeyinde sıcaklık dağılımı Şekil 4’te verilmiş termal kamera 
görüntüsünden tamamen homojen olduğu görülmektedir. 
 

       
 

Şekil 4. Isıtıcı Kalorifer Peteği Yüzeyindeki Sıcaklık Dağılımı 
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SONUÇ 
 
Deneysel çalışmada kullanılmış kalorifer peteği, yaygın şekilde tanınan kalorifer petekleri gibi ısı 
taşıyıcı akışkan su kalorifer peteğini doldurmamaktadır. Isı taşıyıcı akışkan su, peteğin altındaki 
borudan girip aynı borudan çıkmaktadır. Borunun girişinden sızdırmazlık sağlanmış şekilde hemen 
sonra başlayan ve çıkıştan hemen önce biten deliklerden su kalorifer peteği dikey lamelleri içine 
yerleştirilmiş elektron iyonlaşmasını sağlayacak kimyasal polimer gözenekli malzeme içine difüzyonla 
yayılmaktadır. Diğer bir anlatımla kalorifer peteğinin içersinde bulunan süper iletken kimyasal polimer 
malzeme su ile temas esnasında ısı üretmektedir. Üretilen bu ısı kalorifer peteğinin yüzeyi aracılığıyla 
ısıtma hacmine taşınmaktadır. Kalorifer peteği borusunun girişinde ve çıkışında Isıtıcı akışkan suyun 
sıcaklık değerleri arasındaki fark 1 oC civarındadır. Sistemdeki ısı geçişi olayını sadece molekül 
hareketi ile açıklamak mümkün değildir. Kalorifer peteğini geliştiren buluşçular Görkem ve İnkün, 
elektron iyonlaşması ve spin hareketi ile ısı üretimi buna bağlı kalorifer peteğinden ortama taşınım ile 
ısı geçişi şeklinde açıklamaktadırlar. Kalorifer peteği içinde dolgu malzemesi olarak kullandıkları 
kimyasal polimer malzemenin kimyasal olarak reaktif olmadığını, ısı geçişi esnasında herhangi bir 
kimyasal reaksiyon oluşmadığını, insan ve çevredeki diğer canlılara zarar vermeyen, yanıcılığı ve 
patlayıcılığı olmayan bir malzeme olduğunu açıklamaktadırlar. Ayrıca aynı malzemenin yarılanma 
ömrü olmadığını belirtmektedirler. Kimyasal polimer malzemeyi oluşturan maddelerin dünyada bir çok 
yerde kolaylıkla bulunabileceğini de savunmaktadırlar.  
 
Ölçülmüş değerler yardımıyla hesaplanan Tablo 2 ile topluca verilen tüm veriler incelendiğinde 
aşağıdaki değerlendirmeler yapılabilir: 
 
Avrupa’da EN 442 -2 ve Türkiye’de TS EN 442 -1, TS EN 442 -2, TS EN 442 -3 geçerli standartlara 
göre tanımlanmış ısıl verim anlamında, test edilmiş yeni kalorifer peteği ısıl verim değerlerinin 30 oC ile 
90 oC su sıcakları aralığı için %8’den %70’e kadar değerler alabileceği tespit edilmiştir. Isıl verim 
hesaplanırken kalorifer peteğinden ortama olan ısı geçişi miktarı doğal taşınılma ve kararlı hal için 
hesaplanıştır. Yeni kalorifer peteği ısı transfer yüzeyi geometrik ölçüleri esas alınarak 1, 172 m2 olarak 
tespit edilmiştir. Peteği geliştiren firma yetkilileri gerek kalorifer peteğindeki çalışma prensibi farklılığı 
gerekse peteğin içindeki gözenekli kimyasal polimer malzeme ile dolu olması sebebiyle geometrik 
ölçülerden hesaplanan değerden en az 5 kat daha fazla alınması gerektiğini savunmaktadırlar. Bu 
yaklaşımın sınanması ancak ısıtılan hacmin sıcaklık değişiminden ve dışarıya olan ısı kaybından 
mümkün olabilir. 
 
Isı pompası şeklinde düşünülerek geliştirilmiş kalorifer peteği için ısıtma etki sayısı değerlerinin su 
sıcaklığı 30 oC iken 0,27, 40 oC iken 0,29 , 50 oC iken 0,27 ve 60 oC ile 90 oC su sıcaklıklarında 0,22 
civarında olabileceği tespit edilmiştir.  
 
Deneysel olarak test edilmiş kalorifer peteğinin pratikte uygulanabilirliği ve ekonomikliği konusunda 
kullanılan malzemeden ve onu oluşturan maddelerden başlayarak bir dizi araştırma yapılması 
gereklidir. Bu konuda işbirliği mevcuttur ve devam edecektir.  
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ARAÇ RADYATÖRÜNÜN ISI TRANSFERİ 
PERFORMANSININ SU TABANLI NANOAKIŞKANLAR 

KULLANILARAK DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI 
 
 

Ferhat KILINÇ 
Ertan BUYRUK 
Koray KARABULUT 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, araç radyatöründeki ısı transferi performans artışı saf su, su tabanlı grafen oksit ve su 
tabanlı grafen nano ribon nanoakışkanları kullanılarak deneysel olarak incelenmiştir. Deneyler farklı 
akışkan sıcaklıkları (36 oC, 40 oC ve 44 oC) ve debilerde (0.6 m3/h, 0.7 m3/h, 0.8 m3/h ve 0.9 m3/h) 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar kullanılarak toplam ısı transferi katsayısı, U hacimce % 0.01 
konsantrasyondaki grafen oksit (GO) ve grafen nano ribon (GNR) nanoakışkanı için hesaplanmıştır. 
Radyatör soğutması için kullanılan havanın debisi sabit tutulmuştur. Deneylerden elde edilen toplam 
ısı transfer katsayıları saf su ve nanoakışkanlar için karşılaştırılarak ısı transferi performansındaki artış 
belirlenmiştir. Sonuçlar, toplam ısı transferi katsayısındaki en yüksek artış miktarlarının % 0.01 GO-su 
nanoakışkanı için % 8.7 ve % 0.01 GNR-su nanoakışkanı için % 18.9 olduğunu göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Nanoakışkan, Grafen Oksit (GO),  Grafen Nano Ribon (GNR), araç radyatörü.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, heat transfer performance enhancement of a car radiator by using pure water, water-
based graphene oxide and water-based graphene nanoribbon nanofluids is investigated 
experimentally. Experiments are conducted at different fluid temperatures (36°C, 40°C and 44 °C) and 
flow rates (0.6 m3/h, 0.7 m3/h, 0.8 m3/h and 0.9 m3/h). Overall heat transfer coefficient, U is calculated 
from obtained results for graphene oxide (GO) and graphene nanoribbon (GNR) (0.01 % vol. 
concentration) nanofluids. The flow rate of the air side which is used for cooling of radiator is kept 
constant. Overall heat transfer coefficient obtained from the experiments are compared with pure 
water and the nanofluids to determine increase in heat transfer performance. Results showed that, the 
highest amount of increase in the overall heat transfer coefficient is 8.7 % for 0.01 % GO-water 
nanofluid and 18.9 % for 0.01 % GNR-water nanofluid respectively. 
 
Key Words: Nanofluid, Graphene oxide (GO), Graphene Nano Ribon (GNR), car radiator. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Her sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de enerji verimliliği, enerji tüketiminin minimuma 
indirilmesi, üretilmesi planlanan parçaların optimizasyon testlerinin yapılması konularında çalışmalar 
yapılmaktadır. Bu çalışmalar yapılıp enerji tasarrufu sağlanırken aynı zamanda ihtiyaç duyulan 
performans kriterinin de sağlanması gerekmektedir. Otomobil soğutma sistemlerinin en önemli 
elemanlarından birisi radyatörlerdir. Otomobil radyatörleri bir çeşit kompakt ısı değiştiricisidir [1]. Isı 

Experimental Investigation of Auot Radiator Heat Transfer Performance by using Water Based Nanofluids 
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değiştiricideki iş yapan taban akışkan içerisine katı parçacıkların süspansiyon şeklinde katılması pasif 
ısı transferi iyileştirme yöntemlerinden biridir. Bu yöntem geleneksel akışkanın ısıl iletkenliğini artırarak 
akışkanın ısı transferi karakteristiklerini iyileştirmektedir [2]. 
Soğutucu akışkanlar, su, motor yağı, etilen glikol vb. gibi geleneksel akışkanlar zayıf ısı transfer 
performansına sahiptir ve bu yüzden gereken ısı transferini elde edebilmek için yüksek kompaktlıkta 
ve etkenlikte sistemler gerekmektedir. Isı transferi geliştirilmesi için gösterilen çabalar arasında 
akışkana katkılar uygulaması daha belirgindir. Son zamanlarda nano teknolojideki ilerlemeler 
nanoakışkan denilen yeni bir akışkan kategorisi gelişmesini sağlamıştır [3]. Choi, enerji verimli 
nanoakışkanlar ve daha küçük ve daha hafif radyatörler geliştirilmesi yoluyla otomotiv endüstrisi için 
yakıt tasarrufunu hedefleyen bir proje sunmuştur. Nanoakışkanlar projesinin temel amacı, güç 
motorlarının yüksek soğutma ihtiyacına rağmen araç soğutma sistemlerinin boyut ve ağırlıklarının 
%10‘ dan daha fazla oranda azaltılmasıdır [4]. 
 
Nanoakışkan 100 nm ve daha küçük boyuttaki metal, metal oksit, karbon nanotüp veya grafen 
parçacıkların genelde Newton kuralına uyan akışkanlar içerisine düşük konsantrasyonlarda 
eklenmesiyle oluşturulan süspansiyon şeklindeki akışkanlara denilmektedir. Nanoakışkanlar, ısıl 
yayılım ve ısıl iletkenlik gibi termofiziksel özellikleri iyileştirirken, mükemmel bir kararlılık ve taşınım ısı 
transfer katsayısı sağlamaktadırlar ve ayrıca basınç düşüşü ve pompalama gücünde taban 
akışkanında çok az bir artış meydana getirmektedirler [5,6,7]. Karbon tabanlı malzemelerden olan 
grafen, nanoteknolojinin çeşitli alanlarında yaygın bir şekilde kullanılan en yeni nanoparçacıklardan 
biridir. Karbon elementinin bal peteği örgülü yapısı olan grafen, iki boyutlu düzlemsel yapıların çok 
ender örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bilim dünyasında oldukça fazla heyecan yaratan 
grafen aslında çok nadir bulunan bir malzeme değildir. Kullandığımız kurşun kalemlerin içindeki grafit, 
grafen tabakalarının üst üste binmesinden oluşmaktadır. Grafen, karbon atomlarının tek düzlemde 
altıgen yapıda dizilmesiyle oluşan iki boyutlu, bir atom kalınlığında, karbon allotropu bir yapıdır [8]. 
Grafen suyu sevmez özelliğe sahiptir. Grafit oksitlenerek grafen oksite dönüştüğünde ısıl iletkenliği 
grafitten daha düşük olmaktadır. Fakat grafen oksit suyu sever özellikte olduğundan kullanıldığı 
nanoakışkanda stabilite (kararlılık) artmakta ve çökelme olmamaktadır [9]. Başta metaller olmak üzere 
yaygın kullanılan nanoparçacıklara kıyasla sahip olduğu üstün özellikler ve literatürde az miktarda 
çalışma bulunması nedeniyle deneylerde grafen nanoparçacıkları tercih edilmiştir. 
 
Bazı araştırmalar nanoakışkanların ısı değiştiricisi uygulamalarında faydalanılması için başlatılmıştır 
ve önceki çalışmaların çoğu sayısaldır. Roy vd. [10], radyal akışlı soğutma sisteminde Al2O3 – su 
nanoakışkanını kullanarak 1200 Re sayısı için ısı transferini araştırmışlardır. Yaptıkları çalışma, % 5 
ve % 10 hacimsel konsatrasyon ile ısı transferinin % 45 ve % 110 arttığını göstermiştir. Yine benzer bir 
soğutma sisteminde ve sıcaklık-bağımlı özellikler kullanılarak Palm vd. [11] tarafından Al2O3 – su 
nanoakışkanının ısı transferine faydası sayısal olarak araştırılmıştır. Sonuç olarak % 4 hacimsel 
fraksiyon için saf suya kıyasla ısı transferi katsayısında % 25 artış elde etmişlerdir. Jang ve Choi [12], 
mikrokanallı ısı değiştiricisinde nanoakışkan kullanımının önce ve sonraki soğutma performansı 
sayısal olarak çalışılmıştır. Suya eklenen elmas parçacıklar (% 1 hacim konsantrasyonu ve 2nm 
çapında), sabit pompalama gücünde % 10 daha yüksek ısı transferi performansı sergilemişlerdir. 
Nguyen vd. [13], kapalı bir devredeki Al2O3 – su nanoakışkanının ısı transferi performansını 
ölçmüşlerdir. Çalışmaları göstermiştir ki, % 6.8 hacim konsantrasyonunda ısı transferi katsayısındaki, 
h artış % 40 daha yüksektir. Ayrıca 47nm parçacık çapının 36nm boyutuna göre daha fazla iyileşme 
sağladığından da bahsetmişlerdir. Chun vd. [14], konsentrik çift borulu ısı değiştiricisi sisteminde yağ 
taban akışkanı için alümina nanoparçacıklar kullanmışlardır. Çalışmalarında % 0.5 hacimsel 
konsantrasyonu için taşınım ısı transferi katsayısında, h % 10-13 artış ve düşük Re sayısı (Re < 200) 
için ortalama ısı transferi katsayısında, h yaklaşık % 25 artış elde etmişlerdir. Daha yakın zamanda, 
Duangthongsuk ve Wongwises [15], konsentrik çift borulu ısı değiştiricisinde TiO2–su nanoakışkanı 
kullanarak deneysel bir çalışma yapmışlardır. Hacimsel konsantrasyon % 0.2 (21nm ortalama 
çapında) ve türbülanslı akış koşullarında taşınım ısı transferi katsayısında, h % 6-11 artış elde 
ettiklerini bildirmişlerdir. Karabulut vd. [16] çalışmalarında 8 mm iç çaplı ve 1830 mm uzunluklu bakır 
bir boruda % 0.01 konsantrasyonlu MWCNT-su nanoakışkanının taşınım ısı transferi artışında ısı akısı 
ve hacimsel debinin etkilerini araştırmışlardır. Re=2753’ de en yüksek ısı akısı değerinde taban 
akışkanına göre ısı taşınım katsayısında % 20' lik’ artış elde etmişlerdir. 
 
Peyghambarzadeh vd. [17], deneysel çalışmalarında geleneksel etkenlik, e-NTU (Number Of Transfer 
Unit) yöntemine göre toplam ısı transferi katsayısını, U hesaplayarak otomobil radyatöründe ısı 
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transferi performansını araştırmışlardır. Deneyler 60nm boyutundaki bakır oksit (CuO) ve 40nm 
boyutundaki demir oksit (Fe2O3) nanoparçacıklar ile sıvı tarafındaki Reynolds sayısı, Re 50-1000 
arasında değiştirilmiş ve sıvının radyatöre giriş sıcaklığı 50 oC, 65 oC ve 80 oC de sabit tutularak 
yapılmıştır. Sonuç olarak; sıvı giriş sıcaklığı azaltıldığında toplam ısı transferi katsayısının arttığı, sıvı 
ve havanın debilerinin artırılmasının toplam ısı transferi katsayısını artırdığı, nanoparçacık 
konsantrasyonunun artırılmasının toplam ısı transferi katsayısını, U (özellikle de Fe2O3/su 
nanoakışkanında) artırdığı sonuçları elde edilmiştir. Nieh vd. [18], 10-20nm boyutundaki Al2O3 ve 20-
30nm boyutundaki TiO2 nanoparçacıklarla 210mmx27mmx133mm ölçülerinde 16 düz borudan oluşan 
alüminyumdan bir motosiklet radyatörüyle deneysel bir çalışma yapmışlardır. NC (nano-coolant) 
olarak tanımladıkları 6 farklı nanoakışkan kullanarak 4.5 l/dak., 6.5 l/dak. ve 8.5 l/dak. debilerinde; 80 
oC, 85 oC, 90 oC ve 95 oC sıcaklıklarında ve 3.5 m3/dak. sabit hava debisinde deneyler 
gerçekleştirmişlerdir. Tüm deneyler sonucunda EG/Su ile karşılaştırıldığında en yüksek ısıl iletkenlik 
oranı % 39.7, en yüksek özgül ısı oranı % 3.2 ayrıca en yüksek viskozite oranı ise % 30.4 olarak elde 
edilmiştir. Genel olarak ise, EG/Su ile kıyaslandığında ısı yayma kapasitesi, basınç düşüşü, 
pompalama gücü ve EF (Efficiency Factor: verimlilik faktörü; ısı yayma kapasitesinin pompalama 
gücüne oranı) en yüksek artış oranları sırasıyla % 25.6, % 6.1, % 2.5 ve % 27.2 deneysel olarak elde 
edilmiştir. Kılınç vd. [19] deneysel çalışmalarında farklı akışkan sıcaklıkları ve debilerde grafen tabanlı 
nanoakışkan kullanarak 36 adet yatay tüplü ve stadyum kesitli araç radyatörünün soğutma 
performansını incelemişlerdir. Deneylerden elde edilen toplam ısı transfer katsayıları saf su ve 
nanoakışkanlar için karşılaştırılarak ısı transferi performansındaki artış belirlenmiştir. Sonuç olarak 
akışkan 44 oC sıcaklıkta iken toplam ısı transferi katsayısındaki en yüksek artış miktarının % 0.01 GO-
su nanoakışkanı için % 7.9 ve % 0.02 GO-su nanoakışkanı için % 33.9 olduğunu elde etmişlerdir. 
Elsebay vd. [20], su akışkanı yerine nanoakışkan kullanılması nedeniyle bir radyatör yeniden 
boyutlandırılmıştır. Radyatörün düz borusunda akan iki nanoakışkan (Al2O3/su ve CuO/su) hem ısıl 
hem de akış performansını değerlendirmek için sayısal olarak araştırılmış ve yeniden boyutlandırma 
işlemi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, % 1, 3, 5 ve 7 olmak üzere dört farklı hacimsel konsantrasyonla 
çalışılırken, Reynolds sayısı 250 ile 1750 arasında değişmektedir. Isı transferi performansındaki dikkat 
çekici iyileşme nedeniyle radyatörün hacminde önemli bir azalma sağlanmıştır. Ramalingam vd. [21] 
ısı borularında soğutucu olarak CeO2/etilen glikol’ ün ısıl performansının analizini gerçekleştirmişlerdir. 
40 oC sıcaklıkta farklı konsantrasyon ve debilerde deneysel olarak araştırmalar yapmış ve sonuçlar 
bükülmüş plaka yerleştirilmiş yatay akış ve çapraz borulu ısı değiştiricisinde sayısal olarak analiz 
edilmiş ve etilen glikol/su kombinasyonuyla karşılaştırıldığında hacimsel % 0.75 CeO2/etilen glikol 
konsantrasyonunun daha fazla ısı transfer katsayısı artışı sergilediği görülmüştür. Bu nedenle 
geleneksel soğutucu yerine önerilen kombinasyonun kullanılmasının radyatörün boyutlarını, kullanılan 
akışkan hacmini ve pompalama gücünü azaltacağını böylece akışkanın motor soğutma sistemi için 
enerji verimli bir akışkan olacağını belirlemişlerdir. Naik vd. [22] çalışmalarında suda alüminyum oksit 
ve bakır oksiti içeren iki nanoakışkanı düşünerek otomobil radyatörünün performansını deneysel 
olarak araştırmışlardır. % 0.1’ lik hacimsel konsantrasyonda her iki nanoakışkanın taban akışkanının 
üzerinde performansta iyileşme gösterdiğini saptamışlardır. Karşılaştırma, eşit kütlesel debi, eşit hava 
debisi ve eşit radyatör soğutucu giriş sıcaklığı olmak üzere üç önemli değişken göz önüne alınarak 
yapılmıştır. Her iki nanoakışkanın taban akışkanıyla karşılaştırıldığında ısı transferi oranında artış 
sergilediğini belirlemişlerdir.  
 
Bu çalışmada su tabanlı grafen oksit ve grafen nano ribon nanoakışkanlarının ısı transferi 
performansına etkisi saf suyla kıyaslanarak incelenmiştir. Hazırlanan deney sisteminde 3 farklı sıcaklık 
(36 oC, 40 oC ve 44 oC) ve 4 farklı debide (0.6 m3/h, 0.7 m3/h, 0.8 m3/h ve 0.9 m3/h) iki farklı 
nanoakışkan % 0.01 hacimsel konsantrasyonu için deneyler gerçekleştirilmiştir.  Elde edilen veriler 
kullanılarak etkenlik değeri ve toplam ısı transferi katsayısındaki artışlar hesaplanmıştır. Böylece saf 
suyla kıyaslamalar yapılarak hem grafen oksit (GO) hem de grafen nano ribon (GNR) 
nanoakışkanlarının ısı transferi performansına etkisi sıcaklık, debi ve hacimsel konsantrasyon 
açısından incelenmiştir. Toplam ısı transferi katsayısındaki artış saf suya kıyasla yüzdesel olarak 
hesaplanmıştır. 
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2. DENEYSEL YÖNTEM 
 
2.1. Nanoakışkanların Hazırlanması 
 
Nanoakışkan üretmek için taban akışkanı olarak saf su ve nanoparçacık olarak grafen kullanılmıştır. 
Nanoakışkanın hazırlanması işlemi Cumhuriyet Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde 
gerçekleştirilmiş olup, deneyde kullanılan nanoakışkan buradan temin edilmiştir. Deneylerde kullanılan 
GO, grafitten sentezlenerek elde edilmiştir. GO sentezlenirken grafit, nitrit ve sülfirik asit ve ayrıca 
sodyum nitrat, hidrojen peroksit ve potasyum permanganat gibi çeşitli kimyasallarla işleme tabi 
tutulmuştur. Daha sonra saf suyla yıkanarak asitten ve kimyasallardan ayrıştırıldıktan sonra fırında 
kurutularak GO nanoparçacığı elde edilmiştir [23, 24]. Literatürde Ribon olarak adlandırılan karbon 
nanotüp nanoşerit nanoparçacıklar kısa ve uzun olmak üzere iki farklı uzunluktaki (L=0.5-2 μm ve L= 
10-30μm) 20-30nm dış çapa sahip çok duvarlı karbon nanotüplerin iyileştirilmiş Hummers metodu 
(grafit oksidin eksfoliasyonu) ile boylamasına açılması ile sentezlenmiştir. Ribon nanoparçacık silindir 
tüp şeklindeki karbon nanotüplerin boylamasına açılması ile elde edilen iki boyutlu düzlem şeklindeki 
yapraklardır. Diğer bir ifade ile Ribon, Grafen’in karbon nanotüplerden elde edilmiş haline 
denilmektedir [25]. 

Deneyler öncesi hazırlanmak istenilen konsantrasyona göre grafen parçacıkları, 0.0001 g (0.1 mg) 
hassasiyete sahip terazi ile tartılmıştır. Nanopartikül tartım işleminden sonra kütlesel oranlar Eş. (1) ile 
hacimsel orana çevrilmiştir. Yapılan deneylerde 4 lt saf suya 0.4 gr grafen katılarak hacimce %0.01 
konsantrasyonda nanoakışkanlar kullanılmıştır. Nanoakışkan hazırlanırken nanoparçacıkların 
topaklaşmasını önleyerek kararlılığını artırmak amacıyla 4-8 saatlik süreyle 50 Hz’ lik frekansa ve 230 
W’ lık maksimum güce sahip ultrasonifikatör cihazında sonifikasyon işlemine tabi tutulmuştur. Ayrıca 
nanoakışkanın kararlılığının sağlandığına gözlemsel ve Zeta potansiyel ölçümleri sonunda karar 
verilmektedir [26]. Sonuç olarak, mürekkep benzeri siyah homojen bir süspansiyon elde edilmiştir. 
Daha sonra elde edilen kararlı nanoakışkan, deney sisteminde ısıtma tankına konularak deneyler 
yapılmıştır. 
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Eşitlik (1)’ deki, mp nanoparçacığın kütlesi, mf taban akışkanın kütlesi, ρ f ve ρp ise sırasıyla taban 
akışkanının ve parçacığın yoğunluklarıdır. p parçacığı, f akışkanı ve nf nanoakışkanı belirtmektedir. 
 
Deneylere başlamadan önce ve deneyler tamamlandıktan sonra sistem tankındaki grafen oksit 
nanoakışkanına ait fotoğraflar Şekil 1a ve şekil 1b’ de verilmiştir. Görüldüğü üzere nanoakışkanların 
deney sırasında havadaki oksijenle teması sonucu kararak daha koyu bir renk almaktadır. Grafen 
nano ribon için de benzer durumlar gözlemlenmiştir. 

     

a)      b) 
Şekil 1. Grafen oksit nanoakışkanına ait fotoğraflar a) deney öncesi b) deney sonrası 
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2.2. Nanoakışkanlara Ait Termofiziksel Özellikler 
 
Kütlesel olarak hazırlanan nanoakışkanların reolojik analizi koni ve plaka (cone and plate) gerilim 
kontrollü reometre ile yapılmıştır. Isıl iletkenlik ölçümü için literatürde de çok sık kullanılan sıcak tel 
yöntemi kullanılmış ve bu amaçla deneysel olarak ısıl iletkenlik ölçer cihazı kullanılmıştır. 
Nanoakışkanın yoğunluk ölçümü deneysel olarak yoğunluk ölçer cihazı ile yapılmıştır.   
Özgül ısı,  Pak ve Cho [27] tarafından önerilen analitik modellerle belirlenmiştir.  

Nanoakışkan özgül ısısı, 

bfpnf CCC )1( ff −+=                                     (2) 
Eşitlik (2)’ de nf, p ve bf sırasıyla nanoakışkan, parçacık ve taban akışkanını belirtmektedir. 
 
Nanoakışkan ve taban akışkanı olan saf suyun ısıl özellikleri Tablo 1’ de gösterilmektedir.  
 
Tablo 1. Farklı sıcaklıklarda akışkanların termofiziksel özellikleri 

Akışkan k (W/mK) ρ (kg/m3) Cp (J/kgK) µ (kg/ms) 
Saf Su (36 oC) 0.6246 992.0 4179 707x10-6 

Saf Su (40 oC) 0.6310 992.0 4179 653x10-6 
Saf Su (44 oC) 0.6358 992.0 4179 607x10-6 

%0.01 GO (35 oC) 0.6696 994.6 4179 1000x10-6 

%0.01 GNR (35 oC) 0.6972 994.5 4179 1000x10-6 
 
2.3. Deneysel Sistem ve Kalibrasyon 
 
Bu çalışmada kullanılan deneysel sistem Cumhuriyet Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne ait 
11mx7.5mx3.5m ölçülerindeki laboratuvarda bulunmaktadır. Yapılan çalışma, C.Ü Bilimsel Araştırma 
Projeleri Birimi tarafından M-526 no ‘lu proje kapsamında desteklenmektedir. 
 

     
Şekil 2. Çalışmada kullanılan deneysel sistem. 

 
Deneylerde kullanılan otomobil radyatörü (Şekil 3), kıvrımlı kanatçık tipi olan 36 adet yatay tüplü ve 
stadyum kesit alanlı çapraz akışlı bir ısı eşanjörüdür. Paslanmaz çelikten yapılmış ısıtma tankı (30 cm 
çap ve 35 cm yükseklik) yaklaşık 25 lt hacminde olup, DC güç kaynaklı varyak kontrollü elektrikli bir 
ısıtıcı (2500 W) ile ısıtılmaktadır. Toplam tank hacminin yaklaşık üçte biri (8 lt) miktarında akışkan 
kullanılarak tüm deneyler gerçekleştirilmektedir. Sistemdeki akışkan, 1” çapındaki plastik borulardan 
oluşan gidiş-dönüş hattından akmaktadır. Sistemde 1” (DN25) çaplı, 2.7 m3/h maksimum debili, 6 m 
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basma yüksekliğe sahip, 10 bar basınca dayanabilen ve 0 ile +110 oC sıcaklık aralığında çalışabilen 
frekans konvertörlü sirkülasyon pompası bulunmaktadır. Pompa üç farklı güçte çalışabilmekte olup, 
ayrıca boru hattında bulunan küresel vana ile akışkan debisi ayarlanabilmektedir. Akışkana ait debi 
değerleri, 10 bar basınca ve 80 oC sıcaklığa dayanabilen, 0.01 lt/dk hassiyette (±% 2 doğruluğa sahip) 
ayar yapılabilen, 1.6-32 lt/dk aralığında çalışabilen bir akış ölçer ile ölçülmektedir. Dikdörtgen kesitli 
(40x63 cm) 2.5 m uzunluğa sahip paslanmaz çelik hava kanalı içerisinden bir fan (1350 rpm) ile 
radyatör üzerine hava gönderilmektedir. Hava giriş-çıkış sıcaklıkları iki adet K tipi ısıl eleman çiftiyle 
(termokupl), akışkan giriş-çıkış sıcaklıkları iki adet daldırma J tipi ısıl eleman çiftiyle ve radyatör duvar 
yüzey sıcaklığı 7 adet J tipi ısıl eleman çiftiyle ölçülmektedir. Saniyede 250 kanala kadar tarama 
yapabilen 6 ½-DDM (22-bit) veri toplayıcı ile veriler kayıt altına alınmaktadır. 

         
a)                               b) 

Şekil 3. a) Deney sisteminde kullanılan otomobil radyatörü b) Kıvrım tipli kanatçıklar ve tüp kesiti. 
 
Deneylerde kullanılan araç radyatörüne ait özellikler Tablo 2 ve Tablo 3’ de verilmiştir. 
 
Tablo 2. Radyatöre ait boyutlar (su-nanoakışkan tarafı).   Tablo 3. Radyatöre ait boyutlar (hava tarafı). 
 

Boyut Sembol Değer  Boyut Sembol Değer 
Radyatör uzunluğu Lrad 0.66 m  Kanatçık uzunluğu Lf 0.009 m 
Radyatör yüksekliği Hrad 0.44 m  Kanatçık yüksekliği Hf 0.001 m 
Radyatör genişliği Wrad 0.026  Kanatçık genişliği Wf 0.026 m 
Tüp uzunluğu Lt 0.0621 m  Her kolondaki kanal 

sayısı 
- 287 

Tüp yüksekliği Ht 0.0021 m  Toplam kanal sayısı - 10619 
Tüp genişliği Wt 0.0260 m  Toplam tüp alanı Ao 6,74  m2 
Tüp sayısı - 36     
Tüp hidrolik çapı dh 0,00395 

m 
    

Toplam tüp alanı Ai 1,214 m2     
 
Çalışmalarda deneysel sisteminin güvenilirliğini ve hassasiyetini belirlemek için saf suyla farklı akışkan 
sıcaklıkları ve debilerinde deneyler tekrarlanmıştır. Sisteme ait ana bileşenlerin (tank, tesisat ve 
radyatör vb.) ve ölçüm bileşenlerinin hassas ve güvenilir olduğundan emin olunması sonrasında farklı 
tipte ve konsantrasyondaki nanoakışkanlar ile deneyler gerçekleştirilmiştir. Deneysel veriler sistem 
dengeye ulaştıktan sonra 20 saniye aralıkla toplam 10 dakika boyunca kayıt altına alınmış ve son 10 
verinin ortalaması alınarak hesaplamalar yapılmıştır. 
 
2.4. Hesap Yöntemi 
 
Bu çalışmada, deneyler sonucu elde edilen veriler logaritmik ortalama sıcaklık farkı yöntemi 
kullanılarak toplam ısı transferi katsayısının hesaplanmasında kullanılmıştır. Bu yöntem için aşağıda 
verilen eşitliklerden faydalanılmıştır. 

 Termodinamik Sempozyumu 

 

http://www.mmo.org.tr/etkinlikler/tesisat/etkinlik_metin.php?etkinlikkod=288&metin_kod=1329%237


  ____________________ 1361 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

( )ohihhphh TTcmq ,,, −=      (3) 

ve 

( )icoccpcc TTcmq ,,, −=      (4) 

burada h ve c indisleri, sıcak ve soğuk akışkanları, i ve o indisleri ise giriş ve çıkış koşullarını belirtir. 
Diğer bir yararlı eşitlik, sıcak ve soğuk akışkanlar arasındaki 

ch TTT −≡∆      (5) 

sıcaklık farkı ile toplam ısı geçişi q arasında bir ilişki kurularak elde edilebilir. Böyle bir eşitlik, 
Newton’un soğuma yasasında, ısı taşınım katsayısı h yerine toplam ısı transferi katsayısı U’ yu 
yazarak bulunabilir. Uygun ortalama sıcaklık farkı için ∆Tlm ortalama logaritmik sıcaklık farkı tanımı 

lmTUAq ∆=      (6) 

bu eşitlikte 

( ) ( )21

21

12

12
lm /ln/ln TT

TT
TT
TTT

∆∆
∆−∆

=
∆∆
∆−∆

=∆   (7) 

 
olup ayrıca CFlm,lm TFT ∆=∆  çapraz akışlı ısı değiştiricilerinde kullanılır. Burada F düzeltme 
katsayısıdır. 
 
NTU (Number of Transfer Unit) ile gösterilen, geçiş birimi sayısı, ısı değiştiricilerinin çözümlemesinde 
yaygın olarak kullanılmakta olup,  

min
NTU

C
UA

≡                 (8) 

( ) ( )[ ]{ }







−−






−= 1NTUexpNTU1exp1 78.0*22.0

* C
C

e            (9) 

)( ,,min icih

ort

TTC
q

−
=e              (10) 

 
Değişik ısı değiştiricisi türleri için benzer bağıntılar çıkarılmış olup, C* = Cmin/Cmax ısıl kapasite 
debilerinin oranıdır [28].  
 
 
 
3. DENEYSEL SONUÇLAR  
 
Saf suyla yapılan deneyler sonrasında % 0.01 hacimsel konsantrasyonda grafen oksit (GO) ve grafen 
nano ribon (GNR) nanoakışkanları kullanılmıştır. Elde edilen veriler neticesinde sistemin ısıl 
performansına ait grafikler aşağıda verilmiştir. Başta saf su, grafen oksit ve grafen nano ribon 
nanoakışkanlarına ait etkenlik ve çıkış sıcaklıkları değerleri gösterilmiştir.  
 

 Termodinamik Sempozyumu 

 

http://www.mmo.org.tr/etkinlikler/tesisat/etkinlik_metin.php?etkinlikkod=288&metin_kod=1329%237


  ____________________ 1362 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

 
 
Şekil 4. Araç radyatörünün 36 oC sıcaklıktaki etkenlik değerlerinin saf su, GO ve GNR nanoakışkanları 

için karşılaştırılması. 
 
Deneyler sonrasında elde edilen verilerden 36 oC sıcaklık için hesaplanan etkenlik değerleri Şekil 4’ te 
karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Deneysel sonuçların sayısal sonuçlarla uyumlu olduğu açıkça 
görülmektedir. Diğer akışkan sıcaklıklarında (40 ve 44 oC) da aynı davranış uyumu elde edilmiştir. Saf 
suya kıyasla her iki nanoakışkanın (% 0.01 GO ve % 0.01 GNR) etkenlik değerlerinde artışlar elde 
edilmiştir. Saf su için en yüksek analitik 0.88 ve deneysel 0.86 etkenlik değerleri hesaplanırken, GO ve 
GNR nanoakışkanları için bu değerler sırasıyla 0.90, 0.88 ve 0.90, 0.89 olarak hesaplanmıştır.  

 
Şekil 5. Araç radyatörünün giriş sıcaklığı 44 oC iken çıkış sıcaklıkları değerlerinin saf su, GO ve GNR 

nanoakışkanları için karşılaştırılması. 
 
Akışkan sıcaklığı 44 oC iken % 0.01 konsantrasyonundaki GO ve GNR nanoakışkanlarına ait çıkış 
sıcaklıkları değişimine ait değerler Şekil 5’ te gösterilmiştir. Çıkış sıcaklığının debinin artması ile her üç 
akışkan için de arttığı açıkça görülmektedir. Saf su için sıcaklık farkındaki değişim 0.7 oC, GO 
nanokışkanı için 0.8 oC ve GNR nanoakışkanı için 1.1 oC olmaktadır. Düşük akışkan sıcaklıklarında 
(36 ve 40 oC) sıcaklık farkı daha az olduğundan ayrıca gösterilmemiştir. Ancak belirtilen sıcaklıklarda 
da benzer davranış açıkça görülmüştür. Çıkış sıcaklıklarındaki bu değişim oranı, ısı transferi 
performansındaki iyileşmenin de bir göstergesi olarak yorumlanması açısından önem arz etmektedir. 

 
Şekil 6. 36 oC sıcaklıktaki % 0.01 GO ve GNR nanoakışkanlarının toplam ısı transferi katsayısı 

deneysel verilerinin saf su ile karşılaştırılması. 
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Şekil 6’ da grafen oksit ve grafen nano ribon nanoakışkanlarının %0.01 konsantrasyon ve 36 oC 
sıcaklıktaki toplam ısı transferi katsayısına, U ait değerler karşılaştırılmıştır. Saf suya kıyasla her iki 
nanoakışkanın ısı transferi katsayısı, U değerlerinde artış görülmektedir. GO nanoakışkanı için toplam 
ısı transferi katsayısındaki en yüksek artış miktarı 0.6 m3/h debide % 8.7 iken GNR nanoakışkanı için 
0.7 m3/h debide % 11.3 olarak gerçekleşmiştir. Verilen sıcaklıkta GO nanoakışkanı için toplam ısı 
transferi katsayısındaki ortalama artış miktarı % 6.9 ve GNR nanoakışkanı için % 9.1 olduğu 
hesaplanmıştır.  Nanoakışkanların birbirleri ile karşılaştırılması durumunda ise GNR nanoakışkanının 
GO nanoakışkanından daha fazla artış sergilediği görülmektedir. Toplam ısı transferi katsayısındaki 
bu artış ortalama olarak %2.06 olarak gerçekleşmiştir. 

 
Şekil 7. 40 oC sıcaklıktaki GO ve GNR (%0.01) nanoakışkanlarının toplam ısı transferi katsayısı 

deneysel verilerinin saf su ile karşılaştırılması. 
 
Toplam ısı transferi katsayısının, U saf su, GO ve GNR nanoakışkanları ile 40 oC sıcaklık için 
karşılaştırıldığı değerler Şekil 7’ de gösterilmiştir. Saf suya kıyasla her iki nanoakışkanın ısı transferi 
katsayısı, U değerlerinde artış görülmektedir. Verilen sıcaklıkta GO nanoakışkanı için toplam ısı 
transferi katsayısındaki ortalama artış miktarı % 2.8 ve GNR nanoakışkanı için % 18.9 olduğu 
hesaplanmıştır. Grafen nano ribon nanoakışkana ait toplam ısı transferi katsayısı, U değerindeki artış 
miktarının saf su ve GO nanoakışkanına kıyasla daha fazla olduğu belirgin olarak görülmektedir. GNR 
nanoakışkanının GO nanoakışkanına kıyasla toplam ısı transferi katsayısındaki, U artış ortalama 
%15.73’ tür. 

 
Şekil 8. 44 oC sıcaklıktaki GO ve GNR (%0.01) nanoakışkanlarının toplam ısı transferi katsayısı 

deneysel verilerinin saf su ile karşılaştırılması. 
 
Saf su, GO ve GNR nanoakışkanların toplam ısı transferi katsayılarının, U 44 oC sıcaklıkta 
karşılaştırılması ait değerler Şekil 8’ de gösterilmiştir. Verilen diğer sıcaklıklarda olduğu gibi 44 oC 
sıcaklıkta da saf suya kıyasla her iki nanoakışkanın toplam ısı transferi katsayısı değerlerindeki artış 
görülmektedir. Saf suya kıyasla her iki nanoakışkanın ısı transferi katsayısı, U değerlerinde artış 
görülmektedir. GO nanoakışkanı için toplam ısı transferi katsayısındaki en yüksek artış miktarı 0.6 
m3/h debide % 7.4 iken GNR nanoakışkanı için 0.6 m3/h debide % 25.3 olarak gerçekleşmiştir. Verilen 
sıcaklıkta GO nanoakışkanı için toplam ısı transferi katsayısındaki ortalama artış miktarı % 5.4 ve 
GNR nanoakışkanı için % 18.8 olduğu hesaplanmıştır.  Yine benzer olarak GNR nanoakışkanın 
toplam ısı transferi katsayısındaki, U artış GO nanoakışkanından daha fazla olup, ortalama %12.68 
olarak gerçekleşmiştir. 
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Farklı akışkanlar (saf su, GO ve GNR nanoakışkanı) için verilen grafiklerde akışkan debisinin 
artmasının toplam ısı transferi katsayısında artış sağladığı görülmektedir. Her üç sıcaklık değerinde de 
saf suya kıyasla nanoakışkanların ısı transferi performansında artış olduğu açıkça görülmektedir. 
Ayrıca grafen nano ribon nanoakışkanının aynı konsantrasyondaki grafen oksit nanoakışkanından 
daha yüksek ısı transferi performansı gösterdiği de görülmektedir. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada, araç radyatörünün soğutma performansına nanoakışkan kullanılmasının etkisi 
araştırılmıştır. Su tabanlı akışkana hacimce % 0.01 konsantrasyonda grafen eklenmiştir. Elde edilen 
grafen oksit (GO) ve grafen nano ribon (GNR) nanoakışkanları ile farklı akışkan giriş sıcaklıklarında ve 
farklı debilerde deneyler gerçekleştirilmiştir. Akışkan debisindeki artışın ısı transferi performansını 
artırdığı tüm akışkanlarda net olarak görülmektedir. Her iki nanoakışkanın grafen tabanlı olmasına 
rağmen sentezlenme yöntemlerindeki farklılık elde edilen sonuçları da farklı kılmıştır. Elde edilen 
nanoakışkanlardan GO nanoakışkanının saf suya kıyasla ısı iletim katsayısındaki artış miktarı % 5.32 
ve GNR nanoakışkanının ise % 9.66’ dır. Verilen tüm sıcaklıklar (36 oC, 40 oC ve 44 oC)  için toplam ısı 
transferi katsayısındaki, U ortalama artış GO nanoakışkanında % 5.04 ve GNR nanoakışkanında % 
15.62 olarak hesaplanmıştır. Verilen her üç sıcaklık değeri için % 0.01 GNR nanoakışkanın % 0.01 
GO nanoakışkanına kıyasla toplam ısı transferi katsayısındaki ortalama artış miktarı % 10.16 olarak 
hesaplanmıştır. Nanoakışkanların ısı transferi performansı konusundaki üstünlükleri her ne kadar 
belirgin olsa da, son kullanıcıya sunulması konusu henüz kesin olarak belirlenebilmiş değildir. Sonuç 
olarak; toplam ısı transferi katsayısında, U elde edilen artışlar araç radyatörlerinin ısı transferi 
performansını artırmakta olup aynı miktarda ısının daha küçük boyutlardaki araç radyatörleri ile 
sistemden atılabileceği anlamına gelmektedir. Bu durum araç soğutma sistemlerinde kullanılan oto 
radyatörlerin boyutlarının küçültülebileceği ve ağırlıklarının azaltılabileceği anlamına gelmektedir.  
 
 
 
SEMBOLLER 
 
A      Alan [m2] 
Cp     Özgül ısı [J/kg K] 
h   Isı taşınım katsayısı [W/m2K] 
q      Isı [W] 
k  Isıl iletkenlik [W/mK] 
ṁ Kütlesel debi [m3/h] 
m Kütle [g] 
T    Sıcaklık [oC] 
f Konsantrasyon [%] 
µ        Viskozite [kg/ms]  
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AÇIK LİBR-SU NEM ALMA SİSTEMİNDE AKIŞ HIZLARININ 
VE DOLGU KANAL AÇILARININ SİSTEM PERFORMANSI 

ÜZERİNE ETKİSİ 
 
 

Barış KAVASOĞULLARI  
Ertuğrul CİHAN  
Hasan DEMİR 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Artan yaşam standartlarıyla beraber mekânlarda insanların iç konfor ihtiyacı da artmaktadır. 
Günümüzde iç konfor şartları yaygın olarak konvansiyonel buhar sıkıştırmalı sistemlerle yapılmasına 
karşın, bu sistemlerin yüksek oranda elektrik enerjisine bağımlı olması, sınırlı nem kontrolü sağlaması 
ve iç havayı temizlemede yetersiz olması dikkat çekmektedir. Konvansiyonel buhar sıkıştırmalı 
soğutma sistemlerinde havanın gizli ısısını gidermek için havayı çiğ noktasının altına kadar soğutmak 
gerekmektedir. Bu da havanın nemi alınırken hem yüksek miktarda elektrik enerjisi harcanmasına,  
hem de soğutma sisteminin COP değerinin düşmesine sebep olmaktadır. Bu çalışmada mekanik nem 
alma sistemlerinin yerine kullanılabilecek, nem alma ve rejenerasyon kolonlarında, daha önce 
kullanılmamış, polikarbonat dolgu malzemesi kullanılan bir açık sıvı nem alma sistemi deneysel olarak 
incelenmiştir. Sıvı kurutucu (nem alıcı) olarak kütlece %45’lik LiBr-su (Lityum bromür-su) çözeltisi 
kullanılan sistemde dolgu malzemeleri, 10 mm kalınlıklarındaki polikarbonat levhaların 30°, 45° ve 60° 
kanal açısı oluşturacak şekilde kesilmesiyle oluşturulmuştur. Sözü geçen kanal açılarının, hava hızının 
ve sıvı kurutucu debisinin sistemin nem alma verimine, elektriksel ve ısıl performans katsayısına etkisi 
incelenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Sıvı kurutucu, sıvı kurutucu nem alma sistemi, polikarbonat, polikarbonat dolgu 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Human indoor comfort requirements in places increase with increasing life standarts. Nowadays, 
despite indoor comfort conditions are provided by conventional vapor compression systems, it is 
noteworthy that these systems are highly dependent on electrical energy, limited humidity control and 
inadequate air cleaning. In conventional vapor compression refrigeration systems, it is necessary to 
cool air below dew point to remove latent heat. This causes both large amount of electricity 
consumption and low coefficient of performance in system. In this study, an open liquid desiccant 
dehumidification system, using polycarbonate packing material in dehumidification and regenerator 
columns, has not been used previously, which can be used instead of mechanical dehumidification 
systems, was experimentally investigated. The packing material of the system, using 45 mass percent 
LiBr-aq (Lithium bromide-water) solution as desiccant, was formed by cutting polycarbonate sheets 10 
mm thickness to form 30°, 45° and 60° channel angles. The effect of these channel angles, air velocity 
and liquid desiccant flow rate on dehumidification efficiency, electrical and thermal coefficient of 
performance were investigated.  
 
Key Words: Liquid desiccant, liquid desiccant dehumidification system, polycarbonate, polycarbonate 
packing     
 
 

Effects of Flow Rates and Packing Channel Angles on System Performance of LiBr-aq Open Liquid Desiccant 
Dehumidification System 
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1. GİRİŞ 
 
Artan yaşam standartlarıyla beraber insanların enerji tüketimi de günden güne artmaktadır. Tüketilen 
enerjinin büyük bir kısmı (yaklaşık %75) fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. Fosil yakıtların pek uzak 
olmayan bir gelecekte tükenecek olması, insanları alternatif enerji kaynaklarına ve enerji tasarrufu 
arayışlarına yönlendirmektedir. Tüketilen toplam enerjinin büyük bir kısmının iklimlendirme (alan 
ısıtması/soğutması) uygulamalarına harcanması, araştırmacıları bu alanda çalışmaya 
yönlendirmektedir. Günümüzde yaygın olarak iklimlendirme uygulamalarında kullanılan konvansiyonel 
buhar sıkıştırmalı soğutma sistemleri enerji tüketimi açısından dezavantajlı sistemlerdir. Bu sistemlerin 
kullanımı yüksek enerji tüketiminin yanında, bulundurduğu ozon delici ve yüksek oranda sera etkisi 
içeren CFC/HCFC (kloroflorokarbonlar) gazları sebebiyle çevresel tartışmaları da beraberinde 
getirmektedir. Bu sebeple bu sistemlere alternatif olabilecek iklimlendirme sistemleri üzerinde 
çalışmalar yapılmış ve hala yapılmaktadır [1-2].  
 
Bağıl nemin fazla olduğu bölgelerde, özellikle soğutmada, iç hava konforunun iyileştirilmesinde 
soğutma işlemi kadar havanın neminin kabul edilebilir bir düzeye getirilmesi yani havadaki gizli ısının 
da giderilmesi önem taşımaktadır. Konvansiyonel buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerinde havanın 
gizli ısısı, hava buharlaştırıcıda çiğ noktasına kadar soğutularak giderilebilmektedir. Bu uygulama, 
hem gizli ısının giderilmesine harcanan enerjinin yüksek olmasına, hem de sistem performansının 
(COP) düşmesine sebep olmaktadır. Bu durum sıcaklık kontrolünden bağımsız nem kontrolünün 
yapılmasını gerekli kılmaktadır. Havanın gizli ısısının daha az enerji harcanarak giderilebilmesi ve 
bağıl nem oranının gerekli düzeye getirilebilmesi için sıvı kurutucu nem alma sistemleri geliştirilmiştir. 
 
Sıvı kurutucu nem alma sistemlerinin çalışma prensibi, yüzey buhar basıncı havadan düşük olan bir 
malzeme kullanılarak, havadaki su buharının soğurulup gizli ısının duyulur ısıya dönüştürülmesine 
dayanır. Bu şekilde, havadaki gizli ısı herhangi bir mekanik enerji harcanmadan ya da çok az miktarda 
mekanik enerji harcanarak duyulur ısıya çevrilmiş olur. Sıvı kurutucu nem alma sistemlerinin 
konvansiyonel buhar sıkıştırmalı soğutma sistemleriyle beraber kullanılması durumunda, %35’e varan 
enerji tasarrufu sağlanabileceği [3], sistem performans katsayısının (COP) ise %50 arttırılabileceği 
belirtilmiştir [4]. 
 
Sıvı kurutucu nem alma sistemlerinin konvansiyonel buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerine göre 
oldukça önemli avantajları bulunmaktadır. Birincisi, bu sistemlerin kullanımıyla daha düşük enerji 
tüketimiyle nem kontrolü sağlanır ve nemi alınmış hava ile iç hava kalitesi önemli ölçüde arttırılır. Bir 
diğer avantajı ise, daha iyi nem kontrolü yapılarak, nemden dolayı yapılarda meydana gelebilecek küf, 
mantar ve çürüme gibi olumsuzlukların önüne geçilebilir. Son olarak, sıvı kurutucu nem alma 
sistemleri evaporatif soğutma sistemleri ile kullanıldığında CFC gazlarının kullanımı tamamen 
giderilebilecek, konvansiyonel soğutma sistemleri ile kullanılması durumunda ise CFC kullanımı 
önemli ölçüde azaltılabilecektir [5]. Bu ve buna benzer diğer avantajlar sıvı kurutucu nem alma 
sistemlerinin kullanımını cazip hale getirmektedir. 
 
Bu çalışmada, mekanik nem alma sistemleri yerine kullanılabilecek, nem alma ve rejeneratör 
kolonlarında dolgu malzemesi olarak, daha önce kullanılmamış, polikarbonat levhalar kullanılan bir 
sıvı kurutucu nem alma sisteminin tasarımı ve performans analizi yapılmıştır. Sıvı kurutucu olarak 
LiBr-su çözeltisi kullanılan sistemde dolgu kanal açılarının ve akış hızlarının sistemin nem alma 
verimine, elektriksel ve ısıl performans katsayılarına (COP) etkisi incelenmiştir.  
 
 
 
 
2. MALZEME VE YÖNTEM 
 
Çalışmada önerilen sıvı kurutucu nem alma sistemi, temel olarak, şekil 1’de görüldüğü gibi hava 
fanlarından, nem alma ve rejeneratör kolonlarından, sıvı pompalarından ve plakalı ısı değiştiricilerden 
oluşmaktadır. Sistemde ölçüm yapabilmek için çeşitli noktalara hız, sıcaklık ve bağıl nem sensörleri 
yerleştirilmiştir.  
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Şekil 1. Sıvı kurutucu nem alma sistemi ve üzerindeki sensörler  
 

Deney düzeneğinde nem alma ve rejeneratör kolonları 10 mm kalınlığında şeffaf pleksiglas levhaların, 
kolon boyutları 30x30x120 cm olacak şekilde yapıştırılmasıyla imal edilmiştir. Kolonlarda kullanılan 
polikarbonat dolgu malzemesi ise 2x6 m boyutlarındaki büyük polikarbonat levhaların 30°, 45° ve 60° 
kanal açısı oluşturacak şekilde, 30x30 cm boyutlarında kesilmesiyle oluşturulmuştur. Polikarbonat 
dolgu malzemesinin oluşturulma aşamaları ve kolonların içindeki görünümü Şekil (2)’de gösterilmiştir. 
 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Polikarbonat levhaların hazırlanması ve kolonlara yerleştirilmesi  
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Şekil 3. 30°, 45° ve 60° kanal açılı polikarbonat levhalar 
 

30°, 45° ve 60° kanal açılı 10 mm kalınlığındaki polikarbonat levhalar Şekil (3)’te gösterilmiştir.  
 
Hazırlanan polikarbonat levhaların yüzey alanı yoğunlukları ve gözeneklilik değerleri üç açıdan farklı 
üçer numune alınıp ölçülmüştür. Polikarbonat dolgu malzemelerinin birim hacimdeki ortalama yüzey 
alanı yoğunlukları ve gözeneklilik değerleri standart sapmalarıyla beraber Tablo (1)’de gösterilmiştir. 
 
Tablo 1. Polikarbonat dolgu malzemesi ortalama yüzey alanı ve gözeneklilik değerleri 
 

Kalınlık 10 mm 

Kanal Açısı 30° 45° 60° 

Yüzey alanı yoğunluğu (m2/m3) 370±1 371±1 369±3 
Gözeneklilik (%) 89±1.1 88±0.7 88±0.7 

 

Hava Fanı

Nem Alıcı 
(Absorber)

Rejeneratör 
(Desorber)

Hava Fanı

Kuru Hava
Çıkışı

Nemli Hava
Çıkışı

Soğuk su Sıcak su

Hava Hattı
Desikant 

Hattı Su hattı

Ortamdan 
hava girişi

Kule 
dolgusu

çıkış giriş girişçıkış

Kule 
dolgusu

Seyreltik 
çözelti

Derişik 
çözelti

Nozul

Sıvı 
pompası

Ortamdan 
hava girişi

1

2

3

4

56

7
8

 
 

Şekil 4. Sıvı kurutucu nem alma sistemi şematik görünümü 

60o 

45o 

30o 
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Şekil 4’te sistem şematik olarak gösterilmiştir. Sistemde nemi alınacak hava nem alma kolonuna hava 
fanı (1) ile gönderilmektedir. Nem alma kolonuna (Absorber) gönderilen nemli havanın nem alma 
kolonunda derişik sıvı kurutucu çözeltisiyle bir miktar nemi alınmaktadır. Havadan bir miktar su buharı 
alan çözelti seyreltik hale geçer. Seyreltik sıvı kurutucu çözeltisi, (6) noktasındaki sıvı pompası 
yardımıyla ısıtılmak üzere ısı değiştiriciye gönderilir. Sıvı kurutucu çözeltisi sıcaklığı bir miktar 
arttırılarak rejeneratör (Desorber) kolonuna gelir ve burada (3) noktasından hava fanı yardımıyla 
kolona gönderilen hava ile çözeltiden bir miktar su buharı giderilir. İçerisinden su buharı alınan fakat 
hala yüzey buhar basıncı yüksek olan çözelti, yüzey buhar basıncının düşürülebilmesi için (5) 
noktasındaki sıvı pompası ile soğutulmak üzere ısı değiştiriciye gönderilir. Isı değiştiriciden çıkan 
çözelti tekrar kullanılmak üzere nem alma kolonuna gönderilir ve bu şekilde çevrim tamamlanır.   
 
 
 
 
3. SİSTEM PERFORMASININ HESAPLANMASI 
 
Sistemde kolon girişleri ve çıkışlarında havadaki su buharının doyma basıncı Antonie denklemi ile 
bulunmuştur: 

 

(kPa)      (1) 

Burada, A=16.3872, B=3885.7 ve C=230.17 sabit katsayılar olup su buharı için Antonie 
parametreleridir [6]. Havanın mutlak nemi ise aşağıdaki eşitlik ile tanımlanmıştır: 

 

(kg/kg)      (2) 

Burada  (kPa), havanın toplam basıncını göstermektedir. Nem alma kolonunun nem alma verimi ise 
eşitlik (3) ile hesaplanmıştır [7]: 

 

      (3) 

Eşitlik (3)’te  (kg/kg) ve  (kg/kg) sırasıyla havanın nem alma kolonu girişindeki ve çıkışındaki 
mutlak nemini göstermektedir.  (kg/kg) ise LiBr-su çözeltisi ile dengede olan havanın mutlak nemi 
olup, çözeltinin bulunduğu sıcaklıktaki buhar basıncı kullanılarak eşitlik (2) ile hesaplanmıştır. Birim 
zamanda kazanılan buharlaşma ısı enerjisi ise eşitlik (4) ile hesaplanmıştır. 
  

 

      (kW)     (4) 
  
Eşitlik (4)’te  (kg/s) havanın nem alma kolonu içindeki kütlesel debisini,  (kJ/kg) ve  (kJ/kg) ise 
sırasıyla havanın nem alma kolonu girişindeki ve çıkışındaki entalpilerini göstermektedir. Sistemde 
birim zamanda harcanan ısıl enerji ise eşitlik (5) ile belirlenmiştir: 
 

 

      (kW)     (5) 
 
Burada,  (kg/s) ısıtma suyunun ısı değiştiricideki kütlesel debisini,   (kJ/kg.K) ısıtma suyunun 
ortalama özgül ısısını,  (K) ve  (K) ise sırasıyla ısıtma suyunun ısı değiştiriciye giriş ve çıkış 
sıcaklıklarını göstermektedir.  
 
Sistemin ısıl performans katsayısı eşitlik (6) ile hesaplanmıştır: 

 

      (6) 

Elektriksel performans katsayısı ise eşitlik (7) ile bulunmuştur: 

 

      (7) 

Eşitlik (7)’de  (kW) birim zamanda harcanan elektrik enerjisini göstermektedir. 
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3.1. Belirsizlik Analizi 
 
Önerilen sıvı kurutucu nem alma sisteminde nem alma verimi, ısıl ve elektriksel performans katsayıları 
deneysel veriler temel alınarak hesaplandığından sistemde belirsizlik analizi yapılması gerekmektedir.  
 
Tablo 2. Sistemdeki ölçüm aletleri ve hassasiyetleri 
 

Tip Ölçüm Yeri Hassasiyet 
VAISALA HMT120 Kolon giriş-çıkış hava sıcaklığı ve bağıl nemi ±%1.5 Bağıl Nem, ±0.2 °C Sıcaklık 
KIMO-CTV210 Kolon giriş hava hızı ±%0.3 
CF Signet Capteur 515 Kolon giriş sıvı kurutucu hızı ±%0.5 

K tipi ısıl-çift Isı Değiştiriciler su giriş-çıkış sıcaklıkları, sıvı 
kurutucu kolon giriş sıcaklıkları %0.4 °C 

 
Tablo (2)’de ölçüm aletlerinin ölçüm hassasiyeti değerleri verilmiştir. Bu hassasiyet değerlerine göre 
nem alma veriminin belirsizliği eşitlik (8) ile hesaplanmıştır [8]: 

 

(8) 

Burada  ve  değerleri, ölçülen sıcaklık, bağıl nem ve basınç değerlerine bağlı oldukları için  
ve  belirsizlik değerleri, tablo (2)’de 1. satırda bulunan hassasiyet değerleri temel alınarak 
hesaplanmıştır.  değeri ise K tipi ısıl çift ile ölçülen çözelti sıcaklığına ve çözelti konsantrasyonuna 
bağlı olduğundan  belirsizlik değeri, tablo (2)’de 4. satırdaki hassasiyet değeri kullanılarak 
hesaplanmıştır. 
 
Aynı şekilde  ve  değerlerinin belirsizlikleri sırasıyla eşitlik (9) ve (10) ile hesaplanmıştır: 

 

(9) 

 

(10) 

Isıl ve elektriksel performans katsayılarının belirsizliği eşitlik (9) ve (10)’da hesaplanan  ve  
değerlerinin belirsizliğinden yola çıkılarak aşağıdaki eşitliklerle belirlenmiştir: 

 
 

(11) 

 

(12) 

Hesaplanan tüm değerlerin belirsizlik analizi EES yazılımı yardımıyla ile bulunmuştur. Ölçüm 
cihazlarının hassasiyetinden kaynaklanan hatalar dikkate akınarak bağıl hatalar hesaplanmıştır. 
 
 
 
 
4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Önerilen LiBr-su sıvı nem alma sisteminde, 10 mm kalınlığındaki 30°, 45° ve 60° üç ayrı kanal açılı 
polikarbonat levhalar kullanılarak deneyler gerçekleştirilmiştir. Yapılan deneylere ait bazı parametreler 
Tablo (3)’te gösterilmiştir. 
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Tablo 3. Deneysel parametreler 
 

 
Parametre adı Ölçülen/Belirlenen Değer 

Sıvı kurutucu Kütlece %43 LiBr Çözeltisi 
Dolgu yüksekliği, cm 60 
Ortalama hava kütlesel debisi, m3/h 400, 680, 1000 
Ortalama çözelti kütlesel debisi, kg/s 1.42, 1.85 
Hava fanı dönme frekansı, Hz 20, 34, 50 
Sıvı pompası dönme frekansı, Hz 20, 26 
Soğutma suyu ortalama giriş/çıkış sıcaklıkları 14 / 22 °C 
Isıtma suyu ortalama giriş/çıkış sıcaklıkları 59.1/50.2 °C 
Ortalama çözelti sıcaklığı (nem alma kolonu) 28.7 °C 
Ortalama çözelti sıcaklığı (rejeneratör) 45.8 °C 

 

 

 
 

Şekil 5. 30°, 45° ve 60° kanal açılı dolgu malzemesinde nem alma veriminin değişimi 
 
 
Nem alma kolonunun nem alma veriminin havanın hızına, sıvının hızına ve kanal açısına göre 
değişimi Şekil (5)’te gösterilmektedir. 30°, 45° ve 60° kanal açılı dolgu malzemeleri ile gerçekleştirilen 
deneylerde nem alma verimi %43-68 arasında bulunmuştur. 30 ve 60o’lik açılara sahip dolgu 
malzemelerinde hava hızının artması nem alma verimini düşürürken sıvı hızının artması nem alma 
verimini arttırmıştır. 45o’lik polikarbonat dolgu malzemelerinde ise sıvı hızının artması nem alma 
verimini düşürmüştür. 
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Şekil 6. 30°, 45° ve 60° kanal açılı dolgu malzemesinde ısıl performans katsayısının değişimi 

 
Şekil (6), 30°, 45° ve 60° kanal açılı dolgu malzemeleri için hesaplanan ısıl performans katsayısı 
değerlerini göstermektedir. Hava ve sıvı hızlarının artması tüm kanal açılarında ısıl COP değerinde 
olumlu etki yaratmıştır.  Her üç kanal açısı için en yüksek ısıl COP değeri 0.13 olarak 60°’lik polikarbon 
levhada, 1000 m3/h hava ve 1.85 kg/s sıvı kurutucu debisinde hesaplanmıştır. 
 
Şekil (7), hava akış hızı, sıvı akış hızı ve dolgu malzemesinin kanal açılarının elektriksel performans 
katsayısı değerlerine olan etkisini göstermektedir. 30°, 45° ve 60° kanal açılı dolgu malzemeleriyle 
yapılan deneylerde elektriksel COP değerleri 0,75-1,65 aralığında bulunmuştur.   

 

 

 
 
Şekil 7. 30°, 45° ve 60° kanal açılı dolgu malzemesinde elektriksel performans katsayısının değişimi 
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Tablo 4. Literatürdeki bazı sistemlerin ısıl performans katsayıları 
 

Kaynak Sistem Isıl COP 
Agyenim vd. [9] Açık sıvı kurutucu sistemi LiBr/H2O 0.58 
Enteria vd. [10] Çift kademeli açık sıvı absorpsiyon hava 

şartlandırma sistemi, CaCl2 ve LiCl 
0.73 

Al-Farayedhi ve Gandhidasan [11] Hibrit mekanik sıkıştırmalı ısı pompası ile 
açık sıvı kurutucu sistemi 

1.25 

Gommed ve Grossman [12] Açık çevrim absorpsiyon hava şartlandırma 
sistemi 

0.8 

Crofoot ve Harrison [13] Açık sıvı kurutucu sistemi 0.47 
Hassan ve Mohamad [14] Açık sıvı kurutucu sistemi 0.24 – 0.28 
Hellman ve Grossman [15] Açık sıvı kurutucu sistemi 0.43 
Collier [16] Açık sıvı absorpsiyon soğutma sistemi 0.45 
Liu vd. [17] Açık sıvı kurutucu sistemi, LiCl ve LiBr 0.47 
Lowenstein [18] Açık sıvı kurutucu sistemi 0.40-0.48 
Tua vd. [19] Açık sıvı kurutucu sistemi, LiCl 

65 °C sıcaklık kaynağı ile 
0.55 

Kanoğlu vd. [20] Açık sıvı kurutucu sistemi, sayısal çalışma 0.35 
Zeidan vd. [21] Açık sıvı kurutucu sistemi, CaCl2 0.35 

 
Tablo (4)’te literatürdeki bazı benzer çalışmalarda elde edilen ısıl COP değerleri gösterilmiştir.  
Önerilen açık sıvı kurutucu nem alma sisteminde ise en yüksek ısıl COP değeri 0.13 olarak elde 
edilmiştir. Literatürdeki verilerle karşılaştırıldığında önerilen sistemin ısıl COP değerinin düşük olduğu 
görülmektedir.  
 
Sistemin performans parametreleri için bağıl hata değerleri ise, nem alma verimi ( ) değeri için 
%4.5,  değeri için %3.2,  değeri için %3.8,  değeri için %5.1 ve  değeri için %2.1 
bulunmuştur. 
 
 
 
 
5. SONUÇ 
 
Bu çalışmada, kolonlarda dolgu malzemesi olarak, daha önce kullanılmamış, polikarbonat dolgu 
malzemesi kullanılan bir LiBr-su açık sıvı kurutucu nem alma sisteminin tasarımı yapılarak, hava ve 
sıvı kurutucu çözeltisi akış hızlarının ve dolgu kanal açılarının sistem performansına etkisi 
incelenmiştir.  
 
Grafiklerden de anlaşılabileceği gibi sistem için belirlenen performans kriterleri, yüzey alanları 
yoğunluğu birbirine yakın olması sebebiyle dolgu kanal açılarından çok fazla etkilenmemektedir. Buna 
karşın sıvı kurutucunun hızının artması kütle transferi katsayısını arttırdığından özellikle ısıl COP ve 
elektriksel COP değerlerinde önemli derecede artış sağlamıştır. Sıvı hızının artması 30° ve 60° kanal 
açılı dolgu malzemelerinde nem alma verimini de iyileştirmiştir. Hava hızının artması ise nem alma 
veriminde, hava-sıvı kurutucu temas süresinin azalmasından dolayı, bir azalışa sebep olmuştur. Buna 
karşın elektriksel COP ve ısıl COP değerlerinde, hava hızının artması, önemli bir iyileşme sağlamıştır.  
 
Elde edilen sonuçlara bakıldığında açık sıvı kurutucu nem alma sisteminin performansının, sıvı 
hızlarından ve hava hızlarından yüksek oranda etkilendiği görülebilmektedir. Bunun yanında daha 
yüksek yüzey alanlarına sahip polikarbonat levhalar kullanılarak, sistemin teorik analizleriyle optimum 
dolgu yüksekliği ve kanal açısı belirlenerek sistem performansı daha da iyileştirilebilecektir.     
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BUHARLI ISI SİSTEMLERİNDE ANA HATLARDA OLUŞAN 
YOĞUŞMANIN ENERJİ EKSERJİ VE ÇEVRESEL PERFORMANSLAR 

ÜZERİNDE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 
 
 

M. Ziya SÖĞÜT 
T. Hikmet KARAKOÇ 
Olcay KINCAY 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Enerji verimliliği ve enerji yönetimi, işletmelerin veya kurumların enerji maliyetleri yanında çevresel 
etkileri yönüyle sürdürülebilirliğin önemli bir kriteri haline gelmiştir. Özellikle kampüs özellikli yapılarda 
ısıtma kaynaklı enerji maliyetlerinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Halen merkezi klasik buharlı 
veya kaynar sulu ısıtma sistemleriyle çalışan bu sistemlerde, enerji üretim noktasından başlayan 
yoğun kayıpların olduğu bilinmektedir. Isı enerji talebinde buharlı mekanik sistem kullanan 
yerleşkelerde hatlarda meydana gelen yüksek yoğuşma işletme riskleriyle ile birlikte enerji tüketimini 
ve maliyetlerini de arttırmaktadır.  
 
Bu çalışmada buharlı ısıtma sistemine sahip bir yerleşkede ana dağıtım hatlarında yüksek yoğuşma 
tahliyesinin sistemin performansına ve yakıt kaynaklı CO2 emisyon salınımı gibi çevresel 
parametrelere olan etkileri incelenmiştir. Termodinamiğin yasalarına bağlı yapılan enerji ve çevre 
analizlerinde, sadece ana hatlarda oluşan yoğuşmanın sistemin toplam verimini yaklaşık %11.18 
olumsuz etkilediği görülmüştür. Çalışmanın sonunda bu tür yapılar için sistem seçimi başta olmak 
üzere ve enerji verimliliğinin geliştirilmesine ilişkin bazı değerlendirmeler yapılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Yerleşkeler, Buharlı sistemler, Enerji, verimlilik, çevresel etkiler   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Energy efficiency and energy management have become an important criterion for sustainability 
aspect and environmental impact alongside in energy costs of businesses or institutions. It is seems 
that the energy cost related of heating system is quite high especially in structures like campus. 
Currently, in these systems with the center of a classic steam or hot water heating system working, 
heavy losses were observed starting from the point of production. Especially, high condense caused 
by in the main lines of steam system increases the energy consumptions and costs with business risk. 
 
In this study, in a campus with the steam system, Impact on system performance and environmental 
parameters of high condensate drain in the main distribution line were examined. In energy and 
environmental analysis made as depending on the laws of thermodynamics, it is observed that only 
the flow of condensate formed in the main line adversely affect the system efficiency by about 11,18%. 
At the end of the study, system selection and evaluations in terms of energy efficiency for such 
structures have been made. 
 
Key Words: Campus, Steam systems, Energy, Efficiency, Environment effect  
 
 
 
 

Investigation of Effects of Main Line Condensate Formation on Energy Exergy and Environmental Performance in Steam 
Heat Systems 
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1. GİRİŞ 
 
Enerji, modern sanayi toplumlarında kalkınmanın en önemli unsurlarındandır. Enerji ve enerji 
verimliliği, bu yönüyle sürdürülebilir kalkınmayı sağlayan öncelikli faktörler arasında yer almaktadır. Bu 
nedenle de, ülkeler “birim hasıla başına tüketilen enerji” şeklinde ifade edilen enerji yoğunluğunun 
azaltılması ve sera gazlarının olumsuz etkisinin hafifletilmesi için, enerji politikalarında enerji 
verimliliğine öncelik vermektedir.  
 
Enerji verimliliği ve enerji tasarruf çalışmaları yönüyle önemli bir etkiye sahip olan bina sektörü, sahip 
olduğu potansiyele rağmen enerji tasarruf çalışmalarında yeterli desteği bulamamıştır. Yasal süreçler 
ile sektörün uygulama süreçlerinde yaşadığı problemler, bina sektöründe enerji verimliliği 
çalışmalarının yeterince yapılamamasının temel nedenleri olarak sayılabilir. Bununla birlikte özellikle 
tercih edilen sistemlerde kontrol edilemeyen tersinmezlikler sistemlerin performansında önemli etkiye 
sahiptir. Bina sektöründe ısıtma uygulamaları enerji tüketiminin en yüksek olduğu uygulamalardır. 
Konut sektöründe bu uygulamalar arasında merkezi veya bölgesel ısıtma tercihi ve bu tercihte buharlı 
sistemler öne çıkmaktadır. Bu sistemlerde geniş bir alana yayılan kampüs kışla hastane okul gibi yapı 
gruplarının ısıtılmasında bağlantı hatları genellikle yer altından giden boru hatlarıyla yapılır. Etkin 
enerji yönetimi ve sürdürülebilir çevre yönüyle bu hatlarda da enerji verimliliği ve tasarrufu dikkatle 
incelenmelidir.   
 
Dağıtım hatlarında buhar akış hatlarının karşılaşacağı en önemli tehdit, ısı kayıplarına bağlı oluşan 
yüksek yoğuşmadır. Akışta oluşan yoğuşmanın dağıtım hatlarından alınması ve geri döndürülmesi, 
kondestoplar vasıtasıyla sağlanır. Ancak gereğinden yüksek yoğuşma, gerçekte bu tür sistemler için 
normal kabul edilen bu süreçte, sistemlerde yüksek enerji kaybının, yakıt tüketiminin ve dolaylı olarak 
emisyon etkisinin de bir göstergesidir. Bu çalışmada örnek alınan bir kampüs ısıtma sisteminde ana 
dağıtım hatlarındaki yoğuşma potansiyelinin öncelikle sistem üzerinde enerji ve ekserji potansiyeli 
incelenmiş, daha sonra bu potansiyellerin yakıt üzerindeki etkisi sorgulanmıştır. Çalışmada bu 
potansiyelin tüketilen yakıta bağlı çevresel etkisi de değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonunda 
yerleşkelerde enerji verimliliği ve sistem seçimine ilişkin önerilerde bulunulmuştur. 
 
 
 
 
2. YERLEŞKELERDE SİSTEM TERCİHİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ  
 
Yerleşkelerde ısı kaynaklı enerji ihtiyacı, merkezi bir santralden/santrallerden buhar kaynar su veya 
sıcak su üretilerek sağlanır.  Santraller katı yakıtlarda, akışkan yatak teknolojiler, fuel-oil 
uygulamalarda ise oransal yüksek debili brülörler enerji etkin uygulamalar olarak öne çıkmıştır. Ancak 
günümüzde özellikle yoğuşma teknolojisi ile birlikte otomasyon ve doğalgaz teknolojileri enerji etkin 
uygulamalarda önemli avantajlar yaratmıştır. Düşük karbon teknolojileri ile birlikte enerji 
teknolojilerinde ısı ve elektrik üretimini birlikte gerçekleştiren kombine çevrimli koojenerasyon (ısı-
elektrik) santralleri bir başka uygulama olarak değerlendirilebilir.  Düşük karbon teknolojilerinde 
organik rankine çevrimleri ve jeotermal enerji uygulamaları bölgesel durumlara göre enerji etkin 
çözümlerdir. Jeotermal kullanan sistemlerde üretilen ısı, izolasyonlu çift boru yoluyla sıcak su 
formunda binalara ulaştırılır. (bazı sistemlerde sıcak su yerine buhar kullanılırken, jeotermal kaynaklı 
sistemlerde tek borulu şebeke kullanılır) Isı kaynağından çıkan sıcak akışkan, gidiş hattı vasıtasıyla 
bina altında kurulan ısı dönüşüm istasyonlarına iletilerek buradan binanın ısı ihtiyacı karşılanır.  
 
Yerleşkelerde genel sistem tercihinde enerji taşıyıcı olarak öncelikle değerlendirilen akışkan buhardır. 
Sanayi uygulamalarında proses ve ısı ihtiyaçları gibi pek çok amaç için kullanılmaya başlanan buhar, 
günümüzde yerleşkeler için elektrik üretiminden ısı dağıtımına kadar pek çok işlemlerde 
kullanılmaktadır. Enerji yönüyle yerleşkeler pek çok farklı amaç için kullanılan bina yapılarından 
meydana gelmiştir. Bu yapılarda ısı sistemleri, merkezi ısıtma sistemine bağlı eşanjör daireleri ile bir 
ağ modeli oluşturmaktadır. Binaların ısı talebi, bir merkezi sistem üzerinden bu ağ yapısı ile bina 
eşanjör dairelerine ulaştırılır. Bu taşıma sistemi merkezi bir kontrol sağlasa da enerji verimliliği ve 
yönetimi yönüyle hat kayıpları gibi önemli bir problemi de tanımlamaktadır. Uygulamalarda en çok 
kullanılan dağıtım modelleri Şekil 1’de verilmiştir.  
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Şekil 1. Çeşitli Isıtma dağıtım modelleri [1] 

 
Binaların enerji talepleri ısıtma veya sıcak su olarak tanımlanırsa, ihtiyaç duyulan sıcaklık sınırlarının 
ısıtmada 65/55 °C, sıcak suda 60 °C ile 45 °C aralığında olması, buhar tercihinin ise pişirme ve bazı 
ihtiyaç sistemleri için sınırı olması, sistem tercihinde daha etkin çözümler geliştirilebileceği 
göstermektedir. Bu tür yapılar için buhar tercihi ve buna bağlı sistem modeli oldukça yüksek yatırım 
maliyeti ve işletme maliyetlerini tanımlar. Aynı zamanda buhar kaynaklı yoğuşma problemleri 
nedeniyle yakıt maliyetlerini de olumsuz etkiler. Bu yönüyle aşağıda Şekil 2’de sistem şeması verilmiş 
buharlı bir dağıtım sistemin ana hatlarda yoğuşmanın neden olduğu kayıplar, verimlilik ve enerji 
maliyetleri dikkate alınarak incelenmiştir.  
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Şekil 2. Bir yerleşkenin buharlı tek merkezli dal sistemli ana dağıtım hattı akış şeması 
 

Yerleşkenin ısı ihtiyacı bir merkezi kazan sisteminden  3 Buhar kazanlı ve ortalama 200 mm çaplı ana 
dağıtım hattı yaklaşık 1395 m uzunluğundadır. Sistemde minimum 125 °C ve maksimum 145 °C buhar 
üretilmekte system basıncı 125 °C için 2,5 Atm, 145 °C de 3.15 Atm’dir. Sistemin dağıtım hatları 
ortalama 2 m toprak alıtında ve bir kanal sistemiyle götürülmektedir.Sistemde dağıtım hatları boru 
çapları 120 mm ile 200 mm aralığında değişen çaplara sahiptir. Sistemde borular, cam yünlü izolasyon 
sistemi ve dış yüzey su geçirmez boya ile izole edilerek kanal içinde muhafaza sağlanmaktadır.    
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3. TEORİK ANALİZLER 
 
Mekanik sistemlerde ısı hatları borulu akış olarak olarak termodinamik değerlendirmede sürekli 
akışlı açık sistemler olarak tanımlanır. Bu tür sistemler için,  enerji ve ekserji analizlerin 
yapılabilmesi, öncelikle tüm ana dağıtım hattının sıcaklık, özgül ısı kapasitesi ve kütlesel debileri ile 
çevre şartları gibi temel termodinamik parametrelerin tanımlanması gerekir. Bir sistem olarak kabul 
edilen bu akışlarda kütle dengesi;   
 

∑∑ = çg
mm
..

                                                                                                   (1) 

 
şeklinde ifade edilir. Burada  kütleyi g ve ç indisi sırasıyla giren ve çıkan noktaları tanımlar. Akış 
hattının iş ve ısı etkisiyle oluşan genel enerji dengesi ise; 

0=−− ∑∑∑ k
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ç
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g
.
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                                                          (2) 

 
şeklinde yazılabilir[2,3]. Burada E enerjiyi, h entalpiyi, Q enerjinin net ısı formunu, W enerjinin net iş 
formunu ve k indisi ise kayıpları ifade eder. Ekserji bir sistemde iş yapabilme yeteneğini ifade etmekte-
dir [4]. Ana dağıtım hattı için genel ekserji dengesi; 
 

                                                                 (3) 
 
dir. Burada  kinetik ekserji, potansiyel ekserji,  fiziksel ekserji,  kimyasal ekserjiyi ifade 
eder. Bir sistemde ekserji dengesi ise; 

∑=∑−∑
...
lExEx çg                                                                       (4) 

olarak yazılabilir.  g
.

Ex∑  giren ekserjiyi, ∑ ç
.

Ex  çıkan ekserjiyi ifade eder. Bir kütle akışında potansiyel, 
kinetik ve kimyasal ekserjiler ihmal edildiği durum için genel enerji dengesi; 
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ççggk ψψ                                                                   (5) 

şekline dönüşür. Akış sürecinde sistemin bulunduğu ölü hal (P0 ve T0) koşullarında akış ekserjisi;  
 

)ss(T)hh(ψ 000 −−−=                                                                         (6) 
 
olarak yazılabilir[5]. Yerleşkelerde ana hatlar için yukarıda verilen nedenlere bağlı olarak oluşan 
yoğuşma kondenstoplarla toplanır. Ana hatlarda yoğuşma miktarının tespiti, hatlar üzerine konacak 
kondenstopların seçilmesi açısından da önemlidir. Ana hat üzerinde yoğuşma, akışkanın ve sistemin 
ısınma süreciyle rejim hali için ayrı ayrı değerlendirilir. Yoğuşan akışkan, ısınma süresince artan bir 
özelliğe sahiptir. Rejim halinde ise yoğuşma radyasyon etkisiyle şekillenir. Ana buhar hatları için 
yoğuşma miktarı ısınma kayıpları ile rejim kayıplarının toplamıdır.  
 
  ∑ ∑∑ += steadyheatcondtotal

QQQ 
.,

                                                                                                     (7) 

 
Burada 

.,condtotal
Q∑  toplam yoğuşma miktarı, ∑ heatQ ısınma sürecindeki yoğuşma miktarı ve 

∑ steadyQ  rejim halindeki yoğuşma oluşumudur. Ana hatlarda ısınma sürecinde yoğuşma;  
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Burada W flanş, vana ve boruların toplam ağırlığı, Ta buhar sıcaklığı (K), Tout ortam sıcaklığı(K),  Cppipe 
boru malzemesi özgül ısısı (kJ/kgK), Δt ısınma süresi (dakika)’dir. Yoğuşma hatları genellikle izole 
borulardır. İzole edilmiş ana hatlarda steady koşullarda yoğuşma;  
  

4.
6,3..

.
fg

steady h
IQ a

=∑                                                                                                                                (9) 

Burada  α boru çapına bağlı emiş miktarı (W/m), I boru çapı ve fitingslere bağlı uzunluk (m)’tur[6]. 
Termal yüklerde ısı ihtiyaçları, fosil yakıt kaynaklı primer yakıtlarla karşılanır. Bir sistemde toplam 
enerji yükü için ihtiyaç duyulan yakıt miktarı(My);  
 

u

yıı
y H

Q
M


=                            (10) 

 
dır. Burada uH  yakıtın alt ısıl değeridir[7]. Literatürde CO2 emisyon analizleri disiplinel farklılıklarla 
birlikte iki farklı şekilde incelenir. Bunlar; (ı) özellikle fosil yakıtların veya yanma proseslerinin bir 
sonucu olarak ortaya çıkan yanmış gazların içinde yer alan CO2 miktarıdır. Bu değer farkı ölçüm 
aletleriyle ölçülebilir veya hesaplanabilir bir değerdir. (ıı) özellikle bir değerlendirme ölçütüdür. 
Sistemlerde tüketilen fosil enerjilere bağlı tanımlanan sera gazı emisyonları için bir eşdeğer kavramdır. 
Sera gazlarının büyük bir oranı CO2, diğerleri CH4 ve N2O gazlar (küresel ısınma potansiyeli GWP 
N2O için 21, CH4 için 310’dur.   Bu iki parametre arasında korelasyon ise, atmosferde 1 ppm CO2 için 
yaklaşık 7,78 eşdeğer GtCO2 değeri olarak tanımlanır[8]. Bina enerji performans yönetmeliği, fosil 
yakıt tüketen yapılar için SEG (kg-CO

2
/m

2
-yıl) kavramını tanımlamıştır. BU kavram doğrudan yakıt 

tüketiminin emisyon faktörü ile çarpımına bağlı olarak hesaplanır. Bu;  
 

SEGfuel FmSEG .=                                     (11) 
 
eşitliği ile tanımlanır. Burada FSEG yakıt türüne göre (kgEşd.CO2/kWh) CO2 dönüşüm katsayılarıdır ve 
doğalgaz için 0.234, linyit kömürü için 0.433, fuel-oil için 0.33 ve diğer fosil yakıtlar (motorin) için 0.320 
değeri alınır[9].  
 
 
 
 
4. BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER 

Bu çalışmada kampüs özellikli yıllık 5346,27 TEP doğal gaz tüketen bir yerleşkede, öncelikle ana 
dağıtım hatları üzerinde kondens oluşumun potansiyeli tespit edilmiş ve bunun enerji ve ekserji yükleri 
incelenmiştir. Daha sonra bu etkinin toplam yük üzerinde enerji ve ekserji analizleri yapılarak verimlilik 
etkileri değerlendirilmiştir. Çalışmada ayrıca bu kayıpların sistemde yakıt ve CO2 emisyon etkileri de 
ayrı ayrı hesaplanmıştır. Dal sistemine sahip boru dağılımında, her boru yükü için yoğuşma miktarı 
ayrı ayrı hesaplanmış ve kondens yükleri Tablo 1’de verilmiştir.  
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Tablo1. Ana dağıtım hatları kondens yükleri  
 

Hatlar Uzunluk Boru çapı  
 (kg/h) 

 
 (kg/h) 

1 30 120 50.32 49.42 
2 118 200 271.41 282.38 
3 131 150 217.04 244.44 
4 146 200 330.73 348.05 
5 65 150 116.59 123.50 
6 24 120 37.61 40.27 
7 19 120 32.98 32.64 
8 16 120 30.20 28.07 
9 37 120 49.64 60.10 

10 23 120 36.68 38.74 
11 11 120 25.57 20.44 
12 14 120 28.35 38.46 
13 127 200 290.47 303.49 
14 67 200 163.37 162.77 
15 72 200 173.96 174.49 
16 86 200 203.62 207.33 
17 123 200 282.00 294.10 
18 107 200 248.11 256.58 
19 64 200 157.01 155.73 
20 31 120 51.48 50.95 
21 84 150 145.51 158.32 

Toplam 2942.63 3070.26 
 
Ana dağıtım hattında tüm yoğuşma yüklerinin toplamı 6012.89 kg/h olarak bulunmuştur. Boru hattında, 
her bir hattın yoğuşma yüküne bağlı enerji ve kayıp potansiyeli ayrı ayrı hesaplanmış ve dağılımlar 
Şekil 3’de verilmiştir.  
 

 
 

Şekil 3 Ana dağıtım hattı enerji dağılımları 
 

Tüm ana dağıtım hattının ortalama enerji yükünde enerji farkı yaklaşık %14,68 olarak bulunmuştur. Bu 
dağılımda yoğuşma depo sıcaklığı 94 °C olarak ölçülmüş ve tüm hatlar için bu sıcaklık referans 
alımıştır. Çalışmada kış şartları için referans alınan kanal sıcaklığı 10 °C olarak alınmıştır. Kanal 
hatlarının sahip olduğu çevre koşulları dikkate alınarak ana dağıtım hattının ekserji analizleri ve bunun 
kayıp potansiyeli Şekil 4’de verilmiştir.  

 Termodinamik Sempozyumu 

 

http://www.mmo.org.tr/etkinlikler/tesisat/etkinlik_metin.php?etkinlikkod=288&metin_kod=1329%237


  ____________________ 1389 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

 
Şekil 4 Ana dağıtım hattı ekserji dağılımları 

 
Ana dağıtım hattının her bir bölümü için buhar ve yoğuşan akışkanın ekserji yükleri 15,67 GJ/h ile 
toplam buhar yüküne göre yaklaşık %13,13’lük bir farka sahiptir. Tüm ana dağıtım hatının bölümlerine 
ait yükler için enerji ve ekserji analizlerine göre hat kayıplarının yakıt karşılıkları ayrı ayrı hesaplanmış 
dağılımları Şekil 5’de verilmiştir.  
 

 
Şekil 5 Ana dağıtım hattı kayıp-yakıt dağılımları 

 
Bu sonuçlara göre toplam yoğuşmaya bağlı yakıt toplamı, enerji için 407,20 m3/h, ekserji için 450,79 
m3/h’lik bir potansiyele karşılık geldiği bulunmuştur. Bu dağılımın aylık toplam potansiyel üzerinden 
toplam yakıt etkisi ise, enerji için %10,10, ekserji için yaklaşık  %11,18 olarak bulunmuştur. Bu 
potansiyelin neden olduğu CO2 emisyon potansiyeli ise her bir hat için ayrı ayrı işlenmiş ve dağılımları 
Şekil 6’da verilmiştir.  
 

 
Şekil 6 Ana dağıtım hattı CO2 emisyon dağılımları 

 
Bu yakıt tüketim potaniyelinin CO2 emisyon karşılığı, toplam ana dağıtım hattında enerji kayıp 
potansiyeli için 63,84 kgCO2/h, ekserji kaybı için 71,17 kgCO2/h bulunmuştur. Tüm bu yük yıllık kayıp 
potansiyeli değerlendirildiğinde önemli bir emisyon üretimini göstermektedir.  
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SONUÇLAR 
 
Yerleşkeler yüksek enerji potansiyeline sahip alanlardır. Özellikle buhar kaynaklı enerji tüketen bu 
yapılarda, ısıtma ve sıcak su kullanımı düşük sıcaklıklı kaynakla sağlanabilmektedir. Talep 
düşünüldüğünde buhar enerjisinin kayıp potansiyeli, önemli yakıt tüketimini ve emisyon etkisini 
tanımlamaktadır. Yukarıda yapılan analizlerde de görüleceği gibi bu tür alanlarda ana dağıtım 
hatlarında yoğuşmanın kontrol edilmesi ve yönetilmesi enerji tüketiminde % 10’lara varan bir kazanım 
sağlayacaktır. Ancak yapılmış bazı çalışmalar, buhar sistemleri yerine 90 /70 °C sıcak su kullanımı ile 
sistemlerde %50’lere varan tasarruf yapıldığı görülmüştür. Bu nedenle bu tür yerleşkelerde enerji 
yönetimlerince yakıt tüketim maliyetleriyle birlikte sistem seçiminin değerlendirilmesi, enerji verimliliği 
ve çevresel emisyon tehdidi açısından önem kazanacaktır.   
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TERMOKİMYASAL/HİBRİT ÇEVRİMİNİN ENERJİ VE 
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Reşat SELBAŞ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Termokimyasal-hibrit çevrimler ısı eve elektrik kullanarak termal bir dizi kimyasal reaksiyon sonucunda 
suyun oksijen ve hidrojene ayrıştırırlar. Bu çalışmada orta sıcaklık uygulamalarından olan sülfür iyot 
termokimyasal çevriminin farklı reaksiyon sıcaklıklarında ve referans çevre sıcaklıklarında çevrimin 
enerji ve ekserji analizi incelenmiştir. 25 oC referans çevre sıcaklığında çevrimin enerji ve ekserji 
verimleri sırasıyla  %43,85 ve %62,35 olarak hesaplanmıştır. 

Anahtar kelimeler; Enerji, Ekserji, Termokimyasal çevrimler, Hidrojen 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Thermochemical-hybrid cycles are using only heat and electricity to split water into hydrogen and 
oxygen through a series of thermally chemical reactions. In this study, we assessed energy and 
exergy analyses of medium temperature applications sulfur iodine thermochemical cycle at changing 
reaction and reference environment temperature. The result show that energy and exergy efficiency of  
sulfur iodine cycle thermochemical cycle calculated as %43,85 and  %62,35, at 25 oC reference 
environment temperatures. 
 
Keywords: Energy, Exergy, Thermochemical cycle, Hydrogen  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Türkiye’de ve dünyada geçmişten günümüze enerji, tartışma konularının en başında gelmektedir. Fosil 
kökenli yakıtların sınır olması, küresel ısınma ve sera etkilerinden dolayı her geçen gün bu kaynaklara 
alternatif yeni enerji kaynakları ve çözüm yolları aranmaktadır. Bu bağlamda yenilenebilir ve 
sürdürülebilir enerji kaynakları ön plana çıkmaktadır. Bütün dünyada ve özellikle de gelişmekte olan 
ülkelerde yenilenebilir enerji kaynakları üzerine yoğun çalışmalar yapılmakta ve yenilenebilir enerji 
tabanlı hidrojen geleceğin yakıtı olarak kabul edilmektedir [1]. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından hidrojen üretilebilirken aynı zamanda üretilen hidrojen enerjisi yakıt 
pillerinde kullanılarak kimyasal enerjisi elektrik enerjisine doğrudan dönüştürülebilir. Bu tepkime 
sonucunda yan ürün olarak su ve ısı açığa çıkmaktadır. Hidrojen bir enerji taşıyıcısıdır. Hidrojen, yakıt 
hücreleri üzerinde çalışan evrendeki en basit eleman ve en bol gazdır. Hidrojen, renksiz kokusuz ve 
tatsızdır. Güneşte en çok bulunan elementtir [2]. 

Energy and Exergy Analyses of Thermochemical/Hybrid S-I Cycle for Hydrogen Production 
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Fakat günümüzde Şekil 1’de görüldüğü gibi hidrojen üretiminin yaklaşık %96’sı hala fosil kökenli 
yakıtlardan elde edilirken sadece %4’lük kısmı elektroliz yoluyla üretilmektedir [3]. Buda çevreye 
verilen zararın devam ettiği anlaşılmaktadır. Temiz ve doğaya zarar vermeden saf hidrojen üretmek 
için yenilenebilir enerji destekli elektroliz ve termokimyasal çevrimlerle hidrojen üretim metotları tercih 
edilmelidir. 

 
Şekil 1. Günümüzdeki hidrojen üretim yöntemleri  

 
Termokimyasal ve hibrit çevrimler sisteme sadece ısı veya ısı-elektrik ve su girdisi ile suyun kimyasal 
reaksiyonlar sonucunda oksijen ve hidrojene ayrıştıran çevrimlerdir. Bu çevrimlerde amaç termoliz için 
gerekli olan 2500-3000 oC sıcaklıktan daha düşük sıcaklıklarda suyun termal olarak ayrıştırılmasıdır. 
Şekil 2’de termokimyasal (i) ve hibrit (ii) çevrimler ile hidrojen üretim şeması verilmiştir [4].  

 
Şekil 2. Termokimyasal (i) ve hibrit (ii) çevrimler ile hidrojen üretiminin şematik gösterimi. 

 
Literatürde termokimyasal çevrimler ile hidrojen üretimi konusunda oldukça çalışmalar mevcuttur. 
Genellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi destekli hidrojen üretim metotları 
üzerine yoğunlaşırmıştır. Yılancı vd. güneş enerjisi destekli hidrojen üretim sistemlerinden olan güneş 
hidrojen / yakıt pili olan hibrit bir sistemin analizini yapmıştır. Tüm sistemin minimum enerji ve ekserji 
verimlerini %88 ve %77 olarak belirtmiştir [5]. Joshi vd. güneş enerjisi destekli hidrojen üretim 
metotlarını incelemiş derleme çalışması yapmıştır ve literatürde bu konuda yapılan çalışmaların ekserji 
verimlerini karşılaştırmıştırlar [6]. Literatürde aynı zamanda sadece termokimyasal çevrimlerden 
hidrojen üretimi konusunda yapılmış birçok makale mevcuttur [7-10]. Balta vd. jeotermal destekli 
termokimyasal ve hibrit çevrimlerden hidrojen üretimi konusunda çeşitli çalışmalar yapmıştır [11-13] 
 
Bu çalışmada hibrit bir çevrim olan S-I çevriminin enerji ve ekserji verim analizi teorik olarak 
incelenmiştir. Farklı referans çevre sıcaklıklarında, çevrimin her bir adımının enerji ve ekserji 
verimlerinin değişimi araştırılmış ve grafikler halinde sunulmuştur. 
 
 
 
 

 Termodinamik Sempozyumu 

 

http://www.mmo.org.tr/etkinlikler/tesisat/etkinlik_metin.php?etkinlikkod=288&metin_kod=1329%237


  ____________________ 1397 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

2. TERMOKİMYASAL-HİBRİT S-I ÇEVRİMİ 
 
S-I çevrimi üç adımdan meydana gelen hibrit bir çevrimdir. Çevrimin birinci adımında yaklaşık 850 
oC’de endotermik reaksiyon gerçekleşir. İkinci adımda ise yaklaşık 120 oC ‘de ekzotermik reaksiyon 
gerçekleşmektedir. Bu çevrimin son adımı olan hidrojen üretim adımı ise elektrokimyasal reaksiyon 
sonucunda hidroiyodik asit (HI), iyodin (I2) ve hidrojen gazına (H2) ye ayrışır. S-I çevriminin birinci 
adımı genellikle tek bir reaksiyon gibi gösterilir fakat bu adımda iki farklı reaksiyon meydana 
gelmektedir. İkinci adımdan çıkan H2SO4 kimyasalı birinci adımda ilk başta 400-450 oC sıcaklıkta 
kükürt trioksit (SO3) ve su  (H2O) ‘ya ayrışır. Birinci adımının birinci kısmından çıkan SO3 yaklaşık 850 
oC’de kükürt dioksit (SO2) ve oksijene ayrışır. S-I çevriminin tesisat şeması Şekil 3’de verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Şekil 3. S-I çevriminin tesisat şeması 
 
 
 
 
3. TERMODİNAMİK ANALİZİ 
 
Termodinamiğin birinci yasasına dayanan enerjinin korunumu kanunu bir sistemin incelenmesinde 
temel yöntemdir. Birinci kanun enerjinin niceliğini inceler. Fakat enerjinin korunumu kanunun yanı sıra 
termodinamiğin ikinci kanunu ile birlikte bir sistemin verimliliğinin değerlendirilmesinde bize daha 
gerçekçi sonuçlar sunacaktır. 
Sürekli akışlı sistemler için genel kütle dengesi aşağıdaki şekilde yazılabilir: 

                                                                                                                                   (1) 

Burada g sisteme giren kütlesel debiyi ve ç de sistemden çıkan kütlesel debiyi ifade eder. 

Daha öncede belirtildiği gibi, termodinamik bir sistemin birinci yasası olan enerjinin korunumu 
yasasıdır ve enerji dengesi genel olarak aşağıdaki şekilde yazılabilir. 

                                                                                                                           (2) 

Kimyasal prosesler için genel enerji dengesi ise eşitlik (3) deki şekilde yazılabilir[14]. 

( ) ( )∑ ∑ −+−−+=−
g

oo
fgç

oo
fç hhhnhhhnWQ

                               (3) 

halini alır. Burada Q  sistemdeki ısı girişini W ise sistemdeki net iş girişini, n prosese giren ve çıkan 

mol sayısını  
o
fh  ise formasyon entalpisini ifade eder. 

 
Belirli bir prosesler için genel ekserji dengesi ise aşağıdaki şekilde yazılabilir [14]. 

                                                                                                   (4) 
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Sürekli rejimde ekserji dengesi ele alındığında sistem içerisinde ekserji değişimi sıfır olacağından birim 
zamanda ekserji dengesi (ekserji akımı dengesi): 

                                                                                                               (5)

ifade edilir. Bir prosesin belirli bir halindeki toplam ekserji ise, o haldeki fiziksel ve kimyasal ekserjisi 
toplamına eşittir. Bu nedenle belirli bir haldeki toplam özgül ekserji ifade edilecek olursa [14];  

)()( 000 s-sT-h-hexfiz =                              (6) 

kimfiz exexex +=
                                                               (7) 

exmxE . =                                                                                                                                             (8)    
Eşitlik (7) fiziksel ekserji ve kimyasal ekserji toplamını ifade eder. Eşitlik (8) ise prosesdeki ekserji 
akımını tanımlar.Bu eşitliklerde h entalpiyi, s entropiyi ve alt indis 0 olarak verilen ifadeler ise P0 ve T0 
olarak belirlenmiş referans durumdaki hali ifade etmektedir.  
Ekserji yıkımı; 
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                         (9) 

elde edilir.  
Kimyasal prosesler için sisteme giren ve çıkan entalpi ve entropi değerlerinin belirlenmesinde aşağıda 
verilen Shomate eşitliklerinden faydalanılmıştır [15]. 
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                          (11) 

Bu eşitlikler, belirli sıcaklıktaki bileşiklerin entalpi ve entropi değerlerinin bulunmasında kullanılırken 
ifade içerisinde T ile gösterilen sıcaklık (K) biriminde ve 1/1000 oranında eşitliğe dâhil edilmelidir.  
Eşitlik içerisinde verilen A, B, C, D, E, F, G ve H sabitlerinin değerleri NIST’den alınmıştır [15]. 
Referans çevre şartlarında bileşiklerin spesifik kimyasal ekserji değerleri standart kimyasal ekserji 
olarak adlandırılır. Bu çalışmada reaksiyona giren ve çıkan ürünlerin standart kimyasal ekserji 
değerleri EP’den alınmıştır [16].  

Çevrim son adımı olan hidrojen üretim adımında elektrokimyasal reaksiyon için gerekli olan elektrik 
enerjisi,  Gibbs serbest enerji denklemi (12)ve (13) ile hesaplanır. 

                                                                                                                                           (12) 
 

                 (13) 
 
Burada F Faraday sabiti, 96485 C/mol, E hücrelerin gerilimi ve n elektrokimyasal reaksiyon sırasında 
mol değişim oranını ifade eder. 

                                                                                                                                  (14) 

 
                                                                                                                              (15) 

 
Burada   çevrimin toplam ısı ihtiyacı  ise hidrojenin alt ısıl değerini ifade eder ve 239,92 kJ/mol 
alınmıştır.   çevrimin son adımındaki elektrik ihtiyacıdır.  hidojenin kimyasal ekserjisi ve   
çevrime giren ekserjiyi tanımlar. 
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4. SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada S-I termokimyasal çevrimi bir dizi kimyasal reaksiyonlar sonucunda 1 mol hidrojen 
üretimi gerçekleştirmektedir. Yapılan hesaplamalarda çevrim 1 mol hidrojen üretimine göre 
hesaplamalar yapılmıştır. Enerji ve ekserji hesaplamalarını yapabilmek için bazı kabuller yapılmıştır. 
Bu kabuller; 
 

• Referans çevre sıcaklığı (T0) ve basıncı (P0) sırasıyla 25 °C ve 1 atm,  
• Tüm kimyasal reaksiyonlarda, reaksiyona giren ve çıkan bileşik ve elementlerin reaksiyon 

sıcaklığında ve reaksiyonun 1 atm basınçta gerçekleştiği,  
• Ele alınan proseslerde sürekli bir akış söz konusu olduğu ve kontrol hacminin herhangi bir 

noktasında akımın özellikleri zamana göre değişmediği,  
• Potansiyel ve kinetik enerjilerin ihmal edildiği,   
• Termokimyasal ve hibrit çevrimlerde 1 mol hidrojenin üretildiği göz önünde bulundurulduğu,  

kabul edilmiştir. 

Şekil 4’de S-I çevriminin birinci adımının 850 oC reaksiyon sıcaklığında referans çevre sıcaklığının 
artması ile bu adımın enerji ve ekserji verim değişimi incelenmiştir. Referans çevre sıcaklığı 0 oC’den 
50 oC’ye arttırıldığında çevrimin birinci adımının enerji verimi % 94’lerde sabit kalır iken ekserji verimi 
ise %70’lerden %71’lere kadar arttığı görülmüştür. 
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Şekil 4. Adım 1’de sabit reaksiyon sıcaklığında referans çevre sıcaklığının artması ile enerji ve ekserji 

verim değişimi 
 

120 oC sabit reaksiyon sıcaklığında referans çevre sıcaklığının artması ile çevrimin ikinci adımının 
enerji ve ekserji verim değişimi incelenmiş ve Şekil 5’de verilmiştir. Şekilden de anlaşıldığı gibi 
referans çevre sıcaklığının artması çevrimin bu adımının enerji verimi üzerine etkisi çok az iken ekserji 
veriminin arttığı görülmektedir.  120 oC reaksiyon sıcaklığında 25 oC referans çevre sıcaklığında 
çevrimin bu adımının enerji verimi ve ekserji verimi sırasıyla %49 ve %75’lerde hesaplanmıştır. 
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Şekil 5. Adım 2’de sabit reaksiyon sıcaklığında referans çevre sıcaklığının artması ile enerji ve ekserji 

verim değişimi 
 
Şekil 6’da S-I çevriminin üçüncü adımı olan hidrojen üretim adımının sabit reaksiyon sıcaklığında 
referans çevre sıcaklığına bağlı olarak enerji ve ekserji verim değişimi incelenmiştir. 450 oC sabit 
reaksiyon sıcaklığında referans çevre sıcaklığının artması ile çevrimin bu adımın enerji verimi sabit 
kalırken ekserji veriminin arttığı Şekilde görülmektedir. 
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Şekil 6. Adım 3’de sabit reaksiyon sıcaklığında referans çevre sıcaklığının artması ile enerji ve ekserji 

verim değişimi 
 

S-I çevriminin referans çevre sıcaklığının değişimi ile genel ekserji verim değişimi Şekil 7’de 
incelenmiştir. Bu çevrimin birinci, ikinci ve üçüncü adımlarının reaksiyon sıcaklıkları sabitken referans 
çevre sıcaklığı 0 oC’den 50 oC’ye arttırıldığında ekserji veriminin de %60’lardan %65’lere kadar arttığı 
görülmüştür. 
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Şekil 7. S-I çevriminin sabit reaksiyon sıcaklıklarında referans çevre sıcaklığının artması ile ekserji 

verim değişimi 
 
Son olarak da 25 oC referans çevre sıcaklığında çevrimin her bir elemanın ekserji yıkım değerleri Şekil 
8’de verilmiştir. Şekilde de görüldüğü gibi en yüksek ekserji yıkım oranı 262 kJ/mol H2 ile birinci adım 
iken en düşük ekserji yıkım oranı ise bir numaralı ısı değiştiricisinde meydana gelmektedir. 

 

 
Şekil 8. S-I çevrim elemanlarının ekserji yıkım oranı 

 
Sonuç olarak yapılan bu çalışmada 25 oC referans çevre sıcaklığında çevrimin birinci, ikinci ve üçüncü 
adımlarının reaksiyon sıcaklıkları 850 oC, 120 oC ve 450 oC’de sabitken 1 mol hidrojen üretimi için S-I 
termokimyasal çevrimini enerji ve ekserji verimleri sırasıyla %43,85 ve %62,35 olarak hesaplanmıştır. 
Bu çalışmada öne çıkan bazı sonuçlar; 
 

• Hidrojen üretiminde fosil kökenli yakıtların kullanımı yerine 
yenilenebilir enerji destekli hidrojen üretim metotları tercih edilmelidir. 

• S-I termokimyasal- hibrit çevrimi enerji ve ekserji verimleri bakımından 
öne çıkan çevrimlerdir. 
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• Çevrim son adımı olan hidrojen üretim adımında gerçekleşen 
elektrokimyasal çevrim için elektrik ihtiyacı 104.203 kJ/mol H2 olarak hesaplanmıştır. 

• Ülkemizin, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi hidrojen ile ilgili bir strateji, 
bir politika saptaması ve bu yöndeki çalışmalara ağırlık vermesi gerekmektedir. 

• En yüksek ekserji yıkım oranı iki adımdan meydana gelen birinci 
adımda görülmüştür. 

• Sabit reaksiyon sıcaklığında referans çevre sıcaklığının artması ile 
çevrimin ekserji veriminin arttığı görülmüştür. 

Bu çalışmada sera gazı salınımı olmadan hidrojen üretimi için alternatif bir yol sunulmuştur. 
Termokimyasal ve hibrit çevrimler çevre dostu hidrojen üretim metotlarıdır. Gelecek yıllarda bu 
çevrimler ile ilgili deneysel çalışmaların artacağı beklenmektedir. 
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Kısaltmalar 
E  Hücre potansiyeli 

  Enerji oranı, kJ/mol H2 
x  Ekserji oranı, , kJ/mol H2 

 Kimyasal özgül ekserji, kJ/kg 
 Fiziksel özgül ekserji, kJ/mol 

F   Faradays sabiti, C/kmol 
  Oluşum entalpisi, kJ/mol 

  Özgül entalpi, kJ/mol 
  Özgül referans sıcaklığında entalpi, kJ/mol 

  Mol akış oranı, mol/s 
  Gibbs serbest enerji değişimi, kJ 

  Enerji verimi 
  Ekserji verimi 

el  Elektrik 
g  Giren 
ç  Çıkan 
P  Üretilen 
R  Reactant 
0  Referans noktası 
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CLAUDE SIVILAŞTIRMA ÇEVRİMİNİN DİFERANSİYEL 
EVRİM ALGORİTMASIYLA TERMODİNAMİK 

OPTİMİZASYONU 
 
 

Tuğberk Hakan ÇETİN 
Mehmet KANOĞLU 
 
 
 
 
 
ÖZET 
Bu çalışmada gazların sıvılaştırılmasında kullanılan Claude çevriminin termodinamik analizi 
gerçekleştirilerek kompresör giriş sıcaklığı, kompresör çıkış basıncı, türbine gönderilen gaz miktarı ve  
türbin giriş sıcaklığının sıvılaştırılan gaz miktarı, net iş, performans katsayısı ve ikinci yasa verimine 
etkileri incelenmiştir. Sistemin optimizasyonu için ikinci yasa verimi hedef fonksiyon olarak seçilmiş ve 
diferansiyel evrim algoritmasının yardımıyla sistem için optimum çalışma parametreleri bulunmuştur.  

Kompresör giriş sıcaklığı 25°C, türbin giriş sıcaklığı −69.2°C, kompresör giriş basıncı 0.101 MPa, 
kompresör çıkış basıncı 4 MPa ve türbine gönderilen gaz oranı 0.75 olan ideal  bir Claude çevrimi, 
EES programı kullanılarak bilgisayar ortamında modellenmiştir. Bu çevrim için net iş 955 kJ/kg, 
performans katsayısı 0.445 ve sıvılaşan gaz oranı 0.234 olarak hesaplanmıştır. Parametrik çalışmalar 
yardımıyla kompresör giriş sıcaklığı ile performans parametreleri arasında doğrusal bir ilişki olduğu 
görülmüştür. Kompresör çıkış basıncının optimum değerlerinin 4 ile 8 MPa arasında olduğu ve basınç 
değerine göre türbine gönderilen optimum gaz miktarı oranının 0.6 ile 0.8 arasında değiştiği 
gözlemlenmiştir. Diferansiyel evrim algoritması kullanılarak yapılan optimizasyon çalışmasında, 
kompresör giriş sıcaklığının 25°C olduğu bir Claude çevriminde, kompresör çıkış basıncı 4.25 MPa, 
türbine gönderilen gaz oranı 0.69 ve türbin giriş sıcaklığı −29.6°C olarak hesaplanmıştır. Optimum 
şartlarda gerçekleşen net iş 787 kJ/kg ve performans katsayısı 0.540 olarak bulunmuştur. 

Anahtar kelimeler: Sıvılaştırma, Claude çevrimi, İkinci yasa verimi, Optimizasyon, Diferansiyel Evrim 
algoritması 

 
 
 
 
ABSTRACT 
Thermodynamic analysis of Claude liquefaction cycle is performed and the effects of compressor inlet 
temperature, compressor exit pressure, fraction of gas to the turbine and turbine inlet temperature on 
the net work input, coefficient of performance and second-law efficiency are investigated. The second-
law efficiency is chosen as objective function for system optimization and optimum operating 
parameters are obtained using differential evolution algorithm.  

An ideal Claude cycle with compressor inlet temperature of 25°C, turbine inlet temperature of −69.2°C, 
compressor inlet pressure of 0.101 MPa, compressor exit pressure of 4 MPa, and gas fraction to 
turbine of 0.7 are modeled using EES software. For this cycle, we found that the net work is 955 kJ/kg, 
the COP is 0.445 and liquefied gas fraction is 0.234. Parametric studies show that there is a linear 
relationship between performance parameters and compressor inlet temperature. Also, optimum 
values of compressor exit temperature are found to be between 4 and 8 MPa and gas fraction to 
turbine is between 0.6 and 0.8. Optimization studies by differential evolution algorithm reveal that for a 
compressor inlet temperature of 25°C, the compressor exit temperature is 4.25 MPa, the gas fraction 

Thermodynamic Optimization of Claude Liquefactionn Cycle by Differential Evolution Algorithm 
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to turbine is 0.69, and the turbine inlet temperature is −29.6°C. The net work and the COP at optimum 
operations are determined to be 787 kJ/kg and 0.540, respectively. 

Key Words: Liquefaction, Claude cycle, Second law efficiency, Optimization, Differential evolution 
algorithm 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
Gazların sıvılaştırılması konusu kriyojeni biliminin önemli uygulama alanlarından biridir. Sıvılaştırılmış 
gazlar; süper iletkenlik, süper akışkanlık gibi heyecan verici bilimsel araştırılmalarda kullanılabildiği 
gibi kaynak gazlarının depolanması, doğal gazın deniz ötesine taşınması (LNG) veya enerjinin 
hidrojen olarak depolanması gibi endüstriyel ve ticari amaçlarla da kullanılabilirler. Hidrojen, helyum, 
hava gibi kalıcı gazların kaynama noktaları sırasıyla −253°C, −268°C ve −194°C'dir ve bu sıcaklıklara 
konvansiyonel soğutma çevrimleriyle ulaşmak mümkün değildir. Kriyojenik sıcaklıklara ulaşmak için 
Linde, Claude gibi ileri soğutma çevrimleri kullanılmaktadır.  
 
Claude çevrimi, helyum ve hidrojen de dahil olmak üzere gazları sıvılaştırmak için kullanılan çok 
yaygın bir sıvılaştırma çevrimidir. Bir gazın sıvılaştırılması için gazın sıcaklığı kritik sıcaklığın altında 
olmalıdır. Claude çevrimi, basit Linde-Hampson çevriminin ters Brayton soğutma çevrimi ile ön 
soğutma işlemini gerçekleştirmesiyle bu sıcaklıklara ulaşır. Claude çevrimi bu yüzden hem eşentalpili 
hem de eşentropili çevrimlerin birleşiminden oluşmuştur. Bu çevrim bir kompresör, üç  ısı değiştirici, bir 
türbin ve bir Joule-Thompson valfından oluşmaktadır. Sistemin şematik gösterimi ve T-s diyagramı 
Şekil 1 ve Şekil 2 'de gösterilmiştir [1-4]. 
 
Claude çevriminde soğutma etkisi Joule-Thompson valfı ve türbin tarafından üretilmektedir. Türbin 
tarafından üretilen soğutma etkisi; türbine gönderilen gaz oranı ve türbin giriş sıcaklığı ile doğrudan 
ilişkilidir. Aynı şekilde Joule-Thompson valfı tarafından üretilen soğutma etkisi, valfın giriş sıcaklığı ile 
ilişkilidir. Türbin giriş sıcaklığının artması türbin tarafından üretilen soğutma etkisini arttıracak ancak J-
T valfının giriş sıcaklığı arttığından dolayı, J-T valfı tarafından üretilen soğutma etkisini azaltacaktır. 
Bunun için Claude çevriminde optimum türbin giriş sıcaklığı ve türbine gönderilen gaz oranının 
bulunması gerekmektedir. 
 
Khalil ve McIntosh [5] Claude helyum sıvılaştırıcısı türbin giriş sıcaklıkları için optimizasyon metodu 
sunmuşlardır. Hilal [6] çok türbinli bir Claude çevriminde çeşitli modeller deneyerek türbinlerin 
yerlerinin sistemin performansına etkilerini incelemiştir. Hubbel ve Toscano [7] Claude çevriminin 
entropik optimizasyonunu yapmışlardır. Atrey [8] Collins Helyum sıvılaştırıcısı üzerine çalışmış ve 
sistemin termodinamik analizi için bir algoritma sunmuştur. Thomas vd. [9, 10] türbin ve ısı değiştirici 
performanslarının, sistemin genel performansına etkisini incelemişlerdir.  
 
İkinci kanun verimliliği sistem için önemli bir parametre olup, sistemdeki potansiyel kayıpların 
belirlenmesi için, ideal iş ve gerçek iş arasında karşılaştırma yapmaktadırlar. Kanoğlu vd. [11] 
sıvılaştırma çevrimleri için ideal Carnot çevriminin yardımıyla minimum iş ihtiyacı  için bir ifade 
tanımlamıştır.  
 
Claude çevriminin karmaşık yapısından dolayı literatürdeki optimizasyon çalışmaları birkaç 
parametreye dayanmaktadır ve sistemin tüm optimum çalışma parametrelerini veren bir çalışma 
bulunmamaktadır. Bundan dolayı sistemin optimizasyonu sırasında diferansiyel evrim algoritması 
kullanılmıştır. Diferansiyel evrim algoritması (DEO) stokastik, popülasyona dayalı, sezgisel bir 
optimizasyon algoritmasıdır. Storn ve  Price tarafından 1996 yılında geliştirilmiştir [12]. DEO, doğrusal 
olmayan, türevlenemez ve çok modlu nesnel fonksiyonlara uygulanabilir. DEO, rastgele başlatılan ve 
optimum çözüm aramak için zamanla gelişen sınır parametreleri vektörlerini kullanır. Saruhan [13] 
mühendislik sistemleri tasarımında diferansiyel evrim algoritması uygulamalarını sunmuştur. 
 
Bu çalışmada, öncelikle Claude çevriminin EES [14] programının yardımıyla termodinamik modeli 
oluşturulmuştur. Bu model kullanılarak kompresör giriş sıcaklığı, kompresör çıkış basıncı, türbine 
gönderilen gaz oranı gibi çalışma parametrelerinin net iş, sıvılaşan gaz oranı, performans katsayısı ve 
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ikinci kanun verimliliği gibi performans parametrelerine olan etkileri incelenmiştir. Optimizasyon 
problemi için modellenen sistem DEO analizi için python kodu ile birleştirilmiştir. Optimizasyon 
çalışmasında hedef fonksiyonu olarak ikinci kanun verimliliği seçilmiş ve değişkenler olarak türbin giriş 
sıcaklığı, kompresör çıkış basıncı ve türbine gönderilen gaz oranı seçilmiştir.  
 
 
 
 
2. TERMODİNAMİK ANALİZ 
Claude çevriminin şematik gösterimi ve T-s diyagramı sırasıyla Şekil 1 ve Şekil 2'de gösterilmiştir. 
Claude çevriminde düşük basınçlı gaz kompresörde yüksek basınca sıkıştırılır ve yüksek basınçlı gaz 
rejeneratif karşı akışlı ısı değiştiricide bir önceki çevrimde sıvılaştırılmamış gaz tarafından soğutulur. 
Bundan sonra yüksek basınçlı gazın bir kısmı türbine gönderilir ve  'e' olarak gösterilen düşük basınçlı 
gaz üçüncü ısı değiştiricinin düşük basınç çıkışında çevrime geri döner. Bu kısım gazın ön 
soğutmasında kullanılmaktadır. İkinci ve üçüncü ısı değiştiriciden geçen yüksek basınçlı gaz Joule-
Thompson valfında genleşerek basıncı düşürülür. Sıvılaşan kısım ayırıcı tarafından ayrıldıktan sonra 
sıvılaşmamış kısım çevrimin ön soğutmasını gerçekleştirilmek üzere çevrime geri gönderilir. İlave gaz 
bir önceki çevrimin sıvılaşmayan kısmı ile karışır ve kompresöre gönderilir. Böylece çevrim 
tamamlanmış olur.   
 

 
Şekil 1. Claude sıvılaştırma çevriminin şematik gösterimi 

 
Sıvılaştırma süreci, gerçekte kompresör girişi ile ayrıştırıcıda ayrılan sıvılaşmış gaz arasında 
gerçekleşen ısı transferi işlemidir. Claude çevrimi için birim sıvılaşan kütle başına düşen soğutma 
etkisi şu şekilde gösterilebilir:  
 fL hhq −= 1               (1) 
Buradaki alt indis f sıvı hali ifade etmektedir. Aynı şekilde birim gaz kütlesi başına düşen soğutma 
etkisi şu şekilde hesaplanır: 

              (2) 

Denklem 2'de gösterilen r türbine gönderilen gaz oranını ifade etmektedir ve şu şekilde tanımlanır: 

 
m
m

r e=                (3) 

 Termodinamik Sempozyumu 

 

http://www.mmo.org.tr/etkinlikler/tesisat/etkinlik_metin.php?etkinlikkod=288&metin_kod=1329%237


  ____________________ 1410 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

 
Şekil 2. Claude sıvılaştırma çevriminin sıcaklık-entropi diyagramı  

 
Türbin tarafından üretilen özgül iş denklemi şu şekildedir: 
    )( 3 ee hhrw −=            (4) 
Sıvılaşan gaz miktarı da, türbine gönderilen gaz oranı gibi oran şeklinde ifade edilebilir: 

 
m

m
y f=                                (5) 

Özgül kompresör işi ifadesi şu şekildedir: 
 )( 12021 ssThhwc −−−=                               (6)  
Özgül net sıvılaştırma işi kompresör tarafından tüketilen işten türbin tarafından üretilen iş çıkarılarak 
şu şekilde hesaplanır:    
 )()( 312021 eecnet hhrssThhwww −−−−−=−=                      (7) 
Birim kütle gazı sıvılaştırmak için gerekli olan iş ise net işin sıvılaşan gaz miktarına oranıyla 
bulunabilir. 

 
y

w
w net

liq =                (8) 

Isı değiştirici 1, 2 ve  3 için enerji denklemleri sırasıyla şu şekilde yazılabilir:  
 ))(1( 111232 hhyhh −−=−                              (9) 
 ))(1())(1( 101143 hhyhhr −−=−−            (10) 
 ))(1())(1( 8945 hhryhhr −−−=−−                           (11) 
Claude çevrimi için performans katsayısı şu şekilde ifade edilir: 

 
)1)](()([ 312021

1

y
hhrssThh

hh
w
q

COP
e

f

liq

L

−−−−−

−
==                (12) 

Claude sıvılaştırma  çevrimi için ideal şartlardaki minimum iş şu şekilde hesaplanabilir: 
 )( 101 ssThhw ffrev −−−=             (13) 
Sistem için ikinci kanun verimliliği ideal işin gerçek işe oranıyla ifade edilir:  

 
liq

rev
II w

w
=η               (14) 

Modellenen sistemin termodinamik analizi, sistemin bileşenlerinin her biri kontrol hacim kabul edilerek 
yapılmıştır. Sistemin termodinamik analizini basitleştirmek için aşağıda bulunan varsayımlardan 
yararlanılmıştır: 

• Sistem sürekli akış durumundadır. 
• Sistemim kinetik ve potansiyel enerjileri ihmal edilmiştir.  
• Türbin, kompresör verimliliği ve ısı değiştiricilerin etkinliği 1 olarak 

kabul edilmiştir. 
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• Sistemde sürtünmeden kaynaklı basınç düşüşleri ihmal edilmiştir.  
• Sistemde ısı kayıpları ihmal edilmiştir. 
• Durum 12 ile durum 1 birbirine eşit kabul edilmiştir. 

 
 
 
 
3.SİSTEMİN PARAMETRİK ANALİZİ VE OPTİMİZASYONU 
 
Claude sıvılaştırma çevriminin yukarıda verilen denklemler ışığında termodinamik modellemesi EES 
programının yardımıyla yapılmıştır. Model daha sonra literatürdeki diğer çalışmalarla karşılaştırılarak, 
modelin doğruluğu kontrol edilmiştir. Sistem ilk olarak kompresör giriş basıncı P1 = 0.101 MPa, 
kompresör giriş sıcaklığı T1 = 25°C, kompresör çıkış basıncı P2 = 4 MPa, türbine gönderilen gaz oranı 
r = 0.75 kabul edilerek modellenmiştir.  İlk yapılan parametrik çalışmalarda T1, P2 ve r bağımsız 
değişken olarak kabul edilerek, bu değişkenlerin sistemin performansına olan etkileri incelenmiştir. 
Aynı zamanda bağımlı değişken T3 'ün sistemin performansına olan etkileri incelenerek optimizasyon 
çalışması için sınırlar belirlenmiştir. 
 
Parametrik çalışmalar sonucunda belirlenen sınırlar ile sistemin optimizasyonu diferansiyel evrim 
algoritması ile yapılmıştır. Diferansiyel evrim (DE) algoritması doğrusal olmayan optimizasyon 
problemleri için yaygın olarak kullanılan, popülasyon tabanlı, sezgisel bir optimizasyon çeşididir. DE 
algoritmasında, belirlenen hedef fonksiyonunun optimum değerleri çaprazlama ve mutasyon gibi 
operatörler ile oluşturulan popülasyonlarda aranır. Claude sıvılaştırma çevriminin optimizasyon 
probleminde, yapılan parametrik çalışmalar sonucunda, hedef fonksiyonu olarak ikinci kanun verimliliği 
η II seçilmiş ve değişkenler olarak; kompresör çıkış basıncı P2, türbin giriş sıcaklığı T3 ve türbine 
gönderilen gaz oranı r seçilmiştir. Optimizasyon çalışması için Python SciPy [16] bilimsel hesap 
modülü kullanılmış ve termodinamik özellikler için CoolProp kullanılmıştır. Optimizasyon çalışması ile 
ilgili strateji ve parametreleri Tablo 1'de verilmiştir. Optimizasyon stratejisi olarak, çok modlu 
fonksiyonlarda en hızlı yakınsama oranına sahip stratejilerden best/1/bin, mutasyon sabiti F değeri 
olarak 0.2 ve çaprazlama sabiti olarak 1 seçilmiştir. Değişkenlerin üst ve alt limitleri Tablo 2.de 
gösterilmiştir. 
 
Tablo 1. Optimizasyon parametreleri ve stratejisi 

Optimizasyon Stratejisi  best/1/bin 
 

Mutasyon Sabiti (F) 0.2 
Çaprazlama Sabiti (CR) 1.0 
Hedef Fonksiyonu f 

liq

rev
II w

w
=η  

  
Tablo 2. Parametrelerin üst ve alt limitleri 

Türbine Gönderilen Gaz Oranı (r) 0 <r<1 
Kompresör Çıkış Basıncı  P2( MPa) 2<P2<20 
Türbin Giriş  Sıcaklığı  T3 (°C) −80<T3<0 

 
 
 
 
4.SONUÇLAR VE YORUMLAR 
 
Tablo 3'de modellenen Claude çevriminin durumlar bazında sıcaklık, basınç, entalpi ve entropi 
değerleri verilmiştir. Sistem hava için 25°C kompresör giriş sıcaklığında, 4 MPa kompresör çıkış 
basıncı ve 0.75 olarak seçilen türbine gönderilen gaz oranı ile modellenmiştir. İdeal durumda ve ısı 
değiştiricilerin etkinliğinin 0.96, türbin ve kompresör verimliliğinin 0.8 olduğu durumlar için performans 
verileri Tablo 4'de karşılaştırılmıştır. Sistem ideal çalışmadan uzaklaştığında sistemin iş tüketimi %26 
arttığı gibi ikinci kanun verimliliği de aynı oranda azalmaktadır.  
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Tablo 3. Claude çevriminin termodinamik verileri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 3 ve 4'de kompresör giriş sıcaklığının ikinci kanun verimliliği ve sıvılaşan gaz oranına olan etkileri 
verilmiştir. Kompresör giriş sıcaklığını düşürmek, Joule-Thompson valfından elde edilen soğutma 
etkisini arttırmaktadır. Bu yüzden, sıcaklık düştükçe sıvılaşan gaz miktarı sıcaklığa bağlı olarak 
artmaktadır.  
 
Şekil 5 ve 6'da türbine gönderilen gaz oranının ikinci kanun verimliliği ve sıvılaştırma işine olan etkileri 
gösterilmiştir. Ayrıca Şekil 6'da kompresör çıkış basıncının 4 MPa, 10 MPa ve 20 MPa değerleri için 
türbine gönderilen gaz oranının net sıvılaştırma işine etkileri incelenmiştir. Şekil 6'da da görüldüğü 
üzere farklı basınç değerleri için farklı optimum r değerleri vardır. Türbine gönderilen gaz miktarı 
arttıkça, türbin tarafından üretilen soğutma etkisi artmaktadır ancak sonraki çevrimin ön soğutmasında 
kullanılacak gaz miktarı azalmaktadır. Türbine gönderilen optimum gaz oranı 0.6 ila 0.8 arasında 
değişmektedir. 
 
Tablo 4. Modellenen sistemin performans verileri 

 ideal Gerçek (ε = 0.96,  
η = 0.8) 

T1    (°C) 25 25 
T2    (°C) 25 26.6 
T3    (°C) −69.2 −67.2 
P1   (MPa) 0.101 0.101 
P2  (MPa) 4 4 
r 0.75 0.75 
y 0.2338 0.189 
qL,, gas (kJ/kg)  424.5 424.5 
qL,, liquid 
(kJ/kg)  

99.24 80.23 

wc  (kJ/kg)  313.9 314.2 
we(kJ/kg)  90.64 73.33 
wn  (kJ/kg)  223.26 240.87 
w liq (kJ/kg)  955.1 1274.44 
wrev (kJ/kg)  733.2 733.2 
COPactual 0.4445 0.3334 
η II 0.7675 0.5756 

 

Durum T 
 (°C) 

P  
(MPa) 

h 
(kJ/kg) 

s  
(kJ/kgK) 

1 25 0,101 298.4 6.86 
2 25 4 289.8 5.778 
3 −69.21 4 184.6 5.352 
4 −165.2 4 −65.64 3.577 
5 −166.4 4 −68.31 3.552 
6 −194.3 4 −68.31 3.7 
7 −194.3 4 −126.1 2.977 
8 −194.3 4 78.72 5.539 
9 −152.5 4 119.4 5.946 

10 −165.2 4 106.4 5.832 
11 −84.75 4 188 6.398 
12 25 0.101 298.4 6.86 
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Şekil 3.  Sıvılaşan gaz oranının kompresör giriş sıcaklığı ile değişimi 

 
Şekil 7 ve 8'de kompresör çıkış basıncının sıvılaşma işi ve ikinci kanun verimliliğine olan etkileri 
incelenmiştir. Görüldüğü üzere yüksek basınçlar sistemin performansını olumsuz yönde 
etkilemektedir. Claude sıvılaştırma  çevriminin en büyük avantajı türbin sayesinde diğer sıvılaştırma 
çevrimlerine göre çok daha düşük basınçlarda çalışabilmesidir. Şekil 7 ve 8'de de görüldüğü üzere 
optimum basınç değeri Claude çevrimi için 4 ila 6 MPa arasında değişmektedir. 

 
Şekil 4. İkinci kanun veriminin kompresör giriş sıcaklığı ile değişimi 

 
Şekil 5. İkinci kanun veriminin türbine gönderilen gaz oranı ile değişimi 

 
Şekil 6. Sıvılaşma işinin türbine gönderilen gaz oranı ile değişimi 
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Sistemin bir diğer önemli parametresi türbin giriş sıcaklığıdır. Türbin giriş sıcaklığının değişen basınç 
değerleriyle birlikte sistemin net sıvılaştırma işine yaptığı etki Şekil 9'de gösterilmiştir. Yüksek türbin 
giriş sıcaklıklarında türbin tarafından üretilen soğutma etkisi artmaktadır, ancak aynı zamanda J-T valf 
kontrol hacmine giren gazın sıcaklığı da artmaktadır. Sıcaklık arttıkça türbin tarafından üretilen 
soğutma etkisi artarken valf tarafından üretilen soğutma etkisi azalmaktadır. 

 
Şekil.7 İkinci kanun verimliliğinin kompresör çıkış basıncı ile değişimi 

 
Şekil 8. Sıvılaşma işinin kompresör çıkış basıncı ile değişimi 

 
Şekil 9. Sıvılaşma işinin türbin giriş sıcaklığı ile değişimi 

 
Optimizasyon çalışmasında basınçla birlikte değişen türbin giriş sıcaklığı T3 değeri bağımsız değişken 
olarak kabul edilip sistem ona göre modellenmiştir. Python SciPy modülü ile diferansiyel evrim 
algoritmasının yardımıyla optimizasyon problemi çözülmüştür. Optimizasyon parametreleri ile ilgili 
değerler Tablo 1 ve Tablo 2 de verilmiştir.  
 
Yapılan optimizasyon çalışması sonucunda, sistemin optimum kompresör çıkış basıncı  P2 = 4.25 
MPa, optimum türbin giriş sıcaklığı T3 = −29.6  °C ve optimum türbine gönderilen gaz oranı 0.69 
olarak bulunmuştur. Optimum koşullarda sistemin performans verileri Tablo 5'de verilmiştir.  
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Tablo 5. Optimum Koşullarda Sistemin Performans Verileri 

T1    (°C) 25 

T2    (°C) 25 

T3    (°C) −29.6 

P1   (MPa) 0.101 

P2    (MPa) 4.25 

r 0.69 

y 0.271 

qL,,gas (kJ/kg)  115 

qL,, liquid (kJ/kg)  424.5 

wc  (kJ/kg)  319.1 

we (kJ/kg)  105.9 

wn  (kJ/kg)  213.2 

w liq (kJ/kg)  786.7 

wrev (kJ/kg)  733.2 

COPactual 0.5397 

η II 0.9318 
 
 
 
 
5. SONUÇ 
 
Sıvılaştırma çevrimi modellenmiş ve sistemin birinci ve ikinci kanun analizleri yapılmıştır. Sistemin 
çalışma koşullarının net iş, sıvılaştırılan gaz miktarı, performans katsayısı, ikinci kanun verimliliği gibi 
performans parametrelerine olan etkileri incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda şu sonuçlar 
çıkarılabilir: 
 

• Kompresör giriş sıcaklığı T1 ile sistemin performansı arasında doğrusal 
bir ilişki vardır. Kompresör giriş sıcaklığı düştükçe, J-T valfına giren sıcaklık düşmektedir ve 
daha çok gaz sıvılaşmaktadır. Aynı zamanda kompresör işi azaldığından dolayı sistemin ikinci 
kanun verimliliği artmaktadır. 
 

• Türbine gönderilen gaz miktarı, türbin tarafından üretilen soğutma 
etkisine doğrudan etki etmektedir. Türbine gönderilen gaz miktarı arttıkça türbin tarafından 
üretilen soğutma etkisi artmaktadır ancak ikinci çevrimin ön soğutmasında kullanılacak gaz 
miktarı da azalmaktadır. Türbine gönderilen optimum gaz miktarı değişen basınç değerleriyle 
birlikte 0.65 ila 0.8 arasında değişmektedir.  
 

• Claude sıvılaştırma çevrimi, diğer sıvılaştırma çevrimlerine oranla daha 
düşük basınç aralıklarında çalışmaktadır. Sistemin optimum basınç değeri 4 ila 6 MPa 
arasında değişmektedir.  

 
• Türbin giriş sıcaklığı, türbin tarafından üretilen soğutma etkisine 

doğrudan etki etmektedir. Türbin giriş sıcaklığı arttıkça  türbin tarafından üretilen soğutma 
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etkisi de artmaktadır ancak J-T valfı tarafından üretilen soğutma etkisi azalmaktadır. Optimum 
sıcaklık değeri −60 ila −20°C arasında değişmektedir.  

 
• Sistemin diferansiyel evrim algoritmasıyla yapılan optimizasyonu 

sonucunda optimum çalışma koşulları T3 = −29.6°C, P2 = 4 MPa ve r = 0.69 olarak 
bulunmuştur. 

 
 
 
 
SEMBOLLER 

h   Özgül Entalpi  

s  Özgül Entropi 

qL  Özgül Soğutma Yükü 

T  Sıcaklık 

P  Basınç 

COP  Performans Katsayısı 

y  Sıvılaşan Gaz Oranı 

r  Türbine Gönderilen Gaz Oranı  

w  Özgül İş 

     η II   İkinci Kanun verimliliği 

      F  Mutasyon Sabiti 

      CR  Çaprazlama Sabiti 

       f  Hedef Fonksiyonu  
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, borularda periyodik tam gelişmiş akışta viskozitenin ısı transferine etkisi teorik olarak 
incelenmiştir. İnceleme farklı Reynolds ve Prandtl sayısı değerlerinde, içerisinde periyodik engellerin 
değişik aralıklarla konumlandırıldığı bir boru akışı için gerçekleştirildi. Periyodik tam gelişmiş boru akışı 
için momentum ve enerji denklemleri sonlu kontrol hacmi yöntemi ile ayrıklaştırıldı ve ayrık denklemler 
sayısal olarak çözüldü. Elde edilen sayısal bulgular ortalama ve yerel Nusselt sayılarının farklı Prandtl 
sayısı ve engel adımları ile değişimleri cinsinden sunuldu. Bulgular ayrıca performans değerlendirme 
kriteri açısından da analiz edilerek sonuçları tablo halinde verildi. Sayısal sonuçlar, ısı transferinde 
iyileşmenin yüksek Prandlt sayısında ve Reynolds sayısının 200 değerinden sonra gerçekleşebildiğini 
göstermektedir. Sıkışık engellerin ısı transferini kötüleştirdiği ve iyileşme başlangıcı için uygun engel 
aralığının Prandtl sayısına bağlı olarak değiştiği sonucuna varıldı.  
 
Anahtar Kelimeler: Periyodik tam gelişmiş akış, Yüksek viskoziteli akışkan, Periyodik engel 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, viscosity effect on heat transfer for periodic fully developed flow in pipes is theoretically 
investigated. The investigation is performed for different Reynolds and Prandtl number values in a 
pipe flow having periodic obstacles in the manner of different intervals. The momentum and the 
energy equations for the periodic fully developed pipe flow are discretized by means of finite control 
volume method and the discretized equations are numerically solved. The obtained numerical results 
are presented in terms of the mean and the local Nusselt numbers with varying Prandtl numbers and 
varying obstacle pitches. Additionally, the predicted values are also analyzed via the performance 
evaluation criterion and the results’ are tabulated. The numerical results show that the heat transfer 
enhancement occurs for high Prandtl numbers after Reynolds value of 200. It is concluded that the 
closer obstacles reduce heat transfer and the proper distance between the successive obstacles to 
onset of heat transfer enhancement is depending on the Prandtl number. 
 
Key Words: Periodic fully developed flow, High viscous fluid, Periodic obstacle 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Isı, sistemle çevresi arasındaki sıcaklık farkı nedeniyle transfer olan bir enerji türüdür ve değişik 
mekanizmalarla gerçekleşir. Bu mekanizmalardan biri de katı bir yüzeyle hareketli akışkan arasında 
gerçekleşen taşınılma ısı transferidir. Taşınımla ısı transferi, yüzeyle akışkan arasındaki sıcaklık 
farkını yüzey alanı ile ısı taşınım katsayısının çarpımından elde edilir ve bu ifade Newton’un Soğuma 
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Yasası olarak bilinir. Bu yasaya göre, taşınımla ısı transferi miktarını artırmak için ya yüzey alanını 
genişletmek ya da ısı transferi katsayısını büyütmek gerekir. Isı transferi katsayısını büyütme ile ilgili 
çalışmalar ısı transferinin iyileştirilmesi, bu çalışmalar için kullanılan teknikler de ısı transferini 
iyileştirme teknikleri olarak bilinir. Uygulanan bu iyileştirilmesi için aktif teknikler ve pasif teknikler 
olmak üzere iki temel sınıflandırma mevcuttur. Aktif tekniklerde ısı transferi yüzeyinde titreşim, iş 
akışkanında titreşim, yüzeyde emme veya basma ve manyetik alan oluşturma gibi yollarla ısı transferi 
katsayısının artırılması hedeflenir. Bu tekniklerin uygulanması sırasında harici güç kullanmak gerekir.  
Pasif tekniklerde ise geometrik düzenlemelere akışın periyodik aralıklarla engellenmesi veya akışın 
yönlendirilmesi sağlanır ve uygulanmasında ilave güce gereksinim duyulmaz. Isı taşınım katsayısı 
akış hızına, akışkan türüne ve geometrik boyuta bağlı olarak değişen bir sayıdır. Deneyimler, laminer 
akışlardaki ısı taşınım katsayınsın türbülanslı akışlardakinden daha düşük olduğunu gösterir.  Diğer 
taraftan yüksek viskoziteli yağ akışlarında türbülans koşullarını elde etmek zor olduğundan 
uygulamada bu tür akışlar genellikle laminer olarak gerçekleşir.  
 
Laminer akışta akışın periyodik olarak engellenmesinin ısı transferi üzerinde etkisinin incelendiği 
sayısal çalışmalarda hava ve suya eşdeğer viskozite değerleri için üretilen bulgular önemli ipuçları 
içermektedir. Bu çalışmalarda, artan viskozite ile birlikte ısı transferinde iyileştirme uygulamasının 
daha etkili olduğu görülmüş ve daha yüksek viskoziteli akışkanlar için bu etkinin daha küvetli olacağı 
öngörülmüştür. Mevcut çalışmada, dairesel kesitli borularda yüksek viskoziteli akışkan akışının 
periyodik olarak engellenmesi yolu ile ısı transferinin iyileştirilmesinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
 
Isı transferinin iyileştirilmesi ile ilgili Kakaç v.d. [1] tarafından verilen, yayınların yıllara göre değişiminin 
veren çalışmada, başlangıcından 1995 yılına kadar konu ile ilgili toplam makale ve rapor sayısının 
5676 olduğu ifade edilmektedir. Bu çalışmaların 1970’li yıllarda hız kazandığı, 1980 ve 1990’lı yıllarda 
en yüksek değerine ulaştığı ve 2000’lı yılardan günümüze kadar da daha az sayıda ancak kesintisiz 
olarak devam ettiği görülmektedir. Konu ile ilgili olarak öncü kabul edilebilecek olan Webb v.d. [2] 
tarafından gerçekleştirilen çalışmada iç yüzeyi yivli olarak pürüzlendirilmiş bir boru içindeki türbülanslı 
akışta momentum ve ısı transferi analizi yapılmıştır. Pürüz boyutlarına bağlı olarak; duvar benzetimi ve 
ısı-kütle benzetimi yaklaşımı ile sürtünme katsayısı ve ısı taşınım katsayıları için bağıntılar 
geliştirilmiştir. Konu ile ilgili ilk sayısal çözüm yöntemi Patankar v.d. [3] tarafından geliştirilmiştir. 
Geliştirilen yöntemde boru ve kanallarda akışa dik doğrultuda periyodik engellerin yerleştirilmiş olması 
durumunda ardışık iki engel arasındaki akış ve ısı transferi probleminin takip eden aralıklarda da 
benzer olduğunu kabul etmektedir. Böylece, iki engel arasındaki problemin çözülmesinin problemin 
tamamının çözülmüş olacağı kabul edilmektedir. Bu kabulün yapılması için uygun sınır koşulları 
tanımlanması gereklidir. Periyodik olarak tam gelişmiş akış ve ısı transferi problemi olarak bilinen bu 
problem bundan sonra kullanılan benzer çalışmaların tamamına yakınında kabul görmüş ve 
kullanılmıştır. Rowley ve Patankar [4], yaptıkları sayısal çalışmada Kaynak [3]’de önerilen çözüm 
yöntemini uygulayarak, içten kanatçıklı boru akışında akış ve ısı transferini analiz etmişlerdir. 
Çalışmada, akış Reynolds sayısının 100 ile 1000 arasındaki değerleri ve akışkan Prandtl sayısının 0,7 
ile 5 arasındaki değerleri için sayısal sonuçlar sunulmuştur. Kanatçığın iletkenlik etkisinin hesaba 
alınmamıştır. Çalışmanın en önemli bulgusu; içten kanatçık uygulamasında Prandtl sayısının yüksek 
değerlerinde ısı transferinin iyileşmesi, düşük değerlerinde ise kötüleşmesidir. Arıcı [5], deneysel 
çalışmasında boru içerisine duvara bitişik ve duvardan ayrık olmak üzere iki ayrı durumda yerleştirdiği 
helisel yayın ısı transferi ve basınç kaybına etkisini, değişik yay adımlarında incelemiştir. Çalışmada 
elde edilen deneysel bulgular, kaynaklardaki yivli kanal akışlarındaki çalışmalarla karşılaştırılmış ve 
önerilen ilave elemen tipinin pratik uygulanabilirliği savunulmuştur. Ceng ve Huang [6], çalışmalarında 
kanal akışında karşılıklı yüzeylerde kaydırılmış kanatçık bulunması durumunda ısı transferini sayısal 
olarak incelemişlerdir. Bu çalışmada da Kaynak [3]’deki çözüm yöntemi kullanılmıştır. Benzer 
çalışmayı, sayısal olarak İğci [7] gerçekleştirmiştir. Kaynak [3]’deki çözüm yönteminin kullanıldığı 
çalışmada duvara bitişik engeller olması ya da olmaması üzerinde yaptığı çalışmada duvara bitişik 
düzenlemede ısı transferinde kötüleşme olduğu sonucuna varılmıştır. Saha ve Saha [8], yüksek 
viskoziteli akışkanla (yağ) laminar akışta ısı transferini iyileştirme çalışması yapmışlardır. Karma 
iyileştirme tekniği uygulayarak sonuçları değerlendirmişlerdir. Duvara yakın bölgede iyileşme elde 
etmek için helisel oyuk, ana akım bölgesinde dönüm akışları sağlamak için ise helisel-vida bant 
kullanmışlardır.  
 
Konusu pasif iyileştirme tekniği olan araştırmalar, sunulan kaynaklar özeti ile sınırlı olmayıp hem 
sayıca çok fazladır ve hem de kapsam bakımından çeşitlidir. Burada, yaygın pasif teknikler arasında 
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yer alan borularda periyodik engeller yolu ile ısı transferinin iyileştirilmesi konusunda kaynak olarak 
görülen çalışmaların özeti sunulmuştur. Ancak, konusu doğrudan yüksek viskoziteli akışkanlarda 
periyodik tam gelişmiş akış olan çalışma ile karşılaşılmamıştır. 
 
 
 
 
2. TEORİK ESASLAR VE ÇÖZÜM YÖNTEMİ 
 
Bir borudaki akışın akış doğrultusunda eşit aralıklarla engellenmesi durumunda kısa bir giriş 
uzunluğundan sonra periyodik tam gelişmiş akış karakteri göstereceği Patankar ve arkadaşları [3] 
tarafından gösterilmiştir. Bu yaklaşımın esası, giriş bölgesi probleminden bağımsız olarak seçilen bir 
periyotluk çözüm alanı için akış ve ısı transferi probleminin çözülebilmesidir. Şekil 1’deki gibi periyodik 
bir davranış gösteren akış için hız bileşenleri, 
 

         
 
                                 (a) (b)                                                                

Şekil 1. Problem için şematik resim; (a) boş boru ve periyodik engelli boru (b) bir periyot için çözüm 
bölgesi 

 
  
 
  
 
şeklinde ifade edilebilir.  
 
Hız alanında türetilen bu yaklaşımın akışın basınç ve sıcaklık alanı içerisinde de çözüm sağlaması 
gerekmektedir. Bu kapsamda, yine aynı kaynakta verildiği gibi ardışık periyotlar arsındaki basınç farkı, 
 

 
  
şeklinde olur. x yönündeki basınç düşümünü için, 
 

 
 
yazılır ve basınç alanı,  
 

 
 
şeklinde olur. (4) ve (5) ifadeleri boru akışı için x ve r momentum denklemleri için değerlendirilse 
denklemlerin periyodik tam gelişmiş akış için son şekli, 
 

 
 

 
 
olarak elde edilir.  
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Sıcaklık alanı için de benzer biçimde x doğrultusundaki artış periyodiktir ve, 
 

 
şeklinde yazılabilir. Buradan da, 
 

 
veya duvarda sabit ısı akısı için sıcaklık lineer olarak değişeceğinden,  , x = 0’da duvar sıcaklığı 
olmak üzere; 
 

 
 
olarak da ifade edilebilir. Bu durumda akışkan sıcaklığı,  
 

 
 
olur, T*(x, r) her bir engel aralığında değişken akışkan sıcaklığıdır. Denklem (11),  
 

 
 
olarak da yazılabileceğinden, enerji denklemi de; 
 

 
 

 
olarak elde edilir. 
 
Buradaki (ρ cp u γ) terimi, periyodik tam gelişmiş akış yaklaşımından gelen, yüzeyde sabit ısı akısı 
sınır koşu altında akışkanın kazandığı ya da kaybettiği ısıyı ifade etmektedir. 
 
(6), (7) ve (13) nolu denklemler sonlu kontrol hacmi yöntemi ile ayrıklaştırılmış ve ayrık denklemler 
SIMPLE algoritmasını kullanılarak FORTRAN tabanlı eliptik program ile çözülmüştür [9]. Çözüm, Şekil 
1 (b)’de gösterilen bir periyotluk bölge için aşağıda verilen periyodik tam gelişmiş akış sınır koşulları 
kullanılmıştır: 

 
 

 
 

 
 
Çözümden elde edilen hız ve sıcaklık alanından yerel ve ortalama Nusselt sayıları ile sürtünme 
katsayısı, sırasıyla; 

 
 

 
 

 
ifadelerinden elde edilir.  
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Borularda ısı transferini iyileştirme çalışmalarında hesaba alınması gereken önemli bir konu da 
iyileştirme uygulaması ile ortaya çıkan basınç kaybındaki artışın göz önünde bulundurulmasıdır. 
İyileştirme uygulaması sonucunda bir tarafta ısı transferinde iyileşme sağlanırken diğer taraftan basınç 
kaybında artış ortaya çıkmaktadır. Farklı iyileştirme tekniği uygulamaları ya da aynı iyileştirme tekniği 
için farklı parametrik durumlar arasında karşılaştırmanın yapılabilmesi için bir kriterin belirlenmesi 
gerekir. Karva v.d. [10] tarafından önerilen performans değerlendirme kriteri (PEC: Performance 
Evaluation Criteria), aynı pompalama gücü için iyileştirme uygulanan ve uygulanmayan durumlara 
göre 

 
olarak verilmiştir. 
 
Burada 0 indisi engelsiz boş boru durumunu, indissiz olanlar ise iyileştirme uygulanan engelli boru 
durumunu göstermektedir.   
 
 
 
 
3. BULGULAR VE İRDELEME 
 
Periyodik tam gelişmiş akış problemini çözmek için geliştirilen programı test etmek amacıyla, sıfır 
engel yüksekliği tanımlanarak boş boru sonuçlarının sağlandığı Şekil 2’de gösterilmiştir. Daha sonra 
engelli boru için elde edilen ortalama Nusselt sayısının ve sürtünme faktörü parametresi fRe’ nin farklı 
periyot uzunlukları ile değişiminin Kaynak [4]’teki sonuçlarla karşılaştırması yapılmış ve karşılaştırmalı 
sonuçlar Şekil 3’te verilmiştir. Mevcut çalışmada elde edilen fRe ve Num değerlerinin kaynaktaki 
değerlerle benzer eğilimde olduğu görülmektedir. Engel adımı büyüdükçe hesaplanan ortalama 
Nusselt sayısının kaynakta verilen değerle arasındaki fark giderek artmaktadır. Her iki çalışma 
sonucundan da; verilen Reynolds sayısı, Prandtl sayısı ve engel yüksekliği değerleri için elde edilen 
ortalama Nusselt sayılarının çok küçük engel adımı aralığında boş boru değeri üzerinde değerler 
alabildiği, bunun dışında ancak çok uzun engel adımlarında yeniden boş boru değerleri üzerine 
çıkabildiği anlaşılmaktadır.  
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Şekil 2. Borularda tam gelişmiş laminer akışta hız dağılımının ve sabit ısı akısı altında ortalama 

Nusselt sayısının analitik sonuçla karşılaştırılması 
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                                         (a)                                                                      (b) 

Şekil 3. Sürtünme faktörü (a) ve Ortalama Nusselt sayısı (b) değerlerinin Kaynak[4]’ün sonuçları ile 
karşılaştırılması (Re = 100, Pr = 5, H/ro = 0,4) 

 Termodinamik Sempozyumu 

 

http://www.mmo.org.tr/etkinlikler/tesisat/etkinlik_metin.php?etkinlikkod=288&metin_kod=1329%237


  ____________________ 1426 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

Boyutsuz engel yüksekliği H/ro = 0,2 değeri için sürtünme faktörü ve ortalama Nusselt sayısının 
boyutsuz engel adımı P/H ile değişimi sırasıyla Şekil 4 ve Şekil 5’te boş boru sonuçları ile 
karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Engelli boru akışında fRe değerinin boş boru için laminer akışta sabit 
değer olan 64 değerinin üzerinde kaldığı, engeller arasındaki mesafenin artması ile boş boru değerine 
yaklaştığı görülmektedir. Ayrıca engelli boru durumunda, fRe değerinin Reynods sayısından bağımsız 
olmadığı da görülmektedir. Sekil 6 da görüldüğü gibi küçük engel adımlarında, yani engellerin sıkışık 
olarak düzenlenmesi durumunda tüm Reynolds sayıları için ortalama Nusselt sayısı değerleri boş boru 
değerinin altında kalmaktadır. Ortalama Nusselt sayısı, belli bir adım uzunluğundan sonra boş boru 
değerinin üzerine çıktığı dolayısı ile ısı transferinde iyileşme olduğu görülmektedir. Isı transferinde 
iyileşme başlangıcı olan engel adımı değerinin Prandtl sayısına göre değiştiği görülmektedir.  Diğer 
taraftan, Reynolds sayısının iyileşme başlangıcı eşiği üzerine doğrudan bir etkisinin olmadığı 
görülmektedir. Bütün durumlarda Prandtl sayısı yükseldikçe Nusselt sayısındaki iyileşme oranı 
artmaktadır. 
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Şekil 4. Sürtünme faktörü değerinin engel adımı boyunca değişimi 
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                                         (a)                                                                             (b) 

Şekil 5. Ortalama Nusselt sayısının engel adımı boyunca değişimi; a) Re = 100 ve (b) Re = 200 
değerinde farklı prandtl sayılarındaki değişimi   

 
Belirlenen üç farklı engel adımı için çözüm bölgesindeki yerel Nusselt sayısının değişimi iki farklı 
Reynolds sayısı için Şekil 6 ve Şekil 7’de verilmiştir.  Yerel Nusselt sayıları en düşük değerini engelin 
önünde, en yüksek değerini ise engelin arkasında almaktadır. Sıkışık engelli düzenlemede yerel 
Nusselt sayısının engel boyunca minimumdan maksimuma geçişi, mesafeli engelli düzenlemeye göre 
daha önce başlayıp daha geç sonlanmaktadır. Engel mesafesi arttıkça engel sonrası geri dönüşlerin 
daha güçlü olması nedeniyle yerel Nusselt sayısında daha yüksek artışların olduğu ve bu artışların 
engelin arka yüzüne doğru yakınlaştığı gözlenmektedir. Gözlenen diğer bir önemli husus da, engel 
mesafesinin aşırı artırılması Nusselt sayısında giderek azalmaya neden olduğudur. Örneğin P/H = 100 
değerinde yerel Nusselt sayısı sadece engel etrafındaki minimum-maksimum geçişinde P/H = 12.5 
değerininkinin üzerinde kalmakta, daha sonra hızla diğerlerinin altındaki değerlere inmektedir. 
Ortalama Nusselt sayılarının sunulduğu grafiklerde görüldüğü gibi, yerel Nusselt sayıları da artan 
Reynolds sayısı ve artan Prandtl sayısı ile artmakta yani ısı transferindeki iyileşme artmaktadır. 
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Şekil 6. Yerel Nusselt sayısı değerinin Re = 100 için bir periyotluk çözüm alanındaki değişimleri; (a) Pr 

= 50 ve (b) Pr = 100  
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Şekil 7. Yerel Nusselt sayısı değerinin Re = 200 değeri için bir periyotluk çözüm alanındaki 
değişimleri; (a) Pr = 50 ve (b) Pr = 100  

 
Çalışma bulgularının PEC açısından değerlendirilmesi, her bir Reynolds sayısı için farklı iki Prandtl 
sayısı değerinde üç ayrı engel adımı için yapılmıştır. Performans değerlendirme analizi sonuçları 
Tablo 1’de verişmiştir. Prandtl sayısının 50 değerlerinde PEC açısından iyileşmenin henüz 
başlamadığı görülmektedir. Prandtl sayısının 100 ve Reynolds sayısının 100 değerinde zayıf da olsa 
ancak bazı engel adımlarında iyileşmenin gerçekleşebildiği görülmektedir. İyileşme tam olarak Prandtl 
sayısının 100 ve Reynolds sayısının 200 değerinde gerçekleşebilmektedir 
 
Tablo 1. Performans değerlendir analizi değerleri 
 

P/H (boyutsuz 
engel adımı) 

Re = 100 Re = 200 
Pr = 50 Pr = 100 Pr = 50 Pr = 100 

PEC(12.5) 0.375 0.831 0.569 1.224 
PEC(17.5) 0.465 1.011 0.662 1.353 
PEC(22.5) 0.480 1.007 0.701 1.391 
PEC(32.5) 0.484 0.998 0.718 1.398 
PEC(50) 0.406 0.812 0.694 1.332 

 
 
 
 
SONUÇLAR 
 
Borularda periyodik tam gelişmiş akışta viskozitenin ısı transferi üzerine etkisinin sayısal 
incelenmesinden aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 
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1. Uygulanan iyileştirme tekniği ile yüksek Prandtl sayılı akışkanlarda ısı transferinde iyileşme oranının 
düşük Prandtl sayılı akışkanlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir.  
 
2. Isı transferindeki iyileşmenin engel adımına bağlılık gösterdiği;  sıkışık engellerde ısı transferinin 
kötüleştiği, engel adımının belli değerlerinden sonra iyileşmenin olduğu, artan engel adımı ile tekrar 
boş boru değerine yaklaştığı görülmektedir.  
 
3. Yerel Nusselt sayısındaki artışın engel sonrası geri dönüş akışlarının etkisiyle gerçekleştiği, sıkışık 
engellerin geri dönüş etkisini azalttığı görülmektedir. 
 
4. Bulgular performans değerlendirme kriteri açısından değerlendirildiğinde, düşük Prandl sayılarında 
iyileştirme uygulamasının yarar sağlamadığı, iyileşmenin ancak Prandtl sayısının 100 ve Reynolds 
sayısının 200 değerinden sonra gerçekleşebildiği görülmektedir. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, her biri 200 µm x 200 µm kanal kesitine (genişlik x yükseklik) sahip yirmi dokuz paralel 
mikrokanaldan oluşan silikon ısı alıcıda, deiyonize suyun doymuş kaynamalı akış karakteristikleri 
deneysel olarak incelenmiştir. Üç farklı kütle akısında (51, 65 ve 78 kg m-2 s-1) çalışılmış olup; duvar ısı 
akısı, 44.5 – 62.8 kW m-2 aralığında tutulmuştur. Bu kapsamda, ısı akısı ve kütle akısının iki faz ısı 
transfer katsayısı ve toplam basınç düşümü üzerindeki etkileri incelenmiştir. Fiziksel mekanizma, 
ölçümlerle eş zamanlı alınan yüksek hızlı akış görüntüleri yardımıyla irdelenmiştir. Çalışma 
sonucunda, iki faz ısı transfer katsayısının artan ısı akısı ve kuruluk derecesi ile azaldığı, artan kütle 
akısı ile arttığı; toplam basınç düşümünün ise, genel karakter olarak, artan ısı akısı ve çıkış kuruluk 
derecesi ile arttığı ve artan kütle akısı ile azaldığı belirlenmiştir. Ayrıca, akış görüntüleme 
çalışmalarında, mikrokanallarda kaynamalı akış olayının sanki-periyodik karakterde olduğu 
gözlemlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Mikrokanal, Kaynamalı akış, Akış görüntüleme, Isı transferi, Basınç düşümü 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, saturated flow boiling characteristics of deionized water are experimentally investigated 
in silicon heat sink consists of twenty nine parallel microchannels with cross sectional dimensions of 
200 µm x 200 µm (width x height). Experiments are conducted for three different mass fluxes of 51, 65 
and 78 kg m-2 s-1, while the wall heat flux ranges from 44.5 – 62.8 kW m-2. In this context, the effects of 
heat flux and mass flux on the two phase heat transfer coefficient and the total pressure drop are 
investigated. The physical mechanism is scrutinized through simultaneous high speed flow images 
taken during measurements. Consequently, two phase heat transfer coefficient decreases with 
increasing heat flux and vapor quality, and increases with increasing mass flux. The total pressure 
drop increases with increasing heat flux and exit vapor quality, while it decreases with increasing mass 
flux. From the flow visualization experiments, it is observed that flow boiling phenomenon in 
microchannels has quasi-periodical characteristics.  
 
Keywords: Microchannel, Flow boiling, Flow visualization, Heat transfer, Pressure drop.      
 
 
 
 
 
 
 
 

An Experimental Investigation of Saturated Flow Boiling Characteristics in Square Microchannels 
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1. GİRİŞ 
 
Mikro boyutlu cihazlar veya parçalar, son yirmi yıldır mekanik, elektronik (elektro-mekanik) ve biyolojik 
sistemlerde giderek yaygınlaşan bir şekilde kullanılmaktadır. Savunma sanayisi, tıp, uzay endüstrisi ve 
benzeri alanlarda ihtiyaç duyulan bu tür sistemlerde artan işlem kapasitelerine karşı fiziksel boyutlarda 
meydana gelen küçülme, yüksek ısı akılarının açığa çıkmasına sebep olmaktadır. Aşırı ısınma 
problemlerini önlemek ve dolayısıyla sistem güvenliğini sağlamak için etkili ısıl kontrol yöntemlerine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda, mikrokanallarda kaynamalı akış en iyi alternatiflerden biri olarak 
görülmektedir. Bu yöntem, yüksek yüzey alanı / hacim oranı, ml/dk mertebelerinde akışkan debisi 
değerleri ve buharlaşma gizli ısısının kullanımı gibi üç önemli avantajı eş zamanlı olarak sunmakta ve 
böylece yüzey sıcaklıkları nispeten sabit kalırken; yüksek miktarda ısı akısı uzaklaştırabilme 
potansiyeli taşımaktadır. Ancak, literatürde de [1-7] belirtildiği üzere, mikrokanallarda kaynamalı akış 
konusu oldukça karmaşık bir fiziksel mekanizmaya sahiptir ve ilgili literatürde belirsizlikler ve çelişkiler 
bulunmaktadır. Bu nedenle, akış görüntüleri ile desteklenen yeni deneysel çalışmalara ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
 
Qu ve Mudawar [8], 349 µm (231 µm x 713 µm) hidrolik çapa ( hD ) sahip dikdörtgen kesitli yirmi bir 
paralel mikrokanaldan oluşan bakır ısı alıcıda, deiyonize suyun kaynamalı akışını deneysel olarak 
incelemiştir. Isı transfer katsayısının artan kütle akısı ile arttığını, artan kuruluk derecesi ile azaldığını 
ve ısı akısına çok az bağlı olduğunu belirtmişlerdir. Taşınımla kaynamayı baskın ısı transfer 
mekanizması olarak tanımlamışlardır. Steinke ve Kandlikar [9], yaklaşık olarak trapez kesit 
geometrisine sahip altı paralel kanaldan (Dh = 207 µm) oluşan ısı alıcıda suyun kaynamalı akışı 
üzerine çalışmıştır. Isı transfer katsayısının artan kuruluk derecesi ile azaldığını ve kabarcıklı 
kaynamanın baskın ısı transfer mekanizması olduğunu belirtmişlerdir. Huh ve Kim [10], 103.5 µm 
hidrolik çapa sahip dikdörtgen kesitli tek bir mikrokanalda suyun kaynamalı akışını incelemiştir. Isı 
transfer katsayısının kütle akısı ve kuruluk derecesinden neredeyse bağımsız olduğunu belirtmişlerdir. 
Saraceno vd. [11], 1 mm çaplı tek bir mikro tüpte FC-72’nin kaynamalı akışını incelemiştir. Isı transfer 
katsayısının artan ısı akısı ile arttığını ve kuruluk derecesine çok az bağlı olduğunu belirtmişlerdir. Tuo 
ve Hrnjak [12], 1 mm hidrolik çapa sahip yirmi beş paralel dikdörtgen kesitli kanal içeren 
buharlaştırıcıda R134a’nın kaynamalı akışını çalışmıştır. Akışı görüntüleyerek, periyodik ters akışın 
gerçekleştiğini belirtmiş ve ters akışın ısı transferi ve basınç düşümünü olumsuz etkilediğini ifade 
etmişlerdir. Kuo ve Peles [13], hidrolik çapları 223 µm olan dikdörtgen kesitli paralel beş kanaldan 
oluşan ısı alıcıda, deiyonize suyun kaynamalı akış kararsızlıkları üzerinde basıncın etkisini 
incelemiştir. Yüksek basıncın kararsızlıkları azalttığını ve kritik ısı akısını (CHF) artırdığını 
belirtmişlerdir. Chen ve Garimella [14], her biri 100 µm genişliğe (Wch) ve 389 µm yüksekliğe (Hch) 
sahip altmış paralel mikrokanal içeren ısı alıcıda FC-77’nin kaynamalı akışını incelemiştir. İvmelenme 
ve sürtünme basınç düşümü bileşenleri arasındaki denge nedeniyle toplam basınç düşümünün kütle 
akısına zayıf bir şekilde bağlı olduğunu, buna karşın ısı akısı ile neredeyse lineer olarak arttığını 
belirtmişlerdir. Wang vd. [15], hidrolik çapları sırasıyla 571 µm, 762 µm ve 1454 µm olan dikdörtgen 
kesitli tek mikrokanallarda FC-72’nin kaynamalı akışıyla ilgili deneyler yapmıştır. Hidrolik çapın basınç 
düşümü çalkantılarını etkilediğini ve basınç düşümü verilerinin artan kanal boyutu ile daha kaotik 
olduğunu belirtmişlerdir. Thiangtham vd. [16], her biri 470 µm yüksekliğe ve 382 µm genişliğe sahip 
yirmi yedi paralel dikdörtgen kesitli mikrokanaldan oluşan bakır test bölgesinde R134a’nın kaynamalı 
akışında ısı transfer karakteristiklerini ve akış desenlerini deneysel olarak incelemiştir. Yüksek ısı akısı 
aralığında ısı transfer katsayısının artan kütle akısı ile arttığını, taşınımla kaynama mekanizmasının 
dalgalı ve halkasal akış desenlerinde önemli bir rol oynayacağını, kısmi kurumanın ısı transfer 
katsayısını azalttığını ve akış desenlerinin ısı transfer karakteristikleri üzerinde belirgin bir etkisi 
olduğunu belirtmişlerdir. Jafari vd. [17], paralel mikrokanallı (kırk kanal) buharlaştırıcılarda R134a’nın 
kaynamalı akışı için yüzey pürüzlülüğünün etkisini deneysel olarak incelemiştir. Dikdörtgen kesitli her 
bir mikrokanalın yüksekliği ve genişliği sırasıyla 700 µm ve 250 µm’dir. Çalışma koşullarına bağlı 
olmak üzere, yüzey pürüzlülüğü artırılarak ısı transfer katsayısının %45’e kadar iyileştirilebileceğini 
göstermişlerdir. Chávez vd. [18], mikrokanallı ısı alıcıda R600a, R290 ve R1270 soğutucularının 
kaynamalı akışını incelemiştir. Isı alıcı elli mikrokanaldan oluşmakta olup, her bir kanalın yüksekliği ve 
genişliği sırasıyla 494.2 µm ve 123.3 µm’dir. Genel olarak, R290 akışkanının en iyi performansa sahip 
olduğunu belirtmişlerdir. 
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Mikrokanallarda kaynamalı akışla ilgili birbirinden farklı bulgular, fiziksel mekanizmanın anlaşılmasına 
yönelik çalışmalar ve farklı parametrelerin etki düzeylerinin belirlenmesiyle ilgili girişimler derleme 
halinde yukarıda özetlenmiştir. Literatür özetinden de görüldüğü üzere, bu güncel ve popüler konunun 
daha iyi anlaşılabilmesi için yeni çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Yazarların önceki yayınlarında [19, 
20] detaylı akış görüntüleme çalışmaları yardımıyla mikrokanallarda kaynamalı akışla ilgili kapsamlı 
deneyler/analizler yapılmış ve önemli bulgular elde edilmiştir. Kısa bir süre önce kabul edilmiş 
makalelerinde [21] ise literatüre konu dâhilinde yeni bir ısı transfer katsayısı bağıntısı önerilmiştir. Bu 
çalışmada ise, sadece, 200 µm x 200 µm kanal kesitine sahip paralel mikrokanallardan oluşan ısı 
alıcıda, deiyonize suyun doymuş kaynamalı akış karakteristiklerine odaklanılmıştır. İlgili test bölgesi 
için farklı kütle akılarında ve ısıl yüklerde elde edilen bulgular akış görüntüleri yardımıyla irdelenmiştir. 
 
 
 
 
2. DENEY DÜZENEĞİ VE TEST BÖLGESİ 
 
2.1. Deney Düzeneği 
 
Deney düzeneğinin şematik resmi Şekil 1’de verilmiştir. Deney düzeneği, dört ana bölümden 
oluşmaktadır: (1) Açık sistem olarak tasarlanmış akışkan hattı, (2) test bölgesi, (3) akış görüntüleme 
sistemi ve (4) veri toplama sistemi. Sistemdeki akışkan hareketi, dijital bir sürücü ile kontrol edilebilen 
mikro dişli pompa ile sağlanmaktadır. Pompa sürücüsü ile ayarlanıp, dijital ekrandan görüntülenebilen 
debi değeri, eş zamanlı olarak, sisteme yerleştirilmiş hassas bir rotametre ile de kontrol edilmektedir. 
Rotametreden geçen akışkan, iki adet özdeş mini ısı değiştiricisinden geçerek istenilen giriş 
sıcaklığına ayarlanmış olur. Isı değiştiricileri sabit sıcaklık banyoları ile irtibatlıdır. Sistem elemanlarının 
korunması ve deneysel ölçümlerin daha güvenilir sonuç vermesi amacıyla sisteme mikro filtreler 
yerleştirilmiştir. Test bölgesinin giriş ve çıkış haznelerindeki sıcaklık ve basınç değerleri, bu bölümlere 
(büyük hazneler) yerleştirilen termoelemanlar ve mutlak basınç sensörleri ile ölçülmektedir. Test 
bölgesi, her biri maksimum 300 W ısıtma kapasitesine sahip dört kartuş ısıtıcı ile ısıtılmakta olup, bu 
ısıtıcılar hassas bir güç kaynağı ile beslenmektedir. Akış görüntüleme sistemi, yüksek hızlı kamera ile 
bütünleşik bir mikroskoptan oluşmaktadır. Test bölgesindeki sıcaklık ve basınç ölçümleri, veri toplama 
sistemi ile kayıt altına alınmıştır. Sistemdeki bütün bileşenlerin özellikleri yazarların önceki 
makalelerinde [19, 20] ayrıntılı olarak verilmiştir.  
 

 
 

Şekil 1. Deney düzeneğinin şematik resmi 
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2.2. Test Bölgesi 
 
Test bölgesinin tam ve kesit görünüşleri, sırasıyla, Şekil 2a ve b’de verilmiştir. Test bölgesi üç parça 
halindeki teflon (PTFE) gömlek, bakır blok, şeffaf polikarbonat plaka, seramik bez, mikrokanallı ısı alıcı 
ve sızdırmazlık malzemelerinden oluşmaktadır. Teflon parçalardan en üste yerleştirileni, giriş ve çıkış 
haznelerini (büyük ve küçük hazneler) içermektedir. Bakır bloğun ön yüzüne termoelemanlar için; alt 
kısmına ise kartuş ısıtıcılar için kanallar açılmıştır. Isı kaybını azaltmak amacıyla bakır blok, seramik 
bez ile sarılmıştır. Teflon malzeme seçimi de ısı kaybını azaltmayı hedeflemektedir. Mikrokanallı ısı 
alıcı, bakır bloğun üzerine konulmuş ve akış görüntüleme yapılabilmesi için onun üzerine de şeffaf 
polikarbonat plaka yerleştirilmiştir. Bu plaka, aynı zamanda, hem akışkanın test bölgesinden sızmasını 
önlemekte, hem de Şekil 2a’dan da görüldüğü üzere test bölgesinin sıkıştırılmasında kullanılan üst 
paslanmaz çelik plaka için oturma yüzeyi görevi görmektedir. Mikrokanallar 500 µm kalınlığındaki 
silikon tabaka üzerine derin reaktif iyon aşındırma tekniği ile (DRIE/Bosch yöntemi) açılmıştır. Kanallar 
açıldıktan sonra silikon test parçası, hem akışın görüntülenebilmesini sağlamak, hem de tamamen 
sızdırmaz bir yapı oluşturmak için anotsal yapıştırma ile 500 µm kalınlığındaki borosilikat/pyrex camla 
birleştirilmiştir. Uzunluğu ve genişliği, sırasıyla, 48 mm ve 13.5 mm olan ısı alıcıda, yirmi dokuz paralel 
kare kesitli mikrokanal bulunmaktadır.  
 
Isı kaybı kalibrasyonu, deneysel prosedür ve deneysel hesaplama yöntemiyle ilgili detaylı bilgi 
yazarların önceki makalelerinde [19] verilmiştir. 
 

   
                          (a)                                                                    (b) 

Şekil 2. Test bölgesinin tam (a) ve kesit görünüşü (b) 
 
2.3. Belirsizlik Analizi  
 
Belirsizlik analizi, Kline ve McClintock [22] tarafından önerilen yönteme göre yapılmıştır. Isı transfer 
katsayısı, çıkış kuruluk derecesi ve toplam basınç düşümü için ortalama belirsizlik değerleri, sırasıyla, 
%13.1, %5.5 ve %14.8’dir. Cihazlardan ve/veya sensörlerden kaynaklanan, ölçümlerle ilgili belirsizlik 
değerleri ise detaylı olarak [19, 20] numaralı referanslarda verilmiştir. 
 
 
 
 
3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Bu çalışmada, duvar ısı akısı ( wq ′′ ) aralığı 44.5 – 62.8 kW m-2 olacak şekilde, beş farklı ısıl yük ( q ) 
altında (44.1, 48, 52, 55.9, 59.9 W) ve üç farklı kütlesel akıda, G, (51, 65 ve 78 kg m-2 s-1) deneyler 
yapılmıştır. Deneyler boyunca iş akışkanının test bölgesine giriş sıcaklığı 50 ± 1 ºC’de; ortam sıcaklığı 
ise yaklaşık 22 ºC’de sabit tutulmuştur. Bu çalışma doymuş kaynamalı akışla ilgilidir. İki faz ısı transfer 
katsayısı (htp) yalnızca kanal girişinden 41.5 mm uzaklığa denk gelen dokuzuncu termo elemana göre 
hesaplanmıştır. Bunun nedeni, çıkışa doğru daha yüksek doymuş kaynama derecelerinin elde 
edilmesidir. En son sıradaki (onuncu) termoelemanın tercih edilmemesinin nedeni ise sızdırmazlık 
malzemelerinin bu bölgede akışın görüntülenmesini engellemesidir.  
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Şekil 3’te, farklı kütlesel akılar için kaynama eğrileri verilmiştir. Her bir kütlesel akı (G) değeri için, 
duvar kızma farkı (ΔTsat = Tw − Tsat) artan ısı akısı ile artmaktadır. Bu artış oldukça belirgin olup, lineer 
karaktere sahiptir. Doymuş kaynamalı akış dikkate alındığında bu tür davranış, beklenen bir sonuçtur. 
Kütle akısının etkisine bakıldığında, artan kütle akısı ile kızma farkının azaldığı görülmektedir. Bunun 
nedeni artan debi ile yüzey sıcaklığında meydana gelen azalmadır. Bu sonuçlar literatürle uyumludur. 
Megahed [23], kütle akısındaki azalmanın daha yüksek kızma farklarına sebep olacağını belirtmiştir. 
Aynı şekilde, Balasubramanian vd. [24], verilen bir ısı akısı değeri için kütle akısındaki artış ile kızma 
farkının azaldığını ifade etmiş ve bunu, taşınımla kaynamanın baskın ısı transfer mekanizması 
olmasıyla ilişkilendirmiştir. 

 
Şekil 3. Farklı kütlesel akılar için kaynama eğrileri. 

 
Şekil 4a ve b’de, farklı kütle akıları için yerel iki faz ısı transfer katsayısının, sırasıyla, duvar ısı akısı ve 
yerel kuruluk derecesi (xe) ile değişimi verilmiştir. Bütün kütle akısı değerlerinde, ısı transfer katsayısı 
artan ısı akısı ve kuruluk derecesi ile azalmaktadır. Verilen bir ısıl yük değeri için, ısı transfer katsayısı 
artan kütle akısı ile artmaktadır. Ayrıca, aynı çalışma koşulları altında, kuruluk derecesi artan kütle 
akısı ile azalmaktadır. Bu tür değişimlerin sebebi, kısaca, kısmi kuruma veya kuruma olarak 
açıklanabilir. Öyle ki; Zhuan ve Wang [25], ısı transfer katsayısının kuruluk derecesi ile azalmasının 
sebebini sıvı filminin kısmi kuruması ile açıklamıştır. Fu vd. [26] ise, ısı transfer katsayısının ısı akısı ile 
ters orantılı olduğunu belirtmiş ve (bu bulgunun göstergesi olarak) taşınımlı kaynamayla ilişkili ince sıvı 
filmi buharlaşmasının temel ısı transfer mekanizması olduğunu ifade etmişlerdir.  
 
Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için elde edilen bulguların akış görüntüleme sonuçlarıyla birlikte 
değerlendirilmesi ve fiziksel mekanizmanın bu şekilde açıklanması oldukça önemlidir. Yazarların 
önceki çalışmalarında [19, 20], mikrokanallardaki kaynamalı akış olayının sanki-periyodik karakterde 
olduğu belirtilmiştir. Benzer gözlemler literatürde de [12, 27−29] yer almaktadır. İlgili periyodik davranış 
üç aşamadan oluşmaktadır: (1) Islatma / tekrar ıslatma aşaması, (2) buharlaşma ve uzun kabarcıklı− 
halkasal / halkasal akış periyodu ve (3) kısmi kuruma / kuruma periyodu. Bu çalışma kapsamında elde 
edilen akış görüntüleri incelendiğinde, mevcut test koşulları altında da, periyodik olgunun gerçekleştiği 
görülmüştür. Şekil 5’te, kanal girişinden 41.5 mm uzaklıkta, G = 65 kg m-2 s-1 ve q = 48 W çalışma 
koşulları için bir periyodik davranıştaki genel akış deseni sırası verilmiştir.    

 
(a)                             (b) 

Şekil 4. Isı transfer katsayısının farklı kütlesel akılar için duvar ısı akısı (a) ve yerel kuruluk derecesi ile 
değişimi (b). 
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 (a) 

 

 
 

(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
 
 
 

(e) 
Şekil 5. Kanal girişinden 41.5 mm uzaklıkta, G = 65 kg m-2 s-1 ve q = 48 W için bir periyodik 

davranıştaki genel akış deseni sırası. 
 
Burada, esas olarak, periyodun başlangıcı görüntü alınan bölümün tamamen sıvı ile dolduğunu 
gösteren Şekil 5b’dir. Ancak, bu görüntüden önce gerçekleşen ve sıvının gelişini gösteren Şekil 5a ilk 
görüntü olarak verilmiştir. Bundaki amaç, sıvı, buhar, sıvı filmi ve kuru bölgelerin aynı karede 
görülebilmesini sağlamak ve dolayısıyla fiziksel yapıyı daha anlaşılabilir kılmaktır. İlk görüntünün 
zamanı referans olarak seçilmiş ve başlangıç zamanı olarak alınmıştır. Diğer görüntülerin üzerindeki 
değerler ise başlangıç zamanına göre verilmiş olup, ilgili akış olayının gerçekleştiği anı ifade 
etmektedir. Periyot kısaca şu şekilde açıklanabilir: İlk olarak, kanal sıvı ile dolar (Şekil 5b). Sonra 
buharlaşma başlar ve halkasal akış deseni oluşur (Şekil 5c). Halkasal akış, iç bölgede buharın; kanal 
duvarlarına bitişik olarak da ince sıvı filminin olduğu akış deseni ile tasvir edilir. Devamında, sıvı filmi 
buharlaşmaya başlar ve önce cidar üzerinde kısmı kurumayı ifade eden kuru noktalar oluşur; daha 
sonra da sıvı filmlerinin tamamen buharlaşması ile kuruma olayı gerçekleşir (Şekil 5d). Son olarak, 
Şekil 5a’da da görüldüğü gibi, besleme sıvısı gelir ve akış pasajını süpürür (Şekil 5e). Kurumanın 
meydana gelmesi veya kuruma periyodunun uzaması ısı transferinin kötüleşmesine, yüzey 
sıcaklıklarında artışa ve dolayısıyla kızma farkının artmasına yol açmaktadır. Isı akısındaki artış, bu 
süreçleri kuvvetlendirmektedir. Kütle akısı ise tam tersi bir etki göstermektedir. Artan kütle akısı, 
kanalların sıvı ile temasta olduğu süreçlerin uzamasına, ısı transferinde iyileşmeye ve kuruluk 
derecesinde azalmaya sebep olur.  
 
Fiziksel mekanizmaya yönelik daha derin analiz yapıldığında, mikrokanallarda kaynamalı akış için elde 
edilen bu sonuçların temelinde, kabarcık sınırlandırma etkilerinin yattığı görülmektedir. Çalışma 
kapsamında, hızlı kabarcık büyümesi ve kabarcığın sınırlanması etkileri nedeniyle kabarcıklaşmanın 
bastırıldığı görülmüştür. Yüksek kızma farkları nedeniyle kanalın herhangi bir noktasında hızlı kabarcık 
büyümesi gerçekleşir. Kanal boyutları çok küçük olduğu için, kabarcık kanal içerisinde sınırlandırılır ve 
her iki yönde uzamaya başlar. Buharlaşma momentum kuvvetinin etkisiyle kabarcığın kanal girişine 
doğru uzaması kabarcıklaşmayı bastırır ve kanala giren sıvıya karşı direnç oluşturur. Bu durum giriş 
basıncında artışa neden olur. Daha sonra artan giriş basıncı, sıvı ataleti ve komşu kanallar arasındaki 
etkileşimin birleşik etkileri nedeniyle, uzun kabarcık kanal çıkışına doğru itilir. Sıvı tamamen kanalı 
doldurur ve akış pasajını süpürür. Bu olay sanki-periyodik bir biçimde tekrar eder. Şekil 6’da, kanalın 
hemen girişinde, G = 65 kg m-2 s-1 ve q = 59.9 W çalışma koşulları altında, kabarcıklaşmanın 
bastırılması olayına ait görüntü dizisi verilmiştir. Fotoğraflardan görüldüğü üzere, kanalın giriş bölümü 

Tam kuruma / sadece buhar 
t = 506.0 ms 

 

Halkasal akış Buhar bölgesi Sıvı filmi 
t = 472.7 ms 

 

Sadece sıvı 
t = 13.4 ms 

 

Ana akış yönü 

Gelen sıvı / ıslatma süreci Sıvı Buhar 
t = 0.0 ms 

Sadece sıvı 
t = 860.0 ms 
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olmasına rağmen, kabarcıklı kaynamayı temsil eden aktif kabarcıklaşma meydana gelmemektedir. 
Aynı anda sadece birkaç kabarcık oluşmakta ve çıkışa daha yakın olan kabarcık diğerlerine göre daha 
hızlı gelişmektedir. Ancak, oluşan kabarcığın ana akış yönüne ters doğrultuda uygulanan bir kuvvetin 
etkisiyle kanal girişine doğru yönlendiği ve diğer kabarcıklar gelişemeden onları sönümlediği 
görülmektedir. Buradaki etkili kuvvet buharlaşma momentum kuvvetidir. Literatür incelendiğinde, 
Markal vd. [19, 20]’nin ana akış doğrultusundaki kuvvet olan sıvı atalet kuvveti ile ters yönde etkiyen 
buharlaşma momentum kuvveti arasındaki etkileşime dikkat çektiği; Lee vd. [30]’nin de bu kuvvetlerin 
üzerinde durduğu görülmektedir. Ayrıca, Kandlikar [31, 32] da mikrokanallarda kaynamalı akışta etkili 
olan kuvvetleri incelemiştir. Şekil 6’da görülen kanal bölümü oldukça kısa olup, yaklaşık 2 mm 
kadardır. Yukarıda da belirtildiği üzere kanalın herhangi bir noktasında (alınan görüntüye girmeyen 
bölgede) hızlı kabarcık büyümesi gerçekleşir; kabarcık kanal kesiti içinde sınırlanarak her iki 
doğrultuda büyümeye başlar ve ana akışa karşı direnç oluşturur. Yüksek olan kızma farklarının 
etkisiyle, şiddetli ve hızlı kabarcık büyümesinin kanalın ilerleyen bölümlerinde (girişten uzaklaştıkça) 
meydana gelmesi beklenen bir sonuçtur. Belirtilen hızlı kabarcık büyümesi, mikrokanallarda kaynama 
konusuna özgü olan bir kararsızlık türüdür. Şekil 6’dan da görüldüğü gibi (geçici olarak) ters akışa yol 
açmakta ve performansı olumsuz etkilemektedir. 
 
Şekil 7a ve b’de, toplam basınç düşümünün (ΔPtot) farklı kütlesel akılar için, sırasıyla, duvar ısı akısı 
ve çıkış kuruluk derecesi (xeo) ile değişimi verilmiştir. Toplam basınç düşümü, genel karakter olarak, 
artan ısı akısı ve çıkış kuruluk derecesi ile artmakta ve artan kütle akısı ile azalmaktadır. Basınç 
düşümünün artan ısı akısı ile artmasının sebepleri, Harirchian ve Garimella [33] tarafından buharın 
ivmelenmesi ve iki faz sürtünme basınç düşümü olarak ifade edilmiştir. Bu gerekçeler doğru olmakla 
birlikte, yukarıda açıklanan fiziksel mekanizmanın etkisi de mutlaka dikkate alınmalıdır. Verilen bir 
kütle akısı değeri için ısı akısındaki artış, kabarcık sınırlanmasının gerçekleştiği doymuş kaynamalı 
akışlı bir mikrokanalda, akışa karşı uygulanan direncin artmasına ve dolayısıyla basınç düşümünde 
artışa yol açacaktır. Kütle akısındaki artış ise buharlaşma momentum kuvvetine karşı yönlü kuvvet 
olan sıvı atalet kuvvetinin artması anlamına gelmektedir. Bu nedenle, artan kütle akısı ile basınç 
düşümü azalmaktadır.   

 
(a) 

 
 
 
 
 

(b) 

 
 (c) 

 

 
 (d) 

 

 
(e) 

 
Şekil 6.  Kanal giriş bölgesinde G = 65 kg m-2 s-1 ve q = 59.9 W çalışma koşulları altında kabarcıklı 

kaynamanın bastırılması. 
 

Diğer kabarcıklar gelişemeden bastırılıyor 
t = 24.6 ms 

 

t = 24.0 ms 
 

Kabarcık, girişe yönleniyor 
t = 22.6 ms 

 

t = 0.0 ms 
 

Kanal girişi  
Kabarcık oluşumu 

Kabarcık gelişimi 
t = 19.9 ms 
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Şekil 7. Toplam basınç düşümünün farklı kütlesel akılar için duvar ısı akısı (a) ve çıkış kuruluk 

derecesi ile değişimi (b). 
 
 
 
 
4. SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada, her biri 200 µm x 200 µm kanal kesitine sahip yirmi dokuz paralel mikrokanaldan oluşan 
silikon ısı alıcıda, deiyonize suyun doymuş kaynamalı akış karakteristikleri deneysel olarak 
incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: 
 

• Duvar kızma farkı, artan kütle akısı ile azalmakta ve her bir kütlesel akı değeri için artan ısı 
akısı ile artmaktadır. 

• İki faz ısı transfer katsayısı, artan ısı akısı ve kuruluk derecesi ile azalmakta; artan kütle akısı 
ile artmaktadır. 

• Toplam basınç düşümü, genel karakter olarak, artan ısı akısı ve çıkış kuruluk derecesi ile 
artmakta; artan kütle akısı ile azalmaktadır.  

• Taşınımla kaynama baskın ısı transfer mekanizmasıdır.  
• Mikrokanallardaki (doymuş) kaynamalı akış olayı sanki-periyodik karaktere sahiptir. 
• Ana akış desenleri uzun kabarcıklı akış ve halkasal akıştır 
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DALGALI MİKRO-KANALDA NANOAKIŞKANLARIN ISI 
TRANSFERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK 
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Ünal AKDAĞ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, simetrik dalgalı bir mikro-kanalda nanoakışkanların ısı transferi ve sürtünme faktörü 
üzerindeki etkileri sayısal olarak incelenmiştir. Kartezyen koordinatlarda 3d, laminer, sürekli, 
sıkıştırılamaz akışlar için Navier-Stokes denklemleri sonlu hacimler yaklaşımı ile ayrıklaştırılmış ve 
iterasyonlar SIMPLE algoritması ile çözülmüştür. Çalışmalarda nanopartikül tipi, nanopartikül hacim 
oranı (φ) ve Reynolds sayısı (Re) değiştirilirken diğer parametreler sabit alınmıştır. Mikro-kanalın alt ve 
üst dalgalı duvarlarına sabit ısı akısı uygulanmış ve kanal boyunca ortalama Nusselt sayısı (Nu) ve 
sürtünme faktörü hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar dalgalı kanal ile aynı kesit alanı ve uzunluğa 
sahip düz bir mikro-kanal akışı ile karşılaştırılmıştır. Sayısal sonuçlar, artan Re sayılarında 
nanopartikül hacim oranının artması ile ısı transferi iyileşmesinin de arttığını göstermiştir ancak bu 
iyileşme sürtünme faktöründe de artış ile birlikte gerçekleşmiştir. Ayrıca dalgalı kanallarda ısı 
transferinin düz kanallara göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Elde edilen sayısal sonuçlar 
boyutsuz parametrelerin bir fonksiyonu olarak sunulmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Dalgalı mikro-kanal, Nanoakışkan, Isı transferi, Sayısal çalışma 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, the effects on the heat transfer and the friction factor of nanofluids in a symmetric wavy 
micro-channel are investigated numerically. Navier-Stokes equations for incompressible flows, 3d, 
laminer, steady, in cartesian coordinates are discretized with the finite volume approach and the 
iterations are solved using the SIMPLE algorithm. In the studies, as the nanoparticle type, nanoparticle 
volume ratio (φ) and Reynolds number (Re) are changed the other parameters kept constant. A 
constant heat flux is applied to the lower and upper wavy walls of the micro-channel and the average 
Nusselt number (Nu) and friction factor are calculated at the channel surface. The obtained results are 
compared with a straight micro-channel flow having the same cross section and length with a wavy 
channel. Numerical results have shown that heat transfer enhancement increases with increasing 
nanoparticle volume ratio and Re numbers, but this enhancement is found to be accompanied with an 
increase in friction factor. It is also observed that the heat transfer in the wavy channels is higher than 
in the flat channels. The obtained numerical results are presented as a function of dimensionless 
parameters. 
 
Key Words: Wavy micro-channel, Nanofluid, Heat transfer, Numerical study 
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1. GİRİŞ 
 
Son yıllarda hızla gelişen mikro-elektronik sistemlerde artan güç tüketimi nedeniyle oluşan yüksek 
ısının bu bölgeden uzaklaştırılması için etkili ve yenilikçi soğutma yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bu sistemlerdeki cihazların minyatür hale gelmesi cihazlardaki kanal ölçülerinin de mikro boyutlu 
tasarlanmasını gerektirmektedir. Mikro-kanallar, mikro-akışlı cihazların bileşiminde yer alan en önemli 
parçalardan biridir. Bu nedenle bu kanallarda akış ve ısı transferi performansı kanal geometrisi, kanal 
ölçüleri, duvar ısı akısı/sıcaklığı, akışkan tipi, akış hızı gibi pek çok parametreden etkilenmektedir[1, 2]. 
 
Minyatür elektronik cihazların soğutulmasında kompakt soğutma sağlayan mikro-kanallı ısı atıcılarında 
akım çizgilerinin düz olması nedeniyle genellikle düz kanallar tercih edilmiştir, ancak bu düz mikro-
kanallarda akış karışımının zayıf olması nedeniyle ısı transferi de yetersiz kalmaktadır. Dalgalı 
kanallarda akışkan karışımının daha iyi olması nedeniyle düz kanallara göre ısı transferi önemli ölçüde 
iyileşmektedir. Yapılan çalışmalarda optimum geometriye sahip mikro-kanal şekillerinin belirlenmesi 
üzerine odaklanılmış ve en az sürtünme kayıplarının olduğu ve en iyi ısı transferi performansının elde 
edildiği farklı hidrolik çaplardaki mikro-kanal geometrileri sunulmuştur. Dikdörtgen [3,4,5], dalgalı 
[6,7,8], trapez [9], üçgen [10],  gibi farklı geometriye sahip mikro-kanallarda akış ve ısı transferi pek 
çok araştırmacı tarafından deneysel ve sayısal olarak incelenmiştir. Bu mikro-kanallarda ısı transferi 
ve sürtünme faktörü için elde edilen sonuçlar konvansiyonel kanallar ile karşılaştırılmıştır, dalgalı 
kanallarda ısı transferinin daha iyi olduğu, özellikle düşük Re sayılarında sürtünme kayıplarının da 
azaldığı kanıtlanmıştır. Ancak Re sayısının çok geniş aralığı için yapılan çalışmalarda elde edilen ısı 
transferi iyileşme oranları arasında büyük farklılıklar olduğu görülmektedir [11,12,13,14]. Xi vd. [15], 
farklı hidrolik çaplardaki (0.3-0.8 mm) dikdörtgen kesitli swirl tip (helisel) mikro-kanallarda %30 etilen 
glikol kullanarak akış ve ısı transferini deneysel olarak incelemişler ve düz mikro-kanallara göre ısı 
transferinin yaklaşık %50 iyileştiğini gözlemlemişlerdir. Deng vd. [16], 781 µm hidrolik çapında Ω 
şeklinde girintili mikro-kanal ısı atıcısında tek fazlı akış için ısı transferini deneysel ve sayısal olarak 
incelemişler, 150<Re<1100 için dalgalı mikro-kanallarda ısı transferinin dikdörtgen kanallara göre %32 
iyileştiğini belirtmişlerdir. 
 
Mikro-akışlı cihazlarda gerekli soğutma ihtiyacını karşılamada hava soğutmalı tekniklerin yetersiz 
kalması sıvı soğutmalı tekniklere olan ilgiyi artırmıştır. Ana akışa nanopartiküllerin ilavesi ile elde 
edilen nanoakışkanların termal iletkenliği önemli derecede artırdığı bilinmektedir, bu nedenle dalgalı 
mikro-kanallarda soğutma uygulamalarında değişik nanoakışkanların kullanılmasını konu alan 
çalışmalar giderek artmaktadır. Bu çalışmalarda farklı dalga şekillerine sahip mikro-kanallar, farklı 
nanoakışkan tipleri, değişen partikül hacim oranlarında ve Reynolds sayısının belirli aralığında 
incelenmiştir [17,18]. Mikro-kanallarda nanoakışkanların akış ve ısı transferine etkilerini Manay ve 
Sahin [19], sabit ısı akısına sahip mikro-kanal için TiO2/su nanoakışkanını deneysel olarak, 
Mohammed vd. [20],  dikdörtgen kesitli mikro-kanal ısı değiştiricisinde Ag, Al2O3, CuO, SiO2, ve TiO2 
nanoakışkanlarını üç boyutlu, sayısal olarak, Yang vd. [21], mikro-kanalda Al2O3/su nanoakışkanını 
düşük Re sayısında (Re≤16) Lattice Boltzmann Metodu (LBM)  ile sayısal olarak, Nimmagadda ve 
Venkatasubbaiah [22], dikdörtgen kesitli bir mikro-kanalda Al2O3/su, Ag/su ve Al2O3 +Ag/su şeklinde 
hibrit nanoakışkanların farklı Re sayılarında laminer akışını sayısal olarak, Rostami ve Abbassi [23], iki 
fazlı Eulerian–Lagrangian metodu ile dalgalı bir mikro-kanalda Al2O3/su nanoakışkanını üç boyutlu 
sayısal olarak, Sakanova vd. [24], dalgalı mikro-kanalda elmas/su, CuO/su ve SiO2/su 
nanoakışkanlarını,  partikül hacim oranları %1 - %5 ve Reynolds sayısı 99-232 aralığı için üç boyutlu 
sayısal olarak incelemişlerdir ve tüm bu çalışmaların sonucunda mikro-kanallarda nanoakışkan 
kullanımının artan Re sayısı ve artan partikül hacim oranlarında saf suya göre ısı transferini önemli 
derecede iyileştirdiğini, ancak basınç düşüşü ve sürtünme faktöründe de bir artış gözlendiğini 
belirtmişlerdir.  
 
Jung vd. [25], farklı hacim konsantrasyonu için 170 µm çapında Al2O3/su nanoakışkanı için dikdörtgen 
kesitli mikro-kanalda sürtünme faktörü ve ısı transferini deneysel olarak incelemişler, %1.8 hacim 
konsantrasyonunda saf suya göre ısı transferinde %32 den fazla iyileşme olduğunu, Re sayısının 
artması ile Nu sayısının da arttığını bildirmişlerdir. Zhang vd. [26], dairesel bir mikro kanalda,  0.25%, 
0.51% ve 0.77%  hacim oranlarında Al2O3-su nanoakışkanını sürtünme faktörü ve ısı transferini 
deneysel olarak araştırmışlar ve Re sayısı ve partikül hacim oranında artma ile ısı transferinde %10.6, 
sürtünme faktöründe ise %7.9 artış olduğunu bildirmişlerdir. Sohel vd. [27], sabit ısı akısına sahip 400 
μm hidrolik çapında dairesel bakır mikro-kanal ısı atıcısının ısıl performansını Al2O3–su, TiO2–su ve 
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CuO–su nanoakışkan tipleri için analitik olarak incelemişler ve en yüksek ısı transferinin CuO-su 
nanoakışkan için elde edildiğini (13.15%) belirtmişlerdir. Azizi vd. [28], laminer akış için farklı hacim 
konsantrasyonlarında Cu-su nanoakışkanı kullanarak 560 µm hidrolik çapındaki silindirik mikro-kanallı 
ısı atıcısının soğutma performansını deneysel olarak analiz etmişler ve partikül hacim oranında artma 
ile Nu sayısının %23 arttığını bildirmişlerdir. 
 
Literatür çalışmalarında, farklı dalgalı mikro-kanal geometrilerinde nanoakışkanların ısı transferine 
etkileri incelenmiş ancak bu çalışmada kullanılan simetrik dalgalı mikro-kanal geometrisi 
incelenmemiştir. Ayrıca bu çalışmalarda düşük Re sayılarındaki çalışmalar da oldukça azdır. Bu 
nedenle, bu çalışmada, simetrik dalgalı bir mikro-kanalda, farklı nanoakışkanların konvektif ısı 
transferine etkisi, düşük Re sayıları için (0.5≤Re≤10), değişen partikül hacim oranlarında sayısal 
olarak incelenmiştir. 
 
 
 
 
2. SAYISAL ÇALIŞMA 
 
2.1. Sayısal Model 
 
Şekil 1'de, yapılan çalışmada kullanılan simetrik dalgalı mikro-kanalın geometrisi verilmiştir.  

 
Şekil 1. Mikro-kanalın geometrisi 

Geometride dalgalı mikro-kanalın giriş ve çıkışında t=0.7mm uzunluğunda düz bir bölüm vardır. 
Toplam kanal uzunluğu L t =13.2 mm dir. Kare kesit alanına sahip kanalın a ve b uzunlukları 200 µm 
dir. Kanal 8 adet simetrik dalgalı bölümden oluşmaktadır. Geometrik parametrelerden dalganın iç 
eğrilik yarıçapı (r1) 0.6 mm, dış eğrilik yarıçapı (r2) ise 0.8 mm’dir. Kanalın üst ve alt duvarlarına sabit 
ısı akısı uygulanmış olup problem üç boyutlu olarak incelenmiştir. 

2.2. Denklemler ve Sayısal Çözüm 
 
Kanal içindeki akış tam gelişmiş, laminer, sıkıştırılamaz, üç boyutlu ve daimi kabul edilip akışkan 
Newtonien özellikte ve tek fazlı olarak düşünülmüştür. Nanopartiküller ile suyun aynı akış ve ısıl 
şartlarda kanala girdiği kabul edilmiştir. Yerçekimi ve radyasyonla ısı transferi ihmal edilmiştir. Bu 
kabullere göre kullanılan eşitlikler aşağıdaki denklemlerde verilmiştir; 
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Problemin çözümünde HAD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) tabanlı Fluent 6.3 [29], paket programı 
kullanılmıştır. Denklemler, sonlu hacimler metodu ile ayrıklaştırılmış, eşitlikler SIMPLE algoritması 
kullanılarak çözülmüştür, taşınım ve yayınım terimleri ise ikinci dereceden ileri fark şeması kullanılarak 
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ayrıklaştırılmıştır. Yakınsama kriteri olarak enerji eşitlikleri için 10−6, diğer eşitlikler için10−3 kabul 
edilmiştir.  
 
Grid bağımsızlığı için 10x10x360, 15x15x400 ve 20x20x480 grid sayılarında testler uygulanmış 
(Re=10) ve bu testlere göre elde edilen Nu sayıları sırasıyla 4.695, 4.776 ve 4.789 olarak 
hesaplanmıştır. 15x15x400 grid için hesaplanan Nu sayısı ile 20x20x480 grid için hesaplanan Nu 
sayısı arasında %0,28 den daha az fark olduğu gözlemlenmiş ve bu çalışmada  15x15x400 grid sayısı 
tercih edilmiştir.  Sayısal çözüm parametreleri Tablo 2' de verilmiştir. 
 
Tablo 1. Sayısal çözüm parametreleri 
 

Reynolds sayısı: 
Re 

Hacim oranı: 
   φ (%)  

Nanopartikül tipi: 
 

0.5 0.1, 0.5, 1, 2 Al2O3, CuO, SiO2 
1 0.1, 0.5, 1, 2 Al2O3, CuO, SiO2 
5 0.1, 0.5, 1, 2 Al2O3, CuO, SiO2 
10 0.1, 0.5, 1, 2 Al2O3, CuO, SiO2 

 
Akışkanın kanala To=297K sıcaklığında üniform olarak girdiği kabul edilmektedir. Kanal girişinde, "hız 
giriş sınır şartı" uygulanmıştır. Akış tam gelişmiş kabul edilerek ve çıkışta "dışa akış sınır şartı" 
uygulanmıştır. Kanalın alt ve üst dalgalı duvar yüzeylerine q”=1000 W/m2 değerinde sabit ısı akısı 
uygulanmış ve tüm duvarlar için kaymama sınır şartı tariflenmiştir.  
 
2.3. Nanoakışkanın fiziksel özellikleri 
 
Nanopartiküllerin temel akışkan içine homojen bir şekilde dağıldığı kabul edilerek nanoakışkanların 
fiziksel özellikleri için aşağıdaki eşitlikler kullanılmıştır; 
 

ptbfnf ϕρρϕρ +−= )1(          (4) 
 

ptbfnf ccc ϕϕ +−= )1(
        (5) 

 
)172.297.4[ 2 ++= ϕϕbfnf kk         (6)  

 
)13.7123[ 2 ++= ϕϕµµ bfnf         (7) 

 
Burada nf, bf, pt indisleri sırasıyla nanoakışkanı, temel akışkanı ve nanopartikülü göstermektedir. 
Nanoakışkanların termofiziksel özelliklerinden özellikle ısıl iletkenlik, viskozite ve özgül ısı değerinin 
geçerliliği için literatür çalışmalarındaki farklı eşitlikler uygulanarak test edilmiş ve bu özelliklerde 
%1,6’dan daha az değişme olduğu belirlenmiştir. Nanoakışkanların fiziksel özellikleri ile ilgili daha 
geniş bilgiye literatürden ulaşılabilir [30, 31, 32]. 
 
 
 
 
3. SONUÇLAR ve TARTIŞMALAR 
 
Bu çalışmada, sayısal çözümün geçerliliğini belirlemek için, Lee vd. [33], tarafından yapılan deneysel 
çalışmaya ait Dh=318 µm hidrolik çapında (194 µm genişliğinde ve 884 µm yüksekliğinde), L=25,4 mm 
uzunluğunda dikdörtgen kesitli düz bir mikro-kanal  geometrisi kullanılarak 500≤ Re ≤1500 Reynolds 
aralığı için Nu sayısı hesaplanmıştır. Ayrıca, Stephan ve Preuβer [34] tarafından sunulan 
korelasyonlar ile de sonuçlar karşılaştırılmıştır. Ref. [33]’e ait deneysel sonuçlar ve Ref. [34]’e ait 
korelasyonlar ile yapılan çalışma sonuçları arasındaki uyum Şekil 2' de gösterilmiştir.   
 

 Termodinamik Sempozyumu 

 

http://www.mmo.org.tr/etkinlikler/tesisat/etkinlik_metin.php?etkinlikkod=288&metin_kod=1329%237


  ____________________ 1449 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

Bu çalışmada, Al2O3, CuO ve SiO2 nanoakışkanlar ile dalgalı bir mikro-kanalda sürekli akış 
şartlarında konvektif ısı transferi ve sürtünme faktörü sayısal olarak araştırılmıştır. Taban akışkan 
olarak su kullanılmıştır. Nanopartikül tipi (Al2O3, CuO, SiO2), partikül hacim oranı (0.1 ≤ φ ≤ 2), ve 
Reynols sayısı (0.5 ≤ Re ≤ 10) değiştirilmiştir. Dalgalı kanalın alt ve üst duvarlarına sabit ısı akısı 
uygulanmış olup kanaldaki yerel Nu sayısı Eşitlik 8’ den ve ortalama Nu sayısı ise Eşitlik 9’ dan 
hesaplanmıştır; 
 

, ,( )
′′

=
−

h
x

w x b x

q DNu
k T T

                         (8) 

 

0

1
= ∫

L

xNu Nu dx
L

          (9) 

 
Burada k nanoakışkanın ısı iletkenlik katsayısı, Dh hidrolik yarıçap, Tw kanalın duvar sıcaklığı ve Tb 
nanoakışkanın yığın akışkan sıcaklığıdır. Nusselt sayısına bağlı olarak η= Nunf / Nus şeklinde ısı 
transferi performansı tariflenmiştir. Burada Nunf her bir nanoakışkan için hesaplanan Nu sayısıdır, Nus 
ise saf su için hesaplanan Nu sayısıdır.  
 
Taban akışkan ile karşılaştırıldığında Re sayısına bağlı olarak nanoakışkanlar ısı transferini 
iyileştirmektedir. Ancak kanal akışlarında basınç düşüşü faktörü de önemli bir konudur. Nanoakışkan 
tipi ve partikül hacim oranına bağlı olarak kanal yüzeylerinde ve akışkan içinde meydana gelen kayma 
gerilmeleri önemli derecede basınç düşüşüne neden olmaktadır. Nanopartiküller akışkanın 
viskozitesini artırır, bu nedenle taban akışkana göre nanoakışkanların viskozite değerleri daha 
yüksektir. Yapılan çalışmada, mikro-kanal akışında nanoakışkanların basınç düşüşünü belirlemek için 
boyutsuz sürtünme faktörü ∆f= fnf/fs  tanımlanmıştır. Burada fnf  nanoakışkanın,  fs ise taban akışkanın 
yüzey sürtünme değeridir. 

 
Şekil 2. Sayısal çözümün geçerliliği 

 

      
a       b 
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Şekil 3. a- Farklı nanoakışkanlar için Re sayısı ile ısı transferi performansının değişimi, b- Farklı 
nanoakışkanlar için Re sayısı ile sürtünme faktörünün değişimi 

Şekil 3a’da φ= 2% partikül hacim oranında farklı nanoakışkanlar için Re sayısı ile ısı transferi 
performansının değişimi, Şekil 3b’de ise Re sayısı ile sürtünme faktörünün değişimi verilmiştir. Re 
sayısı artarken tüm nanoakışkanlar için ısı taransferi performansı da artmıştır. SiO2/su nanoakışkanı 
diğer nanoakışkanlarla karşılaştırıldığında en yüksek ısı transferi iyileşmesi ve sürtünme faktörüne 
sahiptir. Çünkü SiO2 diğer nanoakışkanlar içinde daha düşük termal iletkenliğe sahiptir, ayrıca daha 
düşük yoğunluğu nedeniyle ortalama hızı daha yüksektir. Sürtünme faktörünün nanoakışkan tipinden 
oldukça etkilendiği, en düşük sürtünme faktörünün CuO nanoakışkanı ile elde edildiği görülmektedir. 
Tüm nanoakışkanlar için Re sayısının artması ile sürtünme faktörü de hafif artmıştır.  

 
Şekil 4a’da SiO2 nanoakışkanı için farklı partikül hacim oranlarında Re sayısı ile ısı transferi 
performansının değişimi verilmiştir. Re sayısı artarken partikül hacim oranında artma ile ısı transferi 
performansı da artmaktadır, ancak düşük hacim oranlarında bu artışın daha az olduğu görülmektedir. 
Şekil 4b’de ise SiO2 nanoakışkanı için farklı hacim oranlarında Re sayısı ile sürtünme faktörünün 
değişimi verilmiştir. Nanopartikül hacim oranında artma ile sürtünme faktörünün de oldukça arttığı 
görülmektedir. 
 
Yapılan çalışmada, simetrik dalgalı kanal ile aynı kesit alanına (Dh =200 µm) ve toplam uzunluğa 
(Lt=19.4 mm) sahip düz bir mikro-kanaldaki ısı transferi performansı da karşılaştırılmıştır. Bunun için 
en yüksek ısı transferi performansının elde edildiği nanoakışkan olan SiO2 ve yine en iyi performansa 
sahip partikül hacim oranı (φ=2%) dikkate alınmıştır.  
 

      
a      b 

 
Şekil 4.Farklı partikül hacim oranlarında SiO2 için Re sayısı ile a) ısı transferi performansının değişimi 

b) sürtünme faktörünün değişimi  
 

      
         a      b 

 
Şekil 5. Dalgalı ve düz kanal için ısı transferi performansının  a) Re sayısı ile değişimi, b) nanopartikül 

hacim oranı ile değişimi 
 
Şekil 5a. SiO2-su nanoakışkanı ve φ=2% partikül hacim oranı için dalgalı ve düz kanaldaki ısı transferi 
performansının Re sayısına göre değişimi verilmiştir. Dalgalı kanallarda ısı transferindeki iyileşmenin 
düz kanallara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Şekil 5b. de ise SiO2 nanoakışkanı ve Re=10 
için dalgalı ve düz kanaldaki partikül hacim oranına göre ısı transferi performasının değişimi verilmiştir. 
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Her iki kanalda da nanopartikül hacim oranının artması ile ısı transferi önemli derecede iyileşirken, 
dalgalı kanallarda bu iyileşmenin daha yüksek olduğu görülmektedir. 
SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada, daimi akış şartlarında simetrik dalgalı bir mikro-kanalda ısı transferi ve sürtünme 
faktörü üzerinde farklı nanoakışkanların etkisi sayısal olarak incelenmiştir.  Isı transferi ve sürtünme 
faktörü üzerinde nanopartikül tipinin, partikül hacim oranının ve Reynolds sayısının etkileri analiz 
edilmiş ve sonuçlar düz bir mikro-kanal akışı ile de karşılaştırılmıştır. Sayısal simülasyonlar, ısı 
transferindeki iyileşmenin ve sürtünme faktörünün nanoakışkan tipinden ve partikü hacim oranından 
önemli derecede etkilendiğini, Re sayısından ise daha az etkilendiğini göstermiştir. En yüksek ısı 
transferi performansının ve sürtünme faktörünün artan Re sayısı ve partikül hacim oranlarında SiO2 
nanoakışkanı ile elde edildiği gözlemlenmiştir. Dalgalı mikro-kanallarda nanoakışkan kullanımı ile 
artan Re sayılarında ve partikül hacim oranlarında düz kanallara göre daha yüksek ısı transferi 
iyileşmesi elde edilmiştir. Yapılan çalışma sayısal olarak gerçekleştirilmiş olup yakın zamanda 
deneysel olarak incelenmesi düşünülmemektedir.  
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ISI POMPASI DESTEKLİ ISI GERİ KAZANIM CİHAZININ 
FARKLI SICAKLIKLARDAKİ PERFORMANS ANALİZİ 

 
 

Hüseyin BULGURCU 
Mehmet MUSLU 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Ülkemizde ve dünyada değişken soğutucu akışkan debili (VRF) iklimlendirme sistemlerinin kullanımı 
oldukça yaygınlaşmıştır. Ancak bu sistemlerde sadece ısıtma ve soğutma yükleri karşılanmakta olup 
taze hava ihtiyacı çoğunlukla ihmal edilmektedir. Bu problemi çözmek için taze hava ihtiyacı yoğun 
olan ortamlarda Isı Geri Kazanımlı Yerel Havalandırma (HRV) cihazları VRF ile birlikte devreye 
alınmıştır. Bu HRV cihazlarının ısıl etkinlikleri %35 ila %90 arasında değişebilmekte, bazı modellerde 
nem geçişine izin veren ısı değiştiriciler kullanılarak nem geri kazanımı da yapılabilmektedir. Son 
yıllarda HRV cihazlarına havadan havaya ısı pompası eklenmek suretiyle etkinlik değerleri arttırılmış, 
iç-dış hava değişiminden kaynaklanan konforsuzluklar ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca küçük ortamlarda 
iç ısı yükünün bir kısmı da bu cihazlar ile karşılanabilir hale gelmiştir. Bu çalışmada ülkemizde üretilen 
bir ısı pompası destekli HRV cihazı Balıkesir yaz-kış koşullarında çalıştırılmış ve farklı sıcaklıklarda 
performans ölçümleri yapılmıştır.  
 
Anahtar kelime: Isı pompası, ısı geri kazanımı, HRV, etkinlik değeri 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The use of variable refrigerant flow (VRF) air conditioning systems in our country and around the world 
has become very popular. However, in these systems only the heating and cooling loads are met and 
the need for fresh air is often neglected. In order to solve this problem, fresh-air-intensive 
environments have been commissioned with Heat Recovery Domestic Ventilation (HRV) devices VRF. 
The thermal efficiencies of these HRV devices can range from 35% to 90%, and in some models 
moisture can be recovered using heat exchangers that allow moisture transfer. In recent years, air-to-
air heat pumps have been added to HRV devices to increase efficiency values and to eliminate the 
discomforts caused by indoor-outdoor air exchange. In addition, some of the internal heat load in small 
environments has become affordable with these devices. In this study, a heat pump assisted HRV 
which is produced in our country was operated in Balıkesir summer and winter conditions and 
performance measurements were made at different temperatures. 
 
Key Words: Heat pump, heat recovery, HRV, coefficiency of performance. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Isı geri kazanımlı havalandırma sistemleri (HRV) bina içine, egzoz havasından aktardıkları ısı ile 
sürekli taze hava verirler. Enerji geri kazanımlı sistemler (ERV) ise, egzoz havasından taze havaya 
hem ısı hem de nem aktarımı sağlarlar. Enerji geri kazanımlı sistemler (ERV), ısıtma ve soğutma 
mevsimlerinde dış ortamlara atılan gizli ısı yüküne sahip nemin geri kazanılarak iç enerji yükünün 

Performance Analiysis of Heat Pump Assisted Heat Recovery Ventilator at Different Temparatures 
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azaltılmasını hedeflemektedir. Bu işlemleri yaparken HRV cihazları herhangi bir enerji kaynağı 
kullanmazlar, ancak ısı değiştiricinin geometrisinden kaynaklanan basınç kaybı oluşur [1].  
 
Binalarda ısı yalıtımı için hava sızdırmazlığı arttırıldığından, binalar daha hava geçirmez hale 
getirilmekte ve sonuç olarak daha az havalandırılmaktadır. Bütün binalarda temiz hava yaşamsal bir 
ihtiyaç olması nedeniyle, HRV'lere olan talep açıkça görülebilmektedir. Bir pencere açtığınızda 
havalandırma sağlanırken binanın ısı ve nemi daha sonra kışın ortadan kaybolur ve yaz aylarında 
kazanılır, ikisi de iç mekân iklimi için ve enerji verimliliği için arzu edilmez, çünkü bu kayıplar bina 
ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri tarafından telafi edilmelidir. HRV, bir binaya temiz 
hava katar ve verimli enerji kullanımını teşvik ederken iklim kontrolünü geliştirir. 
 
Dünyanın birçok ülkesinde bina düzenlemeleri için her iki saatte bir hava değişimi gereklidir. 
Geleneksel havalandırma ile evin ısıtma sistemi, günde 12 kez soğuk hava ile dolu bir evi ısıtması 
gerekecektir [2]. 
 
HRV'ler ve ERV'ler bağımsız olarak çalışabilen ya da mevcut iklimlendirme sistemlerine eklenebilen ya 
da bağımsız aygıtlar olabilir. Bir binanın dış cepheye sahip hemen her odasında küçük bir HRV / ERV 
cihazı tek bir oda için havalandırma sağlayabilir. Daha büyük bir bina ya çok sayıda küçük cihazlara ya 
da büyük bir merkezi cihaza ihtiyaç duyacaktır. Binanın tek şartı direkt olarak bir dış duvardan veya bir 
kanaldan sağlanan bir hava kaynağı ve hava sirkülasyonu için fanlar, elektronik kontrol sistemi için 
elektrik gibi bir enerji kaynağıdır. Merkezi iklimlendirme sistemleri ile kullanıldığında, sistem zorunlu 
olarak hava tipi olacaktır. 
 
Isı pompaları ise en basit tanımıyla elektrik enerjisini kullanarak ısıyı bir yerden başka bir yere taşıma 
işlemini gerçekleştiren cihazlardır. 
 
Bu iki cihazın bir arada çalıştırılması ile HRV ve ısı pompasının (HP) avantajları birleştirilmiş olur. Aynı 
anda iç ortamın taze hava ihtiyacı karşılanırken oluşacak ısı kayıplarının önüne geçilmiş ve dolayısıyla 
iç ortamda yaşanacak ısıl konforsuzlukların önüne geçilmiş olur. 
 
 
 
 
2. ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI 
 
HRV cihaz birbirine ters yönde hava yönlendiren iki fandan ve bu iki havayı ortada bulunan çapraz ısı 
değiştirici (reküperatör) üzerinden temassız olarak çarpıştırır. Reküperatör alüminyum, plastik veya 
kâğıt levhalardan kompakt olarak imal edilmiştir. Nem transferi istendiğinde kâğıt esaslı reküperatörler 
kullanılır. Aksesuar olarak giriş ve çıkışta hem reküperatörün tıkanmasını önlemek hem de havayı 
tozlardan korumak için kaba kasetli filtreler kullanılır. Ortam havasını soğutmaması için ilave elektrikli 
veya bina ısıtma sistemine bağlanabilen sulu ısı değiştiriciler eklenebilir. Ayrıca bu cihazlarda kışın 
serpantin donmasını önlemek için sıcak hava baypasına izin veren defrost sistemleri de 
kullanılmaktadır. 
 
Uygulamalarda 500 ~ 6000 m³/h hava debisi aralığında yaygın olarak kullanılmaktadırlar (Şekil 1.). 
Küçük hava debililer kanallı fan-coil, daha büyük hava debililer ise çatı tipi klima cihazı yerine 
kullanılabilirler. Ön ısıtıcı veya ön soğutucu gibi çalışan ısı geri kazanım eşanjöründen eksik kalan 
kapasite, cihaz içine konulacak son ısıtıcı ve son soğutucu eşanjörler ile karşılanmalıdır. Isıtıcı 
eşanjörler genelde sıcak sulu (80 / 60 °C veya 60 / 50 °C) ya da elektrikli, soğutucu eşanjörler ise 
soğuk sulu veya doğrudan genleşmeli (DX) evaporatör destekli olabilir. %100 iç hava ile çalışan split 
klima uygulamalı mekânlarda, taze hava ihtiyacının karışlanmasında ortaya çıkan, dış hava yükünün 
yarattığı kapasite eksikliğini ortadan kaldırmak için ideal bir çözümdür [3]. 
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Şekil 1. Hava-hava kaynaklı ısı geri kazanım cihazı ve çapraz akışlı plakalı ısı eşanjörü [3] 
 
Üstün iç hava kalitesini yaratabilecek, %35 ~ %90 ısı geri kazanım verimliliğine sahip, sulu ısıtmalı ve 
soğutmalı, son ısıtıcılı ve soğutuculu, komple iklimlendirme cihazı olarak kullanılabilirler. Cihazlar, sulu 
son ısıtıcı ve soğutucuların yerine uygulanan ısı pompası ile daha kompakt ve ekonomik hale 
getirilebilmektedir. Yaygın olarak kullanıldıkları yerler; Restoran, ofis ve alışveriş birimleri, disko, 
sinema, tiyatro, okullar, yüzme havuzları, banyolar ve spor salonlarıdır [4]. 
 
 
 
 
3. ISI POMPALARI 
 
Kondenser ve evaporatörün ısı transfer ortamının akışkan (hava veya su) olduğu sistemlerdir. 
Kaynağın sıcaklığının diğer ısı kaynaklarına göre değişken olması hava kaynaklı ısı pompası 
sisteminin performansını kararsız hale getirmiştir 
 
Hava kaynaklı ısı pompalarının ısıtma kapasitesi ve etkinliği, düşük sıcaklıklarda önemli derecede 
düşmektedir. Bu yüzden, çoğu hava kaynaklı ısı pompalarında elektrikli ısıtıcı veya doğal gaz ısıtıcısı 
gibi ek bir ısıtma sistemine gerek duyulur. 
 
Hava her yerde bulunabildiği, ısı pompalarında kullanımı kolay ve ekonomik olduğu için en çok 
kullanılan ısı kaynağıdır. Ancak ısı kaynağı olarak havanın en büyük dezavantajı kararlı bir sıcaklığa 
sahip olmaması ve hava sıcaklığının kış aylarında özellikle karasal iklimlerde çok düşmesidir. Hatta 
hava sıcaklığı gün içinde bile değişkenlik gösterebilmektedir. 

 
 

Şekil 2. Hava-hava kaynaklı ısı pompası şematik gösterimi 
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Dış hava sıcaklığının düşmesi ısı pompasının kapasite ve performansını düşürmektedir. Bu nedenlerle 
hava kaynaklı ısı pompalarının karasal iklimlerde kullanımı yaygın değildir. Ayrıca hava kaynaklı ısı 
pompalarında 0°C ve daha düşük sıcaklıklarda buharlaştırıcı serpantini üzerinde buzlanma olmaktadır. 
Eğer buz birikimi engellenmezse oluşan buz ısı transferini azaltarak ısı pompasının performansını 
düşürecektir. Oluşan buzu çözmek için ısı pompası ters yönde çalıştırılarak defrost yapılır. Ancak 
enerji veriminden dolayı bu çevrimlerin olabildiğince kısa ve seyrek yapılması gerekir. Defrost sıklığı 
arttıkça enerji tüketimi de artacağından ısı pompasının performans katsayısı düşecektir. Hava kaynaklı 
ısı pompalarının kurulum maliyeti toprak kaynaklı ısı pompalarından daha düşüktür. 
 
 
 
 
4. MATERYAL VE YÖNTEM 
 
Bu çalışma kapsamında Balıkesir Küçük Sanayi Sitesindeki bir firmada kurulan Isı Pompası Destekli 
Isı Geri Kazanım Cihazının (HRV-HP) performans analizi gerçekleştirilmiştir. 
 
HRV-HP Isı pompalı ısı geri kazanım havalandırma üniteleri, enerji tasarrufu sağlamanın yanında, 
yüksek iç hava kalitesi elde etmek için tasarlanmıştır. VHR DX cihazları içinde kullanılan havadan 
havaya ısı geri kazanım plakalı eşanjörleri ile ısı transferi yapılırken ısı pompası sayesinde oda 
sıcaklığında taze hava elde edilmiş olur. Standart ısı geri kazanım cihazlarında, ortalama olarak yaz 
aylarında 30 °C, kıs aylarında ise 12 °C üfleme sıcaklığı elde edilmekte ve bu sıcaklıklar konfor 
açısından insanı rahatsız edebilmektedir. Isı Pompalı ısı geri kazanım cihazlarında ise, ısı pompası 
sayesinde, yazın 20 °C, kısın 25 °C taze hava üfleme sıcaklığı elde edilebilmektedir. 
 
Cihazın taze hava girişinde ve iç ortam emiş hattında sentetik elyaf filtreler bulunmaktadır. Bu filtreler 
hem iç ortama verilen havanın temizliğini ham de plakalı ısı değiştiricinin zamanla kirlenip tıkanmasını 
önlemek için kullanılmaktadır. 
 
Şekil 3’te deneysel çalışmada kullanılan Isı Pompası Destekli Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazı 
(HRV-HP) görülmektedir.  
 

 
Şekil 3. Deneysel çalışmada kullanılan HRV-HP cihazının şeması 

 
Cihaza ait elektronik kontrol paneli bulunmaktadır (Şekil-4). Bu panel sayesinde iç sıcaklık üfleme 
değerleri ayarlanabilmekte ve fan hızları 5 ayrı kademede sürülebilmektedir. Deneylerde fan hızı son 
kademede çalıştırılmıştır. Cihazda bulunan ısı pompası sisteminin boyutları ve teknik özellikleri Tablo 
1’de gösterilmiştir.  
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Şekil 4. HRV-HP cihazına ait elektronik kontrol paneli 
 

Tablo 1. HRV-HP deney cihazının karakteristik özellikleri 
 

Uzunluk 1140 mm 
Genişlik 910 mm 
Yükseklik 390 mm 
Ağırlık 89 kg 
Kanal bağlantısı Φ200 mm 
Fan hava debileri 500 m3/h 
Kompresör tipi sarmal (scroll) 
Soğutucu akışkan cinsi R-22 
Soğutucu akışkan miktarı 2 kg 

 
Test sırasında sadece sistem üzerinde bulunan fanlar çalıştırılmış ve fan debisi sabit olup ortalama 
650 m3/h olarak ayarlanmıştır. Testlerin yapılması esnasında yaz koşullarında dış hava sıcaklığı 
ortalama 28 °C, iç ortamdan emilen hava ise 25 °C ‘den başlayarak 20 °C’ye kadar düşürülerek, kış 
koşullarında ise dış hava sıcaklığı ortalama 14,5 °C, iç ortamdan emilen hava ise 20 °C‘den 
başlayarak 25 °C’ye kadar yükseltilerek sistem performansı incelenmiştir. 
 
4.1 Sıcaklık Nem Duyargaları 
 
Havadan havaya ısı pompası destekli ısı geri kazanım cihazımıza sonradan monte edilmiş sıcaklık 
nem duyargaları ile tüm köşe noktalarının sıcaklık ile nem değerleri ölçülmüştür (Şekil 5). Bu ölçümler 
için kullanılan 6 adet sıcaklık ve nem duyargasının teknik özellikleri Tablo 2’de verilmiştir. Ayrıca HRV-
HP cihazına ait kendi sıcaklık duyargaları da bulunmaktadır.  
 
Tablo 2. Sıcaklık ve nem duyargalarının teknik özellikleri 
 

Ölçüm aralığı (RH) %0 … 100 RH 
Ölçüm aralığı (T) -20 … +80°C 
Doğruluk (RH) +/- %2 RH (Typ) at 23 °C 
Doğruluk (T) +/- 0,1 °C (Typ) at 23°C 
Kararlılık (RH) <% 1 RH/yıl (Typ) 
Kararlılık (T) <0,04 °C/yıl (Typ) 
Histerisiz (RH) +/- %1 RH 
Histerisiz  (T) +/- 0,1°C 
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Şekil 5. Deneysel çalışmada kullanılan HRV-HP cihazı üzerindeki sıcaklık nem duyargaları 
 
4.2 Ölçüm Panosu 
 
Sistem üzerinde bulunan ölçüm aletlerinden alınan sonuçları elektronik olarak okumamızı sağlar. 
Ölçüm panosu üzerinde dış ortamdan emilen, reküperatör giriş ve çıkış, iç ortama üflenen, iç 
ortamdan emilen ve dış ortama üflenen havanın sıcaklık ile nem değerlerinin, fanlar ve kompresör 
elektriksel güçlerinin okunduğu sayısal ekranlar bulunmaktadır. 
 

 
 

Şekil 6. Ölçüm panosu 
 

Sistem üzerinde kullanılan güç analizörü ile yapılacak olan ölçümlerde kompresörün ilk kalkınması 
sırasında güç analizörün dayanacağı maksimum amper değeri üzerine çıktığı görülmüş, güç 
analizörünün zarar görmemesi için ölçüm panosu içerisine akım trafosu eklenmiştir. Bu sayede 
kompresörün çektiği akım 1/6 oranında düşürülerek güç analizörüne gönderilmiş, cihaz üzerindeki 
çarpan katsayısı aracılığıyla 6 ile çarpılıp kompresör gücü gerçek değeri cihaz üzerinden okunmuştur. 
Fan güç ölçümlerinde de akım trafosu kullanılmıştır. 
 
Sistemin kendi çalıştırma ekranı ile farklı fan hızlarına, yaz/kış konumlarına, otomatik veya sadece fan 
devreye girecek şekilde ayarlanabilmektedir. Ayrıca set sıcaklığı ayarlanarak iç ortam sıcaklığının bu 
değerde tutulması sağlanmaktadır. 
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4.3 Sistemin Kurulumu 
 
Isı pompası destekli ısı geri kazanım cihazı, yaz/kış konumunda çalıştırılıp belirli sıcaklık değerlerinde 
ölçüm alınabilmesi için biri şartlandırılabilen adet farklı ortam arasına yerleştirilmiştir (Şekil 6). Cihazın 
kurulması sırasında iki ortam arasındaki bağlantı havalandırma esnek alüminyum kanallar sayesinde 
sağlanmıştır. Fakat dış ortamdan emilen hava ile üflenen hava arasında baypas olmaması için Şekil 
6’da görüleceği gibi taze hava emişi ve egzoz havası üfleme bölümleri birbirinden uzaklaştırılmıştır. 
 

 
 

Şekil 6. Deney cihazın oda bağlantısı 
 

 
 

Şekil 7. Deney cihazının şartlandırılmış oda çıkışları 
 

Şartlandırdığımız yer 25 m2 alana sahip olup yüksekliği 3 m’dir. Ortamın şartlandırılması merkezi VRF 
sistemine bağlı 14000 BTU/h’lık duvar tipi klima aracılığı ile yapılmıştır. Şartlandırma işlemleri ise yaz / 
kış şartlarına bağlı olarak istenilen sıcaklık değerinin 1 °C üstü veya altı olarak ayarlanmıştır. 
Ayarlanan sıcaklık değerlerine göre cihazın iç hava sıcaklığını bu değerde sabit tutması hedeflenmiş 
ve bu süre zarfında harcanan toplam elektrik gücü (kompresör ve fan güçleri) kaydedilmiştir. 
 
4.4 Deneysel Verilen Değerlendirilmesinde Kullanılan Bağıntılar 
 
Çevre ile olan etkileşimler ihmal edilmiştir. Bu şartlar altında sistemin ve bileşenlerinin termodinamik 
performans değerleri aşağıdaki eşitlikler yardımıyla hesaplanabilir. 
 
Hava kütlesel debisi: 
 

   [kg/s]          (1) 
 
Kondenser kapasitesi: 
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  [kW]           
 

Evaporatör kapasitesi: 
 

   [kW]           
 
Isıtma tesir katsayısı (ITK): 
 

             (4) 

 
Soğutma tesir katsayısı (STK): 
 

              

 
Kompresör elektriksel gücü: 
 

   [W]         (6) 
 
Isıtma (kış) konumunda reküperatör etkinlik değeri: 
 

            (7) 

 
Soğutma (yaz) konumunda reküperatör etkinlik değeri: 
 

            (8) 

 
Isıtma (kış) konumunda toplam (ısı pompası + reküperatör) etkinlik değeri: 
 

             

 
Soğutma (yaz) konumunda toplam (ısı pompası + reküperatör) etkinlik değeri: 
 

             

 
4.5 Örnek Hesaplama 
 
Tablo 3. Örnek ölçüm değerleri (yaz konumunda) 
 

Nokta Özellik Sıcaklık (°C) Nem (%) Güç (Watt) 
1 Taze Hava Emiş 24 40  
2 Reküperatör Çıkış 22,6 45  
3 Taze Hava Üfleme 15,7 64  
4 Egzoz Havası Emiş 20,0 47  
5 Reküperatör Çıkış  22,5 42  
6 Egzoz Havası Üfleme 39,5 17  
  Kompresör   810 
 Taze Hava Fanı   30 
 Egzoz Hava Fanı   58,8 
 Kanal ortalama hızı 6 m/s 

. 
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h1= 43 kJ/kg (psikrometrik diy.) 
h2= 42,2 kJ/kg (psikrometrik diy.) 
h3= 33,1 kJ/kg (psikrometrik diy.) 
u= 6 m/s (hava hız duyargası ile ölçülmüştür) 

 = 0,0314 m2 

 (15,7 °C, 101,325 kPa, Balıkesir rakım:120 m’de ) 
   = 1,218 x 0,0314 x 6 = 0,229 kg/s 

 =  0,229 (42,2-33,1) = 2,088 kW = 2088 W (Soğutma) 
 
Kompresör elektriksel gücü: 
 

  
 
Soğutma tesir katsayısı (STK): 
 

    

 
Soğutma (yaz) konumunda reküperatör etkinlik değeri: 
 

 
 
Soğutma (yaz) konumunda toplam (ısı pompası + reküperatör) etkinlik değeri: 
 

  

 
 
 
 
5. DENEY SONUÇLARI 
 
5.1 Cihazın Yaz Konumunda (Soğutma Amaçlı) Çalıştırılması 
 
Isı geri kazanımlı ısı pompası destekli havalandırma cihazının yaz konumunda soğutma amaçlı 
testinde iç ortam sıcaklığına bağlı olarak; reküperatör etkinliği, toplam (reküperatör + ısı pompası) 
etkinliği ve ısı pompasının soğutma tesir katsayısı (STK) değişimi incelenmiş ve şu sonuçlara 
ulaşılmıştır: 
 

• Reküperatör etkinlik değeri iç ortam sıcaklığı arttıkça düşme eğilimindedir. %45’den 
başlayıp oransal olarak %26’ya doğru düşmüştür (Şekil 8). 

• Toplam etkinlik değeri (reküperatör + ısı pompası) iç ortam sıcaklığı arttıkça parabolik olarak 
artmaktadır (Şekil 9). 

• Isı pompası soğutma tesir katsayısı (STK) ise iç ortam sıcaklığı arttıkça düşme eğilimindedir 
(Şekil 10). 
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Şekil 8. Reküperatör etkinlik değerinin iç ortam sıcaklığına bağlı değişimi (yaz uygulaması) 
 

 
 

Şekil 9. Reküperatör + ısı pompası etkinlik değerinin iç ortam sıcaklığına bağlı değişimi (yaz 
uygulaması) 

 

 
 

Şekil 10. Isı pompasının soğutma tesir katsayısının (STK) iç ortam sıcaklığına bağlı değişimi (yaz 
uygulaması) 

 
5.2 Cihazın Kış Konumunda (Isıtma Amaçlı) Çalıştırılması 
 
Cihazının kış konumunda ısıtma amaçlı testinde dış sıcaklık 14,5 °C civarında sabit tutulmaya 
çalışılmış, iç ortam sıcaklığı 20 ila 25 °C arasında birer derecelik farklarla değiştirilmiştir. Deney 
sonuçları hesaplanmış ve aşağıdaki grafiklere göre şu sonuçlar elde edilmiştir: 
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• Reküperatör etkinlik değeri iç ortam sıcaklığı arttıkça düşme eğilimindedir. %70’den 
başlayıp oransal olarak %56’ya doğru düşmüştür (Şekil 11). 

• Toplam etkinlik değeri (reküperatör + ısı pompası) iç ortam sıcaklığı arttıkça parabolik olarak 
azalmaktadır (Şekil 12). 

• Isı pompası soğutma tesir katsayısı (STK) ise iç ortam sıcaklığı arttıkça hafifçe düşme 
eğilimindedir (Şekil 13). 

 

 
 

Şekil 11. Reküperatör etkinlik değerinin iç ortam sıcaklığına bağlı değişimi (kış uygulaması) 
 

 
 
Şekil 12. Toplam (reküperatör + ısı pompası) etkinlik değerinin iç ortam sıcaklığına bağlı değişimi (kış 

uygulaması) 
 

 
 

Şekil 13. Isı pompasının ısıtma tesir katsayısının (ITK) iç ortam sıcaklığına bağlı değişimi (kış 
uygulaması) 

 Termodinamik Sempozyumu 

 

http://www.mmo.org.tr/etkinlikler/tesisat/etkinlik_metin.php?etkinlikkod=288&metin_kod=1329%237


  ____________________ 1468 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

5.SONUÇ VE TARTIŞMA 
 
Yapılan deneyler sonucunda reküperatör etkinlik değerlerinin yaz soğutma uygulamasında kışa göre 
yarı yarıya düşük çıktığı görülmüştür. Bu durumda dış sıcaklığın 14,5 °C civarında tutulmasının da 
etkisi olabilir. Daha düşük dış sıcaklıklarda etkinlik değerinin artacağı tahmin edilmektedir. 
 
Reküperatör ile ısı pompasının toplam ekinliği hem soğutmada hem de ısıtmada iç/dış sıcaklık farkı 
birbirine yaklaştıkça artmaktadır. Çünkü iç/dış sıcaklık farkı arttıkça ısı pompasının etkinliği azalırken, 
reküperatörün etkinliği artmaktadır.  
 
Isı pompasının ısıtma tesir katsayısı (ITK),doğal olarak soğutma tesir katsayısına (STK) göre yüksek 
çıkmakta ve iç/dış ortam sıcaklık farkı arttıkça azalma eğilimine girmektedir.  
 
Isı pompası iç ortama 20 °C iç ortam sıcaklığında 5,35 kW ısıtma gücü verebilmektedir. Benzer 
şekilde 20 °C iç ortam şartlarında 2,39 kW soğutma gücü eklemektedir. 
 
Sonuç olarak HRV cihazlarına ısı pompası (HP) özelliği eklenmesi bu cihazların etkinliğini arttırmış, 
evler, ofisler ve küçük işyerlerinin ısı yükü olamadan havalandırılmasında çok yaygın olarak 
kullanılması iç hava kalitesi yönünden son derece faydalı olacaktır. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, kanatçıksız yapıya sahip bir ısı alıcının farklı eğim açılarındaki  (θ=0o ve 90o) termal 
davranışı deneysel olarak incelenmiştir. Isı alıcının FDM ilaveli ve ilavesiz olmak üzere iki farklı 
durumu karşılaştırmalı olarak tek bir ısıl yük altında test edilmiştir. Faz değiştiren madde olarak erime 
sıcaklık aralığı 34-37oC olan n-eicosane kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, eğim açısının; FDM ilaveli 
durum için doğal taşınım hücrelerinin oluşumu ve dolayısıyla ısı alıcının kullanım süresi üzerinde 
önemli bir etkiye sahip olduğunu ve FDM ilavesiz durum için ise ihmal edilebilir bir etkiye sahip 
olduğunu ortaya koymuştur. FDM içerisindeki ısı transfer mekanizmasının daha net olarak 
anlaşılabilmesi amacıyla sonuçlar katı-sıvı ara yüzey görüntüleri ile desteklenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: FDM-ilaveli ısı alıcı, Termal yönetim, Elektronik cihazların soğutulması 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, the thermal  behavior of a heat sink without any fin is experimentally investigated for two 
different inclination angles of 0o and 90o. Two different  cases of heat  sink  filled with and without PCM 
are tested comparatively under a constant heat load. n-eicosane with a melting temperature range  of 
34-37°C is used as the phase change material. The results reveal that the inclination angle has a 
significant effect on the formation of natural convection currents and consequently on the usage time 
of the heat sink filled with PCM while it has a negligible effect for the case without PCM. Results are 
supported by solid-liquid interfaces to understand clearly phenomenon of heat transfer mechanism 
inside the PCM 
 
Key Words: PCM-based heat sink, Thermal management, Electronics cooling 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Elektronik cihazların gelişim süreci (minyatürize ve fonksiyonellik) ile birlikte, bu cihazlar yüksek güç 
üretiminin giderek artan bir potansiyeli haline gelmektedirler. Yüksek güç üretimi ile birlikte daha 
minyatürize hale gelen elektronik devrelerde üretilen ısı miktarı artmakta ve limit çalışma 
sıcaklıklarının ortaya çıkması söz konusu olabilmektedir. Bu durum ise sistem performansını ve 
verimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeple, termal yönetim, elektronik cihazların güvenliği ve 
güvenilirliği açısından oldukça önemli bir araştırma konusu haline gelmektedir. Herhangi bir elektronik 
cihazın güvenilirliğinin sıcaklığın kuvvetli bir fonksiyonu olduğu ve çalışma sıcaklığındaki artışa bağlı 
olarak hata faktörünün logaritmik olarak arttığı bilinmektedir [1]. Sıcaklık faktörünün elektronik cihaz 

Cooling of Electronics using Phase Change Materials (PCM) Based-Heat Sink: Orientation Effect 

 Termodinamik Sempozyumu 

 

http://www.mmo.org.tr/etkinlikler/tesisat/etkinlik_metin.php?etkinlikkod=288&metin_kod=1329%237


  ____________________ 1472 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

performansı üzerindeki bu yönlü etkisi göz önüne alındığında etkin bir termal yönetim yönteminin 
gerekliliği, güvenirlik, süreklilik ve kullanıcı konforu açısından oldukça önemlidir. 
Termal yönetimin bir başka ifade ile soğutma yönteminin seçiminde dikkate alınması gereken faktörler: 
güç üretimi, çevre sıcaklığı, cihaz limit kullanım sıcaklığı (70-120oC), kullanılabilir hacim, maliyet, 
boyut, cihaz kullanım sıklığı, bakım gereksinimi, vb. şeklinde sıralanabilir. Elektronik cihazların 
soğutulmasında kullanılan termal yönetim yöntemleri “aktif ve pasif ısı alıcılar” olmak üzere ikiye 
ayrılır. Aktif yöntemler, fan ve pompa gibi ilave güç tüketilen makinalar kullanırken pasif yöntemler ise 
ilave bir güç tüketimine ihtiyaç duymadığı gibi herhangi bir hareket eden parça olmadığı için de daha 
güvenilirdir.  
 
Elektronik cihazların soğutulmasında yaygın olarak kullanılan aktif yöntemler; boyut, güç tüketimi, 
ağırlık, gürültü ve görsellik yönünden taşınabilir cihazların (sürekli olarak çalışmayan) ve savunma 
sanayinde kullanılan elektronik ekipmanların (füze sistemleri, silah sistemleri, uydu sistemleri vb.) 
termal yönetimine uygun çözümler sunamamaktadır. Bu kapsamda, Faz Değiştiren Madde’nin (FDM) 
ilave edildiği ısı alıcıların (FDM ilaveli ısı alıcı) kullanıldığı pasif termal yönetim yöntemi, elektronik 
ekipmanın güvenilir daha uzun süreli kullanımına imkan sağlayabilecek önemli bir role sahiptir. 
Kullanımda organik FDM’lerin tercih edildiği dikkate alınacak olursa; yüksek ısıl enerji depolama, faz 
dönüşümlerinde küçük hacimsel genleşme, toksit ve korozif olmama gibi avantajları bu maddelerin 
soğutma teknolojilerindeki tercih nedenleri olarak sıralanabilir. Bu termal yönetim sistemlerinde 
elektronik ekipman tarafında üretilen ısı, FDM-ilaveli bir ısı alıcı tarafından soğurulmaktadır. FDM’nin 
kullanıldığı pasif termal yönetim yöntemi, kesikli olarak (süreklilik oluşturmayan) çalışan bileşenlerin 
soğutulmasında, sıvı ve hava ile soğutma metotlarına göre daha fazla ısıyı uzaklaştırma kapasitesine 
sahip olduğu yapılan çalışmalar ile ortaya konmuştur [2]. Bu pasif soğutma yönteminin en büyük 
dezavantajı ise FDM içerisinde termal direncin yüksek olmasıdır (düşük ısı iletim katsayısı). Yapılan 
çalışmalar bu problemin kısmen de olsa giderilmesine yönelik olup farklı ısı alıcı tasarımlarının 
geliştirilmesine (geometrik düzenleme, kanatçık ilavesi, nano partikül ilavesi, metal matris vb. 
kullanımı) imkan sağlamaktadır.  
 
FDM-ilaveli ısı alıcıların kullanıldığı pasif yöntemler, son on yılda öncelikli araştırma konularının 
başında gelmektedir. Literatürde araştırma konusuyla doğrudan ilgili (konum etkisi) olan çalışmalar 
aşağıda özet olarak verilmiştir. 
 
Dikdörtgen bir prizma içerisindeki FDM’nin erime davranışını konu alan öncü deneysel çalışmalardan 
biri, Zhang ve Bejan [3] tarafından gerçekleştirilmiştir. Benzer bir deneysel çalışma, sabit ısı akısı ısıl 
sınır koşulu için Pal ve Joshi [4] tarafından yapılmış ve sayısal olarak da desteklenmiştir. Çalışmanın 
en önemli çıktısı; erime sürecinin başlangıcında etkin olan iletim mekanizmasının ilerleyen süreçte 
yerini doğal taşınıma terk etmesi olarak tanımlanmıştır. Wang vd. [5], FDM-esaslı levha tip kanatçık 
geometrisine sahip bir ısı alıcının farklı konum açılarındaki (Ө= 0, 45, 90, 135 ve 180o) ısıl davranışını 
sayısal olarak incelemiştir. Araştırmacılar, konum açısındaki değişiminin FDM’nin erime sürecinin 
tamamlanmasında önemli bir etkisinin olmadığını ortaya koymuşlardır. Bir diğer çalışmalarında ise, 
Wang vd. [6], aynı problemin kapsamını farklı FDM hacimsel oranı, sıcaklık farkı, en/boy oranı ve FDM 
için genişletmiştir. FDM miktarındaki artışın sıvı FDM içerisindeki doğal taşınım mekanizmasını 
iyileştirdiğini, sıcaklık farkındaki artış ile daha kısa erime sürelerine ulaşıldığını ve en/boy oranındaki 
artışın FDM miktarına bağlı olarak erime süresinin arttığını belirlemişlerdir. Kandamasy vd. [7, 8], farklı 
FDM-esaslı ısı alıcı geometrileri (levha kanatçık ve kanatçıksız) için konum açısı ve ısıl yükleme 
etkilerini sayısal ve deneysel olarak araştırmıştır. Benzer etkilerin incelendiği çalışmalar, Shen ve Tan 
[9] ve Fok vd. [10] tarafından yapılmış olup ısı alıcının konum (yatay, dikey, eğimli) etkisi şarj ve deşarj 
durumu için test edilmiştir. Konum etkisinin soğuma performansı üzerindeki etkisinin düşük düzeyde 
olduğunu belirtmişlerdir. Wang ve Yang [11] tarafından yapılan çalışmada, farklı kanatçık sayılarına (0, 
3, 6) sahip ısı alıcıların soğutma performansı sayısal olarak incelenmiştir. Kanatçık sayısı, yükleme 
durumu ve ısı alıcı konumu araştırma parametreleri olarak dikkate alınmıştır. Artan kanatçık sayısı ile 
ısıtıcı yüzey sıcaklıklarının azaldığı, ısı alıcı konumunun ise erime sürecinde sınırlı etkiye sahip olduğu 
ortaya konmuştur. Baby ve Balaji [12-16], ısıl yükleme, kanatçık geometrisi (levha ve iğne kanatçık), 
metal gözenekli yapı kullanımı, FDM miktarı ve ısı alıcı konumunun, ısı alıcı performansına etkisini 
deneysel olarak araştırmışlardır. Babak vd. [17], kapalı ortam içerisindeki faz değiştiren maddenin 
erime sürecindeki dinamik termal davranışını sabit yüzey sıcaklığı sınır koşulu altında farklı konum 
açıları için deneysel olarak incelemiştir. Konuma bağlı olarak erime sürelerinin ve erime yüzey 
görüntülerinin değiştiğini belirtmişlerdir. Yatay konum için erime sürelerinin iyileştiğini açıklamışlardır. 
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Bu çalışmada, sabit ısı akısı uygulanan kanatçıksız yapıya sahip FDM ilavesiz ve FDM ilaveli ısı 
alıcıların termal performansı deneysel olarak incelenmiştir. Isı alıcının açısal konumu (θ) araştırma 
parametresi olarak seçilmiş ve iki farklı açısal konum (θ=0o (dikey konum) ve θ=90o (yatay konum)) 
için deneysel çalışmalar yapılmıştır. FDM-ilavesiz ve FDM-ilaveli ısı alıcı durumlarına ait yerel sıcaklık 
dağılımları ve FDM ilaveli düzenleme için erime yüzey görüntüleri sunulmuştur. 
 
 
 
 
2. DENEYSEL ÇALIŞMA 

 
2.1. DENEY DÜZENEĞİ VE ÇALIŞMA PRENSİBİ 

 
Deney düzeneğine ait şematik resim, Şekil 2’de verilmiştir. Deney düzeneği; test bölgesi, açısal 
konum ayar platformu, veri toplama sistemi ve görüntü işleme sistemi (kamera) olmak üzere dört ana 
bölümden oluşmaktadır. 

 
Şekil 2. Deney düzeneği: şematik gösterimi (a), test bölgesi bileşenleri(b) 

Test bölgesi; ısı alıcı ve sınırlayıcı yüzeylerden (kapak) oluşan, 48 x 100 x 34 mm iç boyutlara sahip 
kapalı bir dikdörtgen prizma formuna sahiptir. Isı alıcı ve sınırlayıcı diğer yüzeylerin demontaj resimleri 
Şekil 2b'de verilmektedir. 1,5 mm kalınlığındaki Al6082-T6 alaşımından yapılmış geniş yanal yüzey ısı 
alıcı görevini üstlenmektedir. Sınırlayıcı diğer yüzeylerde ise, çevreye olan ısı kabının minimize 
edilmesi ve görüntülemeye imkan sunması amacıyla düşük ısı iletim katsayısı (k=0.21 W/mK)  ve 
yüksek ışık geçirgenliğine sahip polikarbonat malzeme tercih edilmiştir. Isı alıcı ve sınırlayıcı 
yüzeylerin montajı birleşme yüzeylerinde sıvı conta kullanımı ve vidalı bağlantılar ile 
gerçekleştirilmiştir. Isı alıcıya uygulanacak ısıl güç, ısı alıcı arka yüzeyine yapıştırılan 48 mm x 80 mm 
boyutlarındaki esnek bir ısıtıcı ile sağlamıştır. Isıtıcıların beslenmesinde yüksek hassasiyete sahip 
(±0.25%) 4 kanallı GW Instek DC güç kaynağı kullanılmıştır. Isı alıcıya uygulanacak güç değeri, 
taşınabilir elektronik cihazların çalışma koşullarına aralığına uygun olarak 12 W seçilmiştir.  
 
Isıl performansın değerlendirilmesine yönelik olarak, ısı alıcı arka yüzeyinde (ısıtıcı yüzeyinde) ve 
kapalı hacim içerisinde toplam 24 istasyonda yerel sıcaklık ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Sıcaklık 
ölçümlerinde 0.01 inç çaplı, elektriksel izolasyonu sağlanmış ve %0.4’lük limit hata oranına sahip T-tipi 
teflon izoleli termoeleman çiftleri kullanılmıştır.  
 
Isı alıcı arka yüzeyinde yer alan termoeleman çiftleri, ilgili yüzey üzerine açılan 1x1 mm'lik 9 adet kanal 
içerisine yüksek ısıl iletkenliğe sahip termal macun (Omega Therm) kullanımıyla sabitlenmiştir. Örnek 
yerleşim planı, Şekil 3'te şematik olarak verilmektedir. Kapalı hacim içerisindeki sıcaklık ölçümleri ise 
simetri düzlemine yerleştirilen termoelemanlar vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Tüm sıcaklık ölçümleri 
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Keithly 2700 integra serisi veri derleme cihazı kullanılarak 10 saniye zaman adım aralıklarında 
gerçekleştirilmiştir.  
 
Isı alıcının farklı iki açısal konumdaki (θ=0 o ve 90o) termal davranışı, kapalı hacmin FDM ilaveli ve 
FDM ilavesiz durumları için incelenmiştir. FDM olarak erime sıcaklık aralığı 34-37°C olan organik 
parafin (n-eicosane) kullanılmıştır. İlgili organik FDM'ye ait termofiziksel özelikler Tablo 1'de 
verilmektedir. FDM'nin katı-sıvı faz dönüşümü sırasında meydana gelecek maksimum hacimsel 
genleşme miktarı dikkate alınarak; deneylerde kullanılacak FDM miktarı, 107 gr olarak belirlenmiştir. 
Olası taşma problemlerine karşın, toplam kapalı hacimde % 15'luk bir hava boşluğu bırakılmıştır.  

 
Şekil 3. Termoeleman yerleşimi: ısı alıcı arka yüzey (a); Test bölgesi (b) 

 
Tablo 1. N-eicosane'ye ait termofiziksel özelikler 
 
 
 
 
 
 
 
Isı alıcının açısal konumu, konum ayar platformuyla sağlanmaktadır. Erime yüzey görüntüleri, bu 
platforma entegre edilmiş yüksek çözünürlüklü 3 adet CCD dijital kameralar ile üçer dakikalık zaman 
adımlarında kayıt altına alınmıştır. 
 
Deneyler ortam sıcaklığının 25oC olduğu şartlandırılmış bir laboratuvar ortamında gerçekleştirilmiştir. 
Her bir konum ve FDM durumu için deneyler, test bölgesi içerisindeki tüm termoeleman sıcaklıklarının 
ortam sıcaklığı ile dengeye geldiği anda başlatılmış ve maksimum ısıtıcı yüzeyi sıcaklığı 70oC'a 
ulaştığı anda deneyler sonlandırılmıştır.  
 
 
 
 

3. DENEYSEL BULGULAR VE İRDELEME 
 
Bu çalışmada, kanatçıksız yapıya sahip bir ısı alıcının farklı açısal konumlardaki  (θ=0o ve 90o) termal 
davranışı deneysel olarak incelenmiştir. Isı aktarılan ortamın FDM ilaveli ve ilavesiz olmak üzere iki 
farklı durumu karşılaştırmalı olarak tek bir ısıl güç yükleme durumu için test edilmiştir. Termal 
performansın değerlendirilmesinde kritik ısıtıcı yüzey sıcaklığı 70oC olarak seçilmiştir. Isı geçişinde 
etkin rol oynayan fiziksel mekanizmaların belirlenmesine yönelik olarak farklı yerel istasyonlardan 
sıcaklık ölçümleri ve katı-sıvı erime yüzey görüntüleri sunulmuştur.  

Kimyasal gösterimi C20H42 
Erime sıcaklık aralığı,oC 34-37 
Yoğunluk, kg/m3 840 (katı), 770(sıvı) 
Gizli ısısı, kJ/kg 241 
Isı iletim katsayısı (W/mK) 0.39 (katı), 0.157 (sıvı) 
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FDM ilavesiz ve ilaveli ısı alıcı durumlarına ait ısıtıcı yüzey sıcaklılarının zaman bağımlı değişimleri 
θ=0o ve 90o için, sırasıyla, Şekil 4 a-d'de verilmektedir. Genel karakter olarak, ısıtıcı yüzey 
sıcaklıklarının, konum açısından bağımsız olarak FDM ilavesiz durum için sürekli bir artış sergilediği; 
FDM ilaveli durum için ise, artış eğiliminin 8. dakikadan sonra azaldığı görülmektedir. FDM ilaveli 
durum için ortaya çıkan bu davranış, FDM'nin faz dönüşümü sırasındaki yüksek ısı depolama kabiliyeti 
ve erime süreci ile birlikte aktif hale geçen doğal taşınım mekanizmasının bir sonucudur. Şekil 4a ve 
4c incelendiğinde, ısıtıcı yerel yüzey sıcaklıklarının FDM ilavesiz durum için konum açısından 
bağımsız olarak, uygulanan ısıl yüklemeye karşı yaklaşık aynı cevabı verdiği görülmektedir. Bu durum, 
ısı alıcı (Al) içerisinde gerçekleşen iletimle ısı transferinin ısı alıcı yüzeyi ve hava arasında gerçekleşen 
doğal taşınıma kıyasla daha baskın olması ile ilişkilidir.  
 

 

(a)                                                                      (b) 

    
(c)                                                                   (d) 

Şekil 4. Isıtıcı yüzey üzerindeki farklı noktalara ait yerel sıcaklık değişimleri: θ=0o, FDM-ilavesiz ısı 
alıcı (a), FDM-ilaveli ısı alıcı (b); θ=90o, FDM-ilavesiz ısı alıcı (c), FDM-ilaveli ısı alıcı (d) 

 
FDM ilaveli ısı alıcı durumunda ise; ısıtıcı yerel yüzey sıcaklıklarının, FDM ilavesiz ısı alıcı durumuna 
kıyasla önemli farklar göstermektedir. Dikey konumlandırma (θ= 0o) için, ısı alıcının en alt ve en üst 
bölgesinde sıcaklık farkı yaklaşık 10oC düzeyine ulaşmaktadır. Bu davranış, aynı ısı akısı için, ısı 
transfer edilen ortamın yerel olarak ısı geçişine verdiği cevapla ilişkilidir. Isı geçiş sürecinin ilk 
periyodunda (< 8 d), ısı transfer edilen ortam (FDM) katı fazda olup; ısı geçişine karşı yerel olarak aynı 
cevabı vermekte ve bunun sonucu olarak yerel sıcaklıklar yaklaşık olarak aynı değeri almaktadır. 
İlerleyen süreçte ise, katı-sıvı faz dönüşümü gerçekleşmekte ve bünyesinde yüksek oranda ısıl enerji 
barından sıvı faz kapalı ortam içerisinde yerel olarak yukarı yönlü yer değiştirmektedir. Daha yalın bir 
ifadeyle, ısı alıcı ortam içerisinde doğal taşınım mekanizması aktif hale gelmektedir. Bunun sonucu 
olarak ısı alıcı yüzeyi yukarı yönlü olarak daha sıcak bir ortamla etkileşime maruz kalmaktadır. Isı 
transferindeki sürücü potansiyelin yüzey ve ortam arasındaki sıcaklık farkı olduğu hatırlanacak olursa, 
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sabit ısı geçişi için ısı alıcının yerel olarak daha yüksek yüzey sıcaklıklarına ulaşacağı açıktır. Yatay 
konum için ise (θ= 90o), ısı alıcı yüzey sıcaklıklarının yerel olarak küçük farklar içerdiği görülmektedir 
(Şekil 4b). Yüzey sıcaklıklarındaki bu eş dağılım, ısı alıcı komşuluğundaki FDM'nin üniform erime 
davranışı ile ilişkilidir.  
 
Sınırlandırılmış bölge içerisinde, birinci yerel hat üzerindeki (Ta1) sıcaklık değişimleri, Şekil 5'te 
verilmektedir. Dikey konumlandırmaya ait (θ=0o) ait grafikler incelendiğinde (Şekil 5a ve 5b), her iki 
durum için de sınırlandırılmış bölgenin üst yarısında yerel sıcaklıkların alt bölgeye kıyasla daha yüksek 
değerler aldığı görülmektedir.  
 

 
(a)                                                                       (b) 

 
(c)                                                                   (d) 

Şekil 5. 1.yerel bir noktaya ait (Ta1) sıcaklık değişimleri: θ=0o, FDM-ilavesiz ısı alıcı (a), FDM-ilaveli ısı 
alıcı (b); ,θ=90o,  FDM-ilavesiz ısı alıcı (c), FDM-ilaveli ısı alıcı (d) 

 
Bu durum, akışkan yoğunluğun sıcaklığın artışına bağlı olarak azalması sonucu ortaya çıkan yukarı 
yönlü kaldırma kuvvetlerinin sıcak akışkanı üst kısımlara taşımasının, daha yalın bir ifadeyle doğal 
taşınım mekanizmasının bir sonucudur. Yatay konumlandırma (θ=0o) için ise (Şekil 5c ve 5d), yerel 
sıcaklık değişimlerinin birbirine yakın değerler aldığı, bir başka ifadeyle doğal taşınım hücrelerinin 
mevcut durum için ısı alıcı boyunca üniform bir gelişim gösterdiğini ortaya koymaktadır. 
 
Problemde etkili olan ısı transfer mekanizmasının daha net bir şekilde anlaşılması için, kritik sıcaklığa 
ulaşma süresine daha başarılı cevap veren FDM ilaveli ısı alıcının yatay ve dikey konumlandırmasına 
ait erime yüzey görüntüleri Şekil 6'da verilmektedir. Dikey konumlandırma için (θ=0o), ısı geçiş 
sürecinin ilk periyodunda katı-sıvı faz ara yüzünün üniform bir ilerleme gösterdiği (<12d), ilerleyen 
süreçte ise ilerlemenin yukarı yönlü genişleyen bir karaktere büründüğü görülmektedir. Bu davranış 
yukarıdaki bölümlerde kapsamlı bir şekilde irdelenen doğal taşınım mekanizmasının bir sonucudur. 
İlgili konumlandırmaya ait kritik sıcaklık değeri dikkate alındığında, sınırlandırılmış bölge içerisinde 
katı-sıvı faz dönüşümünü tamamlamayan FDM'nin varlığı göze çarpmaktadır. Bu durum, ısı alma 
sürecinde FDM'den tam olarak yararlanılamadığını göstermektedir. Yatay konumlandırma (θ=90o) için 
ise, ısı geçiş süreci boyunca katı-sıvı ara yüzünün üniform bir ilerleme davranışı sergilediği ve tüm 
FDM'nin ısı alma sürecine katıldığı açıkça görülmektedir.  
 
FDM ilaveli ve ilavesiz ısı alıcılara ait limit sıcaklığa ulaşma süreleri, farkı konum açıları için 
karşılaştırmalı olarak Şekil 7'de verilmektedir. Grafik dikkatle incelendiğinde, FDM ilavesiz durum için 
ilgili sürelerin konumdan bağımsız ve 2,7 dk düzeyinde olduğu görülmektedir. FDM ilaveli durum için 
ise limit sıcaklığa ulaşma sürelerinin FDM ilavesiz duruma kıyasla yüksek değerler aldığı ve açısal 

 Termodinamik Sempozyumu 

 

http://www.mmo.org.tr/etkinlikler/tesisat/etkinlik_metin.php?etkinlikkod=288&metin_kod=1329%237


  ____________________ 1477 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

konumuna bağlı olarak θ= 0o ve 90o için ilgili sürelerin sırasıyla 49,5 d ve 70,7d değerlerine ulaştığı 
görülmektedir. Sürelerde meydana gelen bu önemli artış, FDM'nin sahip olduğu yüksek gizili ısı 
depolama kapasitesiyle ilişkilidir. FDM ilaveli ısı alıcı, açısal konuma bağlı olarak kendi içinde 
değerlendirildiğinde ise, yatay konumlandırmanın dikey konumlandırmaya kıyasla % 42,8 daha uzun 
çalışma sürelerine izin verdiği görülmektedir. Bu davranış, Şekil 6'da görüldüğü üzere, yatay 
konumlandırma için FDM'nin tamamıyla ısı alma sürecinde rol almasıyla ilişkilidir. 
 

Şekil 6. Erime yüzey görüntüleri 
 

θ = 0o θ = 90o θ = 0o θ = 90o 
       

  
0.dk 

 
0.dk 

  
36.dk 

 
36.dk 

 
6.dk 

 
6.dk 

  
 48.dk 

 
48.dk 

 
12.dk 

 
12.dk 

 
49,5.dk 

 
60.dk 

   
24.dk 

 
24.dk 

 

 
70,7.dk 
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Şekil 7. konum etkisi 

 
 
 
 
4. SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada, kanatçıksız yapıya sahip bir ısı alıcının farklı açısal konumlardaki  (θ=0o ve 90o) termal 
performansı, FDM ilaveli ve ilavesiz durumlar için deneysel olarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular 
özet halinde aşağıda verilmiştir.  
 

• Isı aktarılan ortamın termofiziksel özelikleri, ısı alıcı performansı üzerinde etkin rol 
oynamaktadır. FDM ilavesi, ısı alıcı performansını önemli düzeyde iyileştirmektedir. 

• FDM ilavesiz ısı alıcı durumuna ait çalışma süreleri, açısal konumdan bağımsızdır. 
• FDM ilaveli ısı alıcıların termal performansı, açısal konumuna bağlı olarak önemli düzeyde 

değişmektedir. Önerilen çalışma koşulları için dikey konumlandırma (θ= 90o), daha uzun 
çalışma sürelerine imkan sağlamaktadır. 

• Doğal taşınım mekanizması, FDM ilaveli ısı alıcıların ısıl performansı üzerinde belirleyici role 
sahiptir. 
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ÖZET 
 
Bu deneysel çalışmada, 1.2 mm hidrolik çapa sahip (kanal genişliği: 1.8 mm, kanal yüksekliği: 0.9 
mm) tek dikdörtgensel kesitli bir minikanalda doymuş kaynamalı akış karakteristikleri incelenmiştir. İş 
akışkanı olarak deiyonize su kullanılmıştır.  Akışkan giriş sıcaklığı 86 ± 2 ºC’ de sabit tutularak farklı 
kütle akısı (100, 200 ve 300 kg/m2s) ve ısıl güç (89.8, 119.8, 149.9, 179.9 ve 210.1 W) değerlerinde 
çalışılmıştır. Kütle akısı, ısı akısı ve kuruluk derecesinin yerel iki faz ısı transfer katsayısı ve toplam 
basınç düşümü üzerindeki etkileri incelenmiştir. Yüksek hızlı kamera aracılığıyla akış görüntüleri elde 
edilmiş ve fiziksel mekanizma analiz edilmiştir. Genel karakter olarak, iki faz ısı transfer katsayısının 
artan ısı akısı, kuruluk derecesi ve kütle akısı ile arttığı; benzer şekilde, toplam basınç düşümünün de 
artan ısı akısı, çıkış kuruluk derecesi ve kütle akısı ile arttığı belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Minikanal, Kaynamalı akış, İki faz ısı transfer katsayısı, Akış görüntüleme.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this experimental study, saturated flow boiling characteristics are investigated in a single 
rectangular minichannel with hydraulic diameter of 1.2 mm (channel width: 1.8 mm, channel height: 
0.9 mm). Deionized water is used as the working fluid. Inlet temperature of the fluid is kept constant at 
86 ± 2 ºC, while experiments are conducted under different mass fluxes (100, 200 ve 300 kg/m2s) and 
heating powers (89.8, 119.8, 149.9, 179.9 ve 210.1 W). The effects of the mass flux, heat flux and 
vapor quality on the local two phase heat transfer coefficient and total pressure drop are investigated. 
Flow images are obtained via high speed camera, and the physical mechanism is analyzed. It is 
concluded that, in general manner, two phase heat transfer coefficient increases with increasing heat 
flux, vapor quality and mass flux, and similarly, total pressure drop increases with increasing heat flux, 
exit vapor quality and mass flux. 
 
Key Words: Minichannel, Flow boiling, Two phase heat transfer coefficient, Flow visualization. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Savunma, tıp, haberleşme, otomotiv ve benzeri birçok sektörde elektro-mekanik 
sistemlerden/cihazlardan faydalanılmaktadır. Teknolojik ilerleme, aynı zamanda, bu gibi alanlardaki 
pratik uygulamaların gelişimi anlamına gelmektedir. Ancak, artan fonksiyonelliğe karşı küçülen 
boyutlar neticesinde, yüksek ısıl yoğunluk problemi ortaya çıkmaktadır. Bu durum da, güvenli çalışma 
koşulları ve sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi açısından etkili soğutma tekniklerinin uygulanmasını 
gerektirmektedir. Bu bağlamda, mini kanallarda kaynamalı akış, en ideal ısıl kontrol yöntemlerinden 
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biri olmasının yanı sıra fiziksel boyutların küçük olması ve faz değişimli taşınımın karmaşık yapısı 
nedeniyle ilgi çekici araştırma alanları arasındadır. Optimum tasarım ve etkin uygulamalar için mini 
kanallarda kaynamalı akış karakteristiklerinin incelenmesi ve fiziksel mekanizmanın ayrıntılı bir şekilde 
irdelenmesi gerekmektedir. 
 
Tran vd. [1], 2.46 mm çapındaki mini dairesel bir kanalda ve 2.40 mm hidrolik çapındaki dikdörtgen 
kesitli tek bir kanalda, R-12 akışkanının kaynamalı akışını incelemiştir. Isı akısının geniş bir aralığı için 
(kızma farkının 2.75 oC’den düşük değerlerine karşılık gelen) ısı transfer katsayısının, kütle akısı ve 
kuruluk derecesinden bağımsız olup; ısı akısına bağlı olduğunu belirtmiş ve bu nedenle kabarcıklı 
kaynamanın baskın ısı transfer mekanizması olduğunu ifade etmişlerdir. Lee ve Lee [2], ısı transfer 
katsayısının kuruluk derecesi ve kütle akısındaki artış ile arttığını; ısı akısının ise ısı transfer katsayısı 
üzerinde daha az etkili olduğunu belirtmiştir. Zorlanmış taşınımlı kaynamanın baskın ısı transfer 
mekanizması olduğunu ifade etmişlerdir. Kullandıkları iş akışkanı R-113 olup, hidrolik çapları 0.784 
mm, 1.9 mm ve 3.63 mm olan üç farklı dikdörtgen kesitli tek kanalda çalışmışlardır. Yu vd. [3], mini 
kanallarda kaynamalı akışta (su için) ısı transferinin ısı akısına bağlı olup, kütle akısından bağımsız 
olduğunu belirtmiş ve kabarcıklı kaynamanın baskın ısı transfer mekanizması olduğunu ifade etmiştir. 
2.98 mm iç çapa sahip dairesel bir kanalda çalışmışlardır. Huai vd. [4], mini kanallarda (1.31 mm 
çapındaki on dairesel kanaldan oluşan test bölgesi) CO2’nin kaynamalı akışında ısı akısı ve kütle 
akısının ısı transfer karakteristikleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu belirlemiştir. Huo vd. [5], 
4.26 ve 2.01 mm çaplarında iki dairesel kanalda çalışmış ve etkin ısı transfer mekanizmasının 
(kabarcıklı kaynama veya taşınımlı kaynama olarak) çalışma koşullarına göre değiştiğini 
belirtmişlerdir. Akışkan olarak, R134a kullanmışlardır. Saitoh vd. [6], 0.51, 1.12 ve 3.1 mm çaplarında 
üç farklı dairesel kanalda R-134a akışkanı ile çalışmıştır. 3.1 mm çapa sahip kanalda ısı transfer 
katsayısının artan kütle akısı ve ısı akısı ile arttığını; 0.51 mm çaplı kanalda ise kütle akısından 
belirgin bir şekilde etkilenmediğini belirtmişlerdir. Taşınımlı kaynamanın etkisinin azalan çap ile 
azaldığını ifade etmişlerdir. Balasubramanian ve Kandlikar [7], her biri 333 µm hidrolik çapa sahip 
dikdörtgen kesitli altı mini kanaldan oluşan ısı alıcıda de-iyonize suyun kaynamalı akışını incelemiş ve 
etkin ısı transfer mekanizmasının kabarcıklı kaynama olduğunu belirtmişlerdir. Bang vd. [8], 1.73 mm 
çapında, tek dairesel bir mini kanalda suyun kaynamalı akışında basıncın (2 – 16 bar) ısı transfer 
katsayısı üzerindeki etkisini incelemiş ve bu etkinin ihmal edilebilecek düzeyde olduğunu belirtmiştir. 
Taşınımlı kaynamanın baskın ısı transfer mekanizması olduğunu ifade etmişlerdir. Kaew-On vd. [9], 
1.1 mm çapında on dört ve 1.2 mm çapında sekiz paralel mini kanaldan oluşan test bölgelerinde, 
R134a’nın kaynamalı akışta ısı transfer karakteristiklerini incelemiştir. Isı transfer katsayısının artan ısı 
akısı ile arttığını, kütle akısından bağımsız olduğunu ve kabarcıklı kaynamanın baskın ısı transfer 
mekanizması olduğunu belirtmişlerdir. Copetti vd. [10], 2.6 mm çapında dairesel bir mini kanalda R-
134a akışkanıyla deneyler yapmış ve kuruluk derecesi, ısı akısı ve kütle akısının ısı transfer katsayısı 
ve basınç düşümü üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Yüksek ısı akısı değerlerinde ısı transfer 
katsayısının kütle akısından neredeyse bağımsız olduğunu; sürtünme basınç düşümünün ise, artan 
kuruluk derecesi ve kütle akısı ile arttığını belirlemişlerdir. Isı transferi üzerinde ısı akısının; basınç 
düşümü üzerinde ise kütle akısının belirgin etkiye sahip olduğunu ifade etmişlerdir. Lim vd. [11], 0.5 
mm hidrolik çaplı dikdörtgen kesitli tek bir mini kanalda suyun kaynamalı akışında ısı transfer 
katsayısının ısı akısına bağlı olup, kütle akısı ve kuruluk derecesinden bağımsız olduğunu ve 
kabarcıklı kaynamanın baskın ısı transfer mekanizması olduğunu belirlemiştir. Keepaiboon ve 
Wongwises [12], dikdörtgen kesitli tek bir mikro kanalda (0.68 mm hidrolik çaplı) R-134a’nın kaynamalı 
akışta ısı transfer karakteristiklerini ve akış desenlerini incelemiştir. Düşük ısı akısı değerlerinde ısı 
transfer katsayısının kütle akısından bağımsız olduğunu ve kabarcıklı kaynamanın baskın ısı transfer 
mekanizması olduğunu; yüksek ısı akısı değerlerinde ise, ısı transfer katsayısının artan ısı akısı ile 
arttığını ve taşınımlı kaynamanın baskın ısı transfer mekanizması olduğunu elde etmişlerdir. 
 
Yukarıda da belirtildiği üzere, mini kanallarda kaynamalı akışta ısı transferini etkileyen parametreler 
ve/veya bu parametrelerin etki düzeyleri ve etkin ısı transfer mekanizmasıyla ilgili literatürde çelişkiler 
bulunmaktadır. Bu nedenle, farklı geometrik konfigürasyonlarda ve çalışma koşulları altında yeni 
deneysel çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda, bu çalışmanın amacı, 1.2 mm hidrolik çapa 
sahip tek dikdörtgensel kesitli bir minikanalda doymuş kaynamalı akış karakteristiklerini (yüksek hızlı 
akış görüntülerinden de yararlanarak) incelemektir. 
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2. DENEYSEL YÖNTEM 
 
2.1. Deney Düzeneği  
 
Deney düzeneğinin şematik resmi, Şekil 1’de verilmiştir. İş akışkanın hareketi, mikro dişli pompa ile 
sağlanmaktadır. Pompa, dijital bir sürücü ile bütünleşiktir ve bu sürücü kullanılarak ayarlanan debi 
değeri eş zamanlı olarak dijital bir akış ölçer (Cole Parmer TW-32709-52) ile görüntülenmektedir. 
Sistemdeki ekipmanları korumak ve daha güvenilir deneysel sonuçlar elde etmek amacıyla sisteme 
mikro filtre yerleştirilmiştir. Akışkan giriş sıcaklığını istenilen değere getirebilmek için sistemde iki adet 
minyatür, sıvı – sıvı ısı değiştiricisi kullanılmıştır. Test bölgesinde, akışkan giriş ve çıkış sıcaklıkları 
küçük haznelere yerleştirilen K tipi termoelemanlarla; giriş basıncı ise, girişteki büyük hazneye 
yerleştirilen mutlak basınç sensörüyle ölçülmüştür. Toplam basınç düşümü ise, büyük hazneler arasını 
kapsayacak şekilde, diferansiyel basınçölçer (Valcom 27D) ile belirlenmiştir. Test bölgesi, AC güç 
kaynağı ile beslenen kartuş ısıtıcılar ile ısıtılmaktadır. Test bölgesindeki sıcaklık ve basınç değerleri bir 
veri toplama sistemi ile kaydedilmiştir. Ölçümlerle eş zamanlı alınan akış görüntüleri için mikroskop ve 
yüksek hızlı kameradan oluşan akış görüntüleme sistemi kullanılmıştır.  
 
Deney düzeneği, Markal vd. [13, 14] ve Markal [15] tarafından tasarlanıp kullanılan deney düzeneğinin 
kısmen modifiye edilmiş hali olup, cihaz ve sensörlerle ilgili detaylı bilgiler bu çalışmalarda yer 
almaktadır. 
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Şekil 1. Deney düzeneğinin şematik resmi 
 
2.2. Test Bölgesi 
 
Şekil 2a ve b’de test bölgesinin, sırasıyla, montajlı ve kesit görünüşleri verilmiştir. 1.8 mm genişliğinde, 
0.9 mm yüksekliğinde ve 48 mm uzunluğunda olan mini kanal, saf bakır plaka yüzeyine CNC freze 
tezgahında (17.500 devirde işlenerek) açılmıştır. Açılan kanalın üst kısmı, akış görüntüleme 
yapabilmek için şeffaf polikarbonat plaka ile kapatılmıştır. Test bölgesinden çevreye olan ısı kaybının 
azaltılması için dış gövde teflon malzemeden yapılmış ve bakır blok seramik bez ile sarılmıştır. Bakır 
blok, kartuş ısıtıcıları ve kanal boyunca sıcaklık ölçümü alınması için yerleştirilen termoelemanları 
barındırmaktadır. Ayrıca, minikanal test parçası da bu blok üzerine yerleştirilmiştir. Termoelemanlar 
girişten 1.5 mm, 16.5 mm, 26.5 mm, 36.5 mm ve 46.5 mm uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilmiştir. 
Test bölgesi sızdırmazlığı sağlamak amacıyla metal levhalar arasında sıkıştırılmıştır. 
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(a)                                                                                                (b) 
 

Şekil 2. Test bölgesinin montaj (a) ve kesit görünüşü (b) 
 
2.3. Isı Kaybı Kalibrasyonu ve Belirsizlik Analizi 
 
Deneyler esnasında, test bölgesinden olan ısı kaybını belirlemek için uygulanan yöntem kısaca şu 
şekilde ifade edilebilir: Test bölgesine akışkan gönderilmeden sabit bir ısıl güç uygulanır. 
Termoelemanlardan okunan sıcaklık değerleri kararlı hale geldiğinde, bu sıcaklıkların aritmetik 
ortalaması ile ortam sıcaklığı arasındaki fark ilgili güç değeri ile birlikte kayıt edilir. Bu işlem, uygulanan 
ısı güç artırılarak tekrarlanır ve ısı kaybı kalibrasyon eğrisi elde edilir. Isı kaybı kalibrasyon eğrisi, Şekil 
3’te verilmiştir. Deneyler boyunca ortam sıcaklığı yaklaşık olarak 23.5 ºC’ de sabit tutulmuştur.  
 

 
Şekil 3. Isı kaybı kalibrasyon eğrisi 

 
Burada; ΔThl, bakır bloktaki termoelemanlardan okunan sıcaklıkların aritmetik ortalaması ile ortam 
sıcaklığı arasındaki farkı ifade etmektedir. 
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Çalışma kapsamında belirsizlik analizi de yapılmış olup, belirsizlik değerleri için üretici firma 
kataloglarından ve Kline ve McClintock [16] tarafından önerilen yöntemden yararlanılmıştır. Ölçülen ve 
türetilen parametrelere ait ilgili değerler Tablo 1’de verilmiştir. 
 
Tablo 1. Belirsizlik analizi 
 

                Belirsizlik 

Ölçülen değerler 

Toplam basınç düşümü, ΔP tot 
Giriş basıncı, P i 
Debi, V  
Uygulanan güç, q  
Sıcaklık, T 

±0.25 % 
±0.25 % 

              ±2 % 
              ±1 % 
              ±0.1 (ºC) 

Türetilen parametreler 

Küte akısı, G 
Duvar ısı akısı, wq ′′  
Çıkış kuruluk derecesi, eox  
Isı transfer katsayısı, tph  

                ±2.08 % 
          ±0.32 - 0.32 % 
          ±2.05 - 3.43 % 
          ±1.19 - 3.52 % 

 
2.4. Deneysel Hesaplama Yöntemi 
 
Kütle akısı G ile gösterilmiş olup, aşağıdaki gibi ifade edilmiştir: 

ch

L

A
VG ρ

=                                                                                                                                          (1) 

Burada, V , akışkanın hacimsel debisi, ρL, sıvı yoğunluğu ve Ach, kanalın kesit alanıdır. Efektif ısı akısı 
( "

effq ) ise aşağıdaki gibi belirlenir.  

p

loss
eff A

qq
q

−
="                                                                                                                                  (2) 

Burada; q, ısıtıcılar tarafından uygulanan ısıl gücü, qloss, ısı kaybını, Ap ise ısı alıcının taban alanını 
ifade etmektedir. Minikanalın taban yüzey sıcaklığı doğrudan ölçülemediğinden, bir boyutlu ısı iletimi 
kabulü yapılarak yerel taban yüzeyi sıcaklığı şu şekilde hesaplanır: 









++′′−= "

,, ct
c

b

c

a
effnnw R

k
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k
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qTT                                                                                                  (3) 

Burada; kc, bakırın ısı iletim katsayısı, "
,ctR , bakır − bakır ara yüzeyindeki ısıl temas direnci, la, 

termoeleman ile bakır bloğun üst yüzeyi arasındaki uzaklık, lb, ısı alıcı tabanı ile kanal taban yüzeyi 
arasındaki uzaklık, Tn ise ilgili termoelemandan okunan sıcaklık değeridir. Isıl temas direncinin 
belirlenmesinde [17] numaralı referanstan yararlanılmıştır.   
 
Duvar ısı akısı ( wq ′′ ) 

t

loss
w A

qq
q

−
=′′                                                                                                                                 (4) 

eşitliği ile belirlenir. Burada; At, kanalın toplam ısıtma alanıdır. 
 

( )chcht WHLA += 2                                                                                                                            (5) 
 
L, Hch ve Wch sırasıyla kanalın uzunluğu, yüksekliği ve genişliğidir. Kaynamalı akışta yerel iki faz ısı 
transfer katsayısı ise aşağıdaki şekilde belirlenir:  

( )nsatnw

w
tp TT

qh
,, −

′′
=                                                                                                                      (6) 

Burada; Tsat,n,  yerel doyma sıcaklığıdır. Yerel doyma sıcaklığının belirlenebilmesi için yerel doyma 
basıncı değerinin hesaplanması gerekmektedir. İlgili işlem adımları şu şekildedir: 
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Deiyonize su minikanal içerisine aşırı soğutulmuş halde girmektedir. Bu nedenle kanal tek ve iki fazlı 
olmak üzere iki alt bölgeye ayrılabilir. Bu bölgeler arasındaki ayrım noktası kuruluk derecesinin sıfır 
olduğu konumdur. Bu değere kadar su, tek fazlı sıvı halinde; bu noktadan itibaren ise iki fazlı doymuş 
karışım halindedir.  
 
Tek fazlı akış bölge uzunluğu,  

( )
Teff

isatLp
sp Wq
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şeklinde belirlenir. Burada; Tsat,0, kuruluk derecesinin sıfır olduğu noktadaki doyma sıcaklığını, T i 
akışkanın kanala giriş sıcaklığını, m , kütlesel debiyi, Cp,L , sıvının özgül ısısını, WT, ısı alıcının 
genişliğini ifade etmektedir. Tek fazlı akış bölgesindeki basınç düşümü Eşitlik (8) ile belirlenir. 
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Burada; spPD , tek fazlı bölgedeki basınç düşümünü, vL, özgül hacmi, α kanal genişlik/derinlik veya 
derinlik/genişlik oranını (0 < α < 1) ve fsp, tek fazlı sıvı akışı için Fanning sürtünme faktörünü ifade 
etmektedir. Burada, deneyler süresince tez fazlı akış bölgesinde gelişmekte olan akış söz konusudur. 
Bu nedenle fsp için Muzychka ve Yovanovich [18] tarafından önerilen bağıntı kullanılmıştır. 
 
Doymuş kaynama bölgesindeki yerel basınç ( nwP , ), Eşitlik (11) ile belirlenir. 
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spichxew PPP D−== ,0,                                                                                                                       (12) 
Pw,xe=0, kuruluk derecesinin sıfır olduğu noktadaki basıncı, Ln, yerel doyma basıncının hesaplanacağı 
konum ile kanal girişi arasındaki uzunluğu, Pch,i ve Pch,o sırasıyla kanal giriş ve çıkış basıncını ifade 
etmektedir. Yukarıda verilen hesaplama prosedürü, literatürdeki çalışmalardan (Mirmanto [19], 
Mahmoud vd. [20], Qu ve Siu-Ho [21]) yararlanılarak oluşturulmuştur. 
 
Yerel kuruluk derecesi (xe,n) ve çıkış kuruluk derecesi (xe,o) sırasıyla, 

( )

Lv

insatLp
ntw

ne im

TTcm
L

LAq

x


 






 −−
′′

=
,,

,                                                                                                            (13) 

 
( )( )

Lv

iosatLptw
eo im

TTcmAq
x



 −−′′
= ,,                                                                                             (14) 

şeklinde verilmiştir. Burada; iLv, buharlaşma gizli ısısını ve Tsat,o çıkış basıncına göre belirlenen doyma 
sıcaklığını ifade etmektedir. 
 
Test bölgesindeki toplam basınç düşümü büyük hazneler arasını kapsamaktadır. Kanalın giriş ve çıkış 
basınç değerlerinin belirlenebilmesi için haznelerdeki kesit değişimi sebebiyle meydana gelen basınç 
kayıpları ve kazanımlarının belirlenmesi gerekmektedir. İlgili basınç değişimleri ve tanımları aşağıda 
verilmiştir. 
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)( 21, cciich PPPP D+D−=                                                                                                               (15) 
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Burada; Pchi, kanal girişindeki basıncı, P i, büyük hazneden ölçülen giriş basıncını, ΔPc1 ve ΔPc2 
sırasıyla büyük hazneden küçük hazneye ve küçük hazneden mini kanala girişte kesit daralması 
nedeniyle oluşan basınç kayıplarını, Kc1 ve Kc2, kesit daralması kayıp katsayılarını ifade etmektedir. 
Çıkış bölümüyle ilgili basınç düşümü ifadeleri ise aşağıda verilmiştir:   
 

totio PPP D−=                                                                                                                                               (22) 
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Burada; ΔP tot, diferansiyel basınç sensörüyle ölçülen toplam basınç düşümünü, Po, çıkıştaki büyük 
haznedeki basıncı, ΔPe2 ve ΔPe1, sırasıyla, mini kanaldan küçük hazneye ve küçük hazneden büyük 
hazneye kesit genişlemesinden dolayı oluşan basınç kazanımlarını, Ke2 ve Ke1 ise kesit genişlemesi 
kazanım katsayılarını ifade etmektedir. Kesit daralması basınç kayıpları ile kesit genişlemesi basınç 
kazanımlarının belirlenmesine yönelik bu tür yaklaşımlar literatürde yer almaktadır (Qu ve Siu-Ho [21], 
Qu ve Mudawar [22], Lee ve Garimella [23], Qu vd. [24], Collier ve Thome [25], Blevins [26]).  
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3. BULGULAR ve İRDELEME 
 
Bu çalışmada, farklı kütle akılarında (100, 200 ve 300 kg/m2s) ve ısıl yüklerde (89.8, 119.8, 149.9, 
179.9 ve 210.1 W) deneyler yapılmıştır. İş akışkanının test bölgesine giriş sıcaklığı 86 ± 2 ºC’de sabit 
tutulmuştur. İki faz ısı transfer katsayısı kanal girişinden 46.5 mm uzaklıkta bulunan beşinci 
termoeleman dikkate alınarak hesaplanmıştır.    
 
Şekil 4’te kaynama eğrileri verilmiştir. Kanalın taban yüzey sıcaklığı (Tw) ile doyma sıcaklığı (Tsat) 
arasındaki farkı ifade eden duvar kızma farkı (ΔTsat), bütün kütle akısı değerleri için, artan duvar ısı 
akısı ile lineer bir şekilde artmaktadır. Verilen bir ısı akısı değerinde ise kızma farkının artan kütle akısı 
ile azaldığı görülmektedir. İlgili eğilimlerin sebebi değişen çalışma koşullarına bağlı olarak yüzey 
sıcaklığında meydana gelen artış veya azalıştır. Sabit bir kütle akısı değerinde artan ısı akısı, yüzey 
sıcaklığını artırırken, verilen bir ısıl yük değeri altında kütle akısındaki artış yüzey sıcaklığında 
azalmaya yol açmaktadır. Burada, vurgulanması gereken önemli noktalardan bir diğeri de, en düşük 
debi ve en yüksek ısı akısına karşılık gelen verideki belirgin sapmadır. Başka bir ifade ile bu test 
koşuluna karşılık gelen kızma farkı değeri, diğer durumdakilere kıyasla belirgin bir sıçrama 
göstermiştir. Bunun nedeni ise kanalda meydana gelen kısmi kuruma ve/veya kuruma olayıdır.    
 

"

 
Şekil 4. Farklı kütle akıları için kaynama eğrileri. 

 
Şekil 5a ve b’de, iki faz ısı transfer katsayısının farklı kütle akıları için, sırasıyla, duvar ısı akısı ve yerel 
kuruluk derecesi ile değişimi verilmiştir. Isı transfer katsayısı genel karakter olarak artan ısı akısı ve 
kuruluk derecesi ile artmaktadır. Isı transfer katsayısının ısı akısına bu şekilde bağlı olması, kabarcıklı 
kaynamanın etkin ısı transfer mekanizması olduğunun bir göstergesidir. Ancak, bu sonuç, sadece 
Şekil 5’te sunulan deneysel verilerin eğilimine dayalı olarak ifade edilmemiştir. Ölçümlerle eş zamanlı 
olarak, yüksek hızlı kamera ile alınan akış görüntülerine bakıldığında da kanal içerisinde kabarcıklı 
kaynamanın etkin olduğu görülmektedir. Şekil 6’da kanal girişinden 1.5 mm uzaklıkta, G=300 kg m-2 s-1 
ve q = 89. 8 W çalışma koşulları altında alınan akış görüntüsünde, kanal içerisinde etkin bir 
kabarcıklaşmanın olduğu anlaşılmaktadır. Kanalın çıkışa yakın bölümlerinde ise oluşan kabarcıkların 
birleşerek daha büyük kabarcıkları oluşturduğu (daha büyük kabarcık geçişi) ve yine kabarcıklı 
kaynamayı temsil eden kabarcıklı / kabarcık − sıvı yığını dizili akış (slug flow) desenlerinin baskın 
olduğu görülmektedir. Ayrıca, kabarcıklaşma ve/veya kabarcıkların var olması yine bu bölümlerde de 
devam edebilmektedir. Şekil 7’de bir sıra halinde akış görüntüleri verilerek bu bulgular desteklenmiştir. 
Kabarcıklaşmanın devam etmesi, buhar kabarcığının geçişi ve arkasından sıvı yığınının gelmesi 
açıkça görülmektedir. Burada ilk görüntünün zamanı referans olarak seçilerek başlangıç zamanı (t = 
0.0 ms) olarak alınmıştır. En düşük debinin en yüksek ısıl güç değerinde, kısmi kuruma sebebiyle ısı 
transfer katsayısında azalma meydana gelmektedir. Şekil 4’te yapılan açıklamayı da destekleyecek 
şekilde bu durum, ilgili çalışma koşullarına karşılık gelen ve Şekil 8’de verilen görüntü ile görsel olarak 
da sunulmuştur. Isı transfer katsayısı, ayrıca, artan kütle akısı ile de artmaktadır. Kütle akısındaki artış 
yüzeylerin daha etkili bir şekilde ıslanmasına yol açmaktadır. En yüksek ısıl güce karşılık gelen ısı 
transfer katsayısı değerlerine bakıldığında, bu etki belirgin bir şekilde görülmektedir. 
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(a)                                                                            (b) 
Şekil 5. Farklı kütle akıları için ısı transfer katsayısının duvar ısı akısı (a) ve yerel kuruluk derecesi (b) 

ile değişimi. 

                                                
 Şekil 6. Kabarcıklı kaynama (kanal girişinden 1.5 mm uzaklıkta, G=300 kg m-2 s-1 ve q = 89. 8 W) 

 

 
  (a) (b) 

          
 
  (c) (d) 
Şekil 7. Akış deseni sırası ve kabarcıklı / kabarcık − sıvı yığını dizili akışın gösterimi (kanal girişinden 

46.5 mm uzaklıkta, G=300 kg m-2 s-1 ve q = 89. 8 W) 

Kabarcığın kuyruk bölümü 

t = 10.0 ms 

Kabarcığın içi 

t = 5.0 ms 

Kabarcıklar 

t = 0.0 ms 

Kabarcıklar 

t = 3.3 ms 

Gelen kabarcığın uç  
(burun)  kısmı 
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Şekil 8. Kısmi kuruma (kanal girişinden 46.5 mm uzaklıkta, G=100 kg m-2 s-1 ve q = 210.1 W) 
 
Şekil 9a ve b’de farklı kütle akısı değerleri için toplam basınç düşümünün, sırasıyla, duvar ısı akısı ve 
çıkış kuruluk derecesi ile değişimi verilmiştir. Toplam basınç düşümü artan ısı akısı ile belirgin bir 
şekilde artmaktadır. Bunun muhtemel nedenleri buharın ivmelenmesi ve sürtünme basınç düşümü 
bileşenidir. Benzer şekilde, basıncın genel karakter olarak artan kütle akısı ile artması da sürtünme 
basınç düşümü ile ilişkilendirilebilir. Basınç düşümü, ayrıca, artan çıkış kuruluk derecesi ile de 
artmaktadır. 

 
(a)                                                                             (b) 

Şekil 9. Farklı kütle akıları için toplam basınç düşümünün duvar ısı akısı (a) ve çıkış kuruluk derecesi 
(b) ile değişimi 

 
 
 
 
4. SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada, kanal genişliği, kanal yüksekliği ve hidrolik çapı, sırasıyla, 1.8 mm, 0.9 mm ve 1.2 mm 
olan tek dikdörtgensel kesitli bir minikanalda deiyonize suyun doymuş kaynamalı akış karakteristikleri 
deneysel olarak incelenmiştir. Sonuçlar aşağıda özet halinde verilmiştir: 
 

• Genel karakter olarak, iki faz ısı transfer katsayısı artan ısı akısı, kuruluk derecesi ve kütle 
akısı ile artmaktadır.  

• Genel karakter olarak, toplam basınç düşümü artan ısı akısı, çıkış kuruluk derecesi ve kütle 
akısı ile artmaktadır. 

• Kabarcıklı kaynama baskın ısı transfer mekanizmasıdır. 
• Baskın akış desenleri kabarcıklı / kabarcık − sıvı yığını dizili akıştır.      
• Duvar kızma farkı, bütün kütle akısı değerleri için, artan duvar ısı akısı ile artmaktadır.   

 
 
 

Kuruma bölgesi 

Sıvı filmi 
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ÖRNEK BİR MALZEMEDE LİNEER ISI İLETİMİNİN 
DENEYSEL VE SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ 

 
 

Güven ÖZÇELİK 
Deniz YILMAZ 
Timuçin İNCE 
Ahmet CAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Literatür çalışmaları incelendiğinde; metalik malzemelerin, yapı malzemelerinin ve karma 
malzemelerin ısı iletim katsayılarının belirlenmesini, birbirine göre üstünlüklerinin ve zafiyetlerinin 
tespitini sağlayan bir sisteme ihtiyaç olduğu gözlemlenmiştir.  
 
Yapılan bu gözlemler sonucunda, herhangi bir saf malzemenin ya da içeriğindeki malzeme özellikleri 
belli olan herhangi bir bileşim ya da alaşımın ısı iletim katsayılarının daha kolay bir yoldan belirlenerek 
akademik çalışmalara aktarılması ihtiyacı olduğu açıktır.  
 
Bu çalışmada, farklı tip malzemelerin deneysel ve sayısal çalışması yapılarak sayısal modelin gerçeğe 
uygunluğunun gösterilmesi ve diğer malzemeler için de kullanılmasının teşviki amaçlanmıştır. Bu 
maksatla metalik malzemelerin, yapı malzemelerinin ve karma malzemelerin ısı iletim katsayılarının 
belirlenmesi sonucu özellikle arkeolojik bulgulardan elde edilen veya tarihi yapılarda mevcut olan taş, 
ahşap ve benzeri malzemelerin ısı iletim katsayılarının belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu çalışmada 
seçilen temel malzemelerin deneysel ve sayısal ısı iletim katsayısı tespiti yapılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Isı İletimi (Kondüksiyon), Sayısal Analiz 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In literature survey has been observed that a system is needed to determine heat conduction 
coefficient of metalic, construction and composite materials and detect to classify these in strong and 
weak properties to one another.  
 
In these observations it is clear that heat conduction coefficient any properties of material, pure 
material or a compand or an alloy which contents known can be easily determine and transferred to 
academic studies.  
 
In this study, it’s aimed that experimental and computational test of different type materials had been 
done in order to demonstrate the convenience of the computational model to real model and intended 
to incentive use for the other material. For that purpose, it’s aimed to detect heat conduction 
coefficient of stone, wood and similar materials which are especially derived from archaeological find 
or available in historic buildings as a result of determine heat conduction coefficient of metalic, 
construction and composite materials. In this study, chosen basis materials’ experimental and 
computational heat conduction coefficient has been detected. 
 
Key Words: Heat Conduction, Numerical Analysis 
 
 

Experimental and Numerical Investigation of Linear Heat Conduction for Different Materials 
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1.GİRİŞ 
 
Son yıllarda özellikle endüstriyel uygulamalarda ve akademik çalışmalarda ısı transferi ile ilgili 
problemlerle sıkça karşılaşılmaktadır. Bu yüzden herhangi bir sistemin tasarımının, üretiminin ve 
çalışmasının sağlamasından önce ısı transfer analizi yapılması gerekmektedir. Isı transferi ile ilgili 
günümüze kadar birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar ışığında ısı 
transferi çözümlemesinde çoğunlukla, sürekli yüzey sıcaklıkları ve şartları altındaki ortamlarda ısı 
transferi hızı ile ilgilenildiği gözlemlenmektedir. Özellikleri bu şekilde belirlenebilen mühendislik 
problemlerinin çözümü ısıl direnç kavramı kullanılarak kolaylıkla bulunur [1]. 
 
Isı iletimi ile ilgili yapılan en kapsamlı çalışmalardan birinde katı, sıvı ve gaz halindeki malzemelerin 
farklı teknik özellikler de belirtilerek ısı iletim katsayıları detaylı şekilde incelenmiştir [2]. Bu çalışmada 
farklı malzemeler için genel bir inceleme yapılmış daha sonra ayrıntılı bir şekilde seçilen malzemelerin 
ayrı ayrı ısı iletim katsayıları üzerinde durulmuştur. Başka çalışmalarda kompozit ve çok tabakalı 
hacimler için kararlı hal çalışması üzerinde durulmuştur [3,4]. Kompozit malzemeler için kararlı hal ısı 
iletimi problemlerinde önerilen eşdeğer enklüzyon metodunu kullanarak farklı kompozit yapılara ısıl 
iletkenliği ve fiber kompozitlerde sıcaklık alanını ele alınan örnekler üzerinde çalışılmıştır [3]. Çok 
boyutlu ve çok katmanlı hacimsel yapılar için sıcaklık çözümlemesi ve temas direncini içeren bir 
hesaplama geliştirilmiştir. Yapılan çalışmada matematiksel modelleme yardımıyla öz fonksiyonların 
(karakteristik denklemlerin) gerçek ya da imajiner olmasına göre tabakaların homojen ya da ortotropik 
olduğu gözlemlenmiştir [4]. Zamana bağlı ısı iletimi bir boyutlu kompozit malzeme için ayrıca 
incelenebilir [5].  
 
Sonlu elemanlar yöntemi ile lineer ve radyal ısı iletimi incelemeleri yapılmıştır [6-8]. Sınır koşulları, 
problemin formüle edilmesi, sonlu eleman yaklaşımı gibi temeller bir boyutlu model üzerinde 
incelenmiş ve mevcut problemin sınır koşullarına ve malzeme özelliklerine göre uygulanabilirliği 
gösterilmiştir [6]. Karmaşık katı yapılar için uygulanabilen sonlu elemanlar yöntemi farklı termal 
özellikler, sıcaklık ve ısı akısı sınır koşulları uygulanabilirliği sayesinde diğer sayısal yaklaşımlarla 
karşılaştırıldığında daha avantajlıdır. [8] Homojen ve homojen olmayan malzemeler için zamana bağlı 
ısı iletimi sınır elemanlar metodu kullanılarak da incelenmiştir [9]. 
 
Isı iletiminin yanında taşınımın da bulunduğu durumlar incelenmiştir [10,11]. Bu çalışmalarda tek bir 
silindirde, borular içerisinde, düz plakalar içerisinde zorlanmış taşınım ele alınmıştır ve dairesel kesitli 
boru içerisinde laminer-türbülans geçiş bölgesi incelenmiştir.  
 
Literatürde malzemelerin ısıl iletkenliklerinin hızlı ölçümü için farklı araştırmalar yapılmış ve 
matematiksel modellemeler geliştirilmiştir [12-14]. Bu araştırmalardan yararlanılarak deneysel 
çalışmalar esnasında daha çabuk sonuç alınması sağlanarak yapılan araştırmalar daha hızlı hale 
gelebilir. Isı transferi analizi yoluyla belirlenen mazlemelerin ısıl iletkenlik katsayısı malzemelerin 
kullanım alanlarına bağlı olarak yeterli anlam ifade etmediği durumlarda; katı hal özellikleri, 
termodinamik ve transport özellikleri, kimyasal özellikleri, atomik ve moleküler özellikleri, yüzey 
özellikleri, nükleer özellikleri gibi kavramlarla birlikte ele alınır [2].  
 
Isı iletimi, ısıl transfer analizinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır ve görüldüğü üzere bu konuda 
literatürde yeteri kadar çalışma mevcuttur. Ancak teknolojik gelişmeler ve karşılaşılan yeni mühendislik 
problemleri de var olan malzemelerin belirli koşullar altında yeniden ısı iletkenliğinin incelenmesine ya 
da ısıl iletkenlik etüdü yapılmamış malzemeler üzerinde deneysel ve sayısal çalışmalar yapmayı 
gerektirmektedir.  
 
Biz bu çalışmada deneysel çalışması belirli malzemelerin ısı iletiminin sayısal çözümünü yapacağız. 
Çalışmamızın özgün kısmı ise ısı iletimi deney düzeneğini modellerken soğutucu kısmın soğutucu 
pirincin içinden soğutma yapılması ile soğutucu pirincin dışından soğutma yapılması durumlarının 
ikisini birden modelleyerek, deneysel verilere en yakın modelin belirlenmesi ve daha sonraki 
çalışmalarda bu modelin kullanımının amaçlanmasıdır.    
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2. LİNEER BİR BOYUTLU ISI İLETİMİ  
 
2.1. Tek Bir Malzemede Isıl İletkenlik 
 
Fourier yasası deneysel bulguların genelleştirilmesi esasına dayalı iletimle ısı transferinin temelini 
oluşturan bir özelik olan eş sıcaklık eğrisine (izoterm) dik olan ısı akısını ve bu akı yönündeki sıcaklık 
düşüşünü ifade etmek için kullanılan bir vektör ifadesidir. İletim ısı transferi Fourier Yasası esas 
alınarak geliştirilmiştir ve iletim ısı transfer hızı (ısı akısı) denkleminin genel ifadesi aşağıdaki şekilde 
yazılır [15]. 

             
∂ ∂ ∂

∇
∂ ∂ ∂

 
 
 

T T T
q" = -k T = -k i + j +k

x y z
                                                                                           (1) 

Bu formülasyonda ∇  üç-boyutlu del operatörüdür ve T(x, y, z) skaler sıcaklık alanıdır.  
İzotermal yüzeylere dik olan ısı akısı vektörünün Kartezyen koordinatlarda düzenlenmiş genel ifadesi;    

             
" " "q" = iq + jq + kq
x y z                                                                                                                 (2) 

Sonuç olarak her yöndeki ısı akısı ayrı ayrı aşağıdaki şekilde tanımlanabilir.  

             
T T T" " "q = -k     ,     q = -k     ,     q = -kx y zx y z
∂ ∂ ∂

∂ ∂ ∂
                                                                          (3) 

Belirlenen bu ifadelerin her biri yüzeye dik olan bir yöndeki sıcaklık gradyeni ile oluşan ısı akısı ile 
ilgilidir. Ayrıca bu ifade yüzeyin orta kısmının izotropik olması kabulü ile yazılmaktadır. Böyle bir 
durumda ısıl iletkenlik koordinat yönünden bağımsızdır [15]. 

 
Şekil 1. Farklı tip malzemelerin ısı iletim katsayılarının sıcaklıkla değişimi [1]. 

 
2.2. Ara yüzey Sınır Koşulları  
 
Katı malzemeler üzerinde yapılan deneylerde k1 ve k2 gibi farklı ısıl iletkenliğe sahip iki farklı 
malzemenin teması sırasında yüzeyler arasında kusurlu birleşim meydana gelmesi durumunda 
sıcaklık profili iki malzeme arasındaki ara yüzey boyunca ani düşüş göstermektedir. Bu sıcaklık 
düşüşünün fiziksel gösterimi için Şekil 3’ de iki malzeme arasındaki ara yüzeyin genişletilmiş hali göz 
önüne alındı ve metal-metal teması durumu için ara yüzeydeki akışkan malzemesi hava olarak seçildi. 
Havanın ısıl iletkenliği metalin ısıl iletkenliğine göre çok küçük olduğu için ara yüzey boyunca sıcaklık 
düşüşü meydana gelecektir. Fiziksel gösterimi verilen ara yüzey için sınır koşulunu geliştirmek 
amacıyla enerji dengesini yazacak olursak; [16] 
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             ( )∂ ∂

∂ ∂

T T1 2-k = h T - T = -kc1 1 1 2ix xi i
                                                                                           (4) 

Belirtilen ifadede “i” ara yüzeyi, “hc [W/m2K]” ise ara yüzey için temas iletkenliği olarak adlandırılan bir 
sabiti ifade etmektedir.  

 
Şekil 2. Temas halindeki iki katı yüzey için sınır koşulları [16]. 

Özel durumda yüzeyler arasında mükemmel termal temas mevcut ise → ∞hc olacaktır. Bu koşul 
sağlandığında eşitlik aşağıdaki forma indirgenecektir. 

 ∂ ∂

∂ ∂

T T1 2-k = -k1 2x xi i
                                                                                                                             (5) 

Deneysel ve sayısal çalışmada bu özel durum incelendi. Ayrıca incelenmek istenirse tipik malzemeler 
için temas iletkenliğini dikkate alarak da deneysel ölçümler ve sayısal doğrulamalar yapılabilir.  Bu 
çalışmaları yaparken ara yüzey sıcaklığı, ara yüzey basıncı ve sıcaklığı, katı malzemenin ısıl iletkenliği 
ve ara yüzey akışkanının cinsi gibi etmenlerin temas iletkenliğini etkileyen faktörler olduğu bilinmelidir 
[16]. Örnek olarak Şekil 3 ’te alüminyum-alüminyum teması halinde temas iletkenliğinin belirtilen 
parametrelere bağlı olarak değişim grafiği gösterildi.   

 
Şekil 3. Ara yüzey basıncının, temas sıcaklığının ve pürüzlülüğün temas iletkenliği üzerine etkisi 

alüminyum-alüminyum teması örneği [16]. 

 

Katı 1 
 

Katı 2 
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Sonuç olarak biz modelimizde mükemmel termal temas kabulü ile sonuçlarımızı elde ettik. 
Literatürdeki veriler ile elde edilen veriler arasındaki farklılıkların bir kısmı bu kabul esnasında ihmal 
edilen verilerden kaynaklamaktadır. 
 
 
 
 
3. DENEYSEL ÇALIŞMA  
 
Deneysel çalışmada kompozit bir çubuk boyunca ısı iletiminin incelenerek, malzemelerin ısı iletim 
katsayılarının belirlenmesi amaçlandı. 
 
3.1. Deney Cihazı ve Deneysel Parametreler  
 
Sistemin soğutma suyu kendi bünyesindeki su deposundan devir daim pompası vasıtası ile 
sağlanmaktadır. Devir daim suyu basıncı 3 bardır. Modüller üzerinde sıcaklık adımları oluşturmak için 
su debisi ayarlanabilmektedir. Modüller üzerindeki sıcaklıklar, rezistans güçleri soğutma suyu debileri 
ve su giriş çıkış sıcaklık verileri 24 V DC akımla çalışan 5” LCD ekrandan izlenebilmektedir. Elde 
edilen veriler ile termal iletkenlik otomatik olarak hesaplanabilmektedir. [17] 
 
Deney cihazı lineer modül için; 
 

− 12 noktadan sıcaklık ölçümü 
− 5 adet numune (bakır, pirinç, alüminyum alaşımı, demir, paslanmaz çelik) 
− Numune ebatları: 30*40 mm 
− Sıcaklık sensörü çalışma aralıkları: -20 + 200 °C 
− Rezistans gücü. 220 V AC 150 W 

 
Isı iletim modül malzeme ve özellikleri; 
 

− Yalıtım malzemesi 15 mm kalınlıkta “derlin” 
− Isıtıcı ve soğutucu kısım “pirinç” 
− Deney numunesi “değişken” 

 

 
 

Şekil 4. Deney düzeneği ve deneyde kullanılan malzemeler [17]. 
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3.2. Deneysel Veriler 
 
Bu çalışmada deney numunesi olarak pirinç ve alüminyum alaşımını kullanıldı ve 50 W güç girişi 
altında 70 °C sabit rezistans sıcaklığı altında ısı iletim katsayılarının zamana bağlı olarak değişimi 
incelendi.  Bulunan veriler tablo oluşturularak gözlemlendi.  
 
Tablo 1. Ölçüm sonucu elde edilen deneysel veriler [Pirinç malzeme] 

 
Ortam sıcaklığı: 17 oC 
Güç: 50 W 

Ölçüm 
Süresi 

(Dakika) 

 
T1 

 
T2 

 
T3 

 
T4 

 
T5 

 
T6 

 
T7 

 
T8 

 
T9 

 
T10 

Isı İletim 
Katsayısı 

(k) 
5 17.6 17.6 17.6 17.1 18.1 17.6 18.6 19 26.9 33.7 568.69 
10 18.1 18.1 18.1 17.6 18.6 18.6 19.5 21.5 37.4 68.4 274.54 
15 18.1 18.1 18.1 17.6 18.6 19 20.5 24.4 41.5 43 147.44 
20 18.1 18.1 18.1 17.6 18.6 20 21.5 25.9 43.5 44.4 134.95 
25 18.1 18.1 18.1 18.1 19 20.5 22.5 26.4 43.5 45.4 134.95 
30 18.1 18.1 18.1 18.1 19 21 23 27.3 44.4 45.4 126.38 
35 18.1 18.1 18.1 18.1 19 21 23 27.3 43.9 45.4 126.38 
40 18.6 18.6 18.1 18.1 19 21 23 27.3 43.9 45.9 126.38 
45 18.6 18.6 18.1 18.1 19.5 21 23 27.3 43.9 45.9 126.38 
50 18.6 18.6 18.6 18.6 19 21 23 27.3 43.5 44.9 126.38 
55 18.6 18.6 18.6 18.1 19.5 21 23.4 27.3 43 48.3 126.38 
60 18.6 18.6 18.6 18.1 19.5 21 23 27.3 43.5 48.8 126.38 

 
Tablo 2. Ölçüm sonucu elde edilen deneysel veriler [Alüminyum alaşımı] 
 
Ortam sıcaklığı: 17 oC 
Güç: 50 W 

 
Ölçüm 
Süresi 

(Dakika) 

 
T1 

 
T2 

 
T3 

 
T4 

 
T5 

 
T6 

 
T7 

 
T8 

 
T9 

 
T10 

Isı İletim 
Katsayısı 

(k) 
5 17.1 16.6 16.6 16.1 17.1 17.1 17.6 18.6 25.4 25.4 796.18 

10 17.1 17.1 16.6 16.1 17.6 18.1 19.5 22 39.6 40 306.22 
15 17.1 17.1 16.6 16.6 17.6 19 20.5 24.9 42.5 42.5 202.42 
20 17.1 17.1 17.1 16.6 17.6 20.5 22.5 27.3 44.4 43.9 175.63 
25 17.6 17.6 17.1 17.1 18.1 21.5 23.4 28.3 44.4 45.4 175.63 
30 17.6 17.6 17.1 17.1 18.6 22 23.9 28.8 44.4 44.9 175.63 
35 17.6 17.6 17.1 16.6 18.6 22.5 24.4 29.3 44.4 44.9 175.63 
40 18.1 17.6 17.1 17.1 18.6 22.5 24.9 29.3 44.4 44.4 175.63 
45 17.6 17.6 17.1 17.1 18.6 22 24.9 28.8 43.5 43.9 175.63 
50 17.6 17.6 17.6 17.1 18.6 22.5 24.4 29.3 43.5 43.5 175.63 
55 18.1 17.6 17.6 17.1 18.6 22.5 24.9 29.3 43 43.5 175.63 
60 18.1 18.1 17.6 17.6 19 22.5 24.9 29.3 43 43 175.63 
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4. SAYISAL ÇALIŞMA  
 
Deneysel verilerin sayısal doğrulanması Sonlu Hacimler Yöntemi tabanlı Ansys-Workbench 
kullanılarak yapıldı.  
 
4.1. Problemin Tanımlanması 
 
Bu çalışmada geometrik boyutlandırmalar üç boyutlu geometrik model üzerinden alınarak gösterildi ve 
geometrik model önceki çalışmalardan ve gözlemlerden alınan verilere göre düzenlendi [18]. 
Oluşturulan geometrik model üzerinden ısı iletimini gerçekleştiği yöndeki veriler kullanılarak lineer bir 
boyutlu ısı iletimi çözümü gerçekleştirildi.  

 
Şekil 5. Örnek bir deney numunesi için ısı iletim probleminin şematik gösterimi [18]. 

 
Belirlenen problem tanımlamasında soğutucu akışkan kısmının modellemesi gösterilmedi çünkü 
araştırma sırasında hem içten su ile soğutma hem de dıştan su ile soğutma durumları incelenerek 
karşılaştırılması yapıldı.  

 
(a) 

 
(b) 

Şekil 6. Isı iletim problemi için oluşturulan model ve geometrik parametreleri  
(a) Tüm sistem, (b) Orta kısım numunesi 
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Sayısal çalışmada, problemin tanımlanması aşamasında gerekli geometrik ölçüler ve deneysel 
çalışmanın doğrulanması amacıyla verilmesi gereken sınır koşulları deneysel çalışmadan alındı.  Bu 
değerler bir tablo halinde gösterildi.  
 
Tablo 3. Isı iletim probleminin verileri 

Güç 
 

Rezistans 
Sıcaklığı  
 

 
Soğutucu 
Akışkan 
Debisi 

Numune 
Çapı 
(Dn) 

Numune 
Uzunluğu 
(∆xnumune) 

Yalıtım 
Mlz. 
Çapı 
(Dy) 

Yalıtım 
Malzemesi      
Uzunluğu (S) 

 
Rezistans 
Çapı (Dr) 
 

 
50 W 

 
70 °C 

 
5 lt/dk 

 
40 mm 

 
30 mm 

 
70 mm 

 
270 mm 

 
8 mm 

 
4.2. Soğutucu Akışkan Kısmın Matematik Modellemesi 
 
Bu çalışmada sayısal model oluşturulmadan önce deney düzeneğinde soğutucu akışkan dolaşımı olan 
kısmın matematiksel modellemeye nasıl dahil olacağı belirlendi. Isı iletim katsayısı tespiti sırasında 
deneysel sonuçların çabuk eldesi için deney düzeneğinin ısıl dengeye daha hızlı gelmesi amacıyla 
maksimum debi olan 5 lt/dk değerinde ölçüm yapıldı ve soğutucu akışkan kısmın modellemesi de bu 
kabule göre yapıldı. Soğutucu akışkanı çevreleyen sistemden soğutucu akışkana ortalama sabit bir ısı 
akısı gerçekleştiği kabulü ile matematiksel modelleme oluşturuldu.                                                                                                                                         

             ort
c

�
V

V =
A

                                                                                                                                (6) 

             ort

c

D 
   

V
Re =

A
                                                                                                                          (7) 

             10h tL L D= =                                                                                                                           (8) 
Sayısal çözüm için maksimum debi değerinden ortalama hız değeri ve Reynolds sayısı elde edildi. 
Deneysel çalışmada verilen maksimum debi için akışın türbülanslı olduğu gözlemlendi. Hidrodinamik 
ve ısıl giriş uzunluklarının soğutma suyunun dolaştığı kanalı toplam uzunluğundan çok daha kısa 
olduğu gözlemlendi ve böylece tam gelişmiş akış kabulü yapıldı. 

             0.8 0.40.023DNu ==    
h 

Re P
k

r                                                                                                (9) 

             Nu
D

h =
k                                                                                                                              (10) 

Modellemede D  hidrolik çap değeri deneysel düzenekte akışkanın geçtiği dairesel kesit olan 0.008 m 
olarak alındı. Pr sayısı, akışkanın ısıl iletkenlik değeri ve kinematik viskozite değeri 20 °C sıcaklıktaki 
sıvı su için tablolardan okundu [1]. Soğutucu akışkan kısmın modellenmesi sırasında hesaplanan 
veriler tablo halinde düzenlendi.  
 
Tablo 4. Isı iletim probleminin verileri 

Soğutucu 
Akışkan 
Debisi 

Akışkanın 
Kinematik 
Viskozitesi 

 
Akışkanın 
Isıl  
İletkenliği  

 

Akışkanın 
Ortalama 
Hızı 

 
Hidrodinamik 
ve Termal 
Giriş 
Uzunluğu 

 
Reynolds 
Sayısı  

 

 
Prandtl 
Sayısı  

 

 
Nusselt 
Sayısı  

 

 
 

5 lt/dk 1.004×10-4  
0.598 W/mK 1.658 m/s 0.08 m 13211    

7.01 99.25  

 
Bu sonuçlar neticesinde soğutucu kısmın sayısal modellenmesinde kullanılacak taşınım katsayısı 
değeri h=7419 W/m2K olarak bulundu. 
 

 Termodinamik Sempozyumu 
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4.3. Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Matematik Modelleme 
 
Isı iletimi eşitliğinin bir boyut yaklaşımı düzlem duvarlar, kanatlar ve benzeri birçok fiziksel problem için 
kullanılabilirdir. Bu problemlerde başlıca sıcaklık değişimi tek yönde olmaktadır ve diğer yönler ihmal 
edilebilir. Bir boyutlu ısı transferinin görüldüğü başlıca diğer alanlar, içerisindeki sıcaklık değişiminin 
sadece radyal yönde meydana geldiği silindirik ve küresel katılardır. Sayısal çalışmada hesaplamalar 
belirtilen örneklerdeki gibi bir boyutlu kararlı hal kabulü ile yapıldı.   
 
Birden fazla malzeme tabaka halinde mevcut olsa bile bir boyutta kararlı hal çözümlemesi yine geçerli 
olacaktır [19]. Mevcut problem birden fazla tabakanın mevcut olduğu durum göz önüne alınarak 
modellendi. 
 

 
 

Şekil 7. Kompozit bir duvarda bir boyutlu ısı iletimi [19]. 
 

Fourier ısı iletim kanunu Şekil 7’de gösterilen düzlem duvarda uygulanır ve oluşturulan enerji dengeleri 
yeniden düzenlenirse, taşınımın da mecvut olduğu durumlar için daha genel bir ifadeyle;   

             
( )

31 2

1 2 3

1 a

+ + +
A A

T T
Q

xx x 1
k k k A A h

-
=                                                                                                   (11) 

4.3.1. Sonlu Eleman Ayrıklaştırması  
 
Bir tarafında sabit sıcaklık ve bir tarafında da ısı taşınımı sınır koşulu olan homojen bir duvar ele 
alınarak sonlu eleman yaklaştırması yapıldı.  

 

 
 

Şekil 8. Tek doğrusal eleman yaklaşımı [19]. 
 

             i i j j= +T N T N T   ,  j
i

j i

−
=

−
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x x
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−
=

−
x x

N
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                                                             (12) 
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Nodlar için  i l
x

N = 1-  ve j l
x

N =  olduğu bilindiğinden [19]; 
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Ω
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Herhangi bir iç ısı üretimi ya da sınır koşulu olarak bir ısı akısı girişi yoksa Şekil 8 ’deki gibi bir 
homojen levha için sonlu eleman eşitliği aşağıdaki gibi yazılabilir.  

             ix

jl
       

+ =       
        a

T 01 -1 0 0k A
A 

T T A- h 1 1 0
h 

1
                                                                    (16) 

Belirtilen sonlu eleman yaklaşımı kompozit duvar için uygulanarak (Şekil 7) sonlu eleman yaklaşımı 
bulunabilir. 

 
Şekil 9. Kompozit duvar için lineer eleman yaklaşımı [19]. 

 
Kompozit duvar için aşağıdaki gibi bir sonlu eleman eşitliği elde edilir [19].   
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Sonuç olarak modelimizde ısıtıcı pirinç-numune ve numune-soğutucu pirinç temasları mükemmel 
olarak kabul edildi ve ısı iletimi hesaplanması sırasında sonlu eleman eşitliğindeki taşınım hesaba 
katılmadı. Levhadaki malzeme sayısının artışına göre bu matris genişletilebilir.    
 
 
 
 
 

 Termodinamik Sempozyumu 

 

http://www.mmo.org.tr/etkinlikler/tesisat/etkinlik_metin.php?etkinlikkod=288&metin_kod=1329%237


  ____________________ 1507 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

4.4. Sayısal Modelin Oluşturulması ve Sayısal Verilerin Eldesi 
 
Sayısal model oluşturulurken soğutucu kısım modellemesinde hesaplanan taşınım katsayısı dikkate 
alındı. İçten soğutma ve dıştan soğutma yapılması durumları için iki farklı geometrik model 
oluşturuldu. Aynı taşınım katsayısı değeri için içten soğutma ve dıştan soğutma ile bulunan değerlerin 
deneysel çalışmayı doğrulama başarıları kıyaslandı. Taşınım yüzey alanı çözüm aşamasında kolaylık 
olması amacıyla basit şekilde modellendi. 
 

 
 

(a) 
 

 
 

(b) 
 

 
(c) 

 
Şekil 10. Soğutucu akışkan kısmın modellenmesi için oluşturulan iki model ve uygulanan ağ yapısı 

(a) Dıştan soğutma, (b) İçten soğutma (c) Sonlu eleman ağ yapısı 
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Soğutucu akışkan kısmı için h=7419 W/m2K ısı taşınım katsayısı ve rezistans sıcaklığı için Tsabit = 
70°C sıcaklığı için Ansys-Workbench sonlu elemanlar kodu ile kullanılarak sayısal çözüm yapıldı. Orta 
kısım numunesi olarak pirinç ve alüminyum alaşımını kullanıldı ve içten soğutma ve dıştan soğutma 
durumları ayrı ayrı incelendi. Deneysel çalışmada sabit sıcaklık eldesi için 50 W güç girişi yapıldığı için 
ısı iletim katsayısı hesaplanırken bu güç kullanıldı.  Bulunan veriler detaylı olarak aktarıldı (Tablo 5). 
 
Oluşturulan tabloda giriş ve çıkış sıcaklıkları orta kısım numunesinin giriş ve çıkış sıcaklıklarıdır. 
Dolayısıyla ısıl iletkenlik hesaplanırken ısı iletiminin boyu olarak numune boyu alındı.  
 
Tablo 5. Ölçüm sonucu elde edilen sayısal veriler  
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5. ANALİZ  
 
Deneysel verilerin sayısal doğrulanması çalışmasını göstermek için her iki deney numunesi için ve 
soğutucu kısım modellemesi için ayrı ayrı grafik oluşturuldu. Elde edilen grafiklerin daha kolay 
incelenmesi amacıyla aynı tür orta kısım malzemesi için içten soğutma ve dıştan soğutma durumları 
yan yana gösterildi.    
 

 
 

Şekil 11. Her iki deney numunesi için içten soğutma ve dıştan soğutma durumlarının deneysel 
verilerle karşılaştırılması  

 
Sayısal çalışma sonucunda hem pirinç malzemesi hem de alüminyum alaşımı için her iki modelin de 
yaklaşık olarak doğru veriler üretmesine karşın içten soğutma modellenmesi durumunda daha iyi bir 
ısıl iletkenlik yaklaşımı elde edildiği gözlemlendi. Pirinç için ısı iletim katsayısı değeri kararlı durumda 
içten soğutma için k iç=127.13 W/mK, dıştan soğutma için ise kdış=118.37 W/mK olarak belirlendi. Aynı 
şekilde alüminyum alaşımı için ısı iletim katsayısı değeri kararlı durumda içten soğutma için k iç=168.26 
W/mK, dıştan soğutma için ise kdış=156.65 W/mK olarak belirlendi. Kararlı duruma gelene kadar her iki 
model için de ısıl iletkenliklerin değişimi ayrı grafiklerde gösterildi (Şekil 12).  
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Şekil 12. Her iki deney numunesi için içten soğutma ve dıştan soğutma durumlarının deneysel 
verilerle karşılaştırılması  
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6.SONUÇLAR  
 
Deneysel ve sayısal çalışmalar için sonuç grafiği oluşturuldu (Şekil 13). Sonuçlar bu grafik ve daha 
önce elde edilen sayısal sonuçlar üzerinden değerlendirildi. 
 

 
 

Şekil 13. Deneysel ve sayısal çalışmalar için oluşturulan sonuç grafiği 
 
Deneysel veriler ile yapılan sayısal çalışma hem kendi içerisinde hem de karşılaştırılmalı olarak 
incelendi. Elde edilen verilerden ulaşılan sonuçlar: 

 
− Sayısal yaklaşımın deneysel çalışmayı doğrulama oranı oldukça yüksektir. 
− Deneysel çalışmada uygulanan sabit ısı akısı rezistans sıcaklığını belirli bir değerde tutmak 

için devreye girmektedir ve bu durumda sayısal modelde sabit rezistans sıcaklığı kabulü ile 
sonuçlar alınabilir. 

− İçten soğutma durumunda ısı iletim katsayısı tahmini daha doğru olmaktadır. Ayrıca bu 
durumda orta kısım numunesinin ısıl iletkenliği daha stabil bir değişim göstermektedir.  

− Sayısal çalışmada soğutucu akışkan kısmın modellenmesi yaklaşım soncu elde ettiğimiz 
verileri daha gerçekçi kılacaktır. 

− Taşınım katsayısının hatalı modellemesi durumunda sayısal çözüm yakınsama durumunda 
bile hatalı yorumlar getirmemize neden olabilir.  

− Orta kısım malzemelerinin ısıl iletkenliklerinin sıcaklıkla değişimine bağlı olarak hem deneysel 
verilerde hem de sayısal verilerde hatalar meydana gelebilmektedir.   

 
İleriki çalışmalarda yapılabilecekler: 
 

− Orta kısım malzemesinin ısıtıcı ve soğutucu malzemeye teması sırasında aradaki boşluğun 
modellenerek ısıl iletim katsayısı sonucuna etkisinin gözlemlenmesi. Bu durumda numuneler 
arasındaki akışkanın ortalama sıcaklık değişimini belirleyecek bir yaklaşım izlenmesi 
gerekecektir.  

− Farklı yönlerde farklı termal özellik gösteren malzemelerin ısıl iletkenlikleri bir boyutlu, iki 
boyutlu ve üç boyutlu model yaklaşımları ile incelenerek aralarındaki farklılıkların 
gözlemlenmesi. Bulunan sonuçların deneysel verilerle karşılaştırılması. 
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ÖZET 
 
Çalışmamızda parabolik oluklu güneş kolektörü (PTSC) ile organik Rankine çevriminin hibrit olarak 
çalıştığı sistemin bileşenleri arasında yer alan gövde – boru tipi ısı değiştiricisinin COMSOL 
Multiphysics® programında katı modeli oluşturulmuş, gerekli sınır şartları aynı programa girilerek 
çoklu fizik (ısı transferi ve akışkanlar mekaniği) modellemesi yapılmıştır. Bu modelleme sonucunda 
programa girilen şartlar için ısı değiştiricisine ait sıcaklık, ve hız dağılımları nümerik olarak 
bulunmuştur. Ayrıca oluşturulan bu model üzerinde gövde tarafı akışkan debisi değiştirilerek hız, ve 
sıcaklık dağılımları karşılaştırmalı olarak verilmiş; bunun yanında gövde tarafı akışkan debisi 
değiştirilerek ısı transferi, ekserji verimi ve ısı değiştiricisi etkenliğine olan etkisi de incelenmiştir. Bu 
çalışmanın sonucunda gövde tarafı akışkanın kütlesel debisinin 27,5 kg/s’den 127,5 kg/s’ye artmasıyla 
ısı değiştiricisi boyunca sıcaklık farkının azaldığı görülmüş; akışkan hızının arttığı tespit edilmiştir. Öte 
yandan gövde tarafı akışkan debisinin arttırılması ile ısı transferi ve ekserji verimi artarken; ısı 
değiştiricisi etkinliğinin azaldığı tespit edilmiştir. Bu çalışmanın amacı mevcut olarak bulunan ısı 
değiştiricisinin ısı transferi miktarını arttırarak ve basınç düşümünü azaltarak ısı değiştiricisinin 
performansını arttırmak ve ısı değiştiricilerinin tasarımı ve modellemesi üzerine çalışan araştırmacılara 
yol göstermektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Gövde-Boru Tipi Isı Değiştiricisi, Comsol Multiphysics®, Organik Rankine 
Çevrimi, Nümerik Analiz.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, the temperature and velocity variations were examined in a solar - geothermal shell and 
tube heat exchanger in a COMSOL Multiphysics® environment. In addition, velocity and temperature 
distributions are given comparatively by changing the shell side mass flow rates. On the other hand, 
the effect of changing the shell side mass flow rate on the heat transfer between the shell and tube 
side fluids, exergetic efficiency, and effectiveness of the heat exchanger were examined. As a result of 
this study, it was observed that when the mass flow rate of shell side fluid increases from 27.5 kg/s to 
137.5 kg/s, the temperature difference along the heat exchanger decreases; and the fluid velocity 
increases. Moreover, the amount of heat transfer and exergetic efficiency increase with increase of 
shell side mass flow rate. Also the effectiveness of the heat exchanger decreases with increasing the 
shell side mass flow rate. The aim of this study is to provide guidance to heat exchanger designers 
and researchers on methods to improve the unit’s heat transfer and thermodynamic performance, and 
methods to reduce the total pressure drop. 
 
Key Words: Shell and Tube Heat Exchanger, Comsol Multiphysics®, Organic Rankine Cycle, 
Numerical Analysis  

 

Numerical Modeling of Shell and Tube Heat Exchanger using Comsol Multiphysics 
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1. GİRİŞ 
 
Isı değiştiricileri bir veya iki akışkan arasındaki ısı değişimini sağlayan cihazlardır. Genel olarak ısı 
değiştiricileri yoğuşturma, buharlaştırma, kimyasal proseslerde, pastörizasyon işlemlerinde yaygın 
olarak kullanılırlar. Isı değiştiricileri akış düzenlemesine, akışkan sayısına, yüzey kompaktlığına ve 
konstrüksiyon geometrisine göre (borulu, plakalı, kanatlı ve kompakt) sınıflandırılırlar.  
 
Borulu ısı değiştiricilerinin bir türü olan gövde boru tipi ısı değiştiricileri uygulamada % 35 – 40 
arasında geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir [1]. Bu tip ısı değiştiricileri gövde adı verilen yuvarlak 
kesitli bir boru ve gövdenin içerisine monte edilmiş borulardan ve akış düzenlemesine yarayan 
şaşırtma levhalarından oluşmaktadır. Gövde boru tipi ısı değiştiricilerinin yaygın olarak kullanılmasının 
birçok nedeni vardır. Yüksek basınç ve sıcaklık gerektiren uygulamalarda güvenle kullanılabilirler. 
Boruda meydana gelen sızıntılar kolay bir şekilde bulunabilir ve bu sızıntı sorunsuz bir şekilde 
giderilebilir. İmalat aşamasında malzeme seçiminde kolaylık sağlarlar. Örnek olarak gövde malzemesi 
paslanmaz çelik boru malzemesi olarak bakır veya alaşımları seçilebilir. Gövde boru tipi ısı 
değiştiricilerinin avantajları yanında dezavantajları da bulunmaktadır. Özellikle büyük kapasiteli 
uygulamalarda ısı değiştiricisi için daha fazla alan gereklidir. Bunun yanında bu tip uygulamalarda çok 
fazla sayıda boru olacağı için temizliği ve kurulumu oldukça zahmetlidir.  
 
Gövde boru tipi ısı değiştiricilerinin önemli bir bileşeni de şaşırtma levhalarıdır. Şaşırtma levhaları 
gövde tarafındaki akışın düzenlenmesini ve akışın yönünü değiştirip türbülans yaratarak ısı transferini 
katsayısını arttırmaktadır. Tüm bunların yanında yapısal rijitliği koruyarak boruların eğilmesini ve 
titreşmesini önlemek gibi avantajları da bulunmaktadır.  
 
Literatürde gövde boru tipi ısı değiştiricilerinin nümerik modellemesi üzerine çalışmalar bulunmaktadır. 
Zhang vd. [1] GAMBIT ve FLUENT yazılımlarını kullanarak helisel şaşırtma levhalı ısı değiştiricisinin 3 
boyutlu modelini oluşturmuşlardır. Oluşturdukları bu modeli deneysel verilerle kıyaslamışlardır. Basınç 
düşümü, Nusselt sayısı hem deneysel hem de nümerik modelde benzer çıktığı sonucuna varmışlardır. 
Bu grubun başka bir çalışması [2] ise oluşturdukları 3 boyutlu model ile üç farklı helis açısı (30°, 40° ve 
50°) için kesintili ve kesintisiz helisel şaşırtma levhalı ısı değiştiricilerini basınç düşümü, gövde tarafı 
taşınım katsayıları bakımından karşılaştırmışlardır. Bu çalışma göstermiştir ki 40° helis açısında 
Nusselt sayısı ve gövde tarafı taşınım katsayısı değerleri en yüksek çıkmıştır. Kesintisiz helisel 
şaşırtma levhalı ısı değiştiricisi kullanıldığında % 31 oranında kesintili helisel şaşırtma levhalı ısı 
değiştiricisine göre basınç düşümünde artış olduğunu saptamışlardır. Tüm bunlara ek olarak kesintisiz 
şaşırtma levhalı ısı değiştiricisinin gövde tarafı taşınım katsayısı kesintili şaşırtma levhalı ısı 
değiştiricisine göre daha düşük çıktığı sonucuna varmışlardır. Yang vd. [3] iki katmanlı kesintisiz 
helisel şaşırtma levhalı ısı değiştiricisi tasarımı önererek bu tasarımı kesintisiz tek katmanlı helisel 
şaşırtma levhalı ısı değiştiricisi ile nümerik çözüm yaparak basınç düşümü, gövde tarafı ısı transferi 
katsayısı basınç düşümü başına ısı aktarım hızları ile karşılaştırarak yapmışlardır. Bu çalışma 
sonucunda iki katmanlı kesintisiz helisel şaşırtma levhalı ısı değiştiricisinde tek katmanlı helisel 
şaşırtma levhalı ısı değiştiricisine göre % 12 oranında basınç düşümünde azalma olduğunu 
görmüşlerdir. Ayrıca gövde tarafı taşınım katsayısı ve ısı transferi sırasıyla % 2,4 ve % 4,2 oranında 
artış olduğu da saptanmıştır. You vd. [4] yonca biçimdeki şaşırtma levhalı gövde boru tipi ısı 
değiştiricisinin üzerinde sayısal bir çalışma yapmışlardır. Isı değiştiricisi üzerinde şaşırtma levhasının 
son parçasını çıkarıp yapısal bir değişiklik yaparak % 21 oranında akış direncini azaltmışlardır. Öte 
yandan gövde tarafındaki termo - hidrolik performansı da  % 21 oranında arttırmışlardır. Lei vd. [5] 
hem deneysel hem sayısal olarak helisel şaşırtma levhalı gövde boru tipi ısı değiştiricisinin ısı transferi 
ve hidrodinamik karakteristiklerini incelemişlerdir. Bu çalışma sonucunda helisel şaşırtma levhalı ısı 
değiştiricisinin düz şaşırtma levhalı ısı değiştiricisine göre gövde tarafı ısı transferi katsayısı daha 
yüksek bulunmuştur. Öte yandan iki katmanlı helisel şaşırtma levhalı ısı değiştiricisinin düz şaşırtma 
levhalı ısı değiştiricisine göre daha iyi performanslı olduğu sonucuna varmışlardır. 
 
Literatür araştırması göstermiştir ki yapılan çalışmalar ısı değiştiricisinin geometrisi ile alakalı 
değişiklikler yaparak performanslarını karşılaştırmaya yönelik olduğu yönündedir. Güneş kolektörü ile 
organik Rankine çevriminde hibrit olarak yer alan ısı değiştiricileri üzerine sayısal modelleme 
çalışması bulunmamaktadır. Bu tip sistemlerde güneş kolektörü ara kızdırıcı olarak yer aldığından 
ORC performansını doğrudan etkilemektedir. Bahsedilen bu iki sistem birbirine bir ısı değiştiricisi ile 
bağlandığından bu ısı değiştiricisinin performansı önem arz etmektedir. Çalışmamızda organik 
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Rankine çevrimi ile PTSC’nin hibrit olarak çalıştığı sistemin önemli bileşenleri arasında yer alan gövde 
boru tipi ısı değiştiricisinin COMSOL Multiphysics® programında modeli oluşturularak gerekli sınır 
şartları programa girilmiş ve çoklu fizik modellemesi yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda gövde 
tarafı akışkan debisi değiştirilerek ısı değiştiricisine ait sıcaklık ve hız dağılımları bulunmuş ve 
karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Bunun yanında gövde tarafı akışkan debisi değiştirilerek ısı 
değiştiricisi etkenliği, ısı transferi ve ekserji verimi de bulunmuştur.  
 
 
 
 
2. MODELLEME 
 
Gövde boru tipi ısı değiştiricisinin 3 boyutlu modelleme çalışmasında ticari bir yazılım olan COMSOL 
Multiphysics® programı Şekil 2’de görülen ısı değiştiricisi modeli simülasyonunda kullanılmıştır. 
 

 
Şekil 2: Gövde boru tipi ısı değiştiricisinin COMSOL Multiphysics programında oluşturulan modeli 

 
Modelleme yapılırken süreklilik, momentum ve enerji korunumu denklemleri k – ε türbülans modeli 
denklemleri ile birleştirilerek 3 boyutlu gövde boru tipi ısı değiştiricisinin modellemesi 
gerçekleştirilmiştir. Modellemeye ait verilen giriş parametreleri Tablo 1’de gösterilmiştir.  
 
Tablo 1: Isı değiştiricisi modellemesi için kullanılan giriş parametreleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametreler  Değeri  
Gövde tarafı akışkan Therminol VP1 
Boru tarafı akışkan R134a 
Geçiş sayısı  1 
Boru uzunluğu   12 m 
Boru iç çapı 0,016 m 
Boru et kalınlığı  0,0015 m 
Gövde çapı 0,1306 m  
Boru hatvesi 0,0254 m 
Boru yerleşim açısı 90° 
Şaşırtma levhası aralığı  0,5 m 
Şaşırtma levhası kalınlığı  3 mm 
Boru malzemesinin ısıl iletkenlik katsayısı 63,9 W/m·K 
Boru tarafı akışkanının kütlesel debisi 213,368 kg/s 
Gövde tarafı akışkanın kütlesel debisi 27,5 kg/s 
Gövde tarafı akışkanın çıkış sıcaklığı   563 K 
Boru tarafı akışkanın giriş sıcaklığı  420,7 K 
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Bu modelleme ile ilgili detaylar alt kısımlarda sunulmuştur. Bu modellemenin gerçekleşmesi için kabul 
edilen temel varsayımlar aşağıda verilmiştir.  
 

• Isı değiştiricisi kararlı hal durumunda işlemektedir. 
• Isı değiştiricisi izotermaldir. 
• Gövde ve boru tarafındaki akışkanlar Newtonyen olup termofiziksel özellikleri sıcaklığın 

fonksiyonu şeklinde verilmiştir. 
• Gövde ve boru tarafındaki akış türbülanslıdır.  
• Viskos ısınma ve basınç gücü etkileri ihmal edilmiştir. 

 
Yukarıda verilen varsayımlara dayanarak süreklilik, momentum ve enerji korunumu denklemleri tensör 
formunda ve kartezyen koordinat sisteminde aşağıda verilmiştir [6,7]. 
 
Süreklilik denklemi: 

                (1) 

Momentum denklemi:  

          (2) 

Enerji denklemi: 

              (3) 

Burada u, T, P sırasıyla akışkan hızı, sıcaklık ve basınç olarak tanımlanır;  ve  ise akışkan 
yoğunluğu ve sabit basınçta özgül ısı şeklindedir.  ve  efektif ısı iletim katsayısı ve dinamik 
viskozite olarak tanımlanır. Bu parametreler denklem 4 ve 5 ile hesaplanabilir. 

                (4) 
                (5) 

Standart k – ε türbülans modeli hassas çözümü, kolay kullanımı sebebiyle endüstride akış ve ısı 
transferi simülasyonlarında artan bir trendle kullanılmasıyla popülaritesi artmıştır. Bu modele göre 
türbülans kinetik enerjisi ve dağılım denklemleri aşağıda verilmiştir.  
 
Türbülans kinetik enerjisi (k): 

             (6) 

Burada  ve  sırasıyla türbülans viskositesi ve kaynak terimi olup denklem 7 ve 8 ile hesaplanabilir. 
                (7) 

            (8) 
Kinetik enerji yayılımı (ε):  

            (9) 

Denklem 6-8’de verilen model sabitlerinin değerleri Tablo 2’de verilmiştir.  
 
Tablo 2: Model sabitleri [7,8] 
 

Sabitler Değeri 
 

0,09 
 

1,44 
 

1,92 
 

1,0 
 

1,3 
Gövde boru tipi ısı değiştiricisinde sıcak akışkandan soğuk akışkana olan ısı akımı Denklem 10’daki 
bağıntı ile bulunabilir.  

                         (10) 
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Literatürde ısı değiştiricisi ekserji verimi hesaplanmasında çok kullanılan iki farklı verim yaklaşımı 
(evrensel ve fonksiyonel) formülleri denklem 11 ve 12’deki gibi verilmiştir [9].  

          (11) 

       (12) 
Gövde boru tipi ısı değiştiricisinin etkenliği Denklem 13 ile bulunabilir. 

                          (13) 

Burada,  maksimum ısı akımı olup Denklem 14’deki bağıntı ile bulunabilir.  
 

             (14) 
 
 
 
 
3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
 
Bu kısımda gövde boru tipi ısı değiştiricisine ait farklı gövde tarafı akışkan debilerinde sıcaklık ve hız 
dağılımları karşılaştırmalı olarak verilmiş ve sonuçları tartışılmıştır. Buna ek olarak, farklı gövde tarafı 
akışkan debisinin ısı transferi, ekserji verimi ve ısı değiştiricisi etkenliği üzerine olan etkileri de verilmiş 
ve sonuçları tartışılmıştır.   
 
3.1. Gövde Boru Tipi Isı Değiştiricisinin Farklı Debiler İçin Sıcaklık ve Hız Dağılımının 
Bulunması 
 
Gövde boru tipi ısı değiştiricisinde 27,5 kg/s, 55 kg/s ve 127,5 kg/s olmak üzere 3 farklı gövde tarafı 
akışkan debisi alınarak ısı değiştiricisi modelinde simetri eksenindeki sıcaklık ve hız dağılımları ve 
boru boyunca olan akışın sıcaklık dağılımı Şekil 3, 4 ve 5’de gösterilmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)          (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      (c) 
Şekil 3: Gövde boru tipi ısı değiştiricisinin simetri yüzeyindeki farklı gövde tarafı akışkan debisine göre 

sıcaklık dağılımları (a) gövde tarafı akışkan debisi 27,5 kg/s (b) gövde tarafı akışkan debisi 55 kg/s 
(c)gövde tarafı akışkan debisi 127,5 kg/s 
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Şekil 3’te gövde boru tipi ısı değiştiricisine ait simetri yüzeyindeki sıcaklık dağılımı gösterilmiştir. 
Gövde tarafındaki akışkanın kütlesel debisinin arttırılması ile akışkandaki sıcaklık farklarının azaldığı 
görülmektedir. Ayrıca Şekil 3’te şaşırtma levhası bölgesinde akışkan sıcaklığının da debi ile arttığı 
görülmektedir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

 
                       (a)                (b)  
    
 

 
(c) 

Şekil 4: Boru tarafındaki akışkana ait farklı gövde tarafı akışkanı debilerine göre sıcaklık dağılımı a) 
gövde tarafı akışkan debisi 27,5 kg/s (b) gövde tarafı akışkan debisi 55 kg/s (c)gövde tarafı akışkan 

debisi 127,5 kg/s 
 
Şekil 4’de boru tarafındaki akışkanın akış boyunca meydana gelen sıcaklık dağılımı gösterilmiştir. 
Gövde tarafındaki akışkan debisi 27,5 kg/s, 55 kg/s ve 127,5 kg/s olduğunda boru tarafındaki 
akışkanın çıkış sıcaklığı sırasıyla 175,31°C, 193,3°C ve 221,25°C olmaktadır. Bunun yanında 
şekillerden de anlaşılacağı üzere sıcaklık farkının artan gövde tarafı akışkan debisi ile azaldığı; 
şaşırtma levhası bölgesindeki sıcaklık farklarının da azaldığı açık bir şekilde görülmektedir.  
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        (a)                            (b) 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
          (c) 
 

Şekil 5: Farklı gövde tarafı akışkanı debilerine göre simetri yüzeyindeki hız dağılımı a) gövde tarafı 
akışkan debisi 27,5 kg/s (b) gövde tarafı akışkan debisi 55 kg/s (c)gövde tarafı akışkan debisi 127,5 

kg/s 
 

Şekil 5’de gövde – boru tipi ısı değiştiricisine ait simetri yüzeyindeki hız dağılımı verilmiştir. Artan 
gövde tarafı akış debisi ile gövde tarafındaki akışkanın çıkış hızları sırasıyla 6,49 m/s, 15,219 m/s ve 
38,134 m/s olarak bulunmuştur. Ayrıca gövde tarafındaki akışkanın kütlesel debisinin artmasıyla 
şaşırtma levhası bölgesinde akışkan hızının da arttığı şekil üzerinden açık bir şekilde görülmektedir. 
Öte yandan şekilde görüldüğü üzere şaşırtma levhasının alt kısımlarında ölü bölgeler (dead zone) 
olduğu tespit edilmiştir. Bu ölü bölgeleri gidermek için şaşırtma levhası tasarımında iyileştirmeler 
yapılmalıdır.  
 
3.2. Farklı Gövde Tarafı Akışkan Debileri İçin Isı Transferi, Ekserji Verimi ve Isı Değiştiricisi 
Etkenliği Üzerine Etkisinin İncelenmesi  
 
Gövde boru tipi ısı değiştiricisinde farklı gövde tarafı akışkan debileri için için ısı transferi, ekserji 
verimi ve ısı değiştiricisi etkenliği üzerine etkisi Şekil 6, 7 ve 8’de gösterilmiştir. 
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Şekil 6: Gövde tarafı akışkan debisinin değişiminin anlık ısı transferi üzerine etkisi 
 
Şekil 6’da gövde tarafı akışkan debisinin değişimi ile ısı değiştiricisindeki anlık ısı transferi 
gösterilmiştir. Şekil 6’dan anlaşılacağı üzere gövde tarafı akışkanın kütlesel debisinin artmasıyla 
gövde tarafından boru tarafına olan anlık ısı transferinin arttığı görülmektedir. Akışkan debisi 27,5 
kg/s’den 137,5 kg/s’ye arttırıldığında anlık ısı transferi 7612 kW’dan 29843 kW’a çıkmaktadır. Bu 
artışın nedeni kütlesel debinin artmasıyla boru ve gövde tarafındaki akışkanların çıkış sıcaklıklarının 
artması; dolasıyla entalpilerinin artmasıyla anlık ısı transferi artmıştır. 
 

 
 

Şekil 7: Gövde tarafı akışkan debisinin değişiminin ekserji verimi üzerine etkisi 
 
Şekil 7’de gövde tarafı akışkanın kütlesel debisinin fonksiyonel ve evrensel ekserji verimleri üzerine 
etkisi incelenmiştir. Şekilde görüldüğü gibi gövde tarafı akışkan debisi arttırıldığında her iki ekserji 
verimi de artmaktadır. Akışkan debisi 27,5 kg/s’den 137,5 kg/s’ye çıkarıldığında fonksiyonel ekserji 
verimi % 8,5’den % 34,77’ye çıktığı bulunmuştur. Öte yandan evrensel ekserji verimi ise % 23,85’den 
% 40,48’e arttığı bulunmuştur. Bu verimlerdeki artışın nedeni akışkan debisinin artmasıyla gövde ve 
boru tarafındaki akışkanların çıkış sıcaklığı artmakta ve bu sebepten ötürü akışkanların termofiziksel 
özellikleri (entalpi ve entropi) artmakta ve dolasıyla akışkanların giriş ve çıkıştaki akış ekserjileri 
artmakta ve bundan ötürü ekserji verimleri de artmaktadır. Bu iki ekserji verimi yaklaşımları 
incelendiğinde fonksiyonel ekserji verimi gövde boru tipi ısı değiştiricisi performansını daha gerçekçi 
bir şekilde ele aldığı söylenebilir.  
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Şekil 8: Gövde tarafı akışkan debisinin değişiminin ekserji verimi üzerine etkisi 

 
Şekil 8’de görüldüğü üzere gövde tarafı akışkanının kütlesel debisinin değişmesinin ısı değiştiricisi 
etkenliğine olan etkisinin değişimi verilmiştir. Akışkan debisinin arttırılmasıyla ısı değiştiricisi etkenliği 
azalmaktadır. Bu durumun nedeni debinin artmasıyla gövde ve boru tarafındaki akışkanların 
sıcaklıkları artmakta bu yüzden maksimum ısı transferi miktarda önemli ölçüde artmaktadır. Bu 
sebepten ötürü ısı değiştiricisi etkenliği de azalmaktadır.  
 
 
 
 
4. SONUÇLAR 
 
PTSC ile ORC’nin hibrit olarak çalıştığı sistemin bileşenleri arasında yer alan gövde boru tipi ısı 
değiştiricisinin COMSOL Multiphysics® programında 3 boyutlu modeli oluşturularak, çoklu fizik (ısı 
transferi ve akışkanlar mekaniği) modellemesi yapılmıştır. Bu model kullanılarak 3 farklı gövde tarafı 
akışkan debisi alınarak ısı değiştiricisindeki simetri ekseni sıcaklık ve hız dağılımları; boru tarafındaki 
akış boyunca sıcaklık dağılımı gösterilmiştir. Bunun yanında aynı gövde tarafı akışkan debisi değerleri 
için ısı transferi, ekserji verimi ve ısı değiştiricisi etkenliğine olan etkisi de incelenmiştir. Bu çalışmanın 
ana bulguları aşağıda listelenmiştir. 
 

• Gövde tarafı akışkanın kütlesel debisinin 27,5 kg/s’den 127,5 kg/s’ye artmasıyla ısı değiştiricisi 
boyunca sıcaklık farkının azaldığı tespit edilmiştir. Bunun yanında akışkan hızının arttığı da 
görülmüştür. 

• Gövde tarafındaki akışın hız dağılımı incelendiğinde şaşırtma levhasında ölü bölgeler (dead 
zone) olduğu tesbit edilmiştir. Bunu bölgeleri azaltmak ve ısı değiştiricisi performansını 
arttırmak için farklı şaşırtma levhası tasarımları yapılarak performans iyileştirilme çalışmaları 
yapılmalıdır. 

• Gövde tarafı akışkanın kütlesel debisi 27,5 kg/s’den 137,5 kg/s’ye arttırıldığında anlık ısı 
transferi 7612 kW’dan 29843 kW’a çıkmaktadır. 

• Gövde tarafı akışkanın kütlesel debisi 27,5 kg/s’den 137,5 kg/s’ye arttırıldığında fonksiyonel 
ekserji veriminin % 8,5’den % 34,77’ye çıkarken; evrensel ekserji verimi % 23,85’den % 
40,48’e çıktığı bulunmuştur 

• Gövde tarafı akışkanın kütlesel debisi 27,5 kg/s’den 137,5 kg/s’ye arttırıldığında ısı değiştiricisi 
etkenliği % 91,97’den % 71,42’ye azaldığı bulunmuştur.  
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SEMBOLLER 
 

ısı kapasitesi (kW/K) 
 

Sabit basınçta özgül ısı (kJ/kg·K) 
k türbülans kinetik enerjisi (m2/s2) 

 

kütlesel debi (kg/s) 
h entalpi (kJ/kg) 

 

kaynak terimi  
T sıcaklık (K) 
s entropi (kJ/kg·K) 

 

hız (m/s) 
x konum (m) 

Yunan Harfleri  
 

türbülans kinetik enerjisi için türbülans Prandtl sayısı 
 

türbülans kinetik enerji yayılımı için türbülans Prandtl sayısı  
∆T sıcaklık farkı (K) 
ε kinetik enerji yayılımı (m2/s3), ısı değiştiricisi etkenliği 
η ekserji verimi  

 

ısıl iletim katsayısı (W/m·K)  
 

kinematik viskozite (Pa·s) 
 

yoğunluk (kg/m3) 
Alt Simgeler 

eff efektif 
i akışkanlar türü, giriş 
j akışkan türü 
l laminer 

max maksimum 
min minimum 
o çıkış 
s gövde 
T türbülans 
t boru 
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FARKLI ODA SICAKLIĞI VE HAVA HIZI DEĞERLERİNDE İKİ 
FARKLI AMELİYATHANEDE AMELİYAT MASASI 

ÜZERİNDEKİ PARTİKÜL SAYILARININ İNCELENMESİ 
 
 

Hande UFAT 
Recep YAMANKARADENİZ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, biri laminer akış (LAF) ünitesi diğeri difüzör ile iklimlendirilmesi yapılan iki farklı 
ameliyathanede ameliyat masası üzerinden partikül sayımları yapılmıştır. Her iki odada, oda 
sıcaklıkları 19°C - 22°C arasında iken ölçümler alınmıştır. LAF üniteli odanın günlük kullanımda 
ortalama hava giriş hızı değerinin 0.1 m/s olduğu tespit edilmiş ve bu değer standartlara uygun 
olmadığından sistemin çıkabildiği maksimum ortalama hava giriş hızı değeri olan 0.2 m/s değerinde de 
partikül sayımı yapılmıştır ve bulunan sonuçlar kıyaslanmıştır.  
 
Elde edilen partikül sayılarına bakıldığında sıcaklığın direkt olarak partikül sayıları üzerinde etkisi 
olduğunu söylemek mümkün değildir. Ancak hava giriş hızının LAF üniteli sistemlerde partikül sayısını 
oldukça etkilediği söylenebilir. Ayrıca LAF ünitesi ile iklimlendirme yapılan ameliyathanede ortalama 
hava giriş hızı değeri 0.1 m/s civarlarında olduğunda partikül sayısı açısından difüzörlü sistemden çok 
farklı olmadığı görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Ameliyathane iklimlendirmesi, Laminer akış ünitesi sistemi, difüzör, partikül 
sayımı. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, particle counts were performed on an operating table in two different operating rooms, 
One of the rooms is air-conditioned with a laminar flow (LAF) unit and the other is with diffusers. 
Measurements were taken when the room temperatures were between 19 ° C and 22 ° C in both 
rooms. The average inlet air velocity of the LAF room was found to be 0.1 m / s for daily use, and 
since this value was not in compliance with the standards, so particle counts were made at 0.2 m / s, 
the maximum average air inlet velocity of the system. 
 
According to the results, it is not possible to say that the temperature directly affects the number of 
particles. However, it can be said that the inlet air velocity greatly affects the number of particles in 
LAF unit systems. It was also found that the number of particles was not much different from the 
diffuser system when the average air inlet velocity was around 0.1 m / s in the operating theater with 
the LAF unit. 
 
Key Words: Operating room air conditioning, Laminar air flow unit system, diffusor, particle counting 
 
 
 
 
 
 

Investigation of Particle Numbers on Surgical Table in Two Different Operating Rooms at Different Room Temperatures 
and Air inlet Velocities 
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1. GİRİŞ 
 
Hastane iklimlendirmesi tesisat mühendisliğinin en karmaşık alanlarından biridir. Isıl konfor şartlarını 
sağlamanın yanında, hava yoluyla yayılan enfeksiyon kaynaklarının azaltılması ve minimize edilmesi 
için iklimlendirme ve havalandırma sistemleri gereklidir [1,2]. Özellikle ameliyathane iklimlendirmesi, 
ameliyat enfeksiyonunu önemli derecede etkilemekte olduğundan iklimlendirme sistemlerinin tasarımı, 
uygulaması ve işletmesi sırasında oldukça dikkatli olmak gerekmektedir. İklimlendirme sistemi, 
ameliyat boyunca hastayı enfeksiyondan korumalı, havayla yayılan enfeksiyon kaynaklarını minimize 
etmeli ve aynı zamanda hem hasta hem de ameliyat ekibi için konforlu ve hijyenik bir ortam 
oluşturmalıdır. Bu şartların hepsinin bir arada sağlanması gerektiğinden dolayı, ameliyathane 
iklimlendirmesi tesisat mühendisliği alanının en zor konularından biridir [3,4,5,6].  

Standartlara uygun yapılmayan ve işletim sırasındaki bakımlarına dikkat edilmeyen ameliyathane 
iklimlendirme sistemleri, ortamdaki ısıl konfor şartlarını sağlayamadığı gibi hava yoluyla gelen 
mikrobiyolojik maddeler enfeksiyona sebep olabilmektedir. Ameliyathane enfeksiyonu hastanın 
sağlığını tehlikeye soktuğu gibi hastanın iyileşme süresini uzatarak maddi anlamda da büyük kayıplara 
neden olmaktadır. Enfeksiyonu minimize edebilmek için uygun hava sıcaklığı ve bağıl nemiyle birlikte 
hava giriş hızı ve dağıtım şeklinin kontrolü oldukça önemli rol oynamaktadır. 
 
 
 
 
2- İNCELENEN AMELİYATHANELER 
 
Laminer akış (LAF) ünitesi bulunan ameliyathanedeki ünite 300 x 300 cm boyutlarındadır. Ünite 
etrafında 50 cm genişliğinde kısmi perde vardır. Ameliyat masası ünitenin altında tam ortada 
konumlandırılmıştır. Odanın karşılıklı iki duvarında 4 noktadan emiş yapılmaktadır. Menfezin ikisi 
tabana, diğer ikisi de tavana yakın konumlandırılmıştır. Ameliyat lambalarının da ameliyatlar 
esnasından genelde Şekil 1’deki konumunda kullanıldığı öğrenilmiştir ve ölçümler sırasında bu 
konumda tutulmuştur.  

Difüzörler vasıtasıyla iklimlendirilmesi yapılan ameliyathane de Şekil 2’de görülmektedir. 61 x 61 cm 
boyutlarında 4 adet difüzörle ortama hava girişi yapılmaktadır ve kirli hava LAF ünitesi olan odayla 
aynı şekilde dışarıya atılmaktadır. Her iki sistemde HEPA filtreler mevcuttur. 

 

Şekil 1 Laminer Flow üniteli ameliyathane                              Şekil 2 Difüzörlü Ameliyathane 
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Sıcaklık ölçüm cihazlarıyla laminer flow izdüşümü içerisinde ve dışarısında, ameliyat masası yanında 
olmak üzere 4’er noktadan ölçümler alınmıştır. LAF ünitesi dışındaki ölçümlerin ortalaması alınarak 
odanın sıcaklığı belirlenmiştir. LAF ünitesi yüzeyinden de 6 noktada hava hızı ölçümü alınıp 
ortalaması bulunarak yaklaşık hava giriş hızı hesaplanmıştır. Ameliyat masası üzerinden, masanın 
baş, orta ve ayak kısmı olmak üzere 3 noktasından partikül sayımı yapılmıştır. Benzer ölçümler Şekil 
2’de görülen difüzörlü sistemle iklimlendirilmesi sağlanan ameliyathanede de yapılmıştır. Ölçümler 
sırasında lambaların ve ameliyat masasının konumları her ölçümde aynı pozisyona getirilmiştir. 
Lambaların konumu da bir ameliyathane hemşiresine danışılarak ameliyatlarda en çok tercih edilen 
konuma ayarlanmıştır ve Şekil 1 ve 2’de görülmektedir. 

 
 
 
3. ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ  
 
3.1 Ameliyathane iç hava kalitesiyle ilgili genel bilgiler 
 
Hastane içerisinde çok farklı koşullarda mahaller olması ameliyathane iklimlendirme sistem tasarımını 
zorlaştıran ana sebeplerinden biridir. Ameliyathane iklimlendirmesi de hastane iklimlendirmesinin en 
önemli kısmını oluşturmaktadır. Ameliyathane personelinin ısıl konforunu sağlarken ameliyat yarasının 
de enfeksiyon kapma olasılığını minimize etmek gerekir. Bunları sağlamak için içerideki sıcaklık, bağıl 
nem, hava giriş hızı, odanın basınç farkı ve mahaldeki partikül sayısı gibi parametrelerin hepsinin belli 
sınırlar içerisinde olması gerekmektedir ve işin zorluğu da bunu yapabilmektir. Bu şartların olması 
gereken sınır değerleri için uluslararası geçerli tek bir standart yoktur. Her ülkenin kullandığı belli 
standartlar bulunmaktadır ve klima tasarımlarını bu standartlara göre yapmaktadırlar. Ülkemizde 
genelde DIN 1946/4, ISO 14644, ASHRAE ve VDI 2167 standartları tercih edilmektedir. 

Yapılan çalışmalarda hastane enfeksiyonunun %14-16 civarı ameliyathanelerden kaynaklanmaktadır. 
Hastane enfeksiyonu hastanın hayatını tehlikeye soktuğu gibi tedavi süresini de 10 gün civarında 
uzatabilmektedir [7]. Uzayan bu süreç maddi olarak da bir yük oluşturmaktadır.  Ameliyat yarasındaki 
kontaminasyon %80-90 oranında ortamdaki havadan kaynaklanmaktadır [8,9]. Bu sebeplerden dolayı 
hem ısıl konforu sağlamak hem de içeriyi hijyenik tutmak için aşağıda bahsedilen özelliklerin sürekli 
kontrol altında olması gerekir. 

Sıcaklık: ASHRAE standartlarına göre ameliyathane sıcaklığı 20-24 °C arasında[10], DIN 1946-4 
standardında 19-26 °C arasında [11] ve VDI 2167 standartlarına göre 22 °C olmalıdır [12]. 
Ameliyathane içerisindeki herkesin ısıl konforunu sağlamak oldukça zordur. Cerrahlar 18-19 °C’de, 
hemşireler ise 22-24.5 °C arasında kendilerini konforlu hissetmektedir. Hasta için ise 24-26 °C aralığı 
tavsiye edilmektedir [9].  

Bağıl Nem: Bağıl nem de ısıl konforu sağlamak için sıcaklık kadar önemli bir parametredir. Ayrıca belli 
bir bağıl nem oranı üzerinde bakteri artışı hızlandığından hijyen kontrolü için de önemlidir. Çok düşük 
bağıl nem değerleri de ameliyat sırasında hastanın kan pıhtılaşmasına engel olabildiği gibi 
ameliyathane içerisindeki cihazların statik yükünü arttırmaktadır. Bu fazla statik yük de içerideki 
anestezik gazların tutuşmasına sebep olabilmektedir [9]. Standartlarda istenilen bağıl nem değerleri 
ASHRAE’ de %30 – 60 [10] ve % VDI 2167 [12] standardında %30-50 önerilmektedir [13,14]. 

Hava Giriş Hızı ve Hava Dağılım Şekli: Hava dağıtım şekli ameliyathanenin hijyenini sağlamak 
açısından oldukça önemlidir. Eski hastanelerde daha çok karışık hava akışlı sistemler 
kullanılmaktaydı. Ancak bu sistemlerde parçacıklar tüm ortama dağılmaktadır [13]. Bu sistemlerde 
ortama sağlanması gereken toplam taze hava miktarının 2,400 m3/h olması istenmektedir [14]. Daha 
sonra tek yönlü laminer akış sağlayan “Laminer Akış Üniteleri” kullanılmaya başlanmıştır. Başlangıçta 
çoğunlukla 120 x 240 cm boyutlarında LAF üniteleri kullanılmaktaydı. Ancak bu ölçülerdeki ünitelerde 
özellile personelin üzerin türbülanslı hava akış bölgeleri oluşmaktadır. Ayrıca steril cerrahi aletlerin 
bulunduğu masa bu akış bölgesinin dışında kaldığından dolayı bu aletlerin üzerindeki bakteri 
üremesine engel olunamamıştır [15]. Sonrasında VDI 2167 standardında 320 x 320 cm boyutlarında 
LAF ünitesi tavsiye edilmiştir [12]. Bu sayede hastayla birlikte ameliyathane personeli ve steril aletlerin 
bulunduğu masa da laminer akış altına alınmıştır [9]. Partiküllerin ortamdan uzaklaştırılması için hava 
giriş hızı da oldukça önemlidir. Hava giriş hızı ise ASHRAE standartlarında ortalama 0.13-0.18 m/s 
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[10], Dın 1946/4 ve VDI 2167’de ise minimum 0.23 m/s [11, 12] civarlarında tavsiye edilmektedir. 
Ancak çalışmalarda 0.45 m/s hızın ameliyathane personelini rahatsız ettiği belirtilmiştir [2]. Mahalde en 
uygun akışı yakalayabilmek havanın toplanış şekline de dikkat etmek gerekir. Genelde tavsiye edilen 
karşılıklı iki duvardan, havanın 2/3’ünün tabandan 1/3’ünün de tavandan yakın olacak şekilde 
toplamda 8 noktadan toplanmasıdır. Benzer mantıkla 4 noktadan da toplanabilir [9,19]. 

Basınçlandırma: Ameliyathanenin hijyenini koruyabilmek için içeriden dışarıya doğru bir hava akışı 
oluşturmak gerekir. Buna pozitif basınçlandırma denir. Bu sayede komşu mahalden içeriye doğru toz 
ve partiküllerin geçişini önlenmiş olur [13]. Bunun için üflenen havanın bir kısmı egzoz havası olarak 
atılırken bir kısmı içeride basınç oluşturmak üzere bırakılır. 

Partiküller: Ameliyat yaralarında meydana gelen enfeksiyonun %98’inin havadan geçtiği belirlenmiştir 
[15]. Havayla taşınan deri döküntüleri ve diğer partiküller, anestezik gazlar, aerosoller v.b. canlı 
mikroorganizma kaynaklarıdır [9] ve bunlar enfeksiyona sebep olmaktadır. Yapılan çalışmalarda 
bakterilerin 1-5 µm [8], 2.5-20 µm [18,19] ve 5-10 µm [20] arasındaki boyutlarda partiküllerle 
taşınmakla olduğunu söylenmektedir. Partikül sayım işlemlerinde ise 0.5 µm’den büyük partiküllerin 
sayısı önemsenmektedir [1,21]. Ayrıca 5µm’den büyük partiküllerle canlı mikroorganizma arasında bir 
bağlantı vardır [20]. ISO standardında oda sınıflarına göre mahalde bulunabilecek maksimum partikül 
sayıları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1 ISO standardına göre 1 m3 havada bulunabilecek maksimum partikül sayısı [21] 
 
ISO Sınıf 0.1 µm 0.2 µm 0.3 µm 0.5 µm 1 µm 5 µm 
1 10 2     
2 100 24 10 4   
3 1,000 237 102 35 8  
4 10,000 2,370 1,020 352 83  
5 100,000 23,700 10,200 3,520 832 29 
6 1,000,000 237,000 102,000 35,200 8,320 293 
7    352,000 83,200 2,930 
8    3,520,000 832,000 29,300 
9    35,200,000 8,320,000 293,000 
 
3.2 Ölçüm Yöntemleri 

3.2.1 Ameliyathane sıcaklık ölçümü 

Oda içerisindeki sıcaklık kararlı hale geldikten sonra oda içerisinde, hava dağıtım difüzörü izdüşümü 
alanından uzakta, eşit mesafede 4 nokta belirlenerek, duvardan 0.5 m uzaklıkta olmak üzere yer 
seviyesinden itibaren 1.5m yükseklikte sıcaklık ve bağıl nem ölçümleri yapılır [22]. Buna bağlı olarak 
oda sıcaklığını belirlemek için laminer flow ünitesi izdüşümü dışarısında 4 noktadan ölçümler 
alınmıştır. Cihazlar online olarak çalışmakta ve alınan ölçümler bir baz ünitesine iletilmektedir ve 
ölçümler buradan bilgisayara aktarılabilmektedir. Cihazlar dakikada bir ölçüm alacak şekilde 
ayarlanmıştır. Herhangi bir ölçüm süresi belirtilmediğinden cihazların bulundukları noktalarda 30’ar 
dakika boyunca ölçüm alınmış ve ortalamaları alınarak odanın sıcaklık değeri belirlenmiştir. Şekil 3 ve 
Şekil 4’te baz ünitesi ile radyofrekanslı sıcaklık ve bağıl nem ölçer görülmektedir.  

 
                                 Şekil 3 Baz Ünitesi                           Şekil 4 Online sıcaklık ve bağıl nemölçer 
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3.2.2 Hava giriş hızı ölçümü 
 
Ortalama giriş havası hızının belirlenmesi için en az 100 saniye ölçüm alınması gereklidir [22]. Hava 
giriş hızını belirlemek için laminer flow üzerinde belli noktalardan Şekil 5’de gösterilen transmitter ve 
hız probu ile 5’er dakika ölçüm alınarak bu ölçümlerin ortalaması alınmıştır. Difüzörlü odada da benzer 
şekilde difüzör yüzeyinden ölçüm alınmış ve ortalama hava giriş hızları belirlenmiştir. Bu cihaz online 
olarak çalışmaktadır. Hız probuyla alınan ölçümler transmittere ve oradan da sinyalle baz ünitesine 
gönderilmektedir.  

 

Şekil 5 Transmitter ve hız probu 
 
3.2.3 Havadan Partikül Sayım Cihazı 
 
Ameliyathane içerisinde laminer flow ünitesinin altı ve özellikle ameliyat masası üzeri hizasındaki 
partikül sayıları önemli olduğundan ameliyat masası üzerinde partikül sayım değerleri alınmıştır. Tablo 
1 ‘de görüldüğü üzere müsaade edilen partikül sayıları değerleri 1 m3 hava için verilmiştir. Cihaz 1 m3 
hava vakumlamak üzere ayarlanmış ve masanın baş kısmı, ortası ve ayak kısmına gelen noktalarda 3 
defa bu işlem uygulanarak elde edilen değerlerin ortalamaları alınmıştır. 
 

 
Şekil 6 Havadan Partikül Sayım Cihazı 

 
Partikül sayımları LAF ünitesi olan ameliyathanede tercih edilen kullanım hızı ayarlanmış ve ölçüm 
alınmıştır. Elde edilen verilere göre ortalama hava giriş hız 0.1 m/s olacak şekilde sistem 
ayarlanmaktadır. Hava giriş hızının standartlarda tavsiye edilen minimum değeri LAF üniteli 
sistemlerde 0.23 m/s olduğu belirtilmişti. Ancak sistem maksimum hız değerine ayarlandığında 
ortalama 0.2 m/s civarlarında bir hız değerine çıkmıştır. Bu sebepten dolayı bir de ortalama hava giriş 
hızı 0.2 m/s’ de partikül sayımı yapılmıştır.  
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Difüzörlü odada ise difüzörlerden aşağıya dikey yönde olan ortalama hız değeri Vg=2-2.2 m/s 
civarlarında olup odaya yaklaşık 2.400 m3/h taze hava verildiği tespit edilmiş ve kullanılan hava giriş 
hızı şartlarında LAF üniteli odadakine benzer şekilde ameliyat masasının üzerinde üç noktadan üçer 
kere partikül sayımı yapılarak ortalamaları bulunmuştur. Kullanılan cihazların özellikleri Tablo 2 ‘de 
görülebilir. Cihazların hepsi ölçümlerin kısa bir süre öncesinde satın alınmıştır ve kalibrasyonları 
yapılmıştır. 
 
Tablo 2 Kullanılan ölçüm cihazlarının özellikleri 

Ölçüm Aleti           Ölçüm aralığı Çözünürlük Hassasiyet 
Online sıcaklık 
Ve bağıl nem sensörü 

Sıcaklık: -20…+50°C 
Bağıl nem: 0%….+100% 

±0.1°C 
 ± 1% 

±0.5°C 
<90% RH  ±2%, >90%  
RH 3% 

Transmitter ve 
Hız probu 

0 … +60°C 
0…20 m/s 

±0.01m/s 0,02mA / 1,5mV resp. 
15mV 
± 0,03 m/s 

Partikül sayım cihazı                    Partikül kanal boyutları : 0.3 µm, 0.5 µm, 1 µm ve 5 µm 
                                                    Konsantrasyon limiti: 13.3x106 partikül/m3 (10% doğruluk) 
                                                    Örnekleme hızı: 75 litre/dakika 

 
 
 
 
4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
 
Yapılan ölçümler sonucunda LAF üniteli odada ortalama hava giriş hızı (Vg) 0.1 m/s için farklı oda 
sıcaklıklarında elde edilen partikül sayım sonuçları aşağıda verilmiştir. Klima santrali günlük kullanım 
şartlarına ayarlanmış ve ortalama hava giriş hızı değeri yukarıda bahsedildiği şekilde ölçülmüştür. 
Hava giriş hızı değişken olmakla birlikte ortalama olarak 0.1 m/s elde edilmiştir. 
 
Tablo 3 Toda=19°C Vg=0,1 m/s için ameliyat masası üzerindeki 
ortalama Partikül Sayısı 

 
>0,3µm >0,5 >1 >5 

 Baş kısmı 19.362.829* 6.9693 1.204 296* 
 Orta Kısım 487.832 21.499 2.202 259 
 Ayak Kısmı 2.881.079* 7.852 1.736 516* 
 

   Tablo 4 Toda =20°C Vg=0,1 m/s için ameliyat masası üzerindeki 
ortalama Partikül Sayısı 

 
>0,3 >0,5 >1 >5 

 Baş kısmı 1.038.215* 19.713 2.553 430* 
 Orta Kısım 337.535* 23.450 2.440 352* 
 Ayak Kısmı 10.294.254* 10.501 1.400 321* 
 

   Tablo 5 Toda =21°C Vg=0,1 m/s için ameliyat masası üzerindeki 
ortalama Partikül Sayısı 

 
>0,3 >0,5 >1 >5 

 Baş kısmı 2.516.513* 15.331 2.070 376* 
 Orta Kısım 262.679* 15.249 1.790 363* 
 Ayak Kısmı 315.987* 11.797 1.797 622* 
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Tablo 6 Toda =22°C Vg=0,1 m/s için ameliyat masası üzerindeki 
ortalama Partikül Sayısı 

 
>0,3 >0,5 >1 >5 

 Baş kısmı 9.950.544* 18.731 2.324 331* 
 Orta Kısım 200.009* 12.424 1.688 267 
 Ayak Kısmı 76.637 5.603 1.246 350* 
  

Vg= 0.2 m/s için farklı oda sıcaklıklarında elde edilen partikül sayım sonuçları aşağıda verilmiştir. Bu 
hız değeri de klima santrali en yüksek kapasitede çalıştırılırken elde edilmiştir. 
 
Tablo 7 Toda=19°C Vg=0,2 m/s için ameliyat masası üzerindeki 
ortalama Partikül Sayısı 

 
>0,3 >0,5 >1 >5 

 Baş kısmı 15.925.862* 11.506 878 134 
 Orta Kısım 235.430* 12.479 805 80 
 Ayak Kısmı 233.185* 14.443 1.239 150 
 

   
Tablo 8 Toda=19°C Vg=0,2 m/s için ameliyat masası üzerindeki 
ortalama Partikül Sayısı 

 
>0,3 >0,5 >1 >5 

 Baş kısmı 30.172.732* 5.244 726 76 
 Orta Kısım 211.683* 8.716 791 71 
 Ayak Kısmı 53.428 8.891 1.220 278 
 

   Tablo 9 Toda =21°C V=0,2 m/s için ameliyat masası   
üzerindeki ortalama Partikül Sayısı 

 
>0,3 >0,5 >1 >5 

 Baş kısmı 74.360 4.027 858 142 
 Orta Kısım 45.528 3.350 723 104 
 Ayak Kısmı 20.202 1.469 332 90 
 

 
 

Tablo 10 Toda =22°C V=0,2 m/s için ameliyat masası 
üzerindeki ortalama Partikül Sayısı 

 
>0,3 >0,5 >1 >5 

 Baş kısmı 2.183.176* 35.533* 3.565 268 
 Orta Kısım 483.982* 32.418 3.006 168 
 Ayak Kısmı 149.086 12.139 1.292 218 
  

Difüzörlü odada ise ortalama 2400 m3/h taze hava miktarının sağlandığı görülmüş ve bu şartlarda 
farklı sıcaklıklarda yapılan partikül sayım değerleri aşağıda verilmiştir. 
 
Tablo 11 Toda=19°C için Ortalama Partikül Sayısı  

 
>0,3µm >0,5 µm >1 µm >5 µm 

 Baş kısmı 213.638* 14.426 1.960 484* 
 Orta Kısım 159.644* 11.034 1.411 394* 
 Ayak Kısmı 148.033* 8.958 1.335 487* 
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Tablo 12 Toda=20°C için Ortalama Partikül Sayısı 

 
>0,3µm >0,5 µm >1 µm >5 µm 

 Baş kısmı 978.424* 5.681 2.342 536* 
 Orta Kısım 25.926 4.071 1.575 384* 
 Ayak Kısmı 15.273 2.533 1.058 389* 
 

      Tablo 13 Toda=21°C için Ortalama Partikül Sayısı 

 
>0,3µm >0,5 µm >1 µm >5 µm 

 Baş kısmı 4.894.441* 3.751 1.989 457* 
 Orta Kısım 10.663 1.860 926 260 
 Ayak Kısmı 9.356 1.799 1.035 1.219* 
 

      Tablo 14 Toda=22°C için Ortalama Partikül Sayısı 

 
>0,3µm >0,5 µm >1 µm >5 µm 

 Baş kısmı 24.014.902* 3.670 1.689 445* 
 Orta Kısım 22.742 3.145 1.353 355* 
 Ayak Kısmı 19.670 3.057 1.423 377* 
  

Partikül sayımlarıyla ilgili net olarak konuşmak çok mümkün değildir. Odanın ölçüm alınan günkü 
temizlik durumu, ölçüm esnasında cihazın yakınında bulunmak, ameliyathane kapısının açılıp 
kapanması v.b. gibi birçok kontrol edilemeyen etken vardır.  
ISO 6 sınıfı ameliyathane için partikül sayılarının olması gereken değerlerine Tablo1’den bakarak, 
uygun olmayan değerler çizelge üzerinde (* ile) işaretlenmiştir. Partikül sayısını etkileyen çok fazla 
etken olduğundan Vg=0.1 m/s için farklı sıcaklıklara göre yapılan sayımlarda bu farka direkt olarak 
sıcaklığın etki ettiğini söylemek çok doğru olmayacaktır. Özellikle baş kısmında >0.3 µm boyutundaki 
partiküllerde çok yüksek değerde çıkan sonuçların neden kaynaklandığı belirlenememiştir. 
Vg=0.2 m/s hız için yapılan ölçümlerde yine sıcaklığın direkt olarak etkisi olduğunu söyleyemesek de 
Vg=0.1 m/s hava giriş hızına göre partikül sayılarının düştüğü rahatlıkla görülebilmektedir. 
 
Difüzörlü odadaki partikül sayılarına bakıldığında standartlarda istenilen değerlerin üzerinde olduğu 
görülmektedir. Ayrıca LAF üniteli sistemin Vg=0.1 m/s olduğu durumdaki partikül sayılarıyla 
kıyaslandığında her iki odadaki partikül sayılarının birbirlerine yakın değerlerde ve kabul edilebilir 
değerler üzerinde olduğu görülmektedir. 
 
Elde edilen sonuçlara bakıldığında ölçüm alınan ameliyathanelerde sıcaklığın direk olarak etki ettiğini 
söyleyememekle birlikte LAF üniteli sistemlerde hava giriş hızının oldukça önemli olduğu 
görülmektedir. Gürültü ve ameliyathane ekibinin konforu için hava giriş hızının düşük kullanılması 
sebebiyle partikül sayısının oldukça arttırdığı görülmüştür. Amaç ameliyathane ekibinin konforunun 
yanında enfeksiyon riskini azaltmak olduğundan dolayı sistemin bu kadar düşük hızlarda 
kullanılmaması gerekmektedir. Vg=0.1 m/s olduğunda difüzörlü odadaki partikül sayılarına yakın 
değerler elde edilmesi LAF üniteli sisteme yapılan yatırımı boşa çıkarmaktadır. Sistemi sadece 
yapmak yeterli değildir, uygun şartlarda kullanılması gerekmektedir. 
 
Difüzörlü sistemde ise amaç saatte belirli miktarda taze hava sağlamak olduğundan mecburen hava 
girişi yüksek hızlarda yapılmaktadır. Ameliyathanede tercih edilen hava giriş hızı değerleriyle istenilen 
2,400 m3/h değeri yaklaşık olarak sağlandığından hızı daha düşük kullanma şansı yoktur. Zaten 
difüzörlü sistemde hava giriş hızının yüksek olması ve oluşan türbülans sebebiyle partikül sayılarının 
ameliyat bölgesinde artmasından dolayı LAF üniteleri kullanılmaktadır. 
 
Alınan ölçümler sırasında içeride sadece ölçüm alan tek bir kişinin bulunduğu ve ameliyathane ekibi 
ve hastayla birlikte partikül sayılarının çok fazla artacağı unutulmamalıdır. Bu sebepten dolayı ameliyat 
ekibinin hijyene çok fazla önem vermesi gerekmektedir. 
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ODA İÇİ PARTİKÜL DAĞILIMININ LAGRANGE 
YAKLAŞIMINA GÖRE SAYISAL SİMÜLASYONU 

 
 

Yunus Emre ÇETİN 
Orhan AYDIN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
İç hava kalitesi, hava hızı, sıcaklığı ve nem değerinin yanı sıra ortamdaki kirleticilerin 
konsantrasyonuna da bağlıdır. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) kullanılarak partikül 
dağılımının belirlenmesinde iki farklı yaklaşım uygulanmaktadır:  Euler ve Lagrange yaklaşımları. Bu 
çalışmada, Lagrange yaklaşımı için önemli parametrelere değinilmiş ve model bir odada partikül 
dağılımı incelenmiştir. Elde edilen hız profilleri ve partikül konsantrasyon değerlerinin literatür ile uyum 
içinde olduğu görülmüştür.  
 
Anahtar Kelimeler: Partikül dağılımı, Lagrange yaklaşımı, Ayrık Faz Modeli 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Indoor air quality (IAQ) depends concentration of the indoor contaminants as well as air flow velocity, 
temperature and humidity. There are two approaches for the determination of particulate dispersion in 
Computational Fluid Dynamics (CFD): Eulerian and Lagrangian. In this study, important parameters of 
the Lagrange approach are addressed and the particle distribution in a model room is investigated. 
Obtained velocity profiles and particle concentration values agreed well with in the literature.  
 
Key Words: Particle dispersion, Lagrange approach, Discrete Phase Modeling 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
İç hava kalitesi, insan sağlığı ve farklı imalat süreçleri için önemlidir. İlaç, gıda ve elektronik cihaz 
üretim alanları, biyoteknoloji sahaları ve ameliyathaneler gibi kontrollü alanlarda, kirletici 
konsantrasyonu, iç hava kalitesini etkiler. 
 
Havada bulunan partiküllerin ortak adı aerosoldur. Aerosol en basit ifadeyle gaz içinde dağınık halde 
bulunan sıvı veya katı partikül sistemidir. Gaz ve bu gazın içinde dağınık halde bulunan partiküllerden 
oluşan sistemler, iki fazlı sistemler olarak değerlendirilirler.  
 
Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) kullanılarak iki fazlı akış problemlerinde ikincil fazın 
modellenmesi için iki farklı yaklaşım tercih edilebilir: Euler ve Lagrange yaklaşımları. Euler 
yaklaşımında, fazların etkileşim halinde oldukları değerlendirilir. Yapısal olarak benzeyen korunum 
denklemleri her bir faz için ayrı ayrı ele alınır ve bu denklemlerin ilişkilendirilmesi gerekir. Lagrange 
yaklaşımı ise akış alanı içerisindeki her bir partikülün ayrı ayrı takibine dayanmaktadır. 
 
Ansys Fluent yazılımında kullanılan ayrık faz modeli (Discrete phase modeling – DPM), Lagrange 
yaklaşımını esas almaktadır. Bu yaklaşımda, sürekli faz içindeki partiküller Lagrange yaklaşımıyla 

Numerical Simulation of Indoor Particle Dispersion with Lagrange Approach 
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modellenirken sürekli ya da taşıyıcı faz olan hava Euler yaklaşımıyla modellenir. Sürekli faz için 
zaman ortalamalı Navier-Stokes denklemleri çözülürken, sürekli faz içinde hareket eden partiküller 
hesaplanmış akış alanı içerisinde izlenir. Bu partiküller, sürekli faz ile momentum, kütle veya enerji 
transferinde bulunabilirler.  
 
Ansys Fluent HAD yazılımında bulunan DPM modeli, ikincil fazın kendi içerisinde etkileşimlerinin ihmal 
edilebilir düzeyde ve bu fazın hacimsel olarak birincil faza oranla daha az (birincil fazın en fazla %10-
12’ si kadar) olduğu durumlarda tercih edilir.  
 
Mahal içi partikül dağılımını Euler veya Lagrange yöntemleri ile değerlendiren farklı çalışmalar 
bulunmaktadır [1-6]. Bu çalışmada, partikül dağılımının deneysel olarak ve ayrıca Euler yöntemiyle 
incelendiği literatürdeki bir çalışma [7] Lagrange metodu ile ele alınarak model oda içerisindeki hız ve 
konsantrasyon değerleri karşılaştırılmıştır. 
 
 
 
 
2. MODELLEME VE ÇÖZÜM YÖNTEMİ 
 
2.1 GEOMETRİ 
 
İlgili deneysel çalışma [7], Şekil 1’ de görülen Boy (x) x En (y) x Yükseklik (z) = 0,8 m x 0,4 m x 0,4 m 
boyutlarındaki bir model oda üzerinde yürütülmüştür. Model odadaki giriş ve çıkış menfezleri 0,04 m x 
0,04 m ebatlarında olup orta düzleme simetrik olarak yerleştirilmişlerdir. Çalışma, hava değişim 
katsayısı 10 ve 20 değerlerini karşılayacak şekilde sırasıyla 0,225 m/s ve 0,45 m/s üfleme hızlarında 
gerçekleştirilmiştir.  Ortalama 10 μm çapında ve 1400 kg/m3 yoğunluğundaki küresel parçacıklar 
üfleme havası ile ortama verilmiştir.  
 
Hava hızı ve partikül konsantrasyon değerleri, üç farklı istasyonda (x=0,2 m - 0,4 m - 0,6 m) bir PDA 
(Phase Doppler Anemometer) sistemi kullanılarak ölçülmüştür. 
 

 
Şekil 1. Oda geometrisi, menfez konumları ve ölçüm noktaları [7] 

 
2.2 HAVA AKIŞININ MODELLENMESİ 
 
Sayısal analizde hava akışını modellemek için Euler yaklaşımıyla ifade edilen süreklilik, momentum ve 
enerji denklemleri genel formda aşağıda verilmektedir. 
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Burada,  genel değişken olup, süreklilik denkleminde 1, momentum denkleminde ve enerji 
denkleminde ise  olmaktadır. difüzyon katsayısı,  ise kaynak terimdir. Çalışmada kullanılacak 
olan süreklilik ve momentum denklemlerine ait değişken, difüzyon katsayısı ve kaynak terim Tablo 1’ 
de verilmiştir. Sistem izotermal olduğu için; çalışmada, enerji denklemi çözülmemiştir. 
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Tablo 1. Süreklilik ve momentum denklemlerine ait değişken, difüzyon katsayısı ve kaynak terimler 
 

Denklem 
kf  kΓ  k

Sf  
Süreklilik Denklemi 1 - - 

Momentum Denklemi 
u  µ  xp ∂∂−  

 Momentum Denklemi 
v  µ  yp ∂∂−  

 
Türbülanslı akış problemleri için bu eşitliklerdeki hız ve basınç değerlerini ortalama ve çalkantı 
bileşenleri cinsinden ifade etmek gerekir. Bu durumda, ortaya çıkacak türbülans Reynolds gerilmelerini 
temsil eden ( ) teriminin açık formda yazılabilmesi için bir çok türbülans modeli bulunmaktadır. 
 
Bu çalışmada, RNG k-ε türbülans modeli [8] kullanılmıştır. Bu modelin iç hava akışı problemleri için en 
uygun türbülans modeli olduğu literatürde [9] ifade edilmektedir. RNG k-ε türbülans modeli, Navier-
Stokes denklemlerinin “renormalisation group (RNG)” metodu olarak bilinen bir matematiksel teknikle 
çözülmesiyle elde edilmiştir. RNG k-ε türbülans modelinde türbülans kinetik enerjisi (k) ve türbülans 
yutulma oranı (ε) transport denklemleri ile şu şekilde ifade edilir:  
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Denklemlerde yer alan  , türbülans viskozitesi şu şekilde ifade edilir: 
 

          (5)
          

         
 
Model sabitleri RNG k-ε modelinde analitik olarak ,  şeklinde belirlenmişlerdir.  
 
2.3 PARTİKÜL HAREKETİNİN MODELLENMESİ 
 
Lagrange yaklaşımı zamana bağlı momentum denkleminin her partikül için ele alınmasını gerektirir. 
İlgili denklem şu şekilde ifade edilebilir: 
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Denklemin sol tarafı atalet kuvvetini,  partikülün hız vektörünü ifade etmektedir. Eşitliğin sağ 

tarafındaki ilk kısım sürükleme terimi olarak bilinir ve burada  gevşeme zamanının tersini ( ) ve   
hava hızını temsil etmektedir. Aynı denklemde ikinci terim yer çekimi ve ısıl etki ile ortaya çıkan 

kaldırmayı temsil eder, burada ve  ,sırasıyla havanın ve partikülün yoğunluğunu göstermektedir. 

Sağ kısımdaki   terimi partiküle etki edebilecek olası diğer kuvvetleri (Termoforetik kuvvet, Brownian 
kuvveti, Saffman’ s Kaldırma Kuvveti) [10] ifade etmektedir.  
 

Ayrıca, gevşeme zamanı (relaxation time) ( ) açık formda şu şekilde ifade edilir: 

24
Re18

2
pd

pp
D

C
d

F
r

µ
=                 (7) 

Burada;  havanın moleküler viskozitesini,  ve  partikülün çapını ve Reynolds sayısını ifade 

etmektedir.  sürükleme katsayısıdır ve ξ1, ξ2, ξ3 katsayıları ile beraber şu şekilde ifade edilmektedir 
[11]: 

32
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2.4 AĞ YAPISI VE ÇÖZÜM PROSEDÜRÜ 
 
Ağ yapısından bağımsız çözüm elde etmek amacıyla farklı ağ sıklıklarında (40x20x20, 80x40x40, 
100x60x60) çözümler gerçekleştirilmiştir. Bu ağ yapılarında elde edilen hız değerleri karşılaştırılmıştır. 
Sonuçların 80x40x40 ağ yapısından daha sık bir yapıda çok değişmemesinden dolayı(en fazla %5), 
bu ağ yapısı tercih edilmiştir. 
 
Üfleme menfezi için “Velocity inlet” (%5 türbülans yoğunluğu), çıkış menfezi için “Pressure outlet” sınır 
koşulları tanımlanmıştır. Tüm duvarlar adyabatik olup kaymama sınır koşulu geçerlidir.  
 
Basınç-hız çiftinin çözümünde SIMPLE algoritması, diferansiyel denklemlerin çözülmesinde ikinci 
dereceden ayrıklaştırma (second order upwind) kullanılmıştır Hesaplamalarda, yer çekimi etkisi göz 
önüne alınmıştır. Yakınsama kriteri, korunum denklemleri için 10-6 olarak belirlenmiştir. 
 
Hesaplamalarda ilk olarak sürekli rejim için oda içi hız dağılımı elde edilmiş ardından DPM (Discrete 
Phase Modeling) ile partikül dağılımı hesaplanmıştır. Bu adımda, ikincil faz olan partiküller için üfleme 
menfezi ve çıkış menfezi için “escape” sınır şartları seçilmiştir. “Escape” sınır şartında partikül hareketi 
sonlanır ve partikül ilgili hacmi terk etmiş olarak değerlendirilir. Partiküller bir yüzeye temas ettiklerinde 
ise bu yüzeye tutunabilirler veya geri dönebilirler. Mahal içi havalandırma uygulamalarında düşük hava 
hızları tercih edilmektedir. Bu hızlarda partiküller temas sonrası geri dönecek enerjiye sahip 
olmadıklarından partiküllerin temas edecekleri yüzeye tutunmaları beklenir [12]. Bu nedenle yüzeylere 
temas edecek partiküllerin bu yüzeylere tutunduğunu ve hareketlerinin sonlandığını ifade eden “trap” 
sınır şartı seçilmiştir. Daha küçük boyuttaki partiküllerin farklı hareketler sergileyebileceği ve buna 
bağlı olarak farklı sınır şartları seçilmesi gerekeceğine de dikkat edilmelidir. 
 
Türbülanslı bir akış içerisine yollanan partiküller dalgalanan ve değişen türbülanslı hız alanının 
etkisiyle oluşan rastgele (stokastik) yörüngeleri takip edecektir. Türbülansın bu etkileri DRW (Discrete 
random walk) modeli [10] kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu modelin doğru sonuçlar vermesi ve 
türbülans sonucu partiküllerin izleyebileceği farklı yörüngelerin değerlendirilerek ortalama bir 
yörüngenin hesaplanması için deneme değerinin (Number of tries) yeteri kadar yüksek belirlenmesi 
gerekir. 
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3. BULGULAR 
 
Bu bölümde hesaplanan hava hızı ve partikül konsantrasyonu değerlerinin sonuçları sunularak 
literatür [7] ile karşılaştırılmıştır.  
 
Şekil 2’ de farklı deneme sayılarının hesaplanan konsantrasyon değerleri üzerindeki etkisi 
görülmektedir.  Bu durumda, türbülanslı akış için ortalama yörüngenin hesaplanmasında belirli bir 
deneme sayısının gerektiği ifade edilebilir.  
 

 
Şekil 2. Farklı deneme değerlerinin (number of tries) karşılaştırılması  

 
Şekil 3’ de 0,225 m/s üfleme hızı için üç farklı ölçüm istasyonunda ölçülen x doğrultusundaki hız 
değerleri ile sayısal sonuçlar karşılaştırılmaktadır. Hesaplanan hız değerlerinin deneysel çalışma ile 
uyum içinde olduğu görülmektedir. Değerler tercih edilen sayısal yaklaşımın doğruluğunu 
göstermektedir.    
 

 
 

Şekil 3. 0,225 m/s giriş hızı için x doğrultusundaki hız değerlerinin karşılaştırılması  
 
0,225 m/s ve 0,45 m/s giriş hızlarında farklı ölçüm noktaları için hesaplanan konsantrasyon değerleri 
sırasıyla Şekil 4 ve Şekil 5’ te görülmektedir. Bu değerler giriş konsantrasyon değerine göre 
boyutsuzlaştırılarak sunulmuştur. 
 
Şekil 4 ve Şekil 5’ e bağlı olarak Lagrange yaklaşımı ile hesaplanan konsantrasyon değerlerinin Euler 
yaklaşımı ile benzer sonuçlar verdiği ve bu sonuçların da deneysel çalışma ile uyum içinde olduğu 
ifade edilebilir. Bu bağlamda duvarlar için belirlenen “trap” sınır şartının çalışılan partikül çapı da 
dikkate alındığında mahal içi havalandırma çalışmaları için uygun olduğu ifade edilebilir. 
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Şekil 4. 0,225 m/s giriş hızı için konsantrasyon değerlerinin karşılaştırılması 
 

 
 

Şekil 5. 0,45 m/s giriş hızı için konsantrasyon değerlerinin karşılaştırılması 
 
 
 
 
SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada Lagrange yöntemi kullanılarak literatürdeki [7] deneysel koşulları sağlayan bir sayısal 
model Ansys Fluent yardımıyla hazırlanarak çözülmüş, sayısal hesaplamalarla deneysel sonuçlar 
karşılaştırılmış ve ayrık faz modeline ait önemli noktalar belirtilmiştir.  
Lagrange metodu ve kullanılan sayısal yaklaşım ile ilgili genel çıkarımlar şu şekilde sıralanabilir: 
 

1- Lagrange yaklaşımının kullanılacağı problemlerde dağınık fazın hacimsel fraksiyonunun %10’ 

u geçmemesine dikkat edilmelidir. 

2- Havalandırma çalışmaları için partikül hareketi değerlendirilirken duvarlar için “trap” sınır 

koşulu seçilmelidir. 

3- Türbülanslı akışlarda türbülansın oluşturacağı etkiye dikkat edilmeli, bunun için DRW 

modelinin tercih edildiği durumlarda deneme sayısı yeteri kadar yüksek tutulmalıdır.  

4- İki fazlı akışlarda problem tanımına ve sınır şartlarına dikkat edilirse Lagrange yaklaşımı da 

Euler yaklaşımı yerine tercih edilebilir. 
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ULAŞIM ARAÇLARI İÇİNDE VE DIŞ ORTAMDA SİYAH 
KARBON VE PARTİKÜL MADDE MARUZİYETİ 

 
 

Burcu ONAT 
Burcu UZUN 
Özcan AKIN 
Ülkü Alver ŞAHİN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Trafik kaynaklı emisyonlar araç sayısındaki artış ve trafik yoğunluğuna bağlı olarak ulaşımda geçen 
sürelerin uzaması nedeniyle şehirlerde insan sağlığını tehdit eden en önemli hava kirletici 
kaynaklardan biri durumuna gelmiştir. Trafik kaynaklı hava kirleticiler şehirlerde hem genel hava 
kalitesini kötü yönde etkilemekte hem de seyahat eden ve ana yollara yakın yerlerde zaman geçiren 
nüfus için ciddi potansiyel sağlık tehdidi oluşturmaktadır. Siyah karbon (SK), trafikten kaynaklanan 
hava kirliliği ile ilişkili olumsuz sağlık etkilerinin belirlenmesinde yeni bir indikatör olarak kabul görmüş 
önemli bir hava kirleticidir. SK’nın şehirlerde başlıca kaynağı ulaşımdır, toplam SK emisyonun yaklaşık 
%67’sinin dizel motor egzozu, yaklaşık %20’sinin benzinli araç egzozundan kaynaklandığı 
belirtilmektedir. Ayrıca solar radyasyonu absorplayıcı özellik gösterdiğinden dolayı küresel ısınmaya 
katkıda (yaklaşık +1,1 W m-2) bulunmaktadır. 
 
Şehirlerde SK emisyonlarının büyük bir oranı trafik kaynaklıdır ancak bu kirleticinin ulaşım türü, 
etkilediği alanlardaki zamansal seviyesi ve PM2.5 gibi farklı kirleticilerle ilişkisi bu konuda yapılan 
çalışmaların sayısının azlığı nedeniyle hala tam olarak anlaşılamamıştır. Yapılan çalışmalar şehirlerde 
şehrin nüfusu ve araç yoğunluğuna farklı olarak ulaşımda geçen sürelerin günün %5 ile %10’unu 
kapsadığını belirtmektedir. Ancak İstanbul gibi yaklaşık 4 milyon kayıtlı aracı ve 16 milyona varan 
nüfusu ile yüksek seviyede trafik emisyonlarının oluştuğu şehirlerde bu süreler daha uzun 
olabilmektedir.  
 
Bu çalışmada, İstanbul’da trafik kaynaklı SK seviyelerinin belirlenmesi ve PM2.5 ile ilişkisinin tespiti 
amacıyla otobüs, metrobüs, metro, otomobil, deniz otobüsü ve feribot gibi farklı ulaşım türlerinde 
Haziran 2016 – Eylül 2016 tarihleri arasında araç içi ve dış ortamında ölçümler yapılmıştır. Ölçümler 
portatif ölçüm cihazları kullanılarak eş zamanlı yürütülmüş olup SK ölçümü portatif AE 41 model 
Aethalometer ile, PM2.5 ölçümleri ise ışık saçılımı (light scattering) yöntemine göre çalışan PDR 1200 
(Thermo) portatif partikül ölçüm cihazı ile yapılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Ulaşım araçları, PM2.5, Siyah karbon.  
 
 
 
ABSTRACT 
 
Traffic sourced emissions have become one of the most important environmental problems because 
of the rising with the increasing of number of vehicle, traffic load and the commuting time. Traffic 
sourced emissions has got harmful effects on the city air quality, also it has potential harmfull effects 
on the population who live nearby the main road and commute every day. Black carbon (BC) is an 
important traffic sourced pollutant and accepted as a new indicator for determining the relation 
between adverse health effects and traffic. The main source of BC in the cities is traffic. The total BC 
emission is  caused by 67% diesel exhaust and 20% gasoline exhaust in the cities.  Additionally, BC 
contributes to the global warming because it can absorb the solar radiation.  
 

Black Carbon and Particulate Matter Exposure Inside And Outside of Transport Vehicles 
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The important rate of BC emissions in cities is sourced from traffic, but it has some misunderstandings 
about travel mode, time trend and the relation to the other pollutants such as PM2.5, because the 
studies about this subject are so few. The commute time in the cities is changing between 5-10%, but 
in the metropol cities, such as İstanbul with the population of 16 million and 4 million vehicle, the 
commute time can be more. 
 
In this study, in order to determine the traffic-related SK levels in Istanbul and to determine the relation 
with PM2.5, it is aimed to investigate the effects of vehicle interior and exterior in different 
transportation types such as bus, metrobus, metro, automobile, sea bus and ferry between June 2016 
and September 2016 measurements were made. Measurements were carried out simultaneously 
using portable measuring instruments, and the SK measurement was performed with the portable AE 
41 model Aethalometer and the PM2.5 measurements with the PDR 1200 (Thermo) portable particle 
meter, which operates according to the light scattering method. 
 
Key Words: Transport vehicles, PM2.5, Black Carbon 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Trafik emisyonları, kentsel çevrelerde hava kirliliği maruziyetine sebep olan en önemli kaynaklardan 
biridir ve çeşitli olumsuz sağlık etkileri ile ilişkilendirilmektedir [1]. Özellikle araç yoğunluğunun fazla 
olduğu metropoliten bölgelerde çeşitli günlük faaliyetler sırasında yapılan seyahatlerde geçen 
sürelerde yüksek trafik emisyonlarına maruz kalınabilmektedir. Kirletici konsantrasyonlar genellikle 
trafik mikro ortamlarında oldukça yüksektir. Kişiler günde ortalama 1,5-2 saat seyahat etmelerine 
rağmen trafikte yaptıkları seyahat günlük maruziyetlerine önemli bir katkı sağlayabilmektedir [2]. 
 
Motorlu araçlardan gelen emisyonlar, kentsel çevrede hava kirliliğine neden olan partikül maddenin 
(PM) önemli bir kaynağıdır. PM2.5, olumsuz sağlık sonuçlarıyla olan ilişkisi nedeniyle kentsel hava 
kirliliğinin en yaygın olarak izlenen parametrelerinden biridir [3]. 
 
Siyah karbon (SK), trafikten kaynaklanan hava kirliliği ile ilişkili olumsuz sağlık etkilerinin 
belirlenmesinde yeni bir indikatör olarak kabul görmüş önemli bir hava kirleticisidir. Janssen vd., 
tarafından yapılan çalışmada SK’nın hava kalitesinin sağlık risklerini değerlendirmede ek bir gösterge 
olduğu belirtilmiştir [4]. Diğer emisyon kaynaklarının olmadığı karayollarında, SK emisyonlarının 
öncelikli olarak trafikten yayıldığı düşünülmektedir. SK’nın trafik kirliliğinin önemli bir göstergesi 
olduğu, epidemiyolojik araştırmalarda sağlık sonuçlarıyla güçlü bir şekilde ilişkili olduğu 
gösterilmektedir [2]. Ayrıca taşıt egzozundan verilen ince partikül madde ve SK emisyonları araç 
içerisine kolaylıkla girerek araç içerisinde de yüksek emisyonlara sebep olabilmektedir. Dolayısı ile 
yolcular hem araç içinde hem de trafik emisyonlarının yoğun olduğu dış ortamda ince partikül madde 
ve SK konsantrasyonlarına maruz kalabilmektedir. 
 
SK’nın ulaşım türü ve PM2,5 gibi farklı kirleticilerle ilişkisi bu konuda yapılan çalışmaların azlığı 
sebebiyle tam olarak anlaşılamamıştır. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda ulaşım türleri içinde 
maruz kalınan SK konsantrasyonları ölçülmüştür. Ryan vd. tarafından yapılan bir çalışmada günlük 
siyah karbon maruziyeti en yüksek özel araç içerisinde cam açık seyir halinde iken ölçülmüştür (4397 
ng/m³). Aynı çalışmada günlük ortalama siyah karbon maruziyeti özel araç içerisinde cam kapalı iken 
1,67 μg/m³ ve otobüste 2,35 μg/m³ olarak ölçülmüştür [5]. Li vd. tarafından yapılan bir çalışmada ise 
otobüs ve metroda ölçülen siyah karbon maruziyeti sırasıyla 7,28 ± 1.87 μg/m³ ve 9,43 ± 2,89 
μg/m³’dir [2].  
 
Yapılan bazı çalışmalarda farklı ulaşım türleri karşılaştırıldığında otomobil ile seyahat ederken daha 
yüksek PM, SK ve nanopartikül (NP) konsantrasyonuna maruz kalındığı ve bu farklılığın ulaşım 
türüne, trafik yoğunluğuna, araç içerisindeki havalandırma ve yakıt türüne bağlı olduğu ifade edilmiştir 
[6]. Ülkemizde ulaşım türü farklılıkları dikkate alınarak trafik kaynaklı emisyonların belirlenmesi 
konusunda yapılan çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Yapılan çalışmalarda sadece ince partikül 
konsantrasyonları belirlenmiştir. Onat ve Stakeeva tarafından yapılan bir çalışmada İstanbul’da farklı 
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ulaşım türleri ile seyahat esnasında maruz kalınan PM2,5 konsantrasyonları ölçülmüştür. PM2,5 
konsantrasyonları metrobüs içinde 29-45 μg/m³, belediye otobüsünde 89-106 μg/m³, yaya olarak 
yapılan ölçümlerde trafik yoğunluğunun arttığı nokta ve kavşaklarda ise 250-300 μg/m³ olarak 
bulunmuştur [7]. Yine Onat ve Stakeeva tarafından İstanbul’da metroda yürütülen bir çalışmada da 
PM2,5 konsantrasyonları ölçülmüş (50-300 μg/m³) ve yüksek konsantrasyonlar tespit edilmiş, istasyon 
derinliği arttıkça PM2,5 seviyesinde artış olduğu gözlenmiştir [8]. 
 
Bu çalışmada, İstanbul’da ulaşım araçları içinde SK seviyelerinin belirlenmesi ve PM2.5 ile ilişkisinin 
tespiti amacıyla otobüs, metrobüs, metro, otomobil, deniz otobüsü ve feribot gibi farklı ulaşım 
türlerinde araç içi ve dış ortamında ölçümler yapılmıştır.  
 
 
 
 
2.MATERYAL VE METOT 
 
Bu çalışmada ölçümler otobüs, metrobüs, metro, otomobil, deniz otobüsü ve feribot olmak üzere altı 
farklı ulaşım türünde Haziran 2016 – Eylül 2016 tarihleri arasında araç içi ve dış ortamda (durak, 
peron, rıhtım) gerçekleştirilmiştir. Tablo 1’ de saha çalışmasında tercih edilen ulaşım türleri ve 
güzergah özellikleri ve ölçüm sıklığı gösterilmektedir. Ölçümler gün içinde genel olarak 09:00-16:00 
saatleri arasında gerçekleştirilmiştir. 
 
Güzergahlarda yapılan ölçümlerde trafik yoğunluğunun durumuna göre bir günde 2 sefer yapılmıştır. 
Sabah ilk ölçüm çalışması (gidiş-dönüş) tamamlandıktan sonra aynı hatta tekrar ölçüm çalışması 
yapılmıştır. Ölçüm çalışması metrolarda trenin 2.vagonunda ve istasyon peronunda yürütülmüştür. 
Metrobüs ve otobüste aracın orta kapısına karşılık gelen kısımda ölçümler yapılmıştır. Deniz otobüsü 
ve feribotta orta alanda ölçümler yapılmıştır. Dış ortam ölçümleri 15 dakika süreyle ölçülmüştür. 
 
Tablo 1. Saha Çalışmasında Kullanılan Ulaşım Türleri, Güzergâhlar ve Ölçüm Sıklığı 
 

 Güzergah Uzunluk 
(km) 

Yaklaşık Seyahat 
Süresi (Gidiş-
Dönüş) (dk) 

Ölçüm sıklığı 

Otobüs 76B Bakırköy-Cihangir 
Mah. 40 150 2 gün/ay 

Metrobüs Avcılar-Zincirlikuyu 30 120 2 gün/ay 
Avcılar-Söğütlüçeşme 42 170 2 gün/ay 

Metro 
M1 Aksaray-Atatürk 

Havalimanı hattı hafif 
raylı sistem 

24,7 64 
1 gün/ay 

Otomobil Avcılar-Zincirlikuyu 30 100 2 gün/ay 
Deniz 

Otobüsü Bakırköy-Bostancı 20 100 2 gün/ay 

Feribot Yenikapı-Yalova 50 75 1 gün/ay 
 
2.1. Siyah Karbon Ölçümleri 
 
Ulaşım aracı içerisinde ve dış ortamda anlık siyah karbon ölçümleri optik yöntemle ölçüm yapabilen 
MicroAeth-AE51 cihazı kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada trafik ve ulaşım etkilerini görebilmek için 
ölçüm periyodu 10 saniyede bir ve pompa çekiş hızı 100 ml/dk olarak ayarlanmıştır. SK ölçümü için 
filtre esaslı ışık emme yöntemleri, "yüklenme etkisi" nden etkilenmektedir; filtrenin aerosol yüklemesi 
arttıkça cihazın SK seviyeleri orantılı olarak azalmaktadır. Bu çalışmada bu etki, Kirchstetter ve 
Novakov'un aşağıdaki K-N olarak adlandırılan ampirik ilişkisi kullanarak optimize edilmiştir [9]: 
           BC=BC0 /(0,88Tr+0,12) 
Bu denklemde ‘BC’ düzeltilmiş siyah karbon konsantrasyonu, ‘BC0’ ise düzeltilmemiş 
konsantrasyondur. Formüldeki Tr katsayısı aethalometrenin filtre iletim değeri olup Tr = exp (-ATN / 
100) formülü ile hesaplanmaktadır. ATN değeri ise her ölçüm için aethalometre tarafından belirlenen 
bir katsayıdır. Bu düzeltme algoritması tüm SK ölçümlerine uygulanmıştır [2]. 
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2.2. PM2,5 Ölçümleri 
 
Çalışmada araç içerisinde ve dış ortamda PM2,5 ölçümleri ışık saçılımı yöntemine göre çalışan PDR 
1200 portatif partikül ölçüm cihazı ile yapılmıştır. Cihazda, belirli akış hızlarında pompanın 
çalıştırılması ile farklı partikül boyutlarının ölçümü sağlanmaktadır. Bu çalışmada PM2,5 boyutu için 
pompa çekiş hızı 4 L/dk olarak ayarlanmıştır. Çalışma için ölçüm periyodu 10 saniyede bir olarak 
seçilmiştir. Ölçümlerin doğrulaması referans yönteme göre örnekleme yapabilen Partisol FRM Air 
Sampler (Model 2000, Thermo Inc., USA) cihazı ile yapılmıştır.   
 
 
 
 
3.SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 
 
3.1. Ulaşım Türleri İçinde ve Dış Ortamda PM2.5  Konsantrasyonu  
 
Bu çalışmada farklı ulaşım araçları içinde (özel araç, otobüs, metro, metrobüs, deniz otobüsü ve 
feribot) ölçülen ortalama PM2.5 konsantrasyonları Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için Şekil 
1’de verilmiştir.  

 
Şekil 1. Aylara göre farklı ulaşım türlerinde ölçülen ortalama PM2,5 konsantrasyonları (özel araç1; cam 
açık, özel araç2; cam kapalı, Otobüs;76B, Metrobüs1;34AS, Metrobüs2;34, Metro;M1, Deniz otobüsü 

ve Feribot) 
 

Özel araçta yapılan ölçümler iki farklı durum için gerçekleştirilmiştir. Özel araç1 aracın camları 
açıkken, özel araç2 ise aracın camları kapalıyken ölçümler yapılmıştır. PM2,5 konsantrasyonları özel 
araç1’de 24,6 μg/m³ - 33,0 μg/m³ arasında, özel araç2’de 3,7 μg/m³ - 6,5 μg/m³ arasında değişmiştir.  
 
Otobüsde yapılan ölçümlerde PM2,5 konsantrasyonları 19,0 μg/m³ ve 40,5 μg/m³ arasında 
gözlenmiştir. Metrobüste yapılan ölçüm çalışması 34 ve 34AS olmak üzere iki farklı hatta 
yürütülmüştür. Metrobüs1 de yapılan ölçümlerde PM2,5 konsantrasyonları 11,2 μg/m³ ve 18,7 μg/m³ 
arasında, Metrobüs 2 de yapılan ölçümlerde ise 13,6 μg/m³ ve 32,6 μg/m³ arasında değişmiştir. 
 
Metroda vagon içinde PM2,5 konsantrasyonları 16,5 μg/m³ ve 48,9 μg/m³ arasında gözlenmiştir. Deniz 
otobüsünde yapılan ölçümlerde PM2,5 konsantrasyonları 11,6 μg/m³ ve 27,9 μg/m³  arasında, Feribotta 
ise 3,5 μg/m³ ve 5,8 μg/m³ arasında değiştiği görülmüştür. 
 
Sonuçlara bakıldığında PM2.5 konsantrasyonlarının her ulaşım türü için farklılık gösterdiği 
gözlemlenmiştir.  En yüksek ortalama PM2.5 konsantrasyonu metroda ölçülmüştür. İkinci en yüksek 
PM2.5 konsantrasyonu Otobüs hattında ölçülürken, üçüncü en yüksek PM2.5 konsantrasyonu 
metrobüs2 hattında ölçülmüştür. En düşük PM2.5 konsantrasyonları ise özel araçta cam kapalı seyir 
halideyken ve feribotta ölçülmüştür. Onat ve Stakeeva tarafından yapılan bir çalışmada İstanbul’da 
farklı ulaşım türlerinde ölçülen PM2,5 konsantrasyonları metrobüs içinde 29-45 μg/m³, belediye 
otobüsünde 89-106 μg/m³ olarak bulunmuştur ve bu çalışma sonuçlarından daha yüksek değerler 
aldığı gözlemlenmiştir [7]. Wu vd., tarafında yapılan çalışmada araç türlerinde yaz aylarında yapılan 

 İç Hava Kalitesi Sempozyumu 



  ____________________ 1557 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

ölçümlerde PM2.5 konsantrasyonu otobüs için 22,1±14,0 μg/m³, taksi için 28,2±15,6 μg/m³, metro 
25,1±11,4 μg/m³, yaya 79,7±35,76,2 μg/m³ ve bisiklet için 65,9±61,1 μg/m³ olarak bulunmuştur [10]. 
Moreno vd. tarafından Barcelona’da yapılan bir çalışmada ise Ekim ayında PM2.5 konsantrasyonları 
metroda 37 μg/m³, otobüsde 48 μg/m³ ve tramvay-yürüme sırasında 35 μg/m-³ olarak ölçülmüştür. 
Sonuçlara gore SK ve PM2.5 konsantrasyonlarının tramvayda otobüs ve metroya gore daha düşük 
olduğu tespit edilmiştir [6]. 
 
Aynı zamanda çalışmada tercih edilen güzergahların başlangıç ve bitiş noktalarında dış ortam  
(rıhtım,durak,peron) ölçümleri yapılmıştır. Dış ortamda ölçülen ortalama PM2.5 konsantrasyonları 
Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için Şekil 2’de verilmiştir. 
 

 
Şekil 2. Aylara göre dış ortamda (rıhtım,peron,durak) ölçülen ortalama PM2,5 konsantrasyonları 
(r1;Yenikapı rıhtım, r2;Yalova rıhtım, r3;Bostancı rıhtım, r4;Bakrköy rıhtım, m1;Avcılar metrobüs 

durağı, m2;Söğütlüçeşme metrobüs durağı, m3;Zincirlikuyu metrobüs durağı, d1;Bakırköy otobüs 
durağı, d2; Cihangir Mahallesi otobüs durağı, p1;Yenikapı peronu, p2;Atatürk Havalimanı peronu) 

 
Şekil 2’ye göre Haziran ve Ağustos ayında en yüksek ortalama PM2.5 konsantrasyonu M1 metro 
hattında Yenikapı istasyon peronunda ölçülmüştür (35,3±7,8 μg/m³ ve 55,4±7,3 μg/m³ ). Temmuz 
ayında en yüksek ortalama PM2.5 konsantrasyonu Yenikapı rıhtımda (34,5±11,4 μg/m³) 
gözlemlenmiştir. Eylül ayında ise en yüksek ortalama PM2.5 konsantrasyonu Avcılar metrobüs 
durağında (27,4±15,7 μg/m³) ölçülmüştür.  
 
Çalışmada dış ortam ölçümü yapılan üç metrobüs durağı (Zincirlikuyu, Avcılar ve Söğütlüçeşme) 
karşılaştırıldığında Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için en yüksek ortalama PM2.5 
konsantrasyonu Zincirlikuyu metrobüs durağında sırasıyla 31,4± 8,4μg/m³, 25,1±17,9 μg/m³, 49,3±7,2 
μg/m³, 31,3±3,8 μg/m³ olarak ölçülmüştür. Zincirlikuyu metrobüs durağı D100 otoyolu üzerindeki 
köprülü kavşağın altında yer almaktadır. Ayrıca gün boyunca trafik yoğunluğunun olduğu bir 
konumdadır. Dolayısıyla Zincirlikuyu metrobüs durağındaki yüksek konsantrasyonlara yoğun trafikten 
kaynaklanan kirleticilerin birikmesinin neden olduğu söylenebilir. Aynı şekilde Söğütlüçeşme metrobüs 
durağına göre yüksek konsantrasyonların (21,4-41,3 μg/m³,) gözlendiği Avcılar metrobüs durağı da 
trafiğin yoğun olduğu D100 otoyolunun ortasındadır.   
 
Aynı zamanda iki otobüs durağında yapılan ölçümlerde Haziran, Temmuz ve Eylül ayları için en 
yüksek PM2.5 konsantrasyonu Bakırköy otobüs durağında (d1) sırasıyla 12,3±9,6 μg/m³, 33,8±22,8 
μg/m³, 21,7±12,3 μg/m³ olarak belirlenmiştir. Sonuçlara bakıldığında dış ortamda ölçülen 
konsantrasyonların güzergahlar arasında farklılık gösterdiği ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu 
yollardaki duraklarda yüksek konsantrasyonların gözlendiği söylenebilir.  
 
3.2. Ulaşım Türleri İçinde ve Dış Ortamda Siyah Karbon   Konsantrasyonu  
 
Bu çalışmada farklı ulaşım araçları içinde (özel araç, otobüs, metro, metrobüs, deniz otobüsü ve 
feribot) ölçülen ortalama SK konsantrasyonları Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için Şekil 
3’de verilmiştir. 
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Şekil 3. Aylara göre farklı ulaşım türlerinde ölçülen ortalama SK konsantrasyonları (özel araç1; cam 

açık, özel araç2; cam kapalı, Otobüs;76B, Metrobüs1;34AS, Metrobüs2;34, Metro;M1, Deniz otobüsü 
ve Feribot) 

 
SK konsantrasyonları Özel araç1’de aracın camları açıkken 19,2 μg/m³ - 26,0 μg/m³, Özel araç2’de 
aracın camları kapalıyken 1,8 μg/m³ ve 2,7 μg/m³ arasında gözlenmiştir.  
 
Otobüsde yapılan ölçümlerde SK konsantrasyonları 10,2 μg/m³ - 16,9 μg/m³ arasında değişmiştir. 
Metrobüs1 de yapılan ölçümlerde SK konsantrasyonları 8,1 μg/m³ - 9,1 μg/m³, Metrobüs 2 de ise 10,4 
μg/m³ - 16,9 μg/m³ arasında değişmiştir.  
 
Metroda yapılan ölçümlerde SK konsantrasyonları 4,3 μg/m³ - 7,3 μg/m³ arasında değişmiştir. Deniz 
otobüsünde yapılan ölçümlerde SK konsantrasyonları 7,8 μg/m³ - 16,6 μg/m³ arasında değişmiştir. 
Feribotta yapılan ölçümlerde SK konsantrasyonları 0,4 μg/m³ - 1,6 μg/m³ arasında gözlenmiştir. 
 
Sonuçlara bakıldığında en yüksek SK konsantrasyonu özel araçta cam açık seyir halinde iken 
gözlemlenmiştir. İkinci en yüksek SK konsantrasyonu Metrobüs2 ve Otobüs hattında ölçülürken iki 
hatta yakın değerler aldığı gözlemlenmiştir. Üçüncü en yüksek SK konsantrasyonu Metrobüs1’de 
ölçülürken en düşük konsantrasyonlar özel araçta cam kapalı seyir halindeyken ve feribotta 
ölçülmüştür. Ryan vd. tarafından yapılan bir çalışmada bu çalışmaya benzer olarak günlük siyah 
karbon maruziyeti en yüksek özel araç içerisinde cam açık seyir halinde iken ölçülmüştür (4397 
ng/m³). Aynı çalışmada günlük ortalama siyah karbon maruziyeti özel araç içerisinde cam kapalı iken 
1668 ng/m³ ve otobüste 2353 ng/m³ olarak ölçülmüştür. Fakat İstanbul’da yapılan bu çalışmada daha 
yüksek değerler ölçüldüğü görülmüştür [5]. Moreno vd., tarafından Barcelona ‘da yapılan bir çalışmada 
ise ortalama SK konsantrasyonları metroda 7,0 μg/m-³, otobüste 5,5 μg/m-³ ve tramvayda 3,4 μg/m-³ 
olarak ölçülmüştür [6]. Li vd. tarafından yapılan bir çalışmada ise otobüs ve metroda ölçülen siyah 
karbon maruziyeti sırasıyla 7.28 ± 1.87 μg/m³ ve 9.43 ± 2.89 μg/m³’dir [2].  
 
Aynı zamanda çalışmada tercih edilen güzergahların başlangıç ve bitiş noktalarında dış ortam  
(rıhtım,durak,peron) ölçümleri yapılmıştır. Dış ortamda ölçülen ortalama SK konsantrasyonları 
Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için sırasıyla Şekil 4’de gösterilmektedir. 
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Şekil 4. Aylara göre dış ortamda (rıhtım,peron,durak) ölçülen ortalama SK konsantrasyonları 

(r1;Yenikapı rıhtım, r2;Yalova rıhtım, r3;Bostancı rıhtım, r4;Bakrköy rıhtım, m1;Avcılar metrobüs 
durağı, m2;Söğütlüçeşme metrobüs durağı, m3;Zincirlikuyu metrobüs durağı, d1;Bakırköy otobüs 
durağı, d2; Cihangir Mahallesi otobüs durağı, p1;Yenikapı peronu, p2;Atatürk Havalimanı peronu) 

 
Şekil 4’e göre Haziran, Temmuz ve Ağustos ayında en yüksek ortalama SK konsantrasyonu 
r3;Bostancı rıhtımda sırasıyla 76,8±102,6 μg/m³, 33,1±47,9 μg/m³ ve 41,2±32,3 μg/m³ olarak 
ölçülmüştür. Eylül ayında ise en yüksek ortalama SK konsantrasyonu d1;Bakırköy otobüs durağında 
13,3±33,1 μg/m³ olarak ölçülmüştür. Deniz otobüsü egzoz emisyonlarının rıhtımda SK konsantrasyon 
değerlerinin yüksek çıkmasında etkili olduğu söylenebilir. 
 
Şekil 4’e göre çalışmada dış ortam ölçümü yapılan üç metrobüs durağı (Zincirlikuyu, Avcılar ve 
Söğütlüçeşme) karşılaştırıldığında Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için en yüksek ortalama 
SK konsantrasyonu m3;Avcılar metrobüs durağında sırasıyla 14,1±10,4  μg/m³, 15,5±17,6 μg/m³, 
18,4±12,2 μg/m³, 15,3±11,6 μg/m³   olarak ölçülmüştür. Aynı zamanda iki otobüs durağında yapılan 
ölçümlerde Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için en yüksek PM2.5 konsantrasyonu 
d1;Bakırköy otobüs durağında sırasıyla 4,5±4,0 μg/m³, 8,2±11,7 μg/m³, 9,8±16,2 μg/m³, 13,3±33,1 
μg/m³  olarak gözlemlenmiştir.  
 
Dünyada ve ülkemizde SK ile ilgili yasal düzenlemeler henüz mevcut değildir. Bu çalışmada elde 
edilen sonuçları literatur ile karşılaştırdığımızda trafik yoğunluğunun fazla olduğu metropolitan 
bölgelerden biri olan İstanbul’da da ulaşım araçları içerisinde SK konsantrasyonlarının daha yüksek 
değerler aldığı görülmüştür. Aynı şekilde araç türlerine gore karşılaştırılma yapıldığında diğer 
çalışmalara benzer olarak en yüksek SK konsantrasyonunun özel araç içerisinde cam açık seyir 
halinde iken ölçülmüştür. Ulaşım türü ve güzergahlardaki farklılıkların PM2.5 ve SK konsantrasyonlarını 
etkilediği söylenebilir. Ancak trafik taşıt sayısı ve meteorolojik parametrelerin de etkisi dikkate alınarak 
yapılacak değerlendirme ile daha kesin sonuçlara ulaşmak mümkün olacaktır.   
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ÖZET 
 
İç ortam hava kalitesinin iyileştirilmesinde hava kalitesi iyileştirme cihazlarının kullanımı gelişmiş 
ülkelerde oldukça yaygın bir uygulamadır. Özellikle son 50 yıl içinde, farklı türdeki kirleticiler için hava 
temizleme teknolojileri geliştirilmekte, gelişmiş ülkelerde sanayi, ticaret merkezleri ve konutlarda 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Uzun süredir yaygın olarak kullanımlarının aksine, bu teknolojilerin 
kirletici giderim etkinlikleri, enerji kullanımları ve sarf malzeme üretim gereksinimlerine yönelik 
araştırmalar son derece sınırlıdır.İç ortamlarda hava temizleme amacıyla kullanılan cihazlar yaygın 
olarak HEPA filtre, UV dezenfeksion, aktif karbon ve ozon teknolojisi ile geliştirilmiştir. Bu bildiride, 
farklı türdeki kirleticiler için geliştirilen hava temizleyiciler tanıtılacak, cihazların partikül madde, 
biyoaoerosol ve gaz kirleticilere yönelik giderim verimliliklerine yönelik literatürde yer alan çalışma 
sonuçları verilmiş, cihazların verimlilikleri kıyaslanmıştır. Bu cihazların kirletici giderim verimliliklerinin 
yanı sıra sarf malzeme ihtiyaçları ve enerji sarfiyatları da göz önüne alınarak iç ortam temizleme 
amacıyla kullanımlarının genel etkinlikleri tartışılmıştır. Son olarak hava temizleme cihazlarının iç 
ortam kalitesinin iyileşmesinde ve sağlık üzerine etkilerinin belirlenmesinde yapılması gereken çalışma 
gereksinimi ortaya konulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Hava temizleyici, hava filtresi, iç ortam hava kalitesi, ozon, partikül madde, UOB 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Air cleaning equipment use in indoor environments in order to reduce the contaminant concentrations 
are common application especially in developed countries. Especially in the last 50 years, air 
purification technologies have been developed for different types of pollutants and are widely used in 
industry, trade centers and residences in developed countries. Contrary to their long-term, widespread 
use, these technologies are extremely limited in their search for pollutant removal activities, energy 
use and consumable production requirements. The devices used for indoor air cleaning are widely 
developed with HEPA filter, UV disinfection, activated carbon and ozone technology. In this report, air 
cleaners developed for different types of pollutants were introduced, and the efficiency of the devices 
were compared by transferring the results of the studies in the literature on the removal efficiency of 
the devices for particulate matter, biyoaerosol and gaseous pollutants. The overall efficiency of their 
use for indoor cleaning purposes were discussed, taking into account the efficiency of pollutant 
removal as well as consumables and energy consumption. Finally, additional work needs for the role 
of air cleaners in improving indoor quality and it’s reflect on health improvement were discussed. 
 
Key Words: air cleaner, air filter, indoor air quality, ozone, pariculate matter, VOC 
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1. GİRİŞ 
 
İç ortam hava kalitesinin iyileştirilmesi kirletici kaynakların ortamdan uzaklaştırılması, havalandırma ve 
hava temizleyicilerin kullanımı gibi üç temel yaklaşımla sağlanabilmektedir. İç ortam hava kalitesi 
iyileştirme hiyerarşisinde kabul gören en iyi yaklaşım kirletici kaynakların ortamdan uzaklaştırılması 
iken, havalandırma ikinci seçenek ve hava temizleyicilerin kullanımı da son seçenek olarak kabul 
görmektedir. İç ortamda kirletici kaynaklardan biri de insanın kendisi olduğundan, ortamdan tamamen 
uzaklaştırılabilmesi her zaman mümkün olamamaktadır. Havalandırma seçeneği de, dış ortam hava 
kalitesinin uygun olmadığı durumda veya enerji etkinliği için uygun olmayan bir seçenek olarak 
görülebildiğinden hava temizleyicilerin kullanımı yaygın olarak uygulanan bir yöntem olarak ortaya 
çıkmaktadır. 
 
İç ortam hava temizleyicileri maruz kalındığı durumda önemli sağlık sorunlarına neden olan iç ortam 
alerjenlerini (ev tozu akarları, fare, hamamböceği, ev hayvanları vb.) ve alerjik olmayan iç ortam 
kirleticilerini (sigara dumanı, soba dumanı, uçucu organik bileşikler, partikül madde vb.) ortamdan 
uzaklaştırma için kullanılan farklı teknolojilere göre geliştirilen araçlardır. Bu konudaki bilimsel 
gelişmelere paralel olarak, hava temizleme cihazlarının geliştirilmesi ve kullanımında son yıllarda hızla 
artan bir oran gözlenmektedir. İç ortam hava kalitesi ve hava temizleme cihazları ile ilgili hemen 
hemen her yıl yaklaşık olarak 100 yeni makalenin literatüre katıldığı gözlenmektedir. Yapılan yayınlar, 
hava temizleme cihazlarının performansları, enerji tüketimleri, iç ortam hava kalitesi iyileştirme üzerine 
etkileri ve sağlık etkilerinin belirlenmesine yönelik olarak gruplandırılabilir. 2000’li yıllara kadar, genel 
olarak partikül madde giderimine yönelik hava temizleme cihazları hakkında çalışma sonuçlarına 
rastlanırken, son yıllarda geliştirilen cihazların gaz fazı kirleticilere odaklandığı görülmektedir. Gerçek 
bina uygulamalarında da, partikül madde giderimine yönelik uygulamalar daha yaygın olarak 
gözlenirken, gaz fazı kirleticilerin giderimine yönelik uygulamalar son derece sınırlıdır. 
 
Bu bildirinin amacı, iç ortam hava kalitesi iyileştirilmesine yönelik olarak geliştirilen farklı türdeki hava 
temizleme cihazlarının tanıtılması, iç ortam hava kalitesi iyileştirme verimliliklerine yönelik literatürde 
yer alan çalışma sonuçlarının aktarılmasının yanı sıra sarf malzeme ihtiyaçları ve enerji sarfiyatları da 
göz önüne alınarak iç ortam temizleme amacıyla kullanımlarının genel etkinliklerinin tartışılması 
amaçlanmıştır. Bildiri dört ana bölümden oluşmaktadır, ilk bölümde hava temizleme cihazlarının 
tarihsel gelişiminden bahsedilmekte, ikinci bölümde genel olarak günümüzde kullanılan hava 
temizleme cihazlarının genel özellikleri verilmekte, etkinliklerinin ortaya konması açısından bilimsel 
literatürde yer alan hava temizleme cihazları ile ilgili çalışmalar özetlenmiş ve son olarak gelecekte 
hava temizleme cihazlarında gözlenebilecek gelişmeler verilerek, gereksinim duyulan hava temizleme 
teknolojisi ile ilgili araştırma alanları hakkında bilgi verilmiştir. 
 
 
 
 
2. HAVA TEMİZLEYİCİ CİHAZLARIN TARİHÇESİ 
 
Hava filtreleme konusunda ilk uygulamalar 16. Yüzyıla kadar uzanmaktadır. O dönemde, gazları, 
buharları veya toz parçacıklarını filtrelemek için ağız ve burunu kapatan maske kullanımı 
gözlenmektedir. 16. yy’de Leonardo da Vinci, gemiciler için silahlarından çıkan toksik gaz ve 
dumandan korumaya yönelik olarak suya batırılmış ince dokunmuş kumaştan dokunmuş filtre 
geliştirmiştir. 1799 yılında Alexander von Humoldt, Prusya’da maden mühendisi olarak çalışırken ilk 
ilkel soluma cihazını geliştirmiştir. Lewis P. Haslett, hava kirliliğini filtrelemek için nemli yün ve tek 
yönlü bir kapak valfı kullanılan ilk resmi hava temizleyicisi patentini 1849 yılında almıştır [1]. 
Sonrasında, 1879 yılında Hutson Hurd, herkesin aşina olduğu fincan şeklindeki maske patentini 
almıştır. 1900'ler hava filtreleri için ciddi değişiklikler getirmiştir. Sadece maskelere ve solunum 
cihazlarına dayalı hava iyileştirme uygulamalarına ek olarak, 2. Dünya savaşı sırasında radyoaktif 
kimyasallara karşı koruma amaçlı geliştirilen HEPA (High Performance Particulate Air) filtre sistemleri 
de 1940’lı yıllardan itibaren ortam havasının iyileştirilmesinde kullanılmaya başlamıştır. HEPA filtre 
teknolojisi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, ticari işletmelerde ve evlerde kullanımına izin verilene 
kadar geliştirilmiştir. Başlangıçta geliştirilen ilk HEPA filtreleri Bolivya veya Afrika’dan ABD’ye ithal 
edilen asbest içermekteyse de, ithal edilen asbestin gelecekte bulunmaması ihtimaline karşı yerli 
kaynaklarla temin edilebilen, aynı performans ve verime sahip filtre geliştirilmesine yönelik 
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araştırmalar yürütülmüştür. Zamanla, asbestin zararlarının tespit edilmesi sonrasında, filtrelerde 
asbest kullanımı yasaklanmış, geliştirilen ince cam elyafları ve aktif karbon gibi modern alternatifleri ile 
değiştirilmiştir. Evlerde kullanıma yönelik ilk hava temizleme filtresi, 1963 yılında Almanya’da makine 
mühendisi Klaus Hammes ve kardeşi Manfred tarafından geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem, evlerden 
kullanılan kömürlü sobaların hava çıkışına yerleştirilen bir filtreden oluşmaktaydı. Zaman içinde, 
evlerinde bu filtreyi kullanan müşterilerin astım ataklarını azalttığı ve alerji semptonlarında azalma 
gözlendiği rapor edilmiştir. Klaus Hammes, 1970’lerde, bu filtre sistemini geliştirerek, diğer ısıtma 
sistemlerinde de kullanılabilmesini sağlamıştır. Sonrasında Hammes, Kuzey Amerika’da otomobillerde 
kullanılmasına yönelik Mercedes-Benz araçları için kabin hava filtresi geliştirmiştir. 1998 yılında İsviçre 
ve Alman mühendisleriyle birlikte geliştirdikleri yüksek verimlilikte hava temizleme cihazını Avrupa 
piyasasına sürmüşlerdir.  
 
 
 
 
3. HAVA KALİTESİ İYİLEŞTİRME CİHAZLARI 
 
İç ortam hava temizleyicileri, genel olarak partiküller ve gaz fazı kirleticilerin tutulduğu cihazlar olmak 
üzere ayrı olarak tasarlanmaktadır. Partikül giderimi için kullanılan hava temizleme cihazları; mekanik 
hava filtreleri ve elektronik hava temizleyicileri olarak iki tip olarak tanımlanabilir. Gaz kirleticilerin 
giderimi ise fiziksel veya kimyasal prosesler içeren cihazlarla gerçekleştirilmektedir. İç ortamda yaygın 
olarak kullanılan hava temizleyicilerin fiyatları cihazın kullanılacağı alanın büyüklüğü, giderilmesi 
istenen kirletici türü, cihazın büyüklüğü, işletme ve bakım maliyetlerine bağlı olarak seçilmektedir. 
Dünyada yaygın olarak kullanılan cihazların satış fiyat aralıkları ve işletme ve bakım maliyetleri Tablo 
1’de özetlenmiştir. Tablo ’da belirlenen satış rakamları internet üzerinden yurt dışı satış rakamlarıdır. 
Evlerde kullanılan standart hava temizleyicileri genel olarak yılda 550kWh elektrik tüketimine sahiptir. 
Bu değerleri tipik bir buzdolabı için tüketilen enerjiden daha fazladır. Son yıllarda hava 
temizleyicilerinin enerji verimliliğe sahip cihazlara dönüştürüldüğü gözlenmektedir. ENERGY STAR 
sertifikalı cihazlarda %40’dan daha yüksek enerji kazanımı sağlanmaktadır. Piyasada satışta olan 
cihazların ENERGY STAR belgeleri olanları için yıllık tüketilen energy 225 kWh olarak gözlenmektedir. 
 
Mekanik hava filtreleri, yüksek verimlilikte partiküllerin tutulduğu HEPA filtresi gibi, partiküllerin bir filtre 
üzerinde tutulması prensibine göre işletilmektedir. Pek çok mekanik filtre toz, polen, bazı mantar 
sporları, hayvan tüyü gibi kaba partiküller ve toz akarları ve hamamböceği alerjenleri içeren 
partiküllerin tutumunda yüksek verimlilikte çalışabilmektedir. Ancak, bu partiküller hızla yere 
çökebildiklerinden iç ortamdan bu kirleticilerin mekanik filtrelerle giderimi yüksek düzeyde 
gerçekleştirilememektedir. 
 
Elektronik hava temizleyicileri, partiküllerin elektrostatik yıkayıcılar gibi elektrostatik güç ile tutumuna 
yönelik geliştirilen cihazlardır. Elektrostatik yıkayıcılar, partikül yüklü havayı partiküllere elektron 
yüklenmesini sağlayacak iyonizatör bölgesinden geçirdikten sonra negatif yüklü partiküllerin 
toplanması için pozitif yüklü plakaların arasından geçirip, partiküllerin plaka yüzeyinde toplanması 
sağlayan cihazlardır. İyon jeneratörü veya iyonizerler, elektrostatik yıkayıcılara benzer şekilde havaya 
negatif elektron yüklü iyonları yaymakta, ancak partiküllerin toplanmasını sağlayacak plakaların 
bulunmadığı sistemlerdir. İyon jeneratörlerinde, iyonlar partiküllere yapışıp, partikülün perde, mobilya 
gibi yakındaki en yakın yüzeye yapışmasına neden olarak ortamdan uzaklaşmasını hızlandırırlar. En 
gelişmiş elektronik hava temizleyicileri bile akciğerde tahrişe neden olabilen ozon üretebilmektedir.  
İyon üreterek iç ortam hava kalitesini iyileştirmeye yönelik cihazların iç ortamda terpen kaynağı olduğu 
durumda ultra ince partikül oluşumuna neden olduklarına yönelik sonuçlar laboratuvar ve ev 
ortamında yapılan çalışmalarda gösterilmiştir [9,10,11]. 
 
Her ne kadar bu cihazlar, ortamdaki partikül kirleticilerin giderimi için tasarlanmış ve kullanılmaktaysa 
da, cihazların kullanımına bağlı olarak zaman içinde cihazlara bağlı olarak ikincil emisyonlara 
rastlanabilmektedir.  Özellikle, filtre sistemlerine sahip temizleme cihazları, belli bir süre kullanımdan 
sonra filtre ortamı üzerinde biyolojik büyüme ve buna bağlı olarak kokuya neden olabilen kaynak 
durumuna geçebilmektedir [13, 17]. Bazı yeni filtrelerde kullanılan fiberglas filtrelerden ortama 
formaldehit salındığı da tespit edilmiştir [18].  Pek çok çalışmada bu türden hava filtrelerinin ozon ile 
reaksiyonu [13,15] veya ozon ile reaksiyonları sonucu [12,13,14] uçucu organik bileşik (UOB) 
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emisyonlarına neden olduğu rapor edilmiştir. Filtre sistemleri ozon ile reaksiyon sonucu veya düşük 
etkinlikteki filtrelerden kaçan partiküllerin saçılmasına bağlı olarak iç ortamda ince partikül oluşumuna 
neden olduğu da tespit edilmiştir [12]. Bazı filtre sistemlerine eklenen az miktardaki aktif karbon ile 
ozon oluşumunun önlendiğinin gösterildiği çalışmalar bulunmaktadır [16]. 
 
Gaz fazı hava filtreleri, gaz kirleticilerini aktif karbon gibi gaz absorplama özelliği bulunan sorbentler 
üzerinde tutulmasını sağlayarak ortamdan uzaklaştırmaktadır. Hangi gaz kirleticinin hangi sorbent ile 
tutulabileceği değişim gösterdiğinden bu türden filtreler sınırlı sayıda belirli türdeki gaz kirleticilerin 
ortamdan uzaklaştırılmasında kullanılmaktadır. İç ortamlarda gözlenebilecek gaz kirleticileri oldukça 
değişken olduğundan ve gazların absorpsiyonlarının sağlandığı sorbentler hızla tıkandığından, bu 
türden kirleticilerin iç ortamda hava temizleyicisi olarak kullanımları sınırlıdır. 
 
İç ortamda gaz ve biyoaerosol kirleticilerinin yok edilmesini sağlayan ultraviolet ışınlama, fotokatalitik 
oksitleme ve ozon jeneratörü vb. hava temizleyiciler de bulunmaktadır:  
 
Ultravioyole temizleyiciler, UV lambalarından üretilen ultraviyole ışınlar ile ortamda bulunan veya 
klima/iklimlendirme sistemlerinde üreyen virüs, bakteri veya mantar gibi biyoaerosollerin giderimini 
sağlamaktadır. Genel olarak hava filtreleme sistemleri ile birlikte kullanılmakta, ancak tipik olarak evde 
kullanılan türlerinde sınırlı miktarda biyoaerosol giderimi sağlamaktadır.  
 
Fotokatalitik oksidasyon temizleme sistemleri, iç ortamda gaz kirleticilerini daha az zararlı ürüne 
dönüştürmeyi amaçlayan, UV lambanın yanı sıra UV ışığı ile reaksiyona giren katalizör içeren 
sistemlerdir. Fotokatalitik sistemlerde kullanılan mevcut katalizörlerin etkinlikleri sınırlı olduğundan iç 
ortamda bu türden temizleyicilerin etkin bir şekilde kullanımının olmadığı söylenebilir. Fotokatalitik 
oksidasyon temizleme sistemlerinin kullanıldığı ortamlarda pek çok UOB oluşumu gözlenmiştir, sıklıkla 
gözlenen yan ürünler formaldehit, asetaldehit, propionaldehit ve krotonaldehit olarak rapor edilmiştir 
[22]. Benzer şekilde plasma hava temizleyicileri kullanılan ortamlarda da pek çok yan ürün oluşumu 
rapor edilmiştir [23]. 
 
Ozon jeneratörleri, kimyasal veya biyolojik kirleticiler ile reaksiyona girerek zararsız ürünlere 
dönüştürecek olan ozon üretimi için UV lamba veya elektriksel akım kullanan cihazlardır. Ancak 
üretilen ozon aynı zamanda, akciğerlerde tahrişe neden olarak, öksürüğe, geniz ve ve burun akması, 
astım ataklarına yol açabilen bir gaz olduğu için bu tür cihazların ortam havasını iyileştirirken ozon 
seviyesinin artışına neden olarak aynı zamanda hava kalitesini bozduğuna yönelik çalışma 
sonuçlarına literatürde rastlanmaktadır [3,6,7]. Ozon ortamdaki kimyasal kirleticilerle reaksiyona 
girerek bazı zararlı yan ürünlere de dönüşebilmektedir [6,7]. Hubbard ve diğ. iç ortamda terpen 
kaynağı bulunduğu durumda ozon üreten hava temizleme cihazı kullanıldığı durumda iç ortamdaki 
ince partikül madde miktarının arttığını tespit etmiştir [8]. İç ortam özelliği (ortamda kullanılan duvar ve 
yüzey kaplama malzeme türü, hava karışım oranı vb.), emisyon kaynağının etkinliği, ozon ile 
reaksiyona girecek bileşiklerin türü, bulunma miktarı gibi etmenler, ozon reaksiyonuna bağlı yan 
ürünlerin oluşmasında etkili olmaktadır. 
 
İç ortamda tropikal bitki yetiştirilerek hava kalitesi iyileşmesinin sağlanabileceğine yönelik çalışmalar 
literatürde yer almaktadır [21]. Bu türden bitkiler ile iç ortam hava kalitesinin iyileştirilmesi 
çalışmalarında ortamdaki nem seviyesinin arttığı ve ortama mikroorganizma salındığına yönelik 
sonuçlar içeren çalışmalar rapor edilmiştir [19,20]. 
 
Ortam havasını alıp, yukarıda bahsedilen türden bir arıtma teknolojisi ile arıttıktan sonra ortama geri 
veren portatif hava temizleyicileri de piyasa da yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu cihazlar genel olarak 
küçük partiküllerin gideriminde orta veya yüksek giderim etkinliğine sahip olmakta, polen, toz akarları 
veya böcek alerjenleri gibi daha kaba partiküllerin gideriminde yeterli etkinliğe sahip olmamaktadırlar.  
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Tablo 1. Farklı türdeki iç ortam hava temizleyicileri, fiyat aralığı, işletme ve bakım maliyetleri 
 
Hava 
Temizleyicil
eri 

Kirletici Türü Kısıtlar Fiyat aralığı İşletme ve Bakım 
Gereksinimi 

Filtreler 
Mekanik 

Hava 
Filtreleri 

toz, polen, bazı 
mantar sporları, 
hayvan tüyü, 
toz akarları, 
hamamböceği 
alerjenleri 

Tozlar, filtre tarafından 
tutulamadan 
çökeldiklerinden, kaba toz 
giderim verimleri düşüktür. 
İşletme maliyeti yüksektir.  

HEPA Filtre 
içeren 
sistemler: 
kullanılabilecek 
alan 
büyüklüğüne 
bağlı olarak 
200$ - 3000$ 

Kullanım sıklığını 
bağlı olarak 
yaklaşık 3-6 ayda 
bir filtre değişimi 
gereksinimi: yıllık 
yaklaşık filtre 
maliyeti: 200-400$  

Elektronik 
Hava 

Filtreleri 

Toz, polen, 
bazı mantar 
sporları 

İyi havalandırılmayan kapalı 
ortamlarda yüksek seviyede 
ozon oluşumu görülebilir.  
Oda parfümleri ve/veya 
temizlik malzemesi kullanımı 
sırasında formaldehit gibi 
kanserojen UOB oluşumuna 
neden olabilmektedir. 

Elektrostatik 
yıkayıcı 
sistemler: 300-
900$  
 
İyon 
jeneratörleri, 
iyonizerler: 
300- 1000$ 

Partiküllerin 
toplandığı 
plakaların temizliği 
zordur, ancak 
plaka değişimi 
gerekmemektedir.   

Gaz Fazı 
Filtreler 

Sigara dumanı, 
soba dumanı, 
yemek kokusu, 
yapı 
malzemeleri, 
mobilyalardan 
kaynaklanan 
UOB giderimi   

Gaz fazı kirletici türüne göre 
farklı sorbent kullanımı 
gerektirir, kullanılan 
sorbentlerin hızla 
tıkanmasına bağlı uzun 
süreli kullanımları sınırlıdır.   

Karbon Filtre 
içeren 
sistemler: 350-
1100$ 

3-6 ayda bir 
karbon filtre 
değişimi: yıllık 
karbon filtre 
maliyeti, 100$ 

Diğer Kirletici Giderim Teknolojileri 
Ultraviole 

temizleyiciler 
(UV) 

Biyolojik 
kirleticiler 

Hastaneler gibi ortam 
havasından bakteri, virüs, 
mantar gibi hastalık yapıcı 
ajanların giderimi için 
kullanılır.  Havayı dezenfekte 
eder ancak temizlemez.  
Ultraviole ışığa dayanıklı 
bakteri ve mantar sporlarının 
tamamen ölmesi uzun 
zaman alabilir.   

UV lamba veya 
LCD ışığı 
kaynağı olan 
cihazlar:  50-
250$ 
UV-
TiO2/nanotekn
oloji UV-C : 
500-700$ 

Yıllık olarak UV 
lamba değişimi: 
10-30$ 

Fotokatalitik 
oksidasyon 

sistemleri 
(PCO) 

Gaz fazı 
kirleticiler 
(UOB, 
formaldehit, 
amonyak, H2S) 

İç ortamdan kaynaklanan 
gaz fazı kirleticilerini yüksek 
verimle okside edebilen 
katalist sınırlı olduğundan 
evlerde kullanımı sınırlıdır.  

PCO 
temizleyicileri: 
100-2000$ 

 

Ozon 
jeneratörleri 

Biyolojik 
kirleticiler, 
partikül ve gaz 
kirleticileri  

İç ortamda kirlilik giderimi 
amaçlı kullanımı insan 
sağlığına zararlı ozon 
oluşturması nedeniyle 
güvenilir değildir. Endüstriyel 
ölçekte kullanımı ve insansız 
ortamlarda kullanımı 
yaygındır.  Pek çok ülkede 
evlerde kullanımı yasal 
olarak yasaklanmıştır.  

Ozon hava 
temizliyecileri: 
50-100$ 
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Hava temizleme cihazlarının ortam havasındaki verimliliklerinin laboratuvar ortamında test edilmesi 
için geliştirilen standartlar ASHRAE Standart 52.2, EN 779, ISO 10121-2, ISO 16890 ve ASHRAE 
Standart 145.2’dır. Bu standartlar, hava filtrelerinin etkinliklerinin belirlenmesinden daha çok farklı 
türdeki filtrelerin performanslarının kıyaslanmasında kullanılmaktadır. Partiküllerin giderimi için 
geliştirilen filtre teknolojilerin minimum etkinlik rapor değerleri (MERV) Tablo 2’de özetlenmektedir. Bu 
tabloya göre, hangi türden filtreye gereksinim duyulacağı belirlenebilir. İlaç sanayi veya elektronik 
endüstrisinde MERV değeri 17’nin üstünde olan filtre kullanılması gerekirken, evlerde kullanılabilecek 
hava filtrelerinin MERV değerinin 5-8 düzeyinde olması yeterli olabilecektir. 
 
Tablo 2. Farklı Hava Filtrelerinin Minimum Etkinlik Raporlama Değerleri (MERV) 
 

ASHRAE Standart 52.2 
 

EN 779:2012 Uygulama Alanı 

MERV Partikül Çapı giderim etkinliği Ortalama 0.4 µm 
partikül giderim verimi 

Partikül çapı ve 
kirletici türü 

Uygulama Alanı Hava Filtresi 
Türü 

0.3 – 1 
µm 

1 -3 
µm 

3 – 10 
µm 

Sınıf % Ort Verim 
(Min) 

20 
 
19 
 
18 
 
17 

≥ 99.999 
 
≥ 99.999 
 
≥ 99.99 
 
≥ 99.97 

    < 0.3 µm 
Virüs 
Karbon tozu 
Deniz tuzu 
Tüm yanma 
dumanı 

Elektronik 
endüstrisi 
İlaç sanayi 
 

HPA/ULPPA 
Filtreleri 

16 
 
15 
 
14 
 
13 

>95 
 
85–95 
 
75-85 
 
<75 

>95 
 
>90 
 
>90 
 
>90 

>95 
 
>90 
 
>90 
 
>90 

 
 
F9 
 
F8 
 
F7 

 
 

95≤Em (70) 
 

90≤Em≤95 (55) 
 

80≤Em≤90 (35) 
 

0.3-1 µm 
Tüm bakteriler 
Hapşırık damlası 
Yağ pişirme 
damlası 
Tüm dumanlar 
Böcek öldürücü 
tozu 
Pudra tozu 
Boya pigmentleri 

Büyük ticari 
binalarda 
Hastanelerin 
hasta bakım 
ünitelerinde 
Ameliyathanelerde 

Torba filtre-
mikroince 
fiberglas veya 
sentetik fiber.  
Kutu filtre – 
kartuşlu filtre 

12 
 
11 
 
10 
 
9 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

>80 
 
65-
80 
 
50-
65 
 
<50 

>90 
 
>85 
 
>85 
 
>85 

M6 
 
M6 
 
M5 
 
M5 

60≤Em≤80 
 
60≤Em≤80 
 
40≤Em≤60 
 
40≤Em≤60 
 

1- 3 µm 
Lejyonella  
Nemlendirici –tozu 
Kurşun tozu 
Un 
Egzoz partikülleri 
Nebülizer damlası 

Rezidanslarda 
Ticari binalarda 
Hastanelerin 
laboratuvarlarında 

Pilili filtre- 
pamuk veya 
polyester 
medyum ile 
yüzey alanı 
artırılmış filtre 
Kutu filtre- 
kartuşlu filtre 

8 
 
7 
 
6 
 
5 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

>70 
 
50-70 
 
35-50 
 
20-35 

G4 
 
G3 
 
G2 
 
G1 
 

 3-10 µm 
Mantar sporları 
Ev tozu akarları, 
vücut deri 
döküntüleri 
Kedi, köpek tüyü 
Saç spreyi 
Süt tozu 
 

Evlerde 
Ticari binalarda 
Sanayi ve iş 
yerlerinde 

Pilili filtre- 
pamuk veya 
polyester 
medyum ile 
yüzey alanı 
artırılmış filtre 
Kutu filtre- 
kartuşlu filtre 
Kullan-at- 
sentetik filtre 
materyali 

4 
 
3 
 
2 
 
1 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

<20 
 
<20 
 
<20 
 
<20 

  >10µm 
Polen 
Toz akarları 
Böcek parçaları 
Metal tozu 
Sprey boya tozu 
Tekstil fiberleri 
Halı tozu 

En düşük 
filtrasyon üniteleri 
Pencere tipi hava 
iklimlendiricileri 

Kullan-at- 1in 
kalınlığında 
fiberglas veya 
sentetik 
malzeme 
panelleri 
Yıkanabilir- 
Aliminyum 
elekli, köpük 
panel 
Elektrostatik- 
polikarbonat 
panel 
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ISO 16890 test metodu, 30 Haziran 2018’den itibaren filtrelerin minimum giderim verimine göre 
sınıflama yapan EN 779’un yerine geçecektir. Bu yeni metot, DSÖ ve ulusal/uluslararası hava kalitesi 
sınıflandırmasında baz alınan PM1, PM2.5 ve PM10 partikül sınıfları bazında filtre verimliliğini tespit 
etmeye yönelik tüm dünyada kullanılabilecek standart bir yaklaşım göstermektedir. Kullanılan ölçüm 
metot ve değerlendirme farklılıklarından ötürü EN 779 ile ISO 16890 arasında birebir bir kıyaslama söz 
konusu olmamakla birlikte yaklaşık olarak Tablo 3’de verildiği şekilde karşılaştırılabilir. 
 
Tablo 3. EN 779 ve ISO 16890 test metotları karşılaştırılması 
 

Sınıf ISO ePM1 ISO ePM2.5 ISO ePM10 ISO Coarse 
G3 - - -_ >80% 
G4 - - - >90% 
M5 - - >50% - 
M6 - 50-65% >60% - 
F7 50-65% 65-80% >85% - 
F8 65-80% >80% >90% - 
F9 >80% >95% >95% - 

 
 
 
 
4. GELECEĞİN HAVA TEMİZLEME CİHAZLARI  
 
Hava temizleme cihaz teknolojisinde geliştirilmeye çalışılan en önemli bileşen, filtrelerdir. Günümüzde 
hava filtreleri, konut ve ticari HVAC sistemlerinin kalitesiz bileşenidir. Filtrasyon, iç ortamda özellikle 
partikül ve biyoaerosollerin giderimine katkıda bulunarak ortam hava kalitesini iyileştirmeye yardımcı 
olmakta, tozun HVAC ekipmanına bulaşmasını ve potansiyel olarak HVAC sisteminin zarar görmesini 
önlemektedir. Hâlihazırda geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü filtre türleri, antimikrobiyal 
filtre sistemleri ile daha uzun süreli kullanımı söz konusu olabilecek filtre materyali geliştirilmesine 
yöneliktir. 
 
İç ortamda önemli sağlık sorunlarına yol açan virüs, bakteri, mantar gibi biyolojik partiküllerin ortam 
havasından uzaklaştırılmasında antimikrobiyal filtrelerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar hız 
kazanmıştır. Geliştirilen antimikrobiyal filtre sistemleri kısa süreli test odaları koşullarında çarpıcı 
sonuçlar doğurmakta, ancak gerçek dünyadaki uygulamalarda sadece marjinal olarak iyi çalıştıkları 
gözlenmektedir. Gelecekte, uzun ömürlü yüksek etkinliğe sahip mikroorganizma öldürücü filtrelerin 
geliştirileceği söylenebilir. 
 
İç ortam hava kalitesi iyileştirme için kullanılan hava filtrelerinin 1-3 ay gibi süre ile değiştirilmesi 
gereklidir. Filtrelerin değiştirilme ihtiyacı, hem kullanıcı maliyetini artırmakta, hem de gerekli sürelerde 
filtrelerin değiştirilmemesine bağlı olarak filtrelerden kaynaklanan emisyonlar ile hava temizleme 
cihazlarının iç ortam havasını kirletmesine neden olabilmektedir. Kendi kendini temizleyebilen filtre 
sistemleri üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir, gelecekte temizleme fırınlarına sahip olan sistemler 
gibi filtre temizliğinin otomatik olarak yapılmasının mümkün olduğu sistemler geliştirilebilecektir. 
 
Günümüzde HEPA filtrelerinin Minimum Etkinlik Raporlama Değeri (MERV) ölçeği, 17 ila 20 arasında 
değişmektedir. 0.3 µm’den küçük çaplı parçacıkların %99.999'undan daha fazlasını tutabilen bir 
filtrenin geliştirilmesini hayal etmek zor görünebilir, ancak bu özellikler bile şu an radyoaktif veya 
kanserojen materyallerin bulunduğu binalar için yeterlidir. MERV ölçeği daha büyük bir filtrenin 
geliştirilmesi ve yaygın olarak kullanımının gelecekte nasıl bir ilave fayda sağlayabileceği tartışma 
konusu olarak literatürde yer almaktadır. 
 
Son zamanlarda NASA’nın uzay araştırmaları için geliştirdiği filtresiz hava temizleme sistemlerinin 
gelecekte tüm ticari ve evlerde tercih edilebileceği düşünülmektedir. NASA tarafından geliştirilen 
Airocide teknoloji cihazı, içerdiği güçlü katalizör ile HEPA filtrelerinden bile daha verimli şekilde ince 
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partiküllerin tutulabildiği, filtre içermeyen, yalnızca yılda 1 defa reaksiyon kit değişimi gerektiren türdeki 
cihazların sektörde gözlenebilecek örneklerinden biridir. 
 
Aktif hava temizleme cihazlarının yanı sıra, iç ortamda kullanılan yapı malzemeleri, yer ve duvar 
kaplamaları ile ortam havasının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar da yürütülmektedir. Örnek olarak 
tekstil endüstrisi, nanoyapılı fiber ile dokunmuş kumaşları ile kirletici moleküllerin kumaş dokusu içine 
hapsolmasını sağlayarak ortamdaki kirleticilerin kumaş yüzeylerden tutulmasını sağlayacak teknolojik 
gelişmelere yönelik çalışmalar yürütülmektedir [5]. Bazı boya üreticileri, geliştirdikleri boyalar ile ortam 
havasında bulunan formaldehit gibi bazı UOB’lerin boya yüzeyine absorplanması ile ortam havasını 
iyileştirdiklerini bildirmektedirler [24]. 
 
 
 
 
5. GENEL SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 
Her ne kadar, iç ortam hava kalitesi iyileştirmeye yönelik pek çok çalışmaya literatürde rastlanıyor olsa 
da, hala araştırmaya gereksinim duyulan alanlar mevcuttur. Öncelikle, hava temizleme cihazlarının 
performans testlerinin kısa süreli daha çok laboratuvarda kontrollü test odalarında yapılan çalışmalara 
dayalı olduğu gözlenmektedir. Hava temizleme cihazlarının dinamik özelliklerini ve uzun süreli 
performanslarının belirlenmesine yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla, çalışmaların 
gerçek ortam koşullarında uzun süreli deneylerle ortaya konulması, ortam havasında gözlenen 
değişimlerin hedef kirletici gideriminin yanı sıra neden olabileceği ikincil kirletici parametrelerini de içeri 
alacak şekilde genişletilerek yürütülmesinin sağlanması gereklidir. Bu türden iyi kurgulanmış bir 
araştırma, hava temizleme cihazlarının performanslarını uzun süreli inceleme ile daha gerçeğe yakın 
olarak ortaya koyabilecek, neden olabilecek hava iyileştirme etkinlikleri ile ortaya çıkabilecek ikincil 
kirletici potansiyeli hakkında daha net bir resim gösterebilecektir. Bu veriler, hava temizleme 
cihazlarının teknolojisindeki gelişmelere de ışık tutabilecektir. 
 
İç ortamda hava temizleme cihazlarının kullanımındaki en büyük etmen insan sağlığının 
iyileştirilmesidir. Ancak, insan sağlığı ve hava temizleme cihazları kullanımına yönelik çalışmalar 
literatürde son derece sınırlı sayıdadır [4]. Hava temizleme cihazlarının insan sağlığı üzerine etkilerinin 
incelendiği çalışmalar çoğunlukla partikül giderimine yönelik olarak tespitleri içermekte, diğer türden 
hava temizleme cihazlarının sağlık etkileşimine yönelik veri bulunmamaktadır [4]. Bu türden farklı hava 
temizleme cihazlarının iç ortamda kullanılması sırasında gözlenebilecek olan kısa ve uzun süreli 
sağlık etkilerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar, sağlık sorunlarının giderimine yönelik olarak cihaz 
seçiminde topluma yol gösterici olacaktır. 
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ISI GERİ KAZANIMLI HAVALANDIRMA CİHAZLARI İÇİN 3 
BOYUTLU YAZICI İLE ÜRETİLEBİLECEK ISI DEĞİŞTİRİCİ 
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ÖZET 
 
Dünya nüfusunun artmasıyla birlikte enerji tüketim miktarı da buna paralel olarak günden güne artış 
göstermektedir. Bu nedenle enerji tüketiminin azaltılması oldukça önemli bir konudur. Günümüzde 
enerji tüketiminin nedenlerinden bir tanesi havalandırma ile çevreye olan ısı kaybıdır. İç hava kalitesini 
arttırırken kaybedilen bu ısının enerjisini kullanmak için havadan havaya ısı değiştiriciler kullanılarak 
ısı geri kazanımı sağlanır. Havalandırma sistemleri için gerekliliği günden güne daha iyi anlaşılan ısı 
geri kazanım sistemlerinin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Atık ısının geri kazanımında, değişik tipte ısı 
değiştiriciler kullanılmaktadır. Isı değiştiriciler, ısı geri kazanım cihazlarının temel elemanıdır ve 
cihazların verimini büyük ölçüde belirlerler. Bu projede, ısı geri kazanımlı havalandırma cihazlarında 
hâlihazırda kullanılan ısı değiştiricilerin yerine geçebilecek, 3 boyutlu (3B) yazıcı ile üretilebilen, 
polimer esaslı bir ısı değiştiricinin kullanılabilirliği araştırılmıştır. Isı değiştiricinin geometrik 
parametreleri değiştirilerek, kullanılabilecek farklı geometrik tasarımlar önerilmiştir. Proje kapsamında 
yapılan araştırmaların sonucunda üretilen ısı değiştiriciler, ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları 
standartlarına uygun olarak test edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Mekanik havalandırma, Isı geri kazanımı, 3B eklemeli üretim, Isı değiştirici 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The amount of energy consumption is increasing day by day with the increase of the world population. 
For this reason, reducing energy consumption is a very important issue. Today, one of the reasons for 
energy consumption is the loss of heat to the surroundings by ventilation. In order to utilize the energy 
of this heat which is lost when increasing indoor air quality, heat recovery is achieved by using air to 
air heat exchangers. The necessity of heat recovery systems for ventilation are being understood day 
by day and the use of this kind of systems are becoming widespread. Heat exchangers which are the 
key element of heat recovery devices specify the efficiency of the system. Different types of heat 
exchangers are used in recovering of the waste heat. In this project, the availability of polymer based 
heat exchanger which could be produced by 3D printer and replaced with currently used heat 
exchangers has been investigated. The geometric parameters of the heat exchanger have been 
changed and different geometric designs have been suggested. Suggested design have been tested 
according to the standards on heat recovery devices.  
 
Key Words: Mechanical ventilation, Heat recovery, 3D Additive manufacturing, Heat exchanger 
 
 
 

Design and Production of a Heat Exchanger for a Heat Recovery Ventilation Device That Can be Manufactured by 3D 
Printers 
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1. GİRİŞ 
 
Dünya nüfusunun artmasıyla birlikte enerji tüketim miktarı da buna paralel olarak günden güne artış 
göstermektedir. Bu nedenle enerji tüketiminin azaltılması oldukça önemli bir konudur. Günümüzde 
enerji tüketiminin nedenlerinden bir tanesi havalandırma ile çevreye olan ısı kaybıdır. İç hava kalitesini 
arttırırken kaybedilen bu ısının enerjisini kullanmak için havadan havaya ısı değiştiriciler kullanılarak 
ısı geri kazanımı sağlanır. Havalandırma sistemleri için gerekliliği günden güne daha iyi anlaşılan ısı 
geri kazanım sistemlerinin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Atık ısının geri kazanımında, değişik tipte ısı 
değiştiriciler kullanılmaktadır. Isı değiştiriciler, ısı geri kazanım cihazlarının temel elemanıdır ve 
cihazların verimini büyük ölçüde belirlerler.  
 
Isı geri kazanım cihazlarının tasarruf yapmasındaki en önemli etken olan ve verimlerini de büyük 
ölçüde belirleyen elemanlar ısı değiştiricileridir. Bu çalışma kapsamında, daha düşük maliyetlerle 
insan hayatını yakından ilgilendiren bir sorunun daha kolay şekilde çözülebilirliği araştırılmıştır. 3B 
eklemeli üretim ile ısı değiştirici imalatının bir diğer önemi, iklimlendirme sektörünün dünyada hızla 
gelişmesi ile Ar-Ge çalışmalarının farklı bir boyut kazanmaya başlamasıdır. Dünya pazarındaki büyük 
rekabet ve uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen standartlar, enerji verimliliğinin en üst seviyeye 
çekilmesini zorunlu kılmıştır. Bu nedenle, iklimlendirme firmaları düşük maliyet ve yüksek performans 
ilkesine en uygun üretim şeklini oluşturmak üzere çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Yukarıda da 
bahsedildiği gibi, bu 3B yazıcılar kullanılarak sağlanabilir. 
 
Son dönemde yaygınlaşmaya başlayan 3B eklemeli üretim ile ısı değiştirici üretimi alanındaki öncü 
çalışmalar Amerika'da Maryland Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalarda 3B yazıcı ile 
imal edilen prototip ısı değiştirici (Şekil 1) geleneksel yollar ile üretilen kanatlı borulu ısı değiştiricisine 
göre hem %20 enerji tasarrufu sağlamakta hem de %20 daha hafif olarak üretilebilmektedir [1]. 
Böylece önemli oranda maliyet tasarrufu sağlanmaktadır. Bunun nedenleri şöyle açıklanabilir; 
 
1) Isı değiştiricinin tek parça olarak üretilebilmesi, dolayısıyla malzeme sarfiyatının azaltılması, iş 
gücünün azaltılması ve ürün boyutlarının en aza indirilmesi maliyeti azaltmaktadır. 
 
2) Ürün üzerindeki duvar kalınlıklarının minimize edilmesi de verimliliğin artmasını sağlamaktadır. 
 
3B eklemeli üretim ile ısı değiştiricisi üretiminin diğer bir amacı normal üretim yollarına kıyasla imalatın 
daha kısa zamanda yapılabilmesidir. Bu da sektördeki seri imalatın hızlandırılması anlamını 
taşımaktadır. 
 
Maryland Üniversitesi tarafından yapılan bu çalışmada ortaya çıkan %20 değerindeki verim artışı 
gelecek yıllar için umut vermektedir. 2030 yılındaki küresel enerji ihtiyacının, 2004'teki seviyeye göre 
%65 oranında artacağı öngörülmektedir [2]. Bu ihtiyacı karşılamak için daha fazla güç üretmektense, 
daha düşük enerjili geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılabilir. Bu aşamada polimerler ısı değiştirici 
tasarımında yeni fırsatlar sunmaktadır. Bu çalışma kapsamında kullanılan malzemenin polimer yapıda 
(ABS tipi plastik) seçilmesindeki en önemli nedenler; esneklik, düşük maliyet, düşük ağırlık, korozyon 
direnci ve üretimin kolaylığı olarak açıklanabilir [3]. Daha önce yapılan çalışmalar ışığında proje için 
öngörülen en önemli sorun polimer malzemelerin düşük ısıl iletim katsayılarına sahip olmasıdır. 
Sıradan bir polimerin ortalama iletim katsayısı 0,25 W/m.K iken paslanmaz çelikte bu değer 16 W/m.K, 
alüminyumda ise 250 W/m.K olarak ölçülmektedir. Bu nedenle iletkenliği arttırmak için grafit, siyah 
karbon, karbon fiber, seramik veya metal parçacıklar(alüminyum ve bor nitrür) ilave malzeme olarak 
kullanılabilmektedir [4].  
 
Geçtiğimiz aylarda Aneesh vd. [5] yayınladıkları makalede elektronik baskı devre mantığıyla ısı 
değiştirici üretimini başarmışlardır. Bu çalışma farklı olarak ısı değiştiricinin 3B yazıcı teknolojisi ile 
imal edilmesine olanak sağlayacaktır. Aneesh vd.  akışkan olarak helyum, ısı değiştirici malzemesi 
olarak da alaşım çelik kullanılmıştır. Giriş ve çıkış sıcaklıkları sırasıyla 900 °C ve 540 °C olarak 
belirlenmiştir. Bizim uygulama yapacağımız sıcaklıklar bu yüksek sıcaklıklara kıyasla oldukça 
düşüktür ve bu da üretim malzemesi olarak daha az maliyetli olan polimer yapılı ABS 
kullanılmasının uygunluğunu göstermektedir. 
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Tüm bu çalışmalar düşünüldüğünde 3B yazıcı ile polimer malzemeden ısı değiştirici imalatının ne 
denli önemli olabileceği ortaya çıkmıştır. Bu konu üzerine ulaşılabilen tek araştırmada ABD’deki 
Maryland Üniversitesi’ndeki aynı grup tarafından 3B yazıcı teknolojisi ile polimer ısı değiştirici 
üretilmiştir (Şekil 1). Ağ borulu ısı değiştirici olarak üretilen model havadan suya ısı aktarımı için 
test edilmiş ve polimer malzeme kullanımının dezavantajlarının önerilen geometride giderildiği 
gözlemlenmiştir. Sonuç olarak üretilen ısı değiştiricinin özgül ısı geçiş katsayısı 1,4 kW/m3K olarak 
belirlenmiştir [6]. 

 

Şekil 1. Maryland Üniversitesi'nde 3B yazıcı teknolojisi ile metal ve polimer malzemeden 
üretilen ısı değiştiriciler [1 ve 6]. 

 
Yakın tarihli bir diğer çalışmada da [7] öncelikle kabuk boru tipi ısı değiştiricinin bazı parçaları 3B 
yazıcı ile üretilmiş ve üretilen bu parçalar montajı yapılarak verimlilik testleri yapılmıştır. Bu çalışmanın 
ardından plakalı tipte ısı değiştirici imalatı için 3B yazıcı kullanılmıştır. Duvar kalınlığı 0,3 mm, katman 
kalınlıkları 0,16 mm olan plakalı tip ısı değiştirici (Şekil 2) PLA malzemesi kullanılarak yaklaşık 10 saat 
gibi bir sürede tamamı blok halinde başarıyla üretilmiştir. Üretilen ısı değiştiricinin boyutları 15 x 8 x 7 
cm olup iç yüzey alanı 1000 cm²'dir. Ayrıca yapılan verimlilik testlerinde %50 ile %65 arası değerler 
alarak oldukça iyi sonuçlar vermiştir [7]. Ancak bu çalışma kontrollü koşullar sağlanarak akademik bir 
araştırma şeklinde değil, bir ev çalışması şeklinde yapıldığından verilerin güvenilirliği tartışmalıdır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 2. 3B yazıcı ile üretilmiş havadan havaya plakalı tip polimer ısı değiştirici ve 

ısı geri kazanımlı havalandırma cihazı [7]. 
 
Günümüzde hızla gelişen 3B yazıcı teknolojisine baktığımızda, istenilen tasarımda yaşam alanları 
üretilebildiği de görülmüştür. Bunun bir örneği  (Şekil 3'te) sunulmuştur. Bu örnekte tasarlanan konut 
için uygun ısı geri kazanım cihazının geleneksel yöntemlerle imalatı hem çok maliyetli hem de 
tasarımsal olarak çok mümkün değildir. Ancak 3B yazıcılar kullanılarak bütünleşik olarak, evin 
tasarımına ve boyutuna göre yüksek verimle çalışan ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları için 
kanal ve ısı değiştiricisi üretimini başarıyla yapılması mümkündür. Tüm bu bilgiler ışığında 3B yazıcı 
ile imal edilen ısı değiştiricilerinin, tüm dünyada kabul gören yeni bir dal olması öngörülmektedir. 
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Şekil 3. 3B yazıcı teknolojisi ile imal edilmek üzere tasarlanmış bir ev [8]. 

 
Bu incelemeler sonucunda ısı geri kazanım cihazlarının tasarımına, montaj ve uygulanabilirlik olarak 
bakıldığında oldukça önemli olduğu ortaya konmaktadır. 
 
Bu çalışmada, öncelikle ısı geri kazanımlı havalandırma cihazlarında kullanılabilecek kompakt bir ısı 
değiştiricinin 3B yazıcı ile üretilebilecek şekilde tasarımı yapılmış, 3B modeli oluşturulmuş ve prototipi 
üretilmiştir. Böylece, 3B yazıcı ile ısı geri kazanımlı havalandırma cihazlarında kullanılabilecek ısı 
değiştirici üretimi alanındaki literatüre katkı sağlanmıştır. Yapılan çalışmada, tüm dünyada değişen 
iklimlendirme standartlarını karşılayacak verimliliğe sahip ve daha az maliyetle üretilebilecek ısı 
değiştiriciler ile ilgili bir ön çalışma niteliğindedir. Ayrıca ürünün üretilebilirliği ve kullanılabilirliği test 
edilmiştir. 
 
 
 
 
2. YÖNTEM 
Yukarıda belirtildiği gibi yapılan çalışma; 3B yazıcı ile üretilebilecek şekilde tasarımının yapılması, 
laboratuvar testlerine uygun 3B modelinin oluşturulması ve prototipin üretilmesi ve testlerin yapılması 
aşamalarını içermektedir. Bu şamalar aşağıda sunulmuştur.  
 
2.1. 3B yazıcı ile üretilebilecek havadan havaya ısı değiştirici tasarımının yapılması 
 
İmal edilmesi planlanan prototipin, çapraz akışlı plakalı tip ısı geri kazanım cihazı içerisinde 
kullanılabilmesi gerekmektedir. Mevcut durumda iklimlendirme sektöründe kullanılan ısı geri kazanımlı 
havalandırma cihazlarının en büyük dezavantajı sadece belirli geometrik şekillerde üretiliyor olmasıdır. 
Bu zorunluluk cihazların tasarımsal olarak belli kalıplarda kalmasına neden olmaktadır. Isı geri 
kazanım cihazlarında bulunan ısı değiştiricilerin yeniden tasarlanarak  geometrik şeklinden dolayı 
oluşan boşlukların (Şekil 4) kullanılması sektördeki en büyük sınırlayıcı olan standart geometriler ile 
üretilme sorununu çözecektir. Bu nedenle 3B eklemeli üretim özellikle tasarlanacak yeni ısı 
değiştiriciler için çok geniş bir tasarım potansiyeli sunmaktadır. İstediğimiz boyut ve şekilde üretim 
yapma imkânının önemli faydaları vardır: 
 
1) Özgün tasarımlarla havalandırma sisteminin kurulacağı konut veya endüstriyel tesislerin yapısına 
ve geometrisine uygun şekillerde ısı değiştirici imalatı yapılabilecektir. 
2) 3B eklemeli üretim ile ısı geri kazanım cihazı verimini arttırmak için ısı aktarım yüzeyleri için yeni 
şekilsel yapılar önerilebilir. Böylece toplam ısı aktarımı artırılabilir. Böylece boyutsal olarak çok daha 
küçük cihazlardan kullanılarak yüksek verim elde edilebilir. 
3) Havalandırma cihazlarının ısı değiştirici yerleştirmek için kullanılmayan bölgelerini de kullanılır hale 
getirilerek verim artırılabilecektir. 
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Şekil 4. Isı geri kazanımlı havalandırma cihazı içerisinde ısı 

değiştiricinin görünümü [9]. 
 

4) Isı değiştirici tek parça olarak üretilebilecektir, böylece malzeme sarfiyatı azalacaktır. Ayrıca, ürünün 
tek parça olarak üretilmesiyle iş gücü maliyeti önemli ölçüde azaltılabilecektir. 
5) Binalar ile bütünleşik tasarlanan ve 3B eklemeli üretim ile üretilen binalarda üretim aşamasında bina 
içerisine gömülecek tasarımlar ile fabrikada imalat sürecinin de devreden çıkması ve yüksek 
performanslı binaların tasarlanması mümkün olabilecektir. 
 
Bu başlangıç çalışmasında, temel olarak 3B eklemeli üretimin ısı değiştirici üretiminde kullanımı 
incelenebilmiş ve basit geometriler ile çalışılmıştır. Ancak, bu alanda yapılan ilk çalışma olması 
nedeniyle öncü niteliktedir. Takip eden süreçte, ısı değiştiricisinin ölçülerinin (duvar kalınlığı, katman 
kalınlığı, uzunluğu ve yüzey alanı gibi), kullanılan malzemenin, tasarımının ve akış şekli 
değiştirilmesinin ürün başarımına etkisinin incelenmesi planlanmaktadır. 
 
2.1.1. 3B Eklemeli üretim yönteminin geleneksel yöntemden farklılıkları 
 
Üretimde iki farklı özellikte 3B yazıcılar kullanılmaktadır. Bazı durumlarda yatay eğimli yüzeylerin 
baskısında model üretilirken sarkmalar oluşabilir. Bu tip sarkmaları engellemek için destek kullanmak 
gereklidir. Açı yapan kısmın altı destek malzeme ile doldurulur. Üretim tamamlandıktan sonra kimyasal 
banyosunda destek malzeme üründen ayrılır. İkinci bir yol olarak destek parçalar olmaksızın üretim 
yapılmaktadır. Bu nedenle üretim yaparken yazıcı özellikleri dikkate alınarak model tasarlanmaktadır. 
 
Geleneksel talaşlı imalat yöntemleriyle bir parça üretmek için, arzu edilen geometriden daha büyük 
ölçülerdeki bir parçayı alıp, adım adım fazlalıklarını tıraşlayarak parçaya son şeklini vermek 
gerekmektedir. Bu şekilde gerçekleştirilen imalat yöntemleri genel olarak “çıkarmalı üretim” yöntemleri 
olarak adlandırılmaktadır. 3B yazıcıların yaygınlaşması ile çıkarmalı yöntemlerden farklı bir üretim 
anlayışının yavaş yavaş sanayide kendine yer bulmaya başladığı görülmektedir. “Eklemeli üretim” 
yöntemlerinde, üretilmek istenen parça, malzemenin birbirine eklenmesiyle elde edilmektedir. Basit bir 
ifadeyle gereksiz parçaları çıkarmak yerine, malzemenin katmanlar halinde üst üste yığılmasıyla 
sağlanmaktadır. Bu şekilde gerçekleştirilen üretimlere, 3B eklemeli üretim adı verilmektedir [10]. 
 
Mevcut ısı değiştiriciler, genellikle ince plaka şeklindeki ham maddenin uygun kalıpta soğuk 
preslenmesi ile üretilmektedir. Bu yöntemin her bir plaka için ayrı ayrı uygulandığı düşünülürse ortaya 
çıkan, işgücü ve maliyet kaybı ciddi boyutlara ulaşmaktadır. 3B eklemeli üretim ile bu kayıpların 
azaltılması mümkündür. 
 
 
 
 

 İç Hava Kalitesi Sempozyumu 



  ____________________ 1580 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

2.1.2 3B eklemeli üretim ile havadan havaya ısı değiştirici üretim denemeleri 
 
Başlangıç olarak 3B yazıcının ısı değiştirici üretimi için minimum çalışma boyutlarının belirlenmesi 
adına ön çalışmalar yapılmıştır. 3B yazıcıların genel kullanım alanı mekanik işlevsel parçaların üretimi 
ve endüstriyel tasarımların görselleştirilmesidir. Isı değiştiricilerin tekrarlı, ince kanallı, ince duvarlı 
yapısı 3B yazıcıların üretim sınırlamaları için yeni bir uygulama alanıdır. Ayrıca, olabildiğince ince 
duvarlar (ısı iletim direncini azaltmak için) ve olabildiğince ince kanallar (ısı değiştiricinin yüzey alanı 
yoğunluğunu artırmak için) gerektiğinde 3B yazıcıların boyutsal alt sınırlarının zorlanması 
gerekmektedir. Konu ile ilgili yapılan görüşmeler 3B yazıcı piyasasında bu tip bir problemle henüz 
ilgilenilmediğini göstermektedir. Farklı bir uygulama olması nedeniyle yazıcıların boyutsal alt 
sınırlarının ısı değiştiriciler için deneyimlenmesi gerekmiştir. Böylece 3B yazıcı ile en az malzeme 
kullanılarak, en hızlı şekilde üretim yapılması hedeflenmiştir. 
 
Test üretimleri için 2 cm kenar uzunluğuna sahip küp şeklinde ısı değiştiriciler bilgisayar ortamında 
modellenmiştir. İki bileşenli yazıcı ile üretilmesi planlanan ilk iki model 260 µm katman kalınlığı ile 260 
µm duvar kalınlığına sahip olan iki ayrı kanal genişliği değeri için (260 µm 500 µm) modellenmiştir. 
Boşluk olması gereken yerler baskı sırasında destek malzemesi ile doldurulduğundan modelin içinde 
geniş boşluklar bırakmak mümkün olmuştur. Destek malzemesini çıkarılması için baskı işleminden 
sonra parçalar kimyasal olarak temizlenmiştir. Küçük kanal genişliğine sahip parçanın temizliğinde 
zorluklar yaşanmasına rağmen üretim başarı ile gerçekleşmiştir (Şekil 6). 

 
Şekil 5.  260 µm kanal aralığı, 260 µm katman kalınlığına sahip ve 500 µm kanal aralığı, 260 µm 

katman kalınlığına sahip ısı değiştirici tasarımları. 
 

 
 

Şekil 6.  260 µm (soldaki) ve 500 µm (sağdaki) kanal aralıklarına 
sahip iki ısı değiştirici. 

 
Üretim sonucunda ortaya çıkan maliyet fazlalığı, destek malzeme kullanımının azaltılması hatta 
ortadan kaldırılması, ayrıca kimyasal temizlik sürecinden kurtulmak için yeni tasarımlar 
oluşturulmuştur. Üretim yapılan iki yazıcıda en düşük 90 ve 260 µm katman kalınlıklarında baskı 
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yapılabilmektedir. Bu nedenle, yazıcı özellikleri göz önüne alınarak farklı katman kalınlıklarıyla ve 
destek malzemesi kullanılmadan üretilebilecek bir yapı modellenmiştir ve üretim denemeleri 
yapılmıştır (Şekil 7). 
 

  
 

Şekil 7.  800 µm kanal aralıklı tasarım ve 90 µm ile 260 µm katman kalınlıklı baskı denemeleri 
 
Bu noktada, baskıda kullanılan katman kalınlığı ile uyumlu olmayan model ölçüleri nedeniyle oluşan 
baskı hataları gözlenmiştir. 3B eklemeli üretim kesikli (süreksiz) bir üretim şekli olduğundan model ile 
üretim yönteminin geometrik uyumu çok önemlidir. Şekil 8 de yapılması istenilen kanal kesiti beyaz 
renk ile gösterilmiştir. 260 µm katman kalığı ile üretilmek üstenen 800 µm yüksekliğindeki eşkenar 
dörtgen kanalın üretimi ancak siyah renk ile gösterilen şekilde oluşmuştur. Bu şekilde oluşan hataların 
yanında bir de birikimli hata oluşumu nedeniyle tabandan yükseldikçe kanal boşluklarında kaymalar 
oluşabilmektedir. Bu tasarımların sonucunda elde edilen ürünlerin istenilen başarıma ulaşamadığı, 
geometrik olarak üretim yöntemi ile uyumlu yapılar planlanması gerektiği görülmüştür. 

 

 
 

Şekil 8. Oluşan hatalar sonucu meydana gelen yeni kanal şekli 
 
Bu sonuçlar doğrultusunda desteksiz malzeme kullanmadan daha az maliyetle üretilebilecek ve daha 
fazla ısı transfer alanına sahip farklı tip ısı değiştirici tasarımı ve imalatına yönelik modeller 
oluşturulmuştur. Bu konuda yapılan ilk denemeler trapez geometrili 8cm³ dış hacminde kübik ısı 
değiştiriciler olmuştur (Şekil 9). Bu noktada belirlenmesi gereken temel ölçütler ısı değiştiricinin kanal 
aralığı (2 mm), duvar kalınlığı (0.5 mm)  ve tepe açısı (60, 90 ve 120 °) olarak belirlenmiştir (Şekil 9). 
Bu ölçütler sonucunda yapılan üç tasarım için baskı denemeleri yapılmıştır (Şekil 9). 
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Şekil 9. Farklı tepe açısına sahip trapez kanallı ısı değiştiriciler. 

 
Üç modelinde destek malzemesi kullanmadan üretilebildiği görülmüştür. Ürün boyutlarını küçültürken, 
ısıl verimin arttırılması açısından her bir geometri için kompaktlık (1 m3’lük ısı değiştiricideki ısı 
aktarımı yüzey alanının dış hacme oranı) ve gözeneklilik (ısı değiştiricideki boşlukların toplam hacmine 
oranı) hesapları yapılmış olup elde edilen sonuçlar aşağıda paylaşılmıştır.  
 
60° tepe açılı model: 

4322,81 %65.5
19,20 17,91 19,20x x

σ = =
        

2 3
3

11 1 2 671,14 /  non-compact
2,98 10

x x x m m
x - =

 

90° tepe açılı model: 

6704,22 %71.7
20,72 21,76 20,72x x

σ = =         
2 3

3

11 1 2 778,21 /  compact
2,57 10

x x x m m
x - =

 

120° tepe açılı model: 

7223,72 %76
20,56 21,50 21,50x x

σ = =    
2 3

3

11 1 2 722,02 /  compact
2,72 10

x x x m m
x - =

 

Hesaplamaların sonucunda gözeneklilik oranı en yüksek aynı zamanda ısı aktarımı yüzey alanı da 
ortalama olan 120° tepe açısına sahip ısı değiştirici tasarımının daha büyük boyutlarda üretilmesi 
kararlaştırılmıştır. 3B yazıcı üretim hassasiyetinin bu tasarıma nasıl cevap verebileceğinin 
gözlemlenmesi için iki katmandan oluşan deneme parçası üretilmiş (Şekil 10) ve bu boyutlarda 
üretimin yapılabildiği görülmüştür. 
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Şekil 10. 120° tepe açılı 11cm kenar uzunluğunda ısı değiştirici 

 
2.2 Laboratuvar testlerine uygun prototip tasarlanması ve üretilmesi 
Yapılan testlerde hatasız sonuçlar elde edebilmek amacıyla, testlerin yapıldığı laboratuvarda 
ölçülebilecek minimum debi (30mᵌ/h) dikkate alınarak daha büyük ölçülerde ısı değiştiriciler 
tasarlanmıştır. Laboratuvar şartlarında standartlara uygun şekilde test edilebilir en küçük boyutlu ısı 
değiştiricinin 11cm kenar uzunluğuna sahip kübik yapıda olması gerektiği belirlenmiştir. Katman 
kalınlığı 260 µm olarak belirlenmiş ve buna bağlı olarak duvar kalınlığı da 260 µm seçilmiştir. Isı 
değiştirici için kanal aralıkları, hali hazırda kullanılan ısı değiştiricilere daha yakın bir değer olan ve iki 
bileşenli üretimde karşılaşılan kimyasal temizlik problemlerini azaltmak için 1040 µm olarak seçilmiştir. 
Model 3b eklemeli üretime uygun olarak ölçülendirilmiştir (Şekil 11).  
 

 
Şekil 11. 11x11x11 kübik tasarım ve ölçülendirilmesi 

 

 
 

Şekil 12. Isı değiştiricinin deneme parçasının karşıdan görüntüsü 
 
İlk aşamada olası problemleri görmek için modelin küçük bir kısmı üretilmiştir (Şekil 12). Destek 
malzemeyi temizlemek için yüksek sıcaklıklarda kimyasal temizleme işlemine sokulan modelin 260 µm 
kalınlığındaki duvarlarında deformasyonlar gözlemlenmiştir. Bu deformasyonları gidermek, tasarımın 
mukavemetini artırmak için, modele 1040 µm çapında silindirik 16 adet destek kolonu eşit aralıklarla 
eklenmiştir (Şekil 13). Böylece laboratuvarda standartlara uygun şekilde test edilebilir en küçük hacimli 
ısı değiştirici tasarımı ve imalatı yapılmıştır (1332 cm³ hacimli) (Şekil 14). Bu işlem yaklaşık 29 saat 
sürmüştür.  
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Şekil 13. Destek kolonlu ısı değiştiricinin karşıdan görüntüsü 

 

  
 

Şekil 14. 3B yazıcı ile imalat ve test edilebilir boyuttaki ısı değiştirici 
 
Destek malzemesi kullanmadan üretebilmek için yapılan ön çalışma sonucunda elde edilen bilgiler 
ışığında, 11 cm kenarlı kübik, trapez kanallı ısı değiştirici üretimi de yapılarak teste hazır hale 
getirilmiştir (Şekil 15). 

 
 

Şekil 15. 11 cm kenarlı kübik, trapez kanallı ısı değiştirici 
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2.3. Laboratuvar Testlerinin Yapılması 
 
Üretilen prototipler ürün için öngörülen testlere tabi tutulmuştur. Yapılan testlerde TS EN 308 1997 -Isı 
değiştiriciler - Havadan Havaya ve Atık Gazlardan Isı Kazanımı Cihazlarının Performansının Tayini 
için Deney Metotları Standardı göz önüne alınmıştır [11]. 
 
Bu standart aşağıda yer alan konular için deney yöntemlerini belirlemektedir; 
 
a) Dış kaçak, 
b) Isı değiştiricileri için hava kanalları arasında verilen bir basınç farkında taze havaya egzoz 
havasının iç kaçağı, 
c) Sıcaklık ve nem oranları, 
d) Egzoz havası ve taze hava taraflarındaki basınç düşüşü [11]. 
 
Üretilen ısı değiştiriciler, ölçülerine uygun olarak tasarlanmış temsili bir cihaza bağlanarak test 
edilmiştir (Şekil 16). 
 

  
Şekil 16. Üretilen ısı değiştirici ve test modülü 

 
 
 
 
3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Başlangıç için ısı değiştiricilerin kaçak testlerinin yapılması uygun görülmüştür. Kaçak testlerinde cihaz 
basınçlandırılıp, basınç altında cihazdan çevreye ve egzoz havası tarafından taze hava tarafına doğru 
olan hava kaçakları ölçülmüştür. Kaçak testleri dış kaçak testi ve iç kaçak testi olmak üzere iki başlık 
altında incelenir. 
 
Bu aşamada testler sadece iki bileşenli sistem ile üretilen model için (Şekil 14) yapılabilmiştir. Yapılan 
iç ve dış kaçak testlerinin sonucunda ısı değiştirici duvar kalınlığı olarak belirlenen tek katman 
kalınlığının (260 µm) geçirgen bir yapı oluşturduğu, bu nedenle ısı değiştiricideki iç ve dış kaçak 
miktarlarının yüksek olduğu görülmüştür (Tablo2 ve Tablo 3). Dış kaçak testinde en yüksek basınç 
değerinde %67’ye kadar çıkan kaçak miktarları belirlenmiştir. İç kaçak testlerinde ise, en küçük basınç 
farkı için bile kabul edilebilir iç kaçak debisinin (4.5 m3/h) üstünde olduğu (6.07 m3/h), en yüksek 
basınç farkı değerinde ise iç kaçağın kabul edilebilir değerin 10 katına kadar çıktığı görülmüştür. 
 
Testi yapılan ısı değiştirici için debi basınç ilişkisi Şekil 17’de verilmiştir. İki hattaki debi basınç ilişkisi 
de iç kaçağın çok yüksek olduğunu göstermektedir. Bu şartlar altında verim testlerinin yapılması çok 
sağlıklı olmayacağından verim testlerinin yeni ısı değiştiriciler üretildikten sonra yapılması 
planlanmaktadır.    
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Tablo 2. İç Ve Dış Kaçak Testi Verileri 

 
 
Tablo 3. Test Verileri 
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[Pa] [m/s] [m³/h] [Pa] [m/s] [m³/h] 
A1 19,1 0,3 11,1 18,2 0,7 25,5 
A2 31,9 0,3 11,9 30,4 1 39,9 
A3 44,1 0,5 20,5 41,3 1,4 51,9 
A4 57,7 0,7 24,7 51,6 1,6 59,7 
A5 67,6 0,7 27,7 71 2,1 78,2 
A6 76,3 0,9 32,8 74,4 2,1 81,6 
A7 85,5 0,9 33,1 84,7 2,3 89,2 
A8 95,1 1 37,6 96,1 2,6 98,4 
A9 111,1 1 39,5 115 3 113,8 
A10 154,6 1,3 48,8 153,5 3,6 136,5 
A11 210,9 1,4 52,1 207,7 4,5 169,3 
A12 284,2 1,4 54,9 284,6 5,4 204 
A13 303,4 1,5 56,7 298,9 5,5 210,4 
A14 351,4 1,5 57,7 353,6 6 228,1  
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Şekil 17. Basınç-Debi Eğrileri 

 
 
 
 
4. SONUÇ 
 
Proje çıktısı olarak aldığımız veriler, ısı geri kazanımlı havalandırma cihazlarında kullanılmak üzere 
farklı şekilsel yapılarda tasarlanacak ısı değiştiricilerinin imalatı alanında getireceği yeniliklerle 
literatüre katkı sunmayı amaçlamaktadır. Elde edilen sonuçlar ile 3B eklemeli üretimin tesisat 
sektöründe kullanımı ile ilgili yenilikçi bir yaklaşım ortaya konmuştur. Test edilen ilk ürün bu aşamada 
çok iyi sonuçlar vermemiş olsa da, üretim yöntemi ile ilgili yapılan tespitler ve kazanılan deneyim 
sonraki aşamalarda üretilecek yeni modeller için ümit vaat etmektedir. Günümüz teknolojisinde, bu 
çalışmada test edilebilen modelde kullanılan 260 µm katman kalınlığından çok daha küçük katman 
kalınlıklarında baskı yapabilen cihazlar bulunmaktadır. Bu kalınlıkta bir duvar tek katman ile basmak 
yerine birkaç katman ile basıldığında duvarın gözenekliliği azalacaktır. Böylece iç ve dış kaçakların 
önlenmesi mümkündür. 
 
3B eklemeli üretim yönteminin kullanımı önündeki engellerden biri de hızdır. Bu çalışmada kullanılan 
teknoloji ile standartlara uygun olarak test edilebilir bir ısı değiştirici yaklaşık 30 saate 
üretilebilmektedir. Bu süre seri üretim için oldukça uzundur. 3B eklemeli üretimin üretim yöntemi olarak 
da hızla gelişmekte olması nedeniyle zaman sorununun yakın gelecekte çözülebileceği 
düşünülmektedir. Yeni malzemeler, yüksek hızlı cihazlar, yeni yöntemler ile teknoloji hızla geliştikçe bu 
yöntem seri üretim için  kullanılır hale gelecek, hatta standart üretim yöntemi olacaktır. 
 
Mevcut sistemdeki bir diğer kısıt ise boyuttur. Günümüz teknolojisinde polimer malzeme basan 
cihazlarda boyutlar en çok 70 cm mertebesindedir. Bu nedenle tek bir cihazın veya büyük boyutlu ısı 
değiştiricilerin tek seferde basılabileceği sistemler bulunmamaktadır. Ancak cihaz içerisindeki 
boşlukların azaltılması ve daha verimli 3 boyutlu ısı değiştirici tasarımlarının yapılması ile aynı 
kapasitedeki cihazların çok daha küçük hacimlere sığdırılması mümkün olacaktır. Cihazlarda 
yaşanacak gelişmelerde düşünüldüğünde kısa zamanda tüm cihazın 3B eklemeli üretim ile üretilmesi 
mümkün görülmektedir.   
 
Bir diğer önemli nokta ise sadece ısı değiştiricinin veya cihazın değil, artık tüm binanın 3B eklemeli 
üretim yöntemi ile üretilmesinin mümkün olmasıdır. Bu sayede binaya uygun olarak, binayla bütünleşik 
tasarlanmış mekanik havalandırma sisteminin bina üretilirken üretilmesi bu sayede zaman, para, 
hammadde tasarrufu sağlanırken çok daha verimli sistemleri üretilmesi mümkün olacaktır. Özellikle 3B 
eklemeli üretim yöntemine uygun geometrik tasarımlar yapılarak çok çeşitli şekillerde ısı değiştiriciler 
üretilmesi ve mevcut cihazlar içindeki atıl boşlukların, cihazların duvarlarının hatta binanın kendisinin 
ısı değiştirici olarak kullanılması mümkün olacaktır. Bu tespitler ısı değiştirici tasarımında yeni ve çığır 
açacak bir sürecin başlangıcı olarak görülebilir.  

 İç Hava Kalitesi Sempozyumu 



  ____________________ 1588 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

TEŞEKKÜR 
 
Bu çalışma, TÜBİTAK tarafından 2209-B – Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı 
kapsamında 1139B411601504 ve 1139B411601552 numaralı projeler ile desteklenmiştir. Destekleri 
için TUBİTAK’a teşekkür ederiz. 
 
KAYNAKLAR 
 
[1] http://www.ceee.umd.edu/news/news_story.php?id=9709 
[2] Patrick Luckow, Avram Bar-Cohen, Peter Rodgers, JuanCevallos, ''Energy Efficient Polymers for 
Gas-Liquid HeatExchangers'', 2010 
[3] Juan Gabriel Cevallos, Arthur E. Bergles, Avram Bar-Cohen, Peter Rodgers, and Satyandra K. 
Gupta, Polymer Heat Exchangers—''History,Opportunitiesand Challenges'' , 2012 
[4] R. R. Trojanowski , T. Butcher , M.Worek , G.Wei , "Polymer heat exchange design for condensing 
boile rapplications", 2016 
[5] Aneesh A.M. , AtulSharma , AtulSrivastava , K.N. Vyas , ParitoshChaudhuri,''Thermal-hydraulic 
characteristics and performance of 3D straight channel based printed circuit heat exchanger'', 2015 
[6] http://www.eng.umd.edu/html/media/release.php?id=156 
[7]HTTP://YTEC3D.COM/3DP-HEAT-EXCHANGER/ 
[8] https://l1onel.com/curve-appeal-3d-printed-freeform-house/ 
[9] http://eneko.com.tr/Upload/Product/eneko_23520161544432.pdf  
[10] https://muhendishane.org/uc-boyutlu-yazicilar-ve-sanayideki-kullanim-alanlari/ 
[11] TS EN 308: Isı eşanjörleri-Havadan havaya ve atık gazlardan ısı kazanımı cihazlarının 
performansının tayini için deney metotları, 1997. 
[12] EU Energy Security and Solidarity Action Plan: 2nd Strategic Energy Review, 
http://europa.eu/rapid/press-release_memo-08-703_en.htm 
 
ÖZGEÇMİŞ 
 
Okan AYAR 
 
1994 yılı İzmir doğumludur. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi lisans son sınıf Makine Mühendisliği 
bölümünde öğrenim görmektedir. 
 
Mehmet Alp YALÇINKAYA 
 
1994 yılı Muğla doğumludur. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi lisans son sınıf Makine Mühendisliği 
bölümünde öğrenim görmektedir. 
 
Ziya Haktan KARADENİZ 
 
1980 yılında İzmir’de doğan Ziya Haktan KARADENİZ; 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Bölümü’nden, 2005 ve 2011 yıllarında ise sırasıyla aynı Üniversitenin Fen Bilimleri 
Enstitüsü Enerji Yüksek Lisans ve Doktora Programlarından mezun olmuştur. 2002-2013 yılları 
arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma görevlisi olarak 
çalışmıştır. 2013 yılından beri İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde Yrd. 
Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır. 
 
Macit TOKSOY 
 
Macit TOKSOY 1949 doğumludur. İTÜ 1972 mezunudur. 1972 – 2013 seneleri arasında Ege 
Üniversitesi, North Carolina State Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsünde ısı transferi, enerji depolama, enerji verimliliği, jeotermal bölge ısıtması ve jeotermal 
elektrik santralları alanlarında akademik hayatını sürdürmüştür. 2013 Yılından bu yana Eneko 
Havalandırma ve Isı Ekonomisi Sistem Teknolojileri şirketinde ısı geri kazanımlı havalandırma 
teknolojisi alanında çalışmaktadır. Akademik alanlarının yanında uluslararası spor etkinliklerinin 
planlanması ve lojistik yönetimi ilgi alanıdır. İzmir Yaz ve Erzurum Kış Oyunlarında, Mersin Akdeniz 
Oyunlarında üst düzey yöneticilik yapmıştır. 

 İç Hava Kalitesi Sempozyumu 

http://europa.eu/rapid/press-release_memo-08-703_en.htm


 
 
 
 
 
  TESKON 2017 / İÇ HAVA KALİTESİ SEMPOZYUMU 
 
 
  
 
 
  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FARKLI TÜRDEKİ HAVA TEMİZLEME 
CİHAZLARININ BİYOAEROSOL GİDERİM 
ETKİNLİKLERİNİN KIYASLANMASI 

 
EZGİ ÖĞÜN 
PARİSA BABAEI 
GÜLEN GÜLLÜ 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

BİLDİRİ 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ____________________ 1591 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

FARKLI TÜRDEKİ HAVA TEMİZLEME CİHAZLARININ 
BİYOAEROSOL GİDERİM ETKİNLİKLERİNİN 

KIYASLANMASI 
 
 

Ezgi ÖĞÜN 
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ÖZET 
 
Kapalı ortam hava kirliliği çevre sağlığı riskleri arasında ilk beşte yer almaktadır. Bu riski azaltmak için 
en iyi yol, kirletici kaynaklarını kontrol etmek ve ortamı havalandırmaktır. Bu tedbirler yetersiz ise, bir 
hava temizleme cihazı yararlı olabilmektedir.  İç ortamlarda kullanılan hava temizleme cihazları 
havadaki alerjenleri, partikül madde, biyoaerosoller, koku ve gaz kirleticilerin seviyelerinin kontrol 
edilmesine yardımcı olabilmektedir.  Bu çalışmada, iç ortam hava kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla, 
piyasada satılan iki farklı türdeki, foto-plazma ve radikal üreterek hava temizlemeye yönelik 
geliştirilmiş portatif hava temizleme cihazlarının antimikrobiyal etkinliklerinin tespitine yönelik olarak 
yapılan deneysel çalışmaların sonuçları verilmektedir.  İç ortamı temsil etmek üzere sızdırmaz özelliğe 
sahip 1m3 hacimde camdan yapılmış bir oda modeli kullanılmıştır.  İç ortamda en sık görülen 
mikroorganizmaların çözeltileri (Acinetobacter baumannii, Escherichia coli, Staphylococcus aureus) 
nebülizatör sistemi ile cam reaktöre enjekte edilmiştir.  Hava temizleme cihazlarının hem çalıştığı hem 
de çalışmadığı koşullarda cam odadan belirli aralıklarla biyoaerosol örnekleri alınarak ortamdaki 
bakterilerin konsantrasyon değişimi izlenmiştir. Sonuçlara göre incelemesi yapılan her iki hava 
temizleme cihazının da iç ortam havasında mikroorganizma konsantrasyonunun azalmasında etkili 
olduğu tespit edilmiştir.  Bununla birlikte foto plazma cihazı, serbest radikal üreten cihaza göre E. coli, 
S. aureus ve A. baumannii için sırasıyla %32,5 %17,4 ve %9,3 daha yüksek giderim etkinliği 
göstermiştir. Her iki cihazın da en yüksek giderim sağladığı tür S. aureus olmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Biyoaerosol, Hava dezenfeksiyon ünitesi, Hava temizleme cihazı, Kapalı ortam 
hava kirliliği, Foto-plazma, Hidroksil iyonu  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Indoor air pollution is within the top five evironmental health risks. The best way to decrease this risk, 
is controlling the pollution sources and ventilate the area. If these precautions are inefficient, an air-
cleaning device can be beneficial. Air cleaning devices used in the indoor environment can be helpful 
to control the range of pollutants such as allergens, particulate matter, bioaerosols and odor. In this 
study, the results of the experimental studies are given in order to detect the antimicrobial efficiency of 
two different commercially available portable air-cleaning device which are produced for the 
remediation of indoor air quality by the process of the production of photo-plasma and free radicals. A 
1m3, hermetically sealed, glass room model was used to represent the indoor area. Suspensions of 
the most frequent microorganisms which were seen in the indoor environment (Acinetobacter 
baumannii, Escherichia coli, Staphylococcus aureus) injected into the glass room model with the 
nebulizer system. In both the working and non-working conditions of the air-cleaning devices, 
bioaerosol samples were taken periodically from the glass room and the concentration change of the 
bacteria in the environment was monitored. According to the results, it was determined that both of air 
cleaning devices were effective in decreasing the concentration of microorganisms in the indoor air. In 

Comparison of Bioaerosol Removal Efficiencies of Various Air Cleaning Devices 

 İç Hava Kalitesi Sempozyumu 



  ____________________ 1592 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

addition to this, photoplasma device showed higher removal efficiencies of 32.5%, 17.4% and 9.3% for 
E. coli, S. aureus and A. baumannii respectively than free radical generator. Each devices showed the 
highest removal efficiency on S. aureus. 
 
Key Words: Air-cleaning device; Air disinfection unit; bioaerosol; Hydroxyl; Indoor air pollution; Photo-
plasma.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
 
Bakteri, mantar, mantar sporları virüsler, polen veya bunların endotoksin, mikotoksin ve VOC gibi 
bileşenlerinden oluşan tüm biyolojik kökenli tozlar biyoaerosol olarak adlandırılır [1]. İç ortam 
havasında biyoaerosollerin artmasının astım gibi solunum yolu hastalıklarına, astım hastalarının 
krizlerinin sıklaşmasına, hipersensitivite pnömonisi gibi alerjik hastalıklara ve hatta kansere neden 
olabileceği yapılan çalışmalarda belirtilmektedir. İnsanların zamanlarının %80’den fazlasını kapalı 
ortamlarda geçirdikleri düşünüldüğünde iç ortam hava kalitesinin halk sağlığı üzerindeki etkileri göz 
ardı edilemeyecek kadar önemlidir.  
 
Biyoaerosollerin iç ortama taşınımı kapı, pencere, klima ve havalandırma sistemleri, duvar açıklıkları 
ve tesisat borularından doğrudan veya ayakkabı ve kıyafetler ile dolaylı olarak gerçekleşebilir. 
Ortamdaki ısı, nem, oksijen seviyesi ve ışık miktarı, besin varlığı gibi etkenler ise mikroorganizmaların 
iç ortamda çoğalmasını etkiler [2]. Nem oranının %70’in üzerinde olması küf oluşma riskini arttırdığı 
için mutfak banyo gibi ıslak alanların iyi temizlenmesi ve kuru tutulması önemlidir.  
 
Biyoaerosoller; tüy, polen, deri epiteli gibi bitkisel ve hayvansal dokulardan, toprak ve sudan 
kaynaklandıkları için her ortamda rahatlıkla bulunabilirler. Hava yoluyla yayılan mikroorganizmalar 
gıda işletmeleri ve hastanelerde, diş hekimliği kliniklerinde yoğun olarak bulunduğu için halk ve 
personel sağlığı açısından önemlidir [3]. Aerosollerin davranışına; büyüklüğü, şekli, yoğunluğu ve 
meteorolojik koşullar etki eder. 1-5 μm’den büyük partiküller çökelirken daha ufakları askıda kalabilir 
[1]. 
 
Biyoaerosoller içerisinde en büyük çoğunluğu bakteriler ve mantarlar oluşturmaktadır. Bakterilerin 
büyüklüğü 0,5-2,0 μm çapındadır ve çoğunluğu 3 μm çapından büyük partiküllerin içinde bulunur. 
Yerleşim yerlerindeki iç ortam biyoaerosol miktarı Avrupa Birliği limit değeri 5000 CFU/m3 [3], ABD 
Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC) limit değerleri ise toplam biyoaerosol partikülleri için 1000 
CFU/m3’tür [4].  Ankara’da çeşitli iç ortamlardan alınan biyoaerosol örnekleri üzerinde yapılan 
çalışmada Micrococcus, Staphylococcus ve Bacillus cinsi bakterilerin en sık gözlendiği bildirilmiştir [2]. 
 
Biyoaerosollerin iç ortamdan giderimi için kullanılan hava temizleyicileri; mekanik hava filtreleri ve 
elektronik hava temizleyicileri olarak iki tip olarak tanımlanabilir.  Mekanik hava filtreleri, yüksek 
verimlilikte partiküllerin tutulduğu HEPA filtresi gibi, partiküllerin bir filtre üzerinde tutulması prensibine 
göre işletilmektedir.  Pek çok mekanik filtre toz, polen, bazı mantar sporları, hayvan tüyü gibi kaba 
partiküller ve toz akarları ve hamamböceği alerjenleri içeren partiküllerin tutumunda yüksek verimlilikte 
çalışabilmektedir.  Ancak, bu partiküller hızla yere çökebildiklerinden iç ortamdan bu kirleticilerin 
mekanik filtrelerle giderimi yüksek düzeyde gerçekleştirilememektedir.    Ayrıca, filtre sistemlerinde 
belirli bir süre kullanımdan sonra filtre ortamı üzerinde biyoaerollerin üremesi ve buna bağlı olarak 
kokuya neden olabilen ortama biyoaerosol yayan kaynak durumuna geçebilmeleri söz konusu 
olabilmektedir [5, 6]. 
 
Elektronik hava temizleyicileri, partiküllerin elektrostatik yıkayıcılar gibi elektrostatik güç ile tutumuna 
yönelik geliştirilen cihazlardır.  İyon jeneratörü veya iyonlaştırıcılar, havaya negatif elektron yüklü 
iyonları yaymakta, bu iyonlar partiküllere yapışıp, partikülün perde, mobilya gibi yakındaki en yakın 
yüzeye yapışmasına neden olarak ortamdan uzaklaşmasını hızlandırırlar.  Bazı elektronik hava 
temizleyicileri foto-plazma yöntemiyle akciğerde tahrişe neden olabilen ozon üretebilmektedir.  İyon 
üreterek iç ortam hava kalitesini iyileştirmeye yönelik cihazların iç ortamda terpen kaynağı olduğu 
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durumda ultra ince partikül oluşumuna neden olduklarına yönelik sonuçlar laboratuvar ve ev 
ortamında yapılan çalışmalarda gösterilmiştir [7, 8, 9]. 
 
Bu çalışmada, foto-plazma yöntemiyle ozon üreterek ortamdaki biyoaerosollerin gideriminin 
hedeflendiği bir hava temizleyici cihazı ile hidrojen peroksit sıvısının hidroksil radikaline dönüştürülüp 
ortam hidroksil radikali salınan cihazın çeşitli bakteri türleri üzerindeki giderim etkinliklerinin tespit 
edilmesi amaçlanmıştır.  Cihazların uzun süreli kullanımı ve kullanım sırasında neden olabilecekleri 
ikincil kirletici oluşturma potansiyelleri bu çalışmada dikkate alınmamıştır.  
 
 
 
 
3. MATERYAL VE METOT  
 
Çalışma; biyoaerosol örneklerinin hazırlanması, oda modeli içerisine enjekte edilmesi, hava temizleme 
cihazlarının çalıştırılması, hava örneklerinin belirli aralıklar ile toplanması ve inkübe edilmesi ile bakteri 
sayımının yapılıp verilerin analiz edilmesi aşamalarını kapsamaktadır.  
 
3.1. Bakteri Örneklerinin Hazırlanması ve Enjeksiyonu 
 
İç ortamda sık rastlanan ve sağlık riski oluşturan bakteriler olmaları nedeniyle; Escherichia coli 
(Migula) Castellani and Chalmers (ATCC® 25922™), Staphylococcus aureus subsp. aureus 
Rosenbach (ATCC® 29213™) ve Acinetobacter baumannii Bouvet and Grimont (ATCC® 19606™) 
suşları bakteri giderim etkinliği testlerinde kullanılmıştır. Ticari bir firmadan temin edilen suşlar, aseptik 
koşullarda açılıp rehidre edilmiş ve ATCC’de (American Type Culture Collection) suşa özgü olarak 
belirtilen koşullarda inkübe edilerek çoğaltılmıştır.  Ortalama püskürtülecek bakteri süspansiyonunu 
hazırlamak için öncelikte katı besi yerinde üretilen suşlar sonra uygun sıvı besi yerine ekilmiştir. 
Üremenin ardından santrifüjlenerek besi ortamı uzaklaştırılmış ve dibe çöken biyokütle steril serum 
fizyolojik içerisinde çözülerek 20 ml’ye tamamlanmıştır. Oda içine verilen bakteri miktarının her 
tekrarda eşdeğer olabilmesi için Mc Farland densitometresi ile E. coli konsantrasyonları 2,6 MFU’ya 
(3,1x109 hücre/ml), S. aureus konsantrasyonları 1,5 MFU’ya (1,8x109 hücre/ml) ve A. baumannii ise 1 
MFU’ya (1,2x109 hücre/ml) ayarlanmıştır. Hazırlanan bakteri süspansiyonları nebulizatör ile oda 
içerisine 10 dakika boyunca sabit debi ile enjekte edilmiştir. Cihazlı deneylerde; önce bakteri 
süspansiyonu oda içerisine nebulize edilmiş sonra cihaz çalışır hale getirilmiştir. Hava temizleme 
cihazları ve nebulizatör oda içerisinde yaklaşık olarak aynı yüksekliğe (yerden 40 cm) yerleştirilmiştir. 
 
3.2. Deney Düzeneğinin Hazırlanması  
 
Hava temizleme cihazlarının incelenen bakteri türlerinin üzerindeki giderim etkinliğini test etmek amacı 
ile 1m3 hacminde, küp şeklinde, sıkıştırılmış cam malzemeden yapılmış ve hava sızdırmazlığı 
sağlanmış bir oda, kapalı sistem modeli olarak kullanılmıştır. Odanın sterilizasyonu UV lamba ve 
HEPA filtreler ile sağlanmıştır. Odanın bir ucundan yüksek akış hızı ile vakumlanan havanın yerini 
HEPA filtreden geçen temiz ve kuru havanın alması ile ortam mikroorganizmalardan arındırılmış olur. 
Odanın içindeki sıcaklık ve nem durumu dijital bir sıcaklık ve nemölçer ile takip edilmiştir. Oda içerisine 
püskürtülen bakteri aerosolünün homojen dağılması için odanın zeminine yerleştirilen 4 adet fan 
kullanılmıştır. Deneyler; ortamda herhangi bir cihaz yokken ve varken ortama biyoaerosol verilmesi 
şeklinde iki deney seti üzerinden yürütülmüştür. Her iki deney setinde de öncelikle boş odadan örnek 
alınmıştır.  
 
Kullanılan hava temizleme cihazlarından biri; hidrojen peroksit çözeltisinin, cihazın çok düşük seviyede 
anlık olarak ürettiği ozon ve diğer iyonlar ile reaksiyonu sonucu hidroksil radikallerinin oluşması ve 
bunların bakteri hücre yapısını bozması prensibine dayanır. Hidrojen peroksit cihaza sıvı olarak kartuş 
içinde yerleştirilir ve bittikçe yenilenmesi gerekir. Diğer cihaz doğrudan elektriğe bağlanarak foto-
kataliz, foto-plazma ve anyon teknolojileri ile serbest radikaller üretip benzer şekilde hücre yapısını 
bozma prensibi ile çalışmaktadır. Fotokatalitik oksidasyon işleminde, UV lambasından gelen yüksek 
enerjili ışınlar, TiO2 içeren yarı iletken foto-katalizör tarafından soğrulur ve OH- radikalleri üretilir. Foto 
plazma teknolojisinde, UV ışınları ile plazma üretilir, pozitif ve negatif elektrik yüklerinin nötralizasyonu 
sonucunda açığa çıkan yüksek enerji çevredeki organik moleküllere transfer edilerek yapılarını bozar. 
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Anyon teknolojisinde ise doğru akımdaki yüksek voltaj kullanılarak oluşturulan yüksek elektronik 
korona, yüksek hıza sahip çok büyük miktarda elektronun açığa çıkmasına neden olur. Bu elektronlar 
havada uzun süre kalamaz ve oksijen molekülleri tarafından yakalanıp anyonları oluştururlar.  
Hidroksil radikalleri DNA zincirini parçalayarak hücrede hasara neden olurlar. Oluştuktan sonra çok 
kısa bir ömürleri olmasına rağmen çevredeki oksitlenebilir substratlar ile çarpışarak daha çok serbest 
radikalin oluşmasını sağlar ve böylece uzaktaki molekülleri de etkileyebilirler [10]. Bahsedilen 
cihazlardan ilki hidroksil üretim cihazı, ikincisi ise foto-plazma cihazı olarak adlandırılacaktır. Kullanılan 
hidroksil üretim cihazı 30 m3’e kadar olan ortamlarda etkinken, foto plazma cihazı 120 m2’ye kadar 
etkindir.  

 
 

Şekil 1. Testlerin yapıldığı cam oda modeli 
 
3.3. Örneklerin Alımı ve İnkübasyonu 
 
Oda içerisinden biyoaerosol örneği alınması; NIOSH Method-0800 standart metoduna göre 
gerçekleştirilmiştir. Buna göre; 28,3 L/dk debili SKC Quick Take 30 pompa ile SKC biyoimpaktör içine 
yerleştirilen petrideki besi yeri üzerine belirli bir süre boyunca ortam havası toplanmıştır. Bakteri 
süspansiyonu oda içerisine enjekte edilmeden önce, ortamda bulunması muhtemel 
mikroorganizmaları tespit etmek amacıyla arka plan ölçümleri olarak boş odadan örnek alınmıştır. 
Enjeksiyondan hemen sonra t=0 anında ilk örnek alınmış ve ardından belirli periyotlarda biyoaerosol 
örnekleri alınmaya devam edilmiştir.  Cihazlı ölçümler ise enjeksiyonun hemen ardından odaya cihazın 
yerleştirilmesi ile aynı şekilde devam etmiştir. Besi yeri olarak E. coli için insan kanlı agar, 
Staphylococcus aureus ve Acinetobacter baumannii için ise plate count agar kullanılmıştır. Örnekler 
alınıp uygun koşullarda inkübe edildikten sonra petri üzerinde üreyen koloniler sayılarak koloni oluşma 
birimi (CFU) üzerinden CFU/m3 olarak konsantrasyon hesabı yapılmıştır. Deneyler arasında, oda 
havası HEPA filtre ile ve yüzeyler %95 saflıkta etanol ile sterilize edilmiştir.   
 
3.4. Verilerin Analizi 
 
Oda modeli içindeki bakteri konsantrasyonu örneklerin inkübasyonu sonrasında koloni sayımı 
yapılması ile hesaplanmıştır. Deneyler üç kez tekrar edilmiş, diğer sonuçlara göre hata payını 
yükseltmesi durumunda örneklerden biri sonuçlardan çıkarılmıştır. Oda içerisindeki koloni sayısı eşitlik 
1’e göre hesaplanmıştır.  

                                           (1) 

Burada Cc odadaki koloni sayısı (CFU), Cs örnekteki koloni sayısı (CFU), Cb boş odadaki koloni sayısı 
(CFU) Vc odanın hacmi (lt), ts örnekleme süresi (dk) ve Qp pompanın debisine (lt/dk) karşılık 
gelmektedir. Cihazlı ve cihazsız ortamdaki bakteri giderim verimi (C0-Ct)/C0x100 eşitliğine göre 
hesaplanmıştır. Burada C0 başlangıç (t=0) anındaki koloni sayısını, C t ise herhangi bir t zamanındaki 
koloni sayısını vermektedir. 
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4. SONUÇLAR 
 
4.1. E. coli Giderim Etkinliği Sonuçları 
 
Hazırlanan cihazlı ve cihazsız deney setleri için, 39 dakika boyunca alınan örneklerde üreyen toplam 
E. coli CFU sayısı, 1 m3’lük oda için hesaplanmıştır. Hesaplanan ortalama değerler, Tablo 1’de 
verilmiştir. Foto-plazma ve hidroksil cihazı için zamanla koloni sayılarındaki azalma tabloda 
görülmektedir. 
 
Tablo 1. E. coli için, cihazlı ve cihazsız ortamlarda, model oda içindeki koloni sayılarının, zamanla 
değişimi. 
 

Süre (Dakika) Cihaz yok  
(ort CFU) 

Foto-plazma 
cihazı (ort. CFU) 

OH- cihazı 
(ort. CFU) 

2 6972 5076 6158 
4 6601 156 2189 
8 4635 14 286 
12 3456 14 61 
16 2407 6 0 
20 1369 0 0 
40 90 0 0 

 
E. coli gideriminde; her iki hava temizleme cihazının da ortamda hiçbir cihaz olmaması durumuna göre 
daha etkin olduğu Şekil 2’de görülmektedir. %95’in üzerinde E. coli giderimi foto-plazma cihazı 4. 
dakikadan, hidroksil cihazı için ise 8. dakikadan sonra sağlanırken cihazsız ortamda tüm bakterilerin 
çökmesi 40. dakikayı bulmuştur.   Ortamda hiçbir hava temizleyici cihaz olmaması durmuna göre foto-
plazma cihazının (Ctcihazlı – C tcihazsız) %91,5 daha etkin, OH- cihazının ise %59,1 daha etkin olduğu 
hesaplanmıştır. Foto-plazma cihazının, OH- cihazına göre E. coli giderimi üzerindeki etkinliği ise 
%32,5 daha fazladır ve bu etkinin 4. dakikada gerçekleştiği görülmüştür. Oda içerisine enjekte edilen 
bakteri süspansiyonları oda içerisinde hava sirkülasyonu olmasına rağmen yer çekiminin etkisi ile belli 
bir süre sonra yüzeyler üzerine çökmektedir. Bu nedenle cihazsız ortamda herhangi bir hücre 
parçalanması olmasa da koloni sayısının düştüğü görülmektedir.  
 

 
 

Şekil 2. Oda içerisinde foto-plazma ve hidroksil cihazları varken ve yokken E. coli % giderim 
verimlerinin karşılaştırılması 
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Cihazlı ve cihazsız ortamlardan alınan hava numunelerinin petriler üzerinde oluşturduğu kolonilerin 
fotoğrafları şekil 3’te verilmiştir. Kanlı agarda inkübe edilen E. coli kolonilerinin cihazlı ortamda daha az 
ürediği görülmektedir.   

 

 
 
Şekil 3. E. coli giderim testi ekim sonuçları. A, Ortamda cihaz yokken, B OH- cihazı, C ise foto-plazma 

cihazı varlığında üreyen kolonileri göstermektedir. Örneklerin alındığı dakikalar petrilerin sol üst 
köşesine eklenmiştir. 

 
4.2. S. aureus Giderim Etkinliği Sonuçları 

 
Hazırlanan cihazlı ve cihazsız deney setleri için, 30 dakika boyunca alınan örneklerde üreyen toplam 
S. aureus CFU sayısı, 1 m3’lük oda için hesaplanmıştır. Hesaplanan ortalama değerler, Tablo 2’de 
verilmiştir. Foto-plazma ve hidroksil cihazı çalışıyorken oda içerisinde koloni sayılarının azalması 
tabloda görülmektedir.   
 
Tablo 2. S. aureus için, cihazlı ve cihazsız ortamlarda, model oda içindeki koloni sayılarının, zamanla 
değişimi. 

Süre (Dakika) Cihaz yok  
(ort CFU) 

Foto-plazma 
cihazı (ort. CFU) 

OH- cihazı 
(ort. CFU) 

0 4681 4708 2576 
5 4504 1863 1468 
10 4495 26 353 
15 4171 2 228 
20 3892 0 94 
25 3391 2 75 
30 2511 2 12 

 
E.coli’de olduğu gibi S. aureus gideriminde de her iki hava temizleme cihazının da ortamda hiçbir 
cihaz olmaması durumuna göre daha etkin olduğu Şekil 4’te görülmektedir. Foto plazma cihazı 13. 
dakikada %99’luk giderim sağlamışken hidroksil cihazının bu etkiyi sağlaması 30 dakikayı bulmuştur. 
Cihazsız ortamda ise 51 dakikada geçmesine rağmen ortamdaki tüm bakterilerin çökmediği, %92 
oranında S. aureus giderimi olduğu görülmektedir. Ortamda hiçbir hava temizleyici cihaz olmaması 
durumuna göre foto-plazma cihazının (Ctcihazlı – C tcihazsız) %95,5, OH- cihazının ise %82,3 daha etkin 
olduğu hesaplanmıştır. Foto-plazma cihazının, OH- cihazına göre S. aureus giderimi üzerindeki 
etkinliğinin 8. dakikada %17,4 daha fazla olduğu görülmektedir. Bakteri hücre büyüklükleri türden türe 
farklılık gösterdiğinden dolayı, her türün çökme hızı farklıdır. Cihazsız ortamda S. aureus’un E. coli’ye 
göre daha geç çökmesi bu nedenden kaynaklanıyor olabilir.  
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Şekil 4. Oda içerisinde foto-plazma ve hidroksil cihazları varken ve yokken S. aureus % giderim 
verimlerinin karşılaştırılması 

 
S. aureus için, cihazlı ve cihazsız ortamlardan alınan hava numunelerinin petriler üzerinde oluşturduğu 
kolonilerin fotoğrafları şekil 5’te verilmiştir. “Plate count” agarda inkübe edilen S. aureus kolonilerinin 
foto-plazma cihazı çalışan ortamda diğer deney setlerine göre daha az oluştuğu görülmektedir.  

 

 
 

Şekil 5. S. aureus giderim testi ekim sonuçları. A, Ortamda cihaz yokken, B OH- cihazı, C ise foto-
plazma cihazı varlığında üreyen kolonileri göstermektedir. Örneklerin alındığı dakikalar petrilerin sol 

üst köşesine eklenmiştir. 
 

4.3. A. baumannii Giderim Etkinliği Sonuçları 
 
Hazırlanan cihazlı ve cihazsız deney setleri için, 24 dakika boyunca alınan örneklerde üreyen toplam 
A. baumannii CFU sayısı, 1 m3’lük oda için hesaplanmıştır. Hesaplanan ortalama değerler, Tablo 3’te 
verilmiştir. Foto-plazma ve hidroksil cihazı çalışıyorken oda içerisinde koloni sayılarının cihazsız 
ortama göre daha hızlı azalması Tablo 3’te görülmektedir.   
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Tablo 3. A. baumanii için, cihazlı ve cihazsız ortamlarda, model oda içindeki koloni sayılarının, 
zamanla değişimi. 

Süre (Dakika) Cihaz yok  
(ort CFU) 

Foto-plazma 
cihazı (ort. CFU) 

OH- cihazı 
(ort. CFU) 

2 7012 7046 1095 
4 6490 1392 318 
6 6159 2 35 
8 5421 0 27 
12 4582 2 0 
24 1415 0 0 

 
Diğer bakteri türlerinde olduğu gibi A. baumannii gideriminde de her iki hava temizleme cihazının 
ortamda hiçbir cihaz olmaması durumuna göre çok daha etkin olduğu Şekil 6’da görülmektedir. Her iki 
cihaz da 6. dakikada %95’in üzerinde bakteri giderimi sağlamıştır. Cihazsız ortamda ise 24. dakikada 
yalnızca %80’lik bir çökme olduğu hesaplanmıştır. Ortamda hiçbir hava temizleyici cihaz olmaması 
durumuna göre foto-plazma cihazının (Ctcihazlı – C tcihazsız) %87,7, OH- cihazının ise %84,5 daha etkin 
olduğu hesaplanmıştır. Foto-plazma cihazının, OH- cihazına göre S. aureus giderimi üzerindeki 
etkinliğinin 4. dakikada %9,3 daha fazla olduğu görülmektedir. Diğer türlere göre en iki cihaz 
arasındaki en düşük etkinlik farkı bu türde gözlenmiştir.  

 
 

Şekil 6. Oda içerisinde foto-plazma ve hidroksil cihazları varken ve yokken A.baumannii % giderim 
verimlerinin karşılaştırılması. 

 
A. baumannii için, cihazlı ve cihazsız ortamlardan alınan hava numunelerinin petriler üzerinde 
oluşturduğu kolonilerin fotoğrafları şekil 7’de verilmiştir. “Plate count” agarda inkübe edilen kolonilerin 
her iki cihazda da benzer oluşum gösterdiği fotoğraflarda görülmektedir.  

 

 
Şekil 7. A. baumannii giderim testi ekim sonuçları. A, Ortamda cihaz yokken, B OH- cihazı, C ise foto-

plazma cihazı varlığında üreyen kolonileri göstermektedir. Örneklerin alındığı dakikalar petrilerin sol 
üst köşesine eklenmiştir. 
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5. TARTIŞMA 
 
Tüm deney setleri incelendiğinde her iki hava temizleme cihazının da bakteri giderimi üzerinde yüksek 
etkinlik gösterdiği görülmüştür. Her iki cihazın da en yüksek etkinlik gösterdiği tür S. aureus olarak 
hesaplanmıştır. Herhangi bir serbest radikal giderimi olmayan ortamda 0,1 – 2 µm arasında büyüklüğe 
sahip ince partiküllerin yer çekimi etkisi ile çökelmesi doğal bir giderim mekanizmasıdır. 
Mikroorganizmalar yüzeylere çöktüklerinden dolayı, etkin bir temizlik için hava temizleme cihazlarının 
yanında periyodik yüzey temizliği de önem taşımaktadır [11]. Bakteri hücreleri genel olarak 0,2 µm 
çapında ve 2 – 8 µm uzunluğunda olduklarından yer çekimi ile çökebilirler. Deney setlerinde kullanılan 
bakteriler hücre büyüklüklerine göre farklı çökme hızı göstermişlerdir. E. coli çubuk şeklinde ve 2 
um’den uzun hücrelere sahip olduğundan %80’i 20 dakikada en hızlı çöken tür olmuştur. Ardından 1-2 
um’lik kısa çubuk şeklide olan A. baumannii hücreleri gelir ve %80’i 24 dakikada çöker. Son olarak, 1 
um’den küçük kok şeklindeki hücrelerinin %80’i yaklaşık 45 dakikada çöken S. aureus, en yavaş 
çöken tür olmuştur [12]. Foto-plazma cihazı her üç bakteri türü için de hidroksil cihazına göre daha 
yüksek etkinlik göstermiştir. Bu cihaz E. coli için 4. Dakikadan sonra, S.aureus için 13. Dakikadan 
sonra, A. baumanii için ise 6. Dakikadan sonra %95’in üzerinde giderim yapmıştır.  Hidroksil cihazının 
ise E.coli, S. aureus, A. baumanii için %95’in üzerindeki giderim etkinliği sırasıyla, 8., 23. ve 6. 
Dakikalardan sonra gerçekleşmiştir. Foto-plazma teknolojisinde, TiO2’in katalitik reaksiyonu ile OH 
radikalleri ortaya çıkar [13]. Çalışmada kullanılan foto-plazma cihazı hem OH- hem de negatif iyon 
üretme özelliği ile çalıştırılmıştır. Daha önce yapılan bir çalışmada hem ozon hem de negatif iyonların 
giderim etkisi birlikte çalıştırıldığında sinerjik bir etki oluşturduğu görülmüştür [14]. Bu durumda, 
deneyde kullanılan foto-plazma cihazı da sinerjik etki göstermiş ve sadece OH- iyonu üreten diğer 
hava temizleme cihazına göre bu nedenle, daha yüksek etkinlik göstermiş olabilir. OH- radikalleri, 
hücre zar yapısını bozarak giderim sağladığı için farklı hücre yapısındaki türlerin gideriminde farklı 
etkiler görülmekte ve her türün sterilizasyonu için farklı doz ve maruziyet süreleri gerekmektedir [15]. 
Bu nedenle hazırlanan düzenekte gram negatif bakteriler olan E. coli ve A. baumannii türlerinin 
giderim süreleri birbirine yakınken, gram pozitif bir bakteri olan S. aureus’un giderim süresi daha 
uzundur. 
 
Çalışmada kullanılan hava temizleme cihazları, ortam havasını patojen mikroorganizmalardan 
arındırmalarının yanı sıra, bazı istenmeyen yan ürünlerin oluşumuna neden oldukları için dezavantajlı 
olabilir. Fotokatalitik oksidasyonda açığa çıkan ∙OH-, HO2

-, H2O2, ∙O2 gibi reaktif oksijen türleri; 
patojenler, uçucu organik bileşikler (UOB) ve inorganik kirleticileri okside etmesi ile oluşan son ürünler 
CO2 ve H2O’dur. Ancak oksidasyon tamamlanmadığında; alkoller, aldehitler ve ketonlar, aromatikler 
ve N2O gibi sera gazları ile sülfürlü ve klorlu yan ürünler oluşabilir [16, 17, 18]. UV ile ışınlanan TiO2 
yüzeylerinin oluşturduğu radikaller havada su buharı bulunması durumunda bakteri hücresini 
parçalayarak karbondioksit ve suyun yanında mineral asitleri oluşturur [17]. Yapılan birçok çalışmada 
UV-fotokatalitik oksidasyon sonucunda yan ürün olarak asetaldehit, metanol, aseton, benzoik asit, 
formaldehit, asetik asit ve formik asit ile iz miktarda benzen, benzaldehit, benzil alkol oluştuğu 
gösterilmiştir [18]. İyonizasyon yoluyla hava temizleyen cihazlarda ise havanın iyonlaşması sonucu 
ozon üretimi görülebilir ve ozon kendi başına ciddi sağlık problemleri oluşturan bir kirletici olarak kabul 
edilmektedir. Bunun yanı sıra iç ortamda bulunan UOB’ler ile ozonun reaksiyonu sonucu terpen göz ve 
solunum yolunda tahrişe neden olan ikincil ürünler oluşabilir. Ortamda ozon ve UOB varlığında partikül 
maddelerin kütle ve sayısı artar. Bu nedenle, iyon teknolojisi ile hava temizleyen cihazlar bir yandan 
partikül maddeleri ortadan kaldırırken diğer yandan oluşumuna neden olabilir. Bu durumda, yeni 
oluşan partikül miktarının, cihaz çalışmadan önceki partikül miktarından fazla olmaması gerekir [19]. 
Plazma kataliz sistemleri ile UOB giderimi sırasında da CO, O3 ve NOx gibi zararlı yan ürünler 
oluşabilir. Ancak bu sorunu çözmek için plazma ön işlem konfigürasyonu ile yüksek seçicilik 
sağlanarak bu yan ürünlerin ortadan kaldırılabildiği gösterilmiştir [20]. 
 
literatürdeki bilgilere dayanarak, hava temizleme cihazlarının iç ortamda havasında zararlı yan 
ürünlerin oluşmasına neden olabileceği görülmektedir. Bu nedenle ilerleyen çalışmalarda, oluşması 
muhtemel yan ürünler analiz edilmeli ve cihaz etkinliği bunun üzerinden değerlendirilmelidir. Farklı 
serbest radikallerin bakteri hücre yapısını hangi şekilde bozarak sterilizasyon sağladıkları da 
incelenmesi gereken konulardan biridir. Yapılan çalışma patojenlerin havadaki giderimini 
göstermektedir. Ancak yer çekimi etkisi ile yüzeylere çöken patojenlerin giderimini incelemek için 
sonraki çalışmalarda yüzey testleri de yapılmalıdır. 
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ÖZET 
 
İnsanlar hayatlarının büyük bir kısmını kapalı ortamlarda geçirmektedir. Herhangi bir kirletici maddeye 
maruz kalınan miktar; maruz kalma süresi ve maruz kalınan kirletici dozunun bileşkesi olarak ifade 
edilir. Bu nedenle iç ortamlarda uzun maruz kalma sürelerince mevcut olan hava kirletici miktarı sağlık 
etkilerinin ve risk belirlenmesinde önem arz etmektedir.  İç ortamlarda maruz kalınan hava kirleticilerin 
bir kısmı dış ortamdan havalandırma veya infiltrasyon yolu ile iç ortamlara girerken; geriye kalan 
kirleticilerin büyük bir kısmı ise çok sayıda farklı kaynaktan (ör: sigara, bina ve dekorasyon 
malzemeleri, kozmetik ve temizlik ürünleri gibi) iç ortama salınmaktadır. Yapılan araştırmalar iç ortam 
hava kirliliği ile olumsuz sağlık etkileri arasında bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Ayrıca, Dünya 
Sağlık Örgütü’nün 2013 yılında yayınladığı raporda iç ortam hava kirliliği kanser nedeni olarak 
gösterilerek iç ortam hava kalitesi araştırmalarına öncelik verilmesi salık verilmiştir. Çanakkale ilinin 
farklı özellikteki ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmada organik, inorganik ve biyolojik hava kirleticiler 
uzun süreli olarak evlerde ölçülmüştür. Ayrıca, ev sakinlerinin solunum fonksiyonları da ölçülmüştür. 
Son olarak ise, yapılan sağlık anketleri ile ev sakinlerinin hem genel sağlık durumları, hem de solunum 
sağlığı izlenmiştir. Çalışma merkezlerinde solunum semptomları ile hava kalitesi parametreleri ve 
solunum fonksiyonları arasında anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0.05). Son olarak, ev sakinlerinin genel 
sağlık koşulları ile solunum fonksiyonları arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05).  
 
Anahtar Kelimeler: İç ortam hava kalitesi, Solunum yolu hastalıkları, Solunum fonksiyonu, 
Çanakkale.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
People spend most of their times in indoor environments. Exposure to any pollutant source is 
expressed as a resultant of exposed dose and exposure duration. Therefore, indoor air pollutant 
amount is crucial while estimating the health effects and risk assessment Some of the indoor air 
pollutants comes from outdoors by ventilation and infiltration, while some of them are emitted from 
many sources (e.g., cigarette, building and decoration products, cosmetics, cleaning agents, etc.). 
Researches have shown the association between indoor air pollution and adverse health effects. Also, 
it was mentioned in World Health Organization’s report, published in 2013, that indoor air pollution is 
cause of cancer and was recommended that indoor air quality investigations must have a first priority 
in the research fields. Long term measurements of organic, inorganic, and biological pollutants were 
done in homes located in different towns of Canakkale city. Moreover, respiratory functions of the 
occupants were measured. Furthermore, both general health conditions and respiratory health of the 
occupants were assessed with the applied occupants’ surveys. Statistically significant correlations 
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were found among the respiratory symptoms, air quality of the study sites, and the respiratory 
functions Finally, a statistically significant correlation was found between general health conditions and 
respiratory functions of the occupants (p<0.05).  
 
Key Words: Indoor air quality; Respiratory diseases, Respiratory function, Çanakkale.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Hava kirliliği ile sağlık arasındaki ilişki, sanayileşme ve kentleşme ile birlikte bilim insanlarının dikkatini 
çeken önemli çevre sorunlarından birisi olarak gündemimizde yer almaktadır. Hava kirliliği özellikle 
akut ve kronik solunum yolu hastalıklarının hem nedeni olmakta, hem de var olan hastalıkların 
prognozunu olumsuz etkilemektedir. Sağlık Bakanlığı’nın 2013 yılı verilerine göre ölüm nedenleri 
arasında solunum sistemi hastalıkları %14.3 ile üçüncü sırada yer almaktadır. Ulusal ölüm nedenleri 
arasında kardiyovasküler hastalıklar birinci sırada, kanserler de ikinci sırada yer almaktadır. Kanserler 
içinde ise akciğer kanseri, ölüm nedenleri arasında ilk sıradadır [1].  
 
Günümüzde küresel olarak ölümlerin üçte ikisi kronik hastalıklara bağlı olarak görülmektedir. Kronik 
hastalıklar içinde kalp ve damar hastalıkları, kanserler ve solunum sistemi hastalıkları başta 
gelmektedir. Kentleşmeyle birlikte seyreden hava kirliliği sorunu bu hastalıkların nedeni olduğu gibi 
hastalığın seyrini de olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kronik 
hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için acil eylem çağrısı yapmıştır. Kronik solunum yolu hastalıkları 
için GARD (Kronik Solunum Hastalıklarına Karşı Küresel İşbirliği-Global Alliance Againist Chronic 
Respiratory Diseases) başlıklı bir işbirliği programı kurmuştur. GARD, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar 
Eylem Planı’nın bir parçası niteliğindedir ve ulusal kontrol programının kronik havayolu hastalıkları 
parçasının gelişimine destek sağlamak amacıyla kaynakları bir araya getirmektir. DSÖ’nün bu 
hastalıkların üzerinde durmasının en önemli nedeni, kronik solunum yolu hastalıklarının önlenebilir 
olmalarıdır [2].  
 
Hava kirliliğinin insan sağlığına etkisi sanayi devriminden sonra dikkati çekmesine rağmen bilimsel 
araştırmalara 1980’li yılların ikinci yarısından sonra konu olmaya başlamıştır. Hava kalitesi ile insan 
sağlığı arasındaki ilişkinin araştırılması amacıyla faklı yöntemler kullanılmaktadır. Kirleticinin türüne 
göre; hücre düzeyinden; organ ya da dokunun yapısal ve fonksiyonel değişimlerine kadar farklı 
analizler yapılabilir. Hücre düzeyinde partiküler kirlilik ile gaz ya da biolojik kirleticilerin neden olduğu 
inflamasyon ve doku hasarı ve hücre ölümü benzeri olayların saptanması mümkün olabilir. In vivo 
çalışmalarda ise doğrudan kirliliğe maruz kalan bireylerin organ ya da dokularında meydana gelen 
yapısal ve fonksiyonel bozukluklar ölçülerek kirlilik miktarı ile ilişkisi aranabilir. Akut ve kronik 
değişiklikler yanında; zaman içindeki değişiklikleri gösteren izlem çalışmaları da önemli veriler 
sağlayabilmektedir [3-5]. 
 
İnsanlar zamanlarının büyük bir bölümünü (% 80’den fazla) kapalı ortamlarda geçirmektedir. Bu 
nedenle iç ortam havasının en az dış ortam hava kalitesi kadar halk sağlığı üzerinde çok büyük bir 
etkisi vardır. Bu konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda iç ortam hava kalitesinin bozulmasının çeşitli 
solunum yolu hastalıkları (astım gibi), alerjik hastalıklar (hypersensitif pnömoni gibi) ve kansere neden 
olabileceği belirtilmektedir. İç ortam hava kalitesinin iyileştirilmesi; insan sağlığının korunması ile 
rahatsızlıklardan kaynaklanan iş kaybının azalmasına ve tıbbi tedaviler nedeniyle ortaya çıkan 
ekonomik kayıpların da önüne geçilmesini sağlayacaktır. İç ortam hava kalitesinin sağlanması 
konusunda tasarımcıların, kullanıcıların, yapı malzemesi üreticilerinin vb. bilinçlenmesi gerekmektedir 
[6]. 
 
İç ortam hava kirliliği ile solunum sağlığı arasındaki ilişki çok sayıda araştırmanın konusu olmaktadır. 
İç ortam hava kirliliğine neden olan yakıt ürünleri başta olmak üzere, kimyasal maddeler ve biyolojik 
ürünler de solunum hastalıklarının sıklığını ve niteliklerini etkilemektedir. İç ortam hava kalitesinin 
olumsuz etkilendiği durumlarda astım ve kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi hava yolu 
hastalıkları başta olmak üzere, akut solunum yolu enfeksiyonları, akciğer kanseri ve interstisyel 
akciğer hastalıkları artmaktadır. DSÖ’nün 2014 yılında yayınladığı bir raporda iç ortam hava kirliliğinin 
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genel hastalık yükünün %2.7’sinden ve erken ölümlerin %3.3’ünden sorumlu olduğu bildirilmektedir. 
Solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle kaybedilenlerin %21’inden, KOAH nedenli ölümlerin %35’inden 
ve akciğer kanserinden ölümlerinin %3’ünden iç ortam hava kirliliği özellikle sorumlu tutulmaktadır [7]. 
Astım ve KOAH, akciğer içi hava yollarının kronik inflamatuar hastalıkları olup hem ortaya çıkmasında, 
hem de semptom artışı dönemlerinin gelişmesinde genel olarak hava kirliliğinin önemi üzerinde 
durulmaktadır. İç ortam hava kirliliğinin bu hastalıklarda alevlenme dönemlerinden de sorumlu bir 
faktör olduğu bilinmektedir [2]. 
 
Solunum sağlığı ile iç ortam hava kalitesi arasındaki etkileşimi ortaya koymak amacıyla yapılan 
araştırmalar bu etkinin kişiden kişiye ve bölgede bölgeye değiştiğini ortaya koymaktadır. Yaş, cinsiyet, 
ek hastalık varlığı ve kirliliğin niteliği bu etkilenmeyi belirleyen faktörler arasındadır. Pişirme ve ısınma 
amaçlı yakıt kullanımına bağlı kirlilik, bu işleri erkeklerden daha fazla yaptıkları için tüm dünyada 
kadınları daha fazla etkilemektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde iç ortamda geçirdikleri süre 
daha fazla olduğu için, kadınların ve küçük çocukların iç ortam kirliliğinden daha fazla etkilendiği 
bildirilmektedir. Benzer şekilde gelişmekte olan ülkelerde ısınma ve pişirme amaçlı kullanılan yakıtların 
niteliği, yakma sistemlerinin gelişmişliği ve yaşam alanlarının genel özellikleri nedeniyle; gelişmiş 
ülkelere göre daha fazla olumsuz etki görüldüğü ortaya konulmaktadır [8-9].  
 
Türkiye’de yapılan çalışmalarda, endüstriyel kirliliğin yoğun olduğu kentlerde kardiyovasküler ve 
respiratuar ölümlerin, kirliliğin az olduğu şehirlere göre daha fazla olduğu saptanmıştır [10]. Çin ve 
Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan çalışmalarda akciğer kanseri ile iç ortam hava kirliliği 
arasındaki ilişkiyi ortaya koyan çalışmalar dikkat çekici niteliktedir. Pasif sigara dumanı ve çeşitli 
yakıtların neden olduğu hava kalitesi değişiklikleri akciğer kanseri ile ilişkili bulunmuştur. Bunlardan 
özellikle odun, kömür ve hayvansal atıkların insan DNA’sında oluşturduğu zarar deneylerle ortaya 
konulmuştur [11-12]. 
 
 
 
 
2. YÖNTEM 
 
Çanakkale ilinin Merkez, Lapseki ve Çan ilçelerinde 1 yıl süre ile iç ortam hava kalitesi izlenmiştir. 
Örnekleme noktası olarak evlerin en çok kullanılan odası olan oturma odası tercih edilmiştir. 
Örnekleme ve ölçüm teknikleri için daha önce yapılan çalışmalar takip edilebilir [13-15]. Özetle; 
Partikül madde, anlık ölçüme imkân sağlayan otomatik bir cihaz ile Uçucu Organik Bileşikler (UOB), 
seçici sorbent ile doldurulmuş örnekleme tüpleri içerisine toplanarak Thermal Desorber-Gaz 
Kromatografi (TD-GC) sisteminde analiz edilip tür ve miktar tayini yapılmıştır. Biyoaerosoller ise 
biyoimpaktör içerisine yerleştirilen uygun besiyerleri üzerine toplandıktan sonra inkübasyona tabi 
tutulup sayımları yapılmıştır. CO2, sıcaklık ve bağıl nem ise anlık ölçüm yapan otomatik cihazlar ile 
ölçülmüştür.  
 
İkinci olarak ise hava kirliliğine neden olan faktörlerin sağlıkla olan ilişkisini inceleyebilmek amacıyla 
yapılan hava kalitesi ölçümlerine ilaveten, örnekleme noktalarında ikamet eden ev sahiplerine 
mevsimsel olarak Kişisel Sağlık Anketi ile Spirometre cihazı ile solunum fonksiyon testi (SFT) 
uygulanmıştır [13-14].  
 
 
 
 
3. BULGULAR 
 
3.1. İç Ortam Hava Kalitesinin Belirlenmesi 
 
Çalışma süresince ortalama değer olarak iç ortam havasında sıcaklık ve bağıl nem değerleri, sırasıyla 
23 ºC ve %50 seviyelerinde gözlenmiştir. İç ortam havasında ölçülen karbon dioksit (CO2, ppm), 
toplam bakteri konsantrasyonu (TBC, CFU/m3), toplam mantar konsantrasyonu (TMC, CFU/m3) ve 
toplam uçucu organik bileşik (TUOB) seviyelerinin (µg/m3) yıllık ortalama konsantrasyonlarının ölçüm 
yapılan üç ilçedeki seviyeleri Şekil 1’de verilmiştir. Buna göre, ölçülen tüm hava kirleticilerin seviyeleri 
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Çan ilçesinde, diğer ilçelere göre daha yüksek olarak gözlenmiştir. En düşük kirletici konsantrasyonları 
ise Merkez ilçede ölçülmüştür.  
 
İç ortam havasında ölçülen toplam partikül madde (ΣPM) konsantrasyonunun (tane/L) yıllık ortalama 
değerlerinin mekânsal değişimi Şekil 2’de verilmiştir. Buna göre, en düşük partikül seviyelerine Merkez 
ilçede ve en yüksek partikül seviyeleri ise yine Çan ilçesinde gözlenmiştir. 
 

 
Şekil 1. İç ortam havasında ölçülen CO2 (ppm), TBC (CFU/m3), TMC (CFU/m3) ve TUOB (µg/m3) yıllık 

ortalama değerlerinin mekânsal değişimi 
 

 
Şekil 2. İç ortam havasında ölçülen toplam partikül madde (ΣPM) konsantrasyonunun (tane/L) yıllık 

ortalama değerlerinin mekânsal değişimi 
 
3.2. Katılımcıların Sağlık Durumunun ve İç Ortam Hava Kalitesi İle İlişkisinin Belirlenmesi 
Katılımcıların genel sağlık durumu Tablo 1’de verilmiştir. Genel olarak katılımcıların genel sağlık 
koşullarının mevsimsel ve mekânsal olarak değişim gösterdiği görülmüştür. Mekansal açıdan 
bakıldığında astım gözlenme sıklığının en yüksek Çan’da yaşayan katılımcılar arasında olduğu 
(yaklaşık 1/3 oranında); Lâpseki ve Merkez’de astım sıklığının daha düşük olduğu görülmüştür. 
Merkez’de, Lâpseki’de ve Çan’da yaşayan katılımcıların genel sağlık durumlarının “çok iyi/iyi” olarak 
sırasıyla, yaz mevsiminde (%78); kış mevsiminde (%72.2) ve ilkbahar mevsiminde (%58.9) olduğu 
belirtilmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı son sağlık istatistiklerine göre (T.C. Sağlık Bakanlığı, 
2012), Türkiye’nin toplam popülasyonu dikkate alınarak hesaplanan kişilerin genel sağlık durumu 
istatistiklerinde, “çok iyi/iyi” sağlık durumu %70.7 iken; “kötü/çok kötü” sağlık durumu %7.2 olarak 
saptanmıştır. Merkez ve Lâpseki’de gözlenen “çok iyi/iyi” genel sağlık durumu yüzdesi Türkiye’deki bu 
genel istatistik ile uyumluyken; Çan’da gözlenen “kötü” sağlık koşulu yüzdesinin Türkiye’de gözlenen 
orandan daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Merkez ve Lâpseki’deki oranlardan belirgin olarak yüksek 
olarak, Çan’da yaşayan katılımcıların %40’ından fazlası genel sağlık durumlarını “orta/kötü” olarak 
nitelendirmektedir. 
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Tablo 1. Katılımcıların genel sağlık durumunun mekânsal ve mevsimsel değişimi. 
 

Lokasyon Mevsim Çok iyi İyi Orta Kötü 

Merkez (n = 46) 

Sonbahar 15,2 45,8 37,0 2,2 
Kış 13,0 56,5 28,3 2,2 

İlkbahar 8,7 60,9 30,4 0,0 
Yaz 23,9 54,3 21,8 0,0 

Lapseki (n = 36) 

Sonbahar 27,8 30,7 38,9 2,8 
Kış 11,1 61,1 25,0 2,8 

İlkbahar 16,7 52,8 25,0 5,5 
Yaz 5,5 63,9 30,6 0,0 

Çan (n = 39) 

Sonbahar 18,0 33,3 35,9 12,8 
Kış 5,1 46,2 38,5 10,2 

İlkbahar 12,8 46,1 30,8 10,3 
Yaz 5,1 46,2 43,6 5,1 

 
Katılımcıların genel sağlık koşulları ile solunum yolu semptom skorları arasındaki ilişki istatistiksel 
olarak bivariate (iki-değişkenli) regresyon analizi ile de araştırılmıştır (bkz. Tablo 2). Regresyon analizi 
yapılmadan önce, solunum yolu hastalıkları ve semptomlarının gözlenmesi aşamasında karıştırıcı 
faktör olarak kabul edilen hâlihazırda sigara içiminin etkisini ortadan kaldırmak için öncelikli olarak 
sigara içimine göre düzeltme yapılmıştır. Buna göre katılımcıların genel sağlık durumlarının solunum 
yolu semptomlarının gözlenmesi durumuyla ilişkili olduğu istatistiksel güven seviyesinde belirlenmiştir 
(p<0.05).  
 
Tablo 2. Katılımcıların genel sağlık durumları ile solunum yolu semptom skorlarının bivariate 
regresyon analizine göre değişimia 
 
Lokasyon Mevsim Grup n r2 p-değeri 

Merkez Kış Sigara içmeyenler 26 0,37 <0,001 

Merkez Yaz Sigara içmeyenler 26 0,18 0,030 

Lâpseki Kış Sigara içmeyenler 29 0,16 0,034 

Çan Yaz Sigara içmeyenler 31 0,21 0,011 

Merkez İlkbahar Sigara içenler 20 0,26 0,025 

Çalışmanın tamamı Kış Sigara içmeyenler 86 0,18 <0,001 

Çalışmanın tamamı Yaz Sigara içmeyenler 86 0,14 <0,001 
a karıştırıcı faktör olan sigara içimine göre düzeltme yapılmıştır; sadece istatistiksel olarak anlamlı 
faktörler gösterilmiştir (p<0,05). 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Ülkemizde iç hava kalitesinin solunum sağlığına olan etkisini araştıran çalışmalar yok denecek kadar 
az sayıdadır. Özellikle kamu alanlarında sigara içiminin yasaklanmasından sonra, en önemli iç ortam 
kirleticisi olan sigaranın etkisinin azalmasıyla beraber, iç ortam hava kalitesini etkileyen diğer 
faktörlerin solunum sağlığına olan etkisi daha belirgin şekilde önem arz etmektedir. Bu nedenle, iç 
ortam hava kalitesinin sağlık etkilerini araştıran çalışma sayısının artması ve solunum sağlığını 
koruyucu önlemlerin belirlenmesi gerekmektedir. 
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ÖZET 
 
Kentsel hayatın hızlı yaşandığı ve açık alanlarda kalış süresinin en aza indiği günümüz teknolojik 
döneminde, özellikle İstanbul gibi kalabalık metropollerde yaşayan insanların sağlığı için iç ortam 
kalitesi önemli bir unsurdur. İç ortam havasını kirleten unsurların başında gelen biyoaerosollerin en 
önemli parçası “hava kaynaklı bakteriler”dir. Mikrobiyal kontaminasyonun da etkisi ile konsantrasyonu 
artan bu bakteriler,  iç ortamlarda zamanla olumsuz sağlık koşulları oluşturabilmektedir.  
 
Bu çalışmada, farklı ortak kullanım alanlarından, aktif hava örnekleme yöntemi ile alınan örneklerde; 
kültür edilebilir hava kaynaklı bakteri (culturable airborne bacteria: CAB) konsantrasyonlarının 
belirlenmesi amaçlanmıştır. İkincil amaç olarak, belirlenen iç ortamlardaki kişi sayısı, bu kişilerin 
ortamda geçirdikleri ortalama süre ve diğer fiziksel faktörlerin, CAB konsantrasyonları ile olası 
etkileşimi hedeflenmiştir. Bina içerisinde kullanım amaçlarına göre farklılık gösteren, kantin, dershane, 
ofis ve koridor gibi ortak kullanım alanları; ev ortamında dinlenme odaları, mutfak ve banyo ile birçok 
çalışmada özellikle tercih edilen, çocukların oyun ve kullanım alanı olan kreş ortamlarından örnekleme 
yapılmıştır.  
 
Elde edilen sonuçlara göre, CAB konsantrasyonu ile ortamdaki kişi sayısı, ortamda bulunma süresi ve 
aktif hareket etkisi etkileşimi açıkça görülmektedir. Ev ortamında tespit edilen ortalama CAB değerleri 
(2*103 CFU/m3), ofis ortamlarındaki değerlerden (6*101 CFU/m3) daha yüksek bulunmuştur. Ancak 
ortak kullanım alanları olan koridorlarda bu değer 2630 CFU/m3’e kadar ulaşabilmektedir. Tüm 
çalışma dönemi içerisinde ev ortamında ölçülen en yüksek değer 4160 CFU/m3 ile banyoda tespit 
edilirken, farklı kullanım alışkanlıkları mutfakta ölçülen CAB değerlerini ortalama 2*102 CFU/m3 ile 
sınırlandırmıştır. Kreşte ise çocukların aktif oyun anında alınan örneklemede 8970 CFU/m3 değeri 
ölçülmüştür. Kreşe ait en yüksek değer aynı zamanda çalışmanın da en yüksek değeridir. Tüm 
örnekleme süresince, kreş örneklerindeki CAB konsantrasyonundaki ölçüm farklılığını;  sıklıkla 
uygulanması önerilen iç ortam havasının dış ortamla tazelenmesi ve böylece ortam sıcaklığının ve 
bağıl neminin de dengelenmesi faktörlerine bağlamak olasıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Hava kökenli kültür edilebilir bakteri (CAB), havalandırma, iç ortam hava kalitesi.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In the technological era where city life style is intensive and time spent on outdoors are minimized, 
especially in the crowded metropolises such as Istanbul, indoor air quality is an important element for 
the sake of human health. Main pollution cause of the indoors is bioaerosols and most important part 

Changes of the Concentrations of Culturable Airborne Bacteria in Common Indoor Areas of the Buildings 
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of bioaerosols is “airborne bacteria”. Increased concentrations of these bacteria with help of microbial 
contamination may cause unfavorable health conditions indoor over time. 
 
In this study, determination of concentration of culturable airborne bacteria (CAB) is aimed by the 
technique of active air sampling from different communal indoor areas. Secondary objectives are 
determining number of people in these areas, average time they spend indoor and probable 
interactions between CAB concentration and other physical factors. Areas differ from each other 
according to their purpose of use are chosen for sampling. These areas have been chosen as cantina, 
classroom, office and hallways for schools; rest room, kitchen and bathroom for residents and as 
many other studies prefer to pick, we also have chosen kindergarten which is playground and general 
usage area for children. 
 
According to obtained results, relationship between CAB concentration and number of people, time 
spent in the area and active motion effect can be seen clearly. Average CAB value determined in the 
residential indoor is (2*103 CFU/m3) observed to be higher than average CAB value determined for 
office environment (6*10 CFU/m3). However, for hallways, which are communal school areas, CAB 
value can be as high 2630 CFU/m3. During the study, as the highest observed value 4160 CFU/m3 
CAB for residential environment is observed in bathroom, in the kitchen where there are different 
usage habits, average CAB value is limited with 2*102 CFU/m3. In the kindergarten, samples taken 
during the active play time of children CAB values is determined as 8970 CFU/m3. This value is also 
the highest amount observed during the study. During entire process, difference of the measured CAB 
concentration for kindergarten may be linked to ventilation of indoors, which is advised to be applied 
frequently, via balancing temperature and relative moist of the environment. 
 
Key Words: Culturable airborne bacteria (CAB); Ventilation; Indoor air quality. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), kişilerin binalarda geçirdiği süre arttıkça iç ortam hava kalitesinin, 
belirgin ölçüde önem kazandığını belirtmektedir. İç ortam hava kalitesine dair birçok problem, 
gelişmekte olan ülkelerde olduğu kadar, gelişmiş ülkelerde de insan sağlığı için önemli risk faktörleri 
olarak kabul edilmektedir. Konutlarda, gündelik bakım evlerinde, huzur evlerinde ve diğer özel 
ortamlarda, iç ortam hava kalitesindeki değişimler, sağlık durumu veya yaşı nedeniyle özellikle hassas 
olan nüfus gruplarını etkilemektedir [1]. 
 
Hava kirliliğinin sağlık üzerindeki etkileri hakkında bilinenler özellikle dış ortamda yapılan 
araştırmalardan kaynaklanmaktadır. Ancak iç ortamlardaki aynı kirleticilerin, sağlık üzerindeki olası 
etkilerinin de bilinmesi gereklidir. Yapı malzemeleri, ev eşyaları ve tüketici ürünleri kaynaklı emisyonlar 
nedeniyle iç ortamlarda oldukça farklı tehlikeli bileşik, potansiyel tehlike olarak ortaya çıkabilmektedir. 
Bu kirleticilerin ana başlıklarından olan “mikrobiyal kirlilik” yüzlerce bakteri, mantar ve küf türlerinden 
kaynaklanmaktadır [1,2]. Farklı kirletici etkenler ya da bileşiklerin yanı sıra, iç ortamların kullanım 
farklılığı ve çeşitliliği; bina yapısı, kullanılan malzeme, işletme ve bakımı, havalandırma özellikleri ve 
bina kullanıcılarının davranışları, zaten kompleks olan iç ortam hava kalitesinin yönetimini daha da 
zorlaşmaktadır. 
 
İç ortamlarda mikrobiyal kirlilikten sorumlu olan türler; bakteri ve mantarlardan, iç ortamda kişiden 
kişiye yayılabilen çok çeşitli mikroorganizma ve alerjenlere kadar değişebilen heterojenik bir yapı 
sergilemektedir [1]. Bu heterojenlik ve maruz kalma düzeylerini doğru olarak tahmin etmenin zorluğu 
düşünüldüğünde, iç ortamda görülebilecek hastalığın yükünü, o mikroorganizma türüne yani tek bir 
faktöre bağlamak imkânsızlaşır [2]. Bununla birlikte, mikrobik büyüme nem ve sıcaklık gibi çevresel 
faktörlerle de ilintilidir. Dolayısıyla doğru bina tasarımı ve havalandırma prosedürlerinin kullanılması, 
çevresel faktörlerin etkilerinin minimize edilmesi ve biyolojik faktörlerle ilişkili sağlık riskinin azaltılması 
için bilinen en etkili tekniktir. 
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Bu çalışmada, farklı ortak kullanım alanlarından alınan iç ortam hava örneklerinde; kültür edilebilir 
hava kaynaklı bakteri (culturable airborne bacteria: CAB) konsantrasyonlarının belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Bina içerisinde kullanım amaçlarına göre farklılık gösteren, kantin, dershane, ofis ve 
koridor gibi ortak kullanım alanları tercih edilmiş; ev ortamında dinlenme odaları, mutfak ve banyo ile 
birçok çalışmada özellikle örnek alımı tercih edilen, çocukların oyun ve kullanım alanı olan kreş 
ortamlarından örnekleme yapılmıştır. İkincil amaç olarak, örnek alınmak üzere belirlenen iç 
ortamlardaki kişi sayısı, paylaşılan alan büyüklüğü, bu kişilerin ortamda geçirdikleri ortalama süre gibi 
fiziksel faktörlerin, CAB konsantrasyonları ile olası etkileşiminin belirlenmesi hedeflenmiştir. Alınan tüm 
sonuçlar, ulusal ve uluslararası çalışma sonuçları ile karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır.  
 
 
 
 
2. KONU HAKKINDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR 
 
Kalogerakis ve ark. [3], tarafından yapılan bir çalışmada, iç ortam bioaerosol ölçümleri Atina’daki bir 
apartman ve Chania’daki bir işletmede yürütülmüştür. Gram negatif bakteriler incelendiğinde oturma 
odasında kapılar kapalı iken bakteri sayısı 25 CFU/m3 civarında, kapılar açık iken 13 CFU/m3 
civarında ve oturma odasının balkonunda ise 4 CFU/m3 civarında tespit edilmiştir. Kişi sayısına bağlı 
olarak ise, hiç insan bulunmadığı takdirde, oturma odasında 140 CFU/m3 olan CAB sayısı, dört kişinin 
varlığında 375 CFU/m3 değerine ulaşmaktadır. Ayrıca hareketliliğin çok olduğu koridorda, toplam 
bakteri sayısı 325 CFU/m3 olarak tespit edilmiştir.  
 
Indermitte [4] ise, doğal ve mekanik havalandırma sistemi bulunan 4 ofis binasındaki mikroorganizma 
konsantrasyonlarını belirlemiştir. Her iki havalandırma sisteminin de aktif olduğu ofislerde, total bakteri 
konsantrasyonu ortalama olarak 384 CFU/m3 değerini almıştır. Möritz ve ark. [5] yaptıkları bir 
çalışmada, iki farklı havalandırma sistemini incelenmiştir. İlk sistem kütüphanede ve ikinci sistem de 
konferans salonunda bulunmaktadır. Gece ve hafta sonlarında kapasitesi % 25’e düşürülen 
sistemlerden ikinci sistem sadece konferans salonunun yoğunluğuna bağlı olarak çalıştırılmıştır. 
Havalandırma yapmadan önce bakteri konsantrasyonu ilk sistemde 256 CFU/m3, ikinci sistemde ise 
1143 CFU/m3 olarak ölçülmüştür. Havalandırma sisteminin çalıştırılmasından sonra ise, sistem birde 
bakteri konsantrasyonu 158 CFU/m3’e sistem ikide ise 269 CFU/m3’ e düşmüştür. Ölçüm sonucu, 
havalandırma sistemlerinin bakteri konsantrasyonlarını azaltmada önemli bir faktör olduğunu göz 
önüne koymuştur.  
 
Kim ve Kim [6] tarafından Kore’ de yapılan bir çalışmada, halkın ortak yaşam alanlarındaki hava 
kaynaklı bakteri ve mantarların konsantrasyonları belirlenmiştir. Toplam bakteri konsantrasyonları 
hastanelerde 382-404 CFU/m3, kreşlerde 536-931 CFU/m3, huzur evlerinde 294-334 CFU/m3, doğum 
sonrası hemşire merkezlerinde ise 254-289 CFU/m3 aralıklarında değişmektedir. Bu araştırmaya göre 
kreşlerde bakteri konsantrasyonu en yüksek, huzur evlerinde ise en düşük seviyededir.  
 
Güllü ve Menteşe’ nin [7] Ankara’da yapmış oldukları bir çalışmada, evlerin salon, mutfak ve banyosu, 
okul, kreş, kafe ve restoran, spor salonu, kütüphane, ofis ve yemekhanelerden bioaerosol örnekleri 
alınarak bioaerosol düzeyleri tespit edilmiştir. En yaygın gözlenen bakteri türlerinin Micrococccus spp 
(31.2), Bacillus spp. (%22.4), Staphylococcus auricularis (%20.4) ve Staphylococcus hominis (%10); 
olduğu tespit edilmiştir. En yüksek toplam bakteri düzeyleri okul ve kreşlerde; mantar ve küfler ise 
evlerin banyo ve mutfaklarında gözlenmiştir.  
 
İç ortam örnekleme çalışmaları ile paralel olarak, dış ortamda yapılan çalışmanın sonuçlara göre; iç 
ortam bioaerosol konsantrasyonları, genellikle, dış ortam konsantrasyonlarından 2 kat daha yüksek 
bulunmuştur. İç ortam havasında alerjen ve enfeksiyona neden olduğu bilinen mantar ve küf türleri ile 
patojen bakterilerin tespiti, bu ortamı kullananlarda, kirleticilerden kaynaklanan sağlık sorunları ile 
sıkça karşılaşılabileceğini ortaya koymaktadır. Son yıllarda iç ortam hava kalitesi ile ilgili çalışmalar, 
hastanelerden ortak yaşam alanlarına kadar farklı merkezlerde yürütülen projelerle desteklenmektedir. 
Elde edilen sonuçlar, iç ortamların mikrobiyal kompozisyonunun, alanları paylaşanların kendini iyi 
hissetme ve refah halini (well-being) etkilediğini, ancak çevresel koşulların bu mikrobik toplulukları 
nasıl etkilediğinin hala anlaşılamadığını ortaya koymaktadır [8].  
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3. MATERYAL - METOD 
 
3.1. Ölçüm Yapılan Cihazlar ve Ölçüm Metodları 
 
Çalışma, Istanbul Avrupa yakasında, bir apartman dairesi ve yoğun kullanımın olduğu okul alanları ve 
kreş kullanım odaları iç ortamlarında hava örneklemelerinin alınması ile yapılmıştır. İç ortam hava 
örneklemeleri ve bakteriyolojik değerlendirmelerde NIOSH (National Institute of Occupational Safety 
and Health) Method–0800 “Bioaerosol Sampling (Indoor Air)” metodu kullanılmış, örnekler AES 
Microbial Air Monitoring Sampl’air (ISO 14698) hava örnekleme cihazı ile alınmıştır [9,10].  
 
Havadan alınan örneklerdeki mikroorganizmaların besi yerinde belirli süre ve sıcaklıkta inkube 
edilmesi sonucunda gelişen kolonilerin sayılmasına dayanan kültür yöntemi en çok tercih edilen 
yöntemlerden biridir.  Bu çalışmada da, kültür edilebilir hava kaynaklı bakteri (CAB) konsantrasyonunu 
belirlemek amacıyla hava örnekleme yöntemlerinden “Çarptırma Yöntemi” kullanılması tercih edilmiştir 
[9]. Bu yöntemin kullanımının amacı, dakikada 100 L hava çekilmesi esasına dayalı olarak, çekilen 
havanın hacminin belirlenebilir olması ve yerçekimine dayalı metottan daha verimli sonuç elde 
edilmesidir. Bu yöntemde kullanılan cihaz yüksek randımanlı örnek alma özelliğine sahiptir ve 
uygulanması oldukça kolaydır. Ölçümlerde kullanılan AES Sampl’air Hava Örnekleyici Cihazı kapağı, 
çapı 0,7 mm çapına sahip 258 delikten oluşmaktadır ve cihaz, dakikada 100 L hava çekebilmektedir. 
Cihazın kapağı otoklavlanabilir özelliktedir [11]. Bu hava örnekleme cihazı, British Health Protection 
Agency tarafından test edilmiş ve ISO 14698-1 göre validasyonu sağlanmıştır [10]. 
 
Örnek alımında,  özellikle sınıfın ve koridorun ders öncesi ve sonrasında, ofislerin kullanımlarının 
yoğun olduğu iş saatlerinde yapılmasına özen gösterilmiştir. Her örnekleme döneminde, benzer 
doluluk oranına dikkat edilmiştir. Örnekleme için cihazın konumu, minimum insan soluma seviyesi olan 
1,5 metre yükseklikte ve iç ortam merkezine 45° açı ile sabitlenerek yapılmıştır. Bu esnada iç ortamda 
doğal ya da cihaz kaynaklı havalandırmanın açık olmamasına dikkat edilmiştir. Örnekler alındığı 
andan itibaren, laboratuvara ulaşana kadar soğuk koşullarda taşınmıştır [10,11]. Örnekleme süresince 
iç ortama ait sıcaklık ve bağıl nem değerleri, kalibre edilmiş TH-01 Model dijital Higrometre-
Termometre ile alınmıştır. 
 
CAB konsantrasyonlarının belirlenmesi için, toplam aerobik bakteri sayımında kullanılan Plate Count 
Agar (PCA, Merck 1.05463) besi yeri olarak seçilmiştir [7, 12, 13, 14, 15]. Alınan örneklerde hava 
kökenli kültür edilebilir toplam aerob bakteri sayısının saptanması amacı ile, çift paralel çalışılan petri 
plakları, soğuk koşullarda laboratuvara ulaştırılmıştır. Örneklerden, 2 adet petri plağı 22±1ºC de 48 
saat inkübe edilmiştir. 48 saatte genel bir besiyerinde gelişemeyecek (fastidious) bakterilerin de 
olabileceği düşüncesi ve Avrupa ülkelerinde ve ABD 'de resmi analiz yöntemlerine göre kullanılan 
inkübasyon sıcaklığının 30-37±1ºC ve inkübasyon süresinin 48 saat olarak benimsendiği gerekçesi ile, 
2 adet petri plağı da 37±1 ºC’ de etüvde, 48 saat inkübasyona alınmıştır [16]. Her iki sıcaklık 
değerlerinde de, 48 saat sonunda besiyerleri üzerinde oluşan koloniler (inkübasyon sonucunda CAB 
koloni oluşturan birimleri), Stuart Scientific Colony Counter (İngiltere) koloni sayım cihazında 
sayılmıştır. Tüm inkübasyon sonuçlarına ait sayımlar, ortalamalar alınarak kaydedilmiştir. Ardından 
cihaza ait düzenlemeler için, Feller Düzeltme Tablosu kullanılarak CAB konsantrasyonu CFU/m3 
(Colony Forming Units per cubic meter of air) olarak verilmiştir [10].  
 
3.2. Ölçüm Yapılan İstasyonların Seçimi 
 
İç ortam istasyonları için 3 farklı gruplandırma yapılmıştır. İstasyon seçimlerinde ulusal ve uluslararası 
yürütülen çalışmalar dikkate alınmıştır [8,9,12,13,15]. Bina içerisinde kullanım amaçlarına göre farklılık 
gösteren ilk grup olarak okul alanları seçilmiştir. Özellikle ofisler, kantin, dershane ve koridor gibi ortak 
kullanım alanlarından örnek alınmıştır. İkinci grup olarak ev ortamında dinlenme odaları, mutfak ve 
banyo tercih edilmiştir. Son grup olarak;  birçok çalışmada özellikle tercih edilen, çocukların oyun ve 
kullanım alanı olan kreş ortamlarından örnekleme yapılmıştır. İstasyonlara ait kullanım alanı, kişi 
sayısı ve istasyonlardaki havalandırma özellikleri her grup için ilgili tablolarda sunulmuştur. 
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3.2.1. Okul Alanları 
 
Hava örnekleme ölçümleri için seçilen okul binasının farklı ofisleri (Ofis I, Ofis II, Ofis III), Kantin, 
Koridor, Dershane istasyonlarına ait özellikler Tablo 1’de verilmiştir. Dikkati çeken Ofis 1’n diğer 
alanlardan farklı oluş sebebi, makam odası özelliğinden kaynaklanmaktadır. Kullanıcı sayısının çoğu 
kez iki kişiden az olması, bu ofis kullanımının diğerlerinden farkını ortaya koyabilmek amaçlıdır.  
 
Tablo 1: Bina içi okul alanı istasyonlarının özellikleri 

Bina İçi 

İstasyonları 

Kişi 

Sayısı 

Havalandırma durumu Aydınlatma Durumu Alan (m2) 

Ofis 1 2-8 Klima ve doğal havalandırma Beş büyük pencereye sahip ve pencereler 
aydınlatmada önemli derecede etkili 

150 

Ofis 2 2 Doğal havalandırma İki büyük pencereye sahip ve pencereler 
aydınlatmada önemli derecede etkili 

15 

Ofis 3 1 Doğal havalandırma Üç büyük pencereye sahip ve pencereler 
aydınlatmada önemli derecede etkili 

25 

Kantin 80-

100 

Doğal havalandırma Dört büyük pencereye sahip fakat zemin 
katta olduğundan fazla güneş ışığı 
almıyor, yapay aydınlatıcı kullanılıyor 

150 

Koridor 100-

150 

Doğal havalandırma Zemin katta ve yapay aydınlatıcı ile 

aydınlatılıyor. 

200 

Dershane 60-

100 

Doğal havalandırma Bodrum katta bulunuyor, yeterince güneş 
ışığı alamıyor, aydınlatma yapay 
kaynaklarla sağlanıyor 

80 

 
3.2.2. Ev Ortamı 
 
Apartman dairesi genel olarak site içinde ve binaların mesafesi beş metre olacak şekilde inşa 
edilmiştir. Özellikle banyo ve mutfak havalandırmaları apartman boşluğundan sağlanmaktadır ve 
güneş ışığı alamamaktadır. Diğer örnekleme ortamlarında ise günün belirli saatlerinde güneş 
ışığından yararlanılmaktadır. Örnek alınan alanların tümünde bioaerosolleri tutucu koltuk, halı vb. 
eşyalar bulunmaktadır. Daireyi paylaşan kişi sayısı 4 olup, örnek alımında kişi sayısı esaslı ölçüm 
yapılmamıştır. Seçilen ortamlara ait özellikler Tablo 2’ de verilmiştir. 
 
Tablo 2. Bina içi apartman dairesi istasyonlarının özellikleri  

 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3. Kreş Ortamı 
 
Yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalarda özellikle kreş ortamlarında yüksek bakteri 
konsantrasyonlarının tespit edilmesi, bu örnekleme istasyonunu gerekli kılmıştır. Tek katlı bir bina 
içerisinde bulunan, 100 m2’ lik alana sahip ve yeterince güneş ışığı alan kreş, her gün 20-30 çocuğa 
hizmet vermektedir. Doğal havalandırma kullanılmakta ancak aktif alan kullanımı esnasında sürekli 
kapalı tutulmaktadır. Alana ait kullanıcıların paylaştığı bir adet salon mevcuttur. Bu alan hem uyku 
salonu ve hem de kullanım (oyun) alanı olarak değerlendirilmektedir. Yemek ve tuvalet alanlarından 
örnek alınmamıştır. 

Ortamlar Havalandırma durumu Aydınlatma Durumu Alan (m2) 

Banyo Doğal havalandırma Yapay aydınlatıcı 4,5 

Yatak odası Doğal havalandırma Güneş ışığı 13 

Mutfak Doğal havalandırma Yapay aydınlatıcı 8 

Salon Doğal havalandırma Güneş ışığı 18 
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Tablo 3. Kreş istasyonun özellikleri  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. BULGULAR ve SONUÇLAR 
 
İç ortamda var olan mikroorganizmaların ve bu organizmalarla birlikte bulunan partiküllerin dağılımı 
hakkında çalışmalar henüz yenidir. Yapılan çalışmalar, ev ortamlarını paylaşanların konuşma, 
öksürme, aksırma [17] ve cilt döküntüleri [18] gibi doğrudan insan kaynaklı olan emisyonlarının, iç 
ortam mikrobiyolojik hava kalitesinde önemli bir rol üstlendiğini ortaya koymaktadır Bu çalışmada yıl 
boyunca CAB dağılımları incelendiğinde, iç ortam farkı gözetmeksizin en yüksek CAB değerlerine 
8970 CFU/m3 ile kreş oyun alanı; 2630 CFU/m3 ile koridor ve 4160 CFU/m3 ile banyo istasyonunda 
rastlanmıştır. En düşük değerler ise, 210 CFU/m3 ile mutfakta, 10 CFU/m3 ile kreşin tatil döneminde 
uyku salonunda ve 1 CFU/m3 değerine de ofis 1 de rastlanmıştır.  
 
Her gruba ait değerlendirmenin kendi içinde, yapılan çalışmalarla yorumlanabilmesi için, bulgular ve 
sonuçlar alt başlıklarda değerlendirilmiştir. 
 
4.1. OKUL ALANLARI 
 
Çalışmada alınan en düşük ve en yüksek değerler ile mevsimsel ortalama değerlere ait dağılım Şekil 1 
de sunulmuştur. Dönem boyunca en yüksek CAB değeri koridorda saptanmıştır. Bhangar ve ark. [19] 
yaptıkları araştırmada, okul iç ortamında yürüyerek hareket etmenin dahi partikül madde 
konsantrasyonunu 5-6 kat artırdığını tespit etmişlerdir. Sadece kürsüde hareketliliğin bile, hem PM 
konsantrasyonunda artışa ve hem de bakteri çeşitliliğine neden olduğu belirtilmektedir [20]. Bu 
çalışma sonucunda da, yoğun ve ortak kullanım alanları olan kantin, dershane ve koridor CAB 
değerleri ile ofislerde tespit edilen konsantrasyonlar arasında 101-103 kat fark olduğu belirlenmiştir. Bu 
çalışmaya ait sonuçların, Türkiye’de yürütülen çalışmalarla benzer değerler aldığı görülmektedir [7,21].  
 

 
 

Şekil 1. Bina içi okul alanı CAB dağılımı 
 

Ortamlar Havalandırma durumu Aydınlatma 

Durumu 

Alan (m2) 

Kreş oyun ve 

uyku alanı 

Doğal havalandırma 

(genellikle kapalı) 

Güneş ışığı ve 

Yapay aydınlatıcı 

100 
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Binada konum olarak zemin katlarda yer alan ve gün ışığı alımının sınırlı olduğu koridor ve 
dershanede CAB konsantrasyonu oldukça yüksek bulunmuştur. Dış ortam bakterilerine ait çeşitliliğin 
iç ortama oranla daha yüksek olduğu yapılan çalışmalarla bilinmektedir [22]. Kembel ve ark. [23] ve 
Meadow ve ark. [24] çalışmalarında, havalandırma kaynağına bağlı olarak, iç ortamda bulunan 
bakterilerin çeşitliliğinin değişeceğini ve iç ortamlarda bakteri sayısı ve topluluğu üzerindeki en büyük 
etkinin doğal veya yapay havalandırma üniteleri olduğunu tanımlamaktadır. Farklı kaynaklarda, 
havalandırma kanalının ve kirli HVAC filtrelerinin 5x104 bakteri/gram toz içerebileceği 
vurgulanmaktadır.  
 
Kantinden alınan örneklemelerde, 440-1140 CFU/m3 arasında değişen CAB konsantrasyonları tespit 
edilmiştir. Hospodsky ve ark. [25] yaptıkları çalışmada, iç ortam bakterilerinin ana kaynağının insanlar 
olduğunu vurgulamıştır. Möritz ve ark. [5] yapmış oldukları çalışmada iki ortamdan birinde 
havalandırmadan önce 1143 CFU/m3 olan bakteri sayısının, havalandırmadan sonra 269 CFU/m3’ e 
ve diğerinde 256 CFU/m3’ ten 158 CFU/m3’ e düştüğünü belirlemiştir. Yoğun kullanımın olduğu ve 
havalandırmanın sınırlı olduğu alanlarda yüksek CAB değerlerine rastlanıyor olması yapılan 
çalışmalarla benzerlik sergilemektedir. 
 
Jo ve Seo [26]’ nun yapmış oldukları çalışmada, bir binanın iç ortam havasındaki bakteri sayıları 460 - 
881 CFU/m3 arasında değişirken, aynı binanın dış ortam havasındaki bakteri sayısını ortalama 389 
CFU/m3 olarak daha düşük seviyede belirlemiştir. Dolayısıyla iç ortam havasının tazelenmesinde, dış 
ortam hava kalitesi de büyük önem taşımaktadır. Ofis 1’ in geniş bir hacme sahip olması ve doğal 
havalandırma ile mekanik havalandırma olmak üzere iki tip havalandırıcı ile ortam sıcaklığının ve bağıl 
neminin dengelenmesi, en az bakteri sayısı çıkmasında bir etken olarak düşünülebilir. Ofislerde hem 
doğal ve hem de yapay havalandırmaların varlığı, geniş pencereli ve gün ışığı alan alanların varlığı, 
CAB değerlerinin de örnekleme dönemi boyunca oldukça düşük değerler almasına neden olmuştur.  
 
4.2. EV ORTAMI 
 
Flores ve ark. [27, 28] insan derisi kaynaklı bakterilerin, mutfak yüzeyleri dahil olmak üzere, bir çok 
farklı alanda primer kaynak olduğunu ve yüzeylere dokunarak bireyler arasında kolaylıkla bulaşma 
olabileceğini belirtmişlerdir. Bu araştırmada, apartman dairesi genel olarak incelendiğinde en yüksek 
bakteri sayısına 4160 CFU/m3 ile banyoda, en az ise 210 CFU/m3 ile mutfakta rastlanmıştır (Şekil 2). 
Yapılan birçok çalışmada araştırmacılar, insan ile ilişkili mikroorganizmaların tuvalet yüzeylerinde 
yaygın olarak bulunduğunu ve bakteriyel patojenlerin bireyler arasında kolaylıkla bulaşabileceğini, bu 
nedenle çalışma sonuçlarının halk sağlığı alanıyla direkt ilgili olduğunu belirtmişlerdir [27, 29, 30].  

 
Şekil 2. Bina içi ev ortamı CAB dağılımı 

 
Mevcut çalışmada mutfakta tespit edilen en yüksek bakteri sayısı 1720 CFU/m3 olarak bulunmuştur. 
Ancak örnekleme dönemi boyunca CAB konsantrasyonu ortalama 380 CFU/m3 değerini aşmadığı 
gözlenmiştir. Toplumlar arası farklı kültürlerin kullanım (pişirme, alevleme teknikleri) ve temizleme 
alışkanlıklarının, evlerin vazgeçilmez alanlarından biri olan mutfaklarda bakteri konsantrasyonunu 
farklı oranlarda etkilediği tespit edilmiştir [29, 30, 31, 32].  
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Salonda ve yatak odasında yapılan ölçüm sonuçları, sırasıyla yatak odasında 10-70 CFU/m3 ile 
salonda 80-300 CFU/m3 ortalama değerlerini almıştır.  Ancak yapılan ölçümler içerisinde bu ortam için 
bulanan en yüksek değer olan 620 CFU/m3 CAB değeri esnasında ortamda hareket halinde olan 
kullanıcılar bulunmaktadır. Tüm çalışma süresince, ev ortamı için alınan sonuçlar genel olarak 
incelendiğinde, örnekleme döneminde en düşük ortalama CAB değerleri yatak odasında 
görülmektedir. Bununla birlikte salon ortamında rastlanan CAB konsantrasyonuna ait değişimlerin, 
diğer alanlardan farklı olarak, ortamı paylaşan birey sayısı ve iç ortamdaki halı, mobilya gibi eşyaların 
etkisi ile olabileceği düşünülmüştür [3, 7]. 
 
4.3. KREŞ ORTAMI 
 
Kreşte yapılan ölçüm sonuçları incelendiğinde ölçüm yapılan alanda çocuklar bulunduğu takdirde tüm 
iç ortamlar içinde en yüksek CAB sayısı (8970 CFU/m3) tespit edilmiştir. Ancak çocuklar uyku 
halindeyken yapılan ölçümlerde, CAB sayıları nispeten az değerlerde (420 CFU/m3) seyretmektedir. 
 
En yüksek CAB değerinin alındığı esnada, çocukların aktif ve oyun halinde olmaları önemli bir etken 
olarak tespit edilmiştir. Havalandırmanın sadece doğal yollarla yapıldığı ortamda, çocuklar oyun 
halinde iken havalandırma yapılamamakta ve hava kalitesi açısından olumsuz etkisi de yüksek CAB 
değerleri ile ortaya çıkmaktadır. Değerler oyun anında 6470-8970 CFU/m3 arasındadır. En düşük 
değerler ise uyku saati olması sebebiyle ve dolayısıyla aktif bir hareket söz konusu olmadığında 120-
420 CFU/m3 aralığında tespit edilmiştir.  
 
Kreşlerde en yüksek CAB sayısının bulunduğuna dair, Kim ve Kim [6], Aydoğdu [21] ile Güllü ve 
Menteşe [7]’ nin yapmış oldukları çalışmaların sonuçları bu çalışmada elde edilen sonuçları destekler 
niteliktedir. CAB değerlerinin artışında çevresel parametrelerden çok, ortamı paylaşan bireylerin 
hareketli oluşu ve ortamda aktif bir havalandırmanın olmayışının ana etken olduğu yapılan bir çok 
çalışmada belirtilmiştir [3,4,5,7,26]. 
 
Yürütülen çalışmalarda iç ortam hava kökenli bakteri konsantrasyonunun havalandırma kaynaklı 
olarak dış ortamdan çok etkilendiğini ortaya koymaktadır. Yıl boyunca farklı zamanlarda yürütülen 
çalışmalarda, mevsimsel değişimlerin bakteriler üzerinde neredeyse önemli olmadığını asıl etkenin 
havalandırma, kullanılan birim alan ve aktif kullanıcılar ile daha çok ilintili olduğunu göstermektedir [8, 
22, 34]. Bu çalışmada 3 farklı grupta yapılan değerlendirmeler de, bu çalışmaları destekler niteliktedir.  
 
Çalışmada yorumlanması beklenen en temel başlık, ölçülen kültür edilebilir hava kaynaklı bakteri 
(CAB) sayısı ve iç ortamlardaki sınır değerlerine uygunluğudur.  Bu konuda, iç hava kirleticilerinin 
derişim düzeyleri ve değişkenlikleri hakkında birçok sınır değer varken, CAB değerleri ile ilgili her ülke 
ve/veya organizasyona ait farklı standartlar söz konusudur. Ortak kullanım alanlarında, bakım/ huzur/ 
çocuk evlerinde, hastanelerde CAB değeri sınırları değişebilmektedir. Örneğin AB, endüstriyel 
olmayan iç ortamlar için bu değeri 2000 CFU/m³ olarak belirlemiştir [35]. Çin, kullanım amacına bağlı 
olarak CAB değerini 2500-7000 CFU/m³ arasında belirlemiştir. Ancak bu çalışmada esas alınan, WHO 
tarafından belirlenen 500 CFU/m³ değeridir [1, 3, 9]. Çünkü Ülkemizde henüz iç ortamlar için limitler 
belirlenmemiştir. Kişisel farklılıklar dışında, genel olarak sağlık sorunlarının görülebileceği üst limit 
değer ise 1000 CFU/m³ olarak sınırlandırılmıştır [9, 16].  Bu çalışma için alınan iç ortam örneklerinde, 
okul alanlarında ortak kullanım alanları olan kantin ve koridordaki tüm CAB değerleri verilen limitlerin 
üzerinde ölçülmüştür.  Daha öncelikli olarak, oyun esnasında aktif hareket halinde olan çocukların 
bulunduğu kreş ortamına müdahale edilmesi gereklidir. Örneklemenin kış aylarında daha yüksek 
bulunan CAB değerleri 6470-8970 CFU/m3, havalandırmanın nispeten az yapılması, ortamda yer 
zeminine sabit halı varlığı ve aktif hareketle açıklanabilir. Ancak bu değer, WHO tarafından belirlenen 
500 CFU/m³ değerinden 12-18 kat, AB tarafından belirlenen 2000 CFU/m³ değerinden ise 3-5 kat 
fazladır. Dikkat edilmesi gereken ise, aynı alanın uyku esnasında da kullanılıyor olmasıdır. Bu konuda 
yöneticilere bildirim yapılmış, alınması gereken önlemler ve yeni çocuk kullanım alanlarının gerekliliği 
tanımlanmıştır.   
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5. ÖNERİLER 
 
Hastalıkların sınır tanımadığı ve gittikçe küçülen dünyamızda, insanları salgınlarla tehdit eden ve 
solunumla bulaşan hastalıkların sayısı ve önemi gün geçtikçe artmaktadır.  Özellikle iç ortamlarda elde 
edilen verilerin sınır değerlere uygunluğu, iç ortam bileşenlerinden ve havalandırma tercihlerinden 
kaynaklanabilecek riskleri sorumlu kişilerle paylaşılmalı ve böylece bu ortamlarda gerekli 
dezenfeksiyon işlemlerinin yönlendirilmesi hızlandırılmalıdır. Ülkemizde, hava kaynaklı bakteri 
konsantrasyonlarına ait üst sınırların belirlenmemiş olması ve oluşabilecek hava kaynaklı 
enfeksiyonların epidemiyolojisine dair çalışmalara rastlanmaması ciddi bir eksiktir. Aeromikrobiyoloji 
alanındaki eksikliğin giderilmesi amacıyla, her ortamda yapılması gereken ciddi çalışmalara ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu tür çalışmaların artması sonucunda iç ortam hava kalitesini iyileştirerek, insanlarda 
iyi olma hali ve daha iyi yaşam koşulları sağlanmış olacaktır. 
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ÖZET 
 
Silahların genel olarak zarar verme amaçlı üretildikleri bilinmekle birlikte sportif amaçlı daha masum 
kullanım alanları da bulunmaktadır. Üstelik atıcılık, 1896 yılında Atina’da düzenlenen ilk modern 
Olimpiyat Oyunları’ndaki dokuz branştan birisi olma özelliği ile dünyanın en eski spor dalları arasında 
yer almaktadır. Günümüzde atıcılık sporunun alt dalları olan havalı silahlar, ateşli silahlar ve trap-skeet 
branşlarında gerçek saçmalar, mermiler ve fişekler kullanılmaktadır. Bu durum kurşun başta olmak 
üzere yüksek oranda metal ve yan ürünlerine maruziyete neden olmaktadır. Bu çalışmada dünya 
kupası standartlarında bir atış poligonunun yarışma sırası ortam havasında metal ve toplam karbon 
(TC) içeriğinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 
tarafından düzenlenen 50 m ateşli tüfek ve tabanca yarışmaları sırasında aerodinamik çapı 10 µm’den 
küçük partikül madde (PM10) örnekleri TECORA Skypost PM örnekleme cihazı ile kuvars fiber 
filtrelerde toplanmıştır. PM kütlesinin hesaplanabilmesi için örnekleme öncesi ve sonrasında filtreler 
sabit sıcaklık (25oC) ve nemde (%25) şartlandırılmıştır. Örneklerin analiz edilmesine kadar geçen 
sürede karbon kaybını önleyebilmek adına filtreler örnekleme öncesinde ve sonrasında -18oC’de 
saklanmıştır. Elementel karbon (EC), organik karbon (OC) ve TC analizleri Ulusal Mesleki Güvenlik ve 
Sağlık Enstitüsü 870 (NIOSH 870) protokolüne uygun olarak Sunset Lab (ABD) termal-optik karbon 
aerosol analizöründe gerçekleştirilmiştir. Bir günlük PM10 örneğinde ise Dalga Boyu Kırınımlı X-Işınları 
Floresans Spektrometre (WDXRF) cihazı kullanılarak kurşun ve diğer metal içeriğinin analizi 
gerçekleştirilmiştir. Örnekteki metal konsantrasyonunun cihazın doğrusal ölçüm aralığının dışında 
kalması sebebiyle elde edilen sonuçlar kalitatif amaçlı kullanılmıştır. Örneklerin toplandığı zaman 
aralıklarında gerçekleştirilen atış sayılarına göre atış başına kütle değerleri hesaplanmıştır. Bununla 
birlikte aynı tip mermi kullanılmasına rağmen açığa çıkan karbon konsantrasyonlarının tabanca ve 
tüfek atışlarında farklılık gösterdiği ortaya konulmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Atış poligonu, Partikül madde, Karbon, Kurşun.    
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Except for the usage of destruction purposes, the most innocent application field of guns is sports. 
Furthermore, shooting is among the nine sports branches, which have formed the first modern 
Olympic Games has held in Athens in 1896. Today actual pellets, bullets, and cartridges are used in 
Olympic shooting sub branches which are air-guns, fire-guns, and shot-guns respectively. This can 
cause a high rate of metal and its by product exposure, specifically lead. In this study we aimed to 
determine both metals and total carbon (TC) of a world cup standard shooting range’s ambient air 
during 50 m rifle and pistol competitions which are officially held by Turkish Shooting and Hunting 
Federation. To this end, particulate matter with aerodynamic diameter less than 10 µm (PM10) 
samples were collected by TECORA Skypost PM Sampler on quartz fiber filters. Collected filter 
samples were conditioned at constant temperature (25ºC) and humidity (25%) before and after 
sampling to calculate PM mass. In order to prevent the carbon loss, filter samples were stored at -
18ºC both before and after the sampling process till to the analysis. Collected samples were analyzed 
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in terms of elemental carbon (EC), organic carbon (OC) and TC by Sunset Lab (USA) thermal-optical 
carbon aerosol analyzer by following the National Institute for Occupational Health and Safety 870 
(NIOSH 870) protocol. One-day PM10 sample was analyzed by Wavelength Dispersive X-ray 
Fluorescence Spectrometer (WDXRF) in terms of metals including lead. As the metal concentrations 
in the sample are not within the linear range of the instrument, obtained results were used 
qualitatively.  Mass per shot values were calculated based on the shot numbers within the sampling 
period. The released carbon concentrations have revealed to vary, even though the same type of 
bullets was used for the rifle and pistol shots.  
 
Key Words: Shooting range, Particulate matter, Carbon, Lead. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Barut Çinliler tarafından 800’lerin ortalarında icat edilmiş ve o tarihten bu yana patlama özelliği 
sayesinde pek çok farklı alanda kullanılmıştır. İlk olarak sadece büyük patlamalar yaratmakta 
yararlanılsa da 13. yy’den itibaren barut ateşli silahların geliştirilmesinde büyük rol oynamıştır. Bugün 
tüfek ve tabanca olarak bildiğimiz hafif ateşli silahların ortaya çıkışı 17. yy olarak tarihlendirilmektedir. 
Silahların genel olarak zarar verme amaçlı üretildikleri bilinmekle birlikte sportif amaçlı daha masum 
kullanım alanları da bulunmaktadır. Üstelik atıcılık, 1896 yılında Atina’da düzenlenen ilk modern 
Olimpiyat Oyunları’ndaki dokuz branştan birisi olma özelliği ile dünyanın en eski spor dalları arasında 
yer almaktadır. Atıcılık becerilerini geliştirip elit bir sporcu olabilmek için yüksek konsantrasyon, 
kararlılık, devamlılık ve emek yoğun uzun antrenman saatleri gerekmektedir. Günümüzde atıcılık 
sporunun alt dalları olan havalı silahlar, ateşli silahlar ve trap-skeet branşlarında gerçek saçmalar, 
mermiler ve fişekler kullanılmaktadır. Büyük oranda kurşundan imal edilen bu tip mühimmat ek olarak 
biatlon ve modern pentatlon sporcuları tarafından da kullanılmak durumundadır. Profesyonel bir 
sporcu yaklaşık olarak havalı silahlar için 13, ateşli silahlar için ise 15 yaşlarında başlayan spor hayatı 
boyunca milyonlarca saçma, mermi veya fişek atmaktadır. Bu durum kurşun başta olmak üzere 
yüksek oranda metal ve yan ürünlerine maruziyete neden olmaktadır. Diğer yandan atıcılık alt 
dallarına göre kullanılan poligon tipi açık ve kapalı alan olarak değişiklik göstermektedir. Açık hava 
poligonlarında sporcu bireysel maruziyet seviyesinin düştüğü bilinmektedir fakat bu durumda da toprak 
ve suyun kontaminasyonundan kaynaklanan problemler açığa çıkmaktadır. 
 
Yazarların bilgisi dahilinde, spor amaçlı resmi bir atıcılık yarışması sırasında örnek alınarak 
gerçekleştirilmiş bir çalışma bulunmamaktadır. Fakat özellikle adli balistik alanında, özel olarak hizmet 
veren poligonlarda ve askeri alanlarda gerçekleştirilmiş çalışmalar ve geliştirilmiş standartlar 
bulunmaktadır. Adli balistik alanında ateşli silahla yaralanma veya ölümle sonuçlanan olaylardaki 
şüphelilerin ellerinden alınan numunelerde atış kalıntısı analizleri yapılmakta ve suçlu veya suçluların 
hızla belirlenebilmesi amaçlanmaktadır [1]. Amerikan Test ve Malzeme Kurumu (ASTM) tarafından 
belirlenen standarda göre atış kalıntısının öncelikli olarak kurşun, baryum, antimon ve muhtemel 
olarak alüminyum, silikon, fosfor, kükürt, klor, potasyum, kalsiyum, demir, nikel, bakır, çinko, 
zirkonyum ve kalay elementlerini içerebileceği belirtilmektedir [2]. Ayrıca farklı mermi ve fişek tiplerine 
bağlı olarak miktara göre kalıntının içerdiği element sıralaması değişebilmektedir. Fakat hangi tipte 
olursa olsun tüm atış kalıntılarında yüksek oranda kurşun bulunmaktadır [3]. Trap-skeet gibi açık 
havada atış yapılan poligonlarda biriken fişek saçmaları nedeniyle toprakta ve dolaylı olarak suda 
kurşun ve antimon gibi elementlere bağlı kontaminasyonların gerçekleştiği, poligon alanı kullanımda 
olmasa bile yağış nedeniyle etkilerinin uzun yıllar devam ettiği bilinmektedir [4, 5]. Kapalı poligonlarda 
ise silah ve mermi tipine, ortam şartlarına ve atış frekansına bağlı olarak değişebilen bireysel 
maruziyet dikkat çekmektedir. Özellikle yoğun atış yapılan güvenlik güçlerine ait eğitim ve antrenman 
poligonlarında optimum güvenlik, hijyen ve havalandırma koşulları uygulanması zorunlu kurallar ile 
sağlanabilmektedir [6]. Poligon en doğru ve uygun şartlarda faaliyetlere hazır hale getirilse bile uzun 
yıllara yayılan atış frekansı nedeniyle bireylerde kurşun zehirlenmesine bağlı olarak anemi 
görülebilmektedir [7].  
 
Atıcılık sporuna ait özellikle uluslararası yarışmaların düzenlendiği tesisler Uluslararası Atıcılık Spor 
Federasyonu (ISSF) tarafından belirlenen teknik kurallara göre inşa edilmekte ve işletilmektedir [8]. 
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Uluslararası yarışmaların katılımcı sayıları göz önünde bulundurularak idari, sosyal ve poligon 
alanlarından oluşan tesisler boyutlandırılırken havalandırma tertibatı, hijyen ve güvenlik unsurları 
öncelikli olarak ele alınmaktadır. Bu tip spor tesislerinin uzun yıllar hizmet vermesini ve yaşanacak 
olası aksaklıkların iyileştirmelerle giderilmesini sağlayabilmek için izleme çalışmaları yapmak 
gerekmektedir. Özellikle yarışma poligonlarında sporcu, antrenör, hakem ve seyircilerin maruziyet 
seviyelerini kontrol altında tutabilmek adına hava kalitesinin takip edilmesi ve gerekli önlemlerin 
alınması gerekmektedir. 
 
 
 
 
2. MALZEME VE YÖNTEM 
 
Bu çalışmada, atış poligonundaki iç ortam hava kalitesinin belirlenmesi amacıyla Türkiye Atıcılık ve 
Avcılık Federasyonu tarafından bahar aylarında düzenlenen 50 m ateşli tüfek ve tabanca yarışmaları 
sırasında örnekler toplanmıştır [9]. Yarışmaların düzenlendiği poligona ait kroki ve PM örnekleyici 
cihazın poligondaki konumu Şekil 1. de verilmektedir. ISSF yarışma kuralları gereği sporcuların atış 
yaptıkları alana yani atış hattının başladığı noktadan itibaren 5 m’lik mesafeye kadar hakem harici giriş 
yasaktır. Sporcuların atış alanına giriş çıkışları hakem kontrolünde düzenlenmekte ve antrenörler dâhil 
tüm seyircilerin maç sırasında bu kurala uymaları zorunludur. Ayrıca tüm branşlarda final atışları 
dışındaki tüm maç atışları sırasında hakem dâhil salonda bulunan herkesin sessizliği koruması 
gerekmektedir. Aksi durumlarda gürültü yapan seyirciler hakemler tarafından salon dışına 
alınabilmektedir. Çalışmadaki yüksek hacimli PM örnekleme sırasında oluşan gürültünün yarışma 
düzenini bozmaması için cihaz atış hattının başlangıç noktasından yatayda 10 m, dikeyde ise 5 m 
mesafeye yerleştirilmiştir.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

ATIŞ HATTI 
 

ATIŞ ALANI 
 
 

SEYİRCİ ALANI 
 

BALKON  
 

tecora  
 

hedef hattı   
 

60 m 
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A 

A 

 
 

Şekil 1. 50 m - atış poligonu krokisi ve kapalı alan düşey kesiti. 
 
 
 
 
 

 İç Hava Kalitesi Sempozyumu 



  ____________________ 1632 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

2.1. Örneklerin Toplanması 
 
Örneklemeden önce filtreler şartlandırma kabininde belirli sıcaklık (25 °C) ve nemde (% 25) tutularak 
sabit tartıma getirilmiş ve daha sonra hassas terazi ile tartılarak boş ağırlıkları kaydedilmiştir. 
Etiketlenen örnekler petri kaplarının içinde örnekleme anına kadar -18°C’de buzdolabında 
saklanmıştır. TECORA Skypost PM örnekleme cihazı ile PM10 fraksiyonundaki örnekler kuvars filtreler 
üzerinde toplanmıştır. Örnekleme cihazı 24 saat boyunca ortalama 34 L/dk akış hızında çalıştırılmıştır. 
Pall marka 47 mm çapındaki filtreler piyasadan çoğunlukla önceden yakılmış (pre-fired) olarak temin 
edilmiştir. Yakılmamış filtreler temin edildiğinde ise bu filtreler 900°C’de kül fırınında yakılarak 
malzemenin yapısında bulunan karbonun uzaklaştırılması sağlanmıştır. Örnekleme cihazlarından 
alınan PM yüklü kuvars filtreler laboratuvara getirildikten sonra yine sabit tartım kabininde bekletilmiş 
ve filtrelerin dolu ağırlıkları belirlenmiştir. PM kütleleri belirlenen filtreler analiz zamanına kadar -
18°C’de buzdolabında tutulmuştur. 
 
2.1. Örneklerin Analizi 
 
Bu çalışmada kuvars filtreler üzerinde toplanan PM10 örneklerinde EC/OC analizleri Sunset Lab. 
(Oregon, ABD) termal-optik karbon aerosol analizörü kullanılarak yapılmıştır. Bu yöntemde standart 
büyüklükte (1.5 cm2) kesilen PM yüklü kuvars filtreler kuvars fırına yerleştirilmektedir. Fırının içine 
gönderilen helyum gazı fırının sıcaklığını 870°C seviyesine çıkarmakta, artan sıcaklıkla örnekten 
desorbe olan organik bileşikler piroliz ürünlerine dönüşerek manganez dioksit (MnO2) yükseltgen fırına 
hareket etmektedir. MnO2 fırında hareket eden karbon fragmanları burada CO2 gazına 
dönüşmektedir. Yükseltgen ortamdan helyum gazıyla süpürülen CO2 hidrojen gazı ile karışmaktadır. 
Daha sonra bu karışım ısıtılmış nikel katalizde CH4 gazına dönüşmekte ve alevli iyonlaşma detektörü 
(FID) ile örnekte bulunan karbon tayin edilmektedir. Kuvars örnekleme fırınında ilk basamak 
tamamlandıktan sonra fırının içerisindeki sıcaklık 550°C’ye düşürülmekte ve fırından bu kez 
helyum/oksijen taşıyıcı gaz karışımı akmaktadır. Bu yükseltgen gaz karışımıyla ikinci bir sıcaklık 
sıçramasıyla örnekte bulunan elementel karbon filtreden okside olarak MnO2 fırına hareket etmektedir. 
Daha sonra elementel karbon da organik karbon gibi FID detektörle tayin edilmektedir [10]. Şekil 2. de 
herhangi bir yarışma gününün örneğine ait termogram sunulmaktadır. Tipik bir termogramda dört adet 
organik karbon piki (OC1, OC2, OC3 ve OC4) ve altı adet elementel karbon piki (EC1, EC2, EC3, EC4, 
EC5 ve EC6) bulunmaktadır. 
 

 
 

Şekil 2. Herhangi bir güne ait örneğin termogramı. 
 
Mevcut çalışmada cihazda bulunan protokollerden Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü 870 
(NIOSH 870) seçilmiştir. Bu çalışmada kullanılan NIOSH 870 protokolüne ait sıcaklık programı Tablo 
1. de verilmiştir. 
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Tablo 1: EC/OC analizleri sırasında oluşan piklere ait bekleme süreleri ve sıcaklık değerleri. 

Analiz Basamakları Gaz Bekleme süresi (s) Bekleme Sıcaklığı (°C) 

OC1 He 60 310 
OC2 He 60 475 
OC3 He 60 615 
OC4 He 90 870 

 
He Soğuma 50 

 EC1 He /O2 45 550 
EC2 He /O2 45 625 
EC3 He /O2 45 700 
EC4 He /O2 45 775 
EC5 He /O2 45 850 
EC6 He /O2 120 870 

 
Çalışma kapsamında toplanan örneklerin EC/OC açısından analizleri sırasında bazı Kalite Kontrol / 
Kalite Güvence (KK/KG) prosedürleri rutin olarak yakından takip edilmiştir. Bunlar arasında her gün 
analize başlamadan önce cihazın içerisine örnek konulmadan cihaz boş çalıştırılmış ve cihazdan 
gelebilecek olası kontaminasyon izlenmiştir. Ayrıca boş kuvars filtreler örneklerle aynı koşullarda 
analiz edilmiş ve örneklerin toplandığı filtrelerin içeriğindeki karbon miktarı sürekli olarak izlenmiştir. 
Yine yapılan analizlerin doğruluğunu kontrol etmek amacıyla Sunset Lab. firmasından temin edilen ve 
içeriğindeki karbon miktarı bilinen standart sükroz çözeltisinden 10 µL (35.04 µg C) alınmış ve boş 
kuvars filtre üzerine enjekte edilmiştir. Elde edilen standart bir süre dışarda kurutulduktan sonra 
örneklerle aynı koşullar altında analiz edilmiştir. Bu çalışmada KK/KG amacıyla analiz edilen sükroz 
çözeltilerinin ortalama konsantrasyonu 35.83±1.09 µg C (n=3) bulunmuştur. Elde edilen sonuç 
analizlere ait hata payının sadece % 2.3 olduğunu göstermektedir. 
 
Tüfek atışlarının yapıldığı birinci yarışma gününe ait örneklerde Dalga Boyu Kırınımlı X-Işınları 
Floresans Spektrometre (WDXRF) cihazı kullanılarak metal analizi yapılmıştır [10]. Her ne kadar 
örneklerde belirlenen metal konsantrasyonları cihazın doğrusal aralığının dışında kalsa da, cihazın 
kalibrasyonunda kullanılan standardın da bu çalışmada analiz edilen örnek gibi bir filtre olması ve aynı 
tür matris için cihazın doğrusal aralığının 4-5 kat daha uzatılabilmesi sebebiyle elde edilen değerleri 
kantitatif amaçlı kullanmakta bir sakınca görülmemiştir.  
 
 
 
 
3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
 
Çalışma kapsamında toplanan örneklere ait PM10 kütlesi ve OC, EC ve TC konsantrasyon değerleri 
Tablo 1.’de verilmektedir. OC, EC ve TC konsantrasyon değerleri çalışmada toplanan arazi şahidine 
ait değerler kullanılarak düzeltilmiştir. Toplanan örneklerde ortalama PM10 kütlesi 28.71±8.88 µg/m3 
olarak belirlenmiştir. Ortalama OC, EC ve TC konsantrasyonları ise sırasıyla 4.74±0.55, 0.25±0.09, 
4.99±1.59 µg/m3 olarak belirlenmiştir. 
 
Tablo 2. Çalışmada toplanan örneklerde belirlenen PM10 kütlesi, OC, EC ve TC konsantrasyon 
değerleri (µg/m3). 
 

Örnek No PM10  OC  EC TC  

  
Ort SS Ort SS Ort SS 

SN01 25.44 4.02 0.53 0.20 0.04 4.24 0.31 
SN02 21.93 3.72 0.53 0.19 0.04 3.92 0.29 
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SN03 38.76 6.47 0.60 0.35 0.05 6.82 0.44 
Yöntem bölümünde belirtildiği gibi bu çalışmada SN01 örneğinde metal analizi yapılmıştır. Elde edilen 
değerler ile örneklerin toprağa göre zenginleştirme faktör (EF t) değerleri aşağıda verilen Eşitlik (1) 
kullanılarak hesaplanmıştır. Bu çalışma bir atış yarışması sırasındaki iç ortam hava kalitesi 
değerlerinin tayini için yürütülmüş ve EF t değerleri metodoloji kirlertici kaynakları hakkında kabaca 
bilgi edinebilmek için hesaplanmıştır. Yarışmalar genelde üç veya dört gün süreyle düzenlendiği için 
doğal olarak örnekleme dönemi uzun süreli bir zaman periyodunu kapsamamaktadır.  Fakat bir günlük 
örnek yaklaşık olarak tüm örneklerin %25’ine denk gelmektedir. Hem bir günlük örnek kullanılması, 
hem de hesaplamada kullanılan referans toprak kompozisyonunun güncel olmaması nedenleriyle elde 
edilen sonuçlar doğal olarak belirli bir belirsizlik içermektedir. Bu belirsizliği en düşük seviyeye 
indirebilmek için toprak kompozisyonu hakkında güncel bilgi elde edilebilir. Fakat daha da önemlisi bu 
ilk çalışmanın devamı sağlanarak bu alanda düzenlenen yarışmalarda örnek toplanmaya devam 
edilmelidir. 

toprak
Al

X

örnek
Al

X

t

C
C
C
C

EF
)(

)(
=   (1) 

 
(1) eşitliğinde (Cx/CAl)örnek örnekteki ‘x’ elementinin konsantrasyonun Al konsantrasyonuna oranını, 
(Cx/CAl)toprak referans topraktaki ‘x’ elementinin konsantrasyonun Al konsantrasyonuna oranını 
göstermektedir. Bu çalışmada referans olarak küresel ölçekte derlenen bir toprak kompozisyonu 
kullanılmıştır [11]. Referans element olarak “Al” seçilmesinin nedeni bu elementin en önemli 
kaynağının toprak olmasından kaynaklanmaktadır. Hesaplanan EF t değerlerine göre analiz edilen 
metallerin kaynakları hakkında yorum yapmak mümkündür. Hesaplanan EF t< 2 olan metallerin toprak 
kökenli olduğu, 2<EF t<10 olanların topraktan kaynaklandığı gibi başka kaynaklardan da atmosfere 
salındıkları ve EF t>10 olanların ise antropojen kaynaklardan atmosfere salındıkları sonucu çıkartılabilir 
[12]. Bu çalışma kapsamında metal analizi gerçekleştirilen örneklerde belirlenen metal 
konsantrasyonları kullanılarak hesaplanan EF t değerleri Şekil 3. te sunulmaktadır. 
 

 
Şekil 3. Tüfek yarışmalarına ait örneklerde belirlenen parametreler için hesaplanan toprak zenginleştirme faktörü 

değerleri (EFt). 
 

Şekil 3.’ten de görüldüğü gibi Mg, Fe ve Ti parametrelerine ait hesaplanan EFt değerleri ikinin altında 
olup, bu parametrelerin iç ortamda tozdan kaynaklandığını söylemek mümkündür. Mangan, K, V ve 
Na için hesaplanan değerlerin ondan düşük olması bu parametrelerin konsantrasyonlarına yer 
tozundan başka kaynakların da etki ettiğini göstermektedir. Kalsiyum, Ni, Cr ve Ba için hesaplanan 
EFt<100 değerleri bu parametrelerin atış sırasında ortama salındığını işaret etmektedir. Çinko için 
hesaplanan EFt<1000, S, As ve Pb için hesaplanan EFt>1000 olması ise bu elementlerin atış 
kalıntısına ait iz elementler olduğu çıkarımı yapmamızı sağlamaktadır. 
 
Ayrıca çalışma kapsamında örnek toplanan yarışma süresince farklı günlerde tabanca ve tüfek atışları 
yapılmıştır. Tabanca ve tüfek atış sayılarının belirlenmesinin ardından hesaplanan PM, EC, OC ve TC 
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emisyon faktörleri (SFPM, SFEC, SFOC, SFTC)  Tablo 3. te verilmektedir. Tabanca atışlarına ait 
örneklerdeki toplam PM kütlesi tüfek atışlarında belirlenen ilk iki güne ait PM kütlelerinin yaklaşık 
olarak bir buçuk katı kadardır. Ayrıca SF değerlerine bakıldığında tabancaya ait faktörler tüfek 
faktörlerinin yaklaşık olarak üç buçuk katı kadardır. Her ne kadar söz konusu iki atış şeklinde de aynı 
kalibre ve aynı tipte mermiler kullanılsa da aradaki farkın namlu tasarımlarından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. 50 m yarışmalarında kullanılmasına izin verilen tabancaların namlu çapları tüfeklere 
göre daha geniş ve namlu boyları yine tüfeklere göre daha kısadır. Bu durum tabancadaki ateşlemenin 
hemen ardından mermi çekirdeğinin atış hattında ilerlemeye başladığı andan itibaren atış kalıntısının 
alıcı ortama tüfeğe göre daha kısa mesafede yayılmaya başladığını göstermektedir. Ayrıca elde edilen 
bu çıkarımdan hareketle tabanca atıcılarının her bir atışta tüfek atıcılarına oranla daha çok emisyona 
maruz kaldıklarını söyleyebilmek mümkündür.  
 
Tablo 3. Tabanca ve tüfek için hesaplanan SFPM, SFEC, SFOC, SFTC değerleri (µg/atış). 
 

Silah çeşidi SFPM SFEC SFOC SFTC 

Tüfek 0.1074 0.0010 0.0194 0.0204 
Tabanca 0.3030 0.0029 0.0537 0.0566 
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ÖZET 
 
Mikroplastikler (MP), çevre ve sağlığa olası tehlikeleri henüz anlaşılan mikrokirleticilerdendir. Şimdiye 
kadar mikroplastikler konusunda özellikle okyanus, deniz, tatlı su kaynakları ve biyota’da 
yaratabileceği tehlikeler araştırılmış olsa da, artık mikroplastikler hava kirleticilerden partikül madde 
(PM) kapsamında da dikkatle ele alınması gereken bir kirletici durumundadır. Çünkü mikroplastikler; 
kaba, ince ve ultra ince partikül madde boyutunda bulunabilen ve bir çok toksik organik kirleticiyi 
(KOK’lar, pestisitler, PAH’lar vb. gibi) de yüzeyinde tutabilme kapasitesine sahip plastik parçalarıdır.  
 
Bu çalışmada, bir üniversite kampüsündeki iç ve dış ortam havasında (atmosferik döküntü) dolaşan 
mikroplastikler incelenmiştir. Örneklemeler haftalık olarak alınmış ve incelemeler en az üç tekrarlı 
olarak yapılmıştır. Kampüs içerisindeki laboratuvar, kantin ve bina dışında önceden belirlenen yerlere 
yerleştirilen en az ikişerli numune alma aparatları ile örneklemeler yapılmıştır. Ağzı kapatılarak 
laboratuvara getirilen bu örnekler mikroskop ve mikro ATR/FT-IR cihazı ile incelenerek karakterize 
edilmiştir. Toplanan örneklerdeki sentetik (petrol türevi malzemeler) ve sentetik olmayan maddeler 
(pamuk, yün...) ayrı ayrı incelenerek, bu maddelerin havada bulunma oranları belirlenmeye 
çalışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Atmosferik döküntü, Hava; Kampüs, Lif, Mikroplastikler. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Microplastics (MP) are a type of micropollutants the potential hazards of which on the environment 
and human health are only recently being realized. To date, even though the potential harm 
microplastics may cause on ocean, sea, freshwater resources biota in particular had been 
investigated, now, a careful assessment with reference to particulate matter (PM) among other air 
pollutants is necessary, for microplastics are rough, fine, or ultra-fine particles of plastics which are 
capable of hanging on to a wide range of toxic organic pollutants (such as POPs, pesticides, PAHs, 
etc.) on their surface. 
 
In the present study, microplastics circulating in the indoors and outdoors (atmospheric fallout) spaces 
of a university campus were analyzed. The samples were taken on a weekly basis, and examing of 
MP with at least three repeats. The sampling devices installed at least in couples at the laboratory, 
canteen, and exteriors of buildings inside the campus were used for sampling. The samples taken to 
the laboratory in closed containers were analyzed with a microscope and micro ATR/FT-IR 
spectroscopic system to ascertain their characteristics. The synthetic (petroleum derived materials) 
and non-synthetic (cotton, wool, etc.) materials in the samples were analyzed separately, in order to 
measure their presence in the atmosphere. 
 
Key Words: Atmospheric fallout, Air, Campus, Fiber, Microplastics. 

Investigation of Microplastics in Indoor and Outdoor Air: a Campus Sample 
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1. GİRİŞ 
 
Mikroplastik kirliliği antropojenik kaynaklı bir problemdir ve bu problemi çözebilmek için öncelikle 
“insan” boyutunu anlamak gerekmektedir (Pahl ve Wyles, 2017). Nüfusun artması, sanayileşme, 
teknolojik gelişmeler vb. gibi olaylar sonucunda insanoğlu, kaynak ihtiyacını karşılamada doğal 
maddelerin yanısıra sentetik ürünleri de aşırı şekilde üretip kullanmaya başlamıştır. Son 60 yıl 
içerisinde dünya genelinde yıllık plastik üretimi 1.7 milyon ton’dan, 288 milyon tona kadar hızlı bir 
şekilde artmıştır. Bu da oluşabilecek mikroplastik kirliliğinin boyutu hakkında fikir verebilmektedir. 
 
Mikroplastikler; plastik malzemelerin evsel kullanımlarının yanısıra, endüstriyel, zirai ve ulaşım gibi her 
türlü aktiviteden kaynaklanabilir. Bu aktiviteler neticesinde sulara, topraklara ve havaya 
mikroplastiklerin dağıldığı bilinmektedir. Mikroplastiklerin su çevrelerinde taşınmasında, özellikle 
akarsular etkili bir rol oynamaktadır (Besseling vd., 2017) Hava ortamında ise rüzgar ve doğal hava 
sirkülasyonunun etkisiyle özellikle küçük mikro nano boyuttaki MP parçacıkları ve mikrolifler (ML) 
kolaylıkla taşınabilmektedir. 
 
Ekosistemler; plastik atıkların yanlış işlenmesi veya gelişigüzel bir şekilde bertarafı (Jambeck vd., 
2015) ve atıksu arıtma tesislerinin yetersiz filtrasyonunun (Murphy vd., 2016) yanısıra, havaya karışan 
atmosferik döküntüler vasıtasıyla (Dris vd., 2016) da mikroplastiklerle kirletilebilmektedir. Son 
zamanlarda, kentsel ve kentsele yakın bölgelerdeki atmosferik döküntülerde büyük miktarda sentetik 
lifler tespit edilmiş ve bu atmosferik döküntüler, mikroplastiklerin havada taşınımında bir nakil yolu 
olarak gösterilmiştir. (Dris vd., 2016). 
 
Mikroplastiklere, şehirleşmiş bölgelerde yoğun olarak rastlandığı gibi kırsal bölgelerde hatta 
yerleşimden epey uzak dağ göllerinde bile rastlanabilmektedir. Örneğin Moğolistan'daki Hovsgol 
gölünden (Free vd., 2014) ve Tibet Platosu'ndaki uzak göllerden alınan (Zhang vd., 2016) 
numunelerde önemli miktarda mikroplastik (563 MP/m2) tespit edilmiştir. Çalışmada, rastlanan 
mikroplastiklerin (PE, PP, PET, PVC ve PS) yüzey dokusunun mekanik ve oksidatif parçalanma 
özellikleri taşıdığı bildirilmiştir. MP incelemesi yapılan ortamlardaki mikroplastiklerin atmosferik 
taşınımında, havadaki hakim rüzgarların dönemsel olarak etkili olabilmesi de sözkonusudur (Zhang 
vd., 2016). İç ve dış ortam atmosferinde yapılan mikroplastik inceleme çalışmaları henüz yenidir ve 
çok az sayıdadır (Gasperi vd., 2015a; Dris vd., 2015; Dris vd., 2016; Gasperi vd., 2015b). Örneğin; 
şehirleşmiş bölgelerde dış ortamdaki atmosferik döküntüler incelenerek yapılan çalışmalarda, günde 
2-355 (lif/m2) toplam life rastlandığı ve bunların da en az %29’unun sentetik mikroplastik (petrol türevi 
malzeme) lif (ML) olduğu belirlenmiştir (Dris vd., 2015). Çevremizdeki mikroplastiklerin “kaynaklarını” 
tespit etmek ve transfer yollarını belirlemek; iç ve dış mekanlardaki mikroplastik dağılımını azaltma 
çabalarında da kilit öneme sahip olacaktır (Pirc vd., 2016).  
 
 
 
 
2. MATERYAL VE METOD  
 
2.1. Çalışma Alanı 
 
Çalışma alanı olarak seçilen üniversite kampüsünde iç ve dış ortam havasında MP incelemeleri 
yapılmıştır. Numune örneklemeleri bir hafta süreyle bekletilerek alınmıştır. Örneklemelerde bekleme 
süresi olarak başta bir günlük, bir haftalık ve bir aylık süreler denenmiş ve bunun sonucunda, numune 
alma kaplarına bir gün bekletmede çok az, bir ay bekleme süresinde ise sayılamayacak kadar fazla 
MP yığılmasından dolayı, bir hafta bekleme süresinin optimum olduğuna kadar verilmiştir. 
Örneklemeler en az üç tekrarlı olarak çalışılmıştır.  
 
Başta kampüs içerisindeki dersliklere de örnekleme kabı konulmuş fakat bu kapların korunması ve 
takibi mümkün olamadığından daha korumalı olarak seçilen laboratuvar, kantin ve bina dışındaki 
bölgelere yerleştirilen numune alma kapları (petri dish, ve U-plate) ile örneklemeler yapılmıştır. Bir 
hafta sonunda alınan numune kaplarının ağzı kapatılarak laboratuvara getirilmiş ve incelenmiştir. MP 
varlığını tespit için belirlenen ortamlardaki hareketlilik yani insanların geliş gidiş yoğunluğu, ortamdaki 
rüzgar ve hava akımı gibi kriterler gözönünde bulundurularak seçilmiştir. 
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2.2. Kullanılan Cihazlar 
 
Yapılan MP inceleme çalışmalarında Olympus BX51 model mikroskop kullanılmıştır. Ayrıca 
polimerlerin kimyasal yapısını belirlemek için ise Bruker (Lumos) marka ATR/FT-IR Spektrofotometre 
(attenuated total reflection/Fourier Dönüşümlü Infrared Spektrofotometre) kullanılmıştır. 
 
2.3. Laboratuvar Ortamında MP Kirliliğini Azaltma  
 
Hava kirliliği ve kalitesi açısından yapılan MP incelemesi çalışmaları çok yenidir. Bilimadamlarının 
“Atmosferdeki MP incelenmesi” fikrini, özellikle, laboratuvarda incelenecek numunelere laboratuvar 
ortamından herhangi bir MP bulaşmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerin tetiklediği 
düşünülmektedir. Çünkü laboratuvar ortamında kullanılan plastik materyallerden, giyilen sentetik 
kıyafetlere kadar her şeyden MP döküntüsü oluşabilmektedir. Yapılan deneylerde dikkatli 
davranılmadığında da bu döküntüler pozitif hataya neden olabilecektir. 
 
Numunelerin alımı ve laboratuvarda incelenmesi sırasında numuneye ortamdaki havadan, 
kıyafetlerden ve malzemelerden olası herhangi bir MP dökülmesini önlemek (Cole et al., 2014) için 
çeşitli tedbirler mevcuttur. Temiz ve havalandırma sistemi iyi bir laboratuvarda bile ortam havasında 
doğal/sentetik partiküllerin uçuştuğu görülebilmektedir. Ortam havasından kaynaklanan MP 
kontaminasyonunda önlem olarak laboratuvarda kullanılacak araç gereç temiz bir şekilde yıkanıp 
durulanmalı, tüm yüzeyler doğal malzemeden yapılmış ve hav bırakmayan bir bezle temizce silinmeli, 
incelemede kullanılacak cihazlar alkolle silinmeli, numunelerin üzeri uygun bir kapakla veya örtüyle 
derhal kapatılmalı ve numuneler temiz kabin içinde tutulmalıdır. 
 
Ayrıca, incelenecek numunenin boyutları da uygunsa kullanımdan önce bir mikroskop altında 
incelenerek “kontrol” edilebilir. Ayrıca adli tıp laboratuvarlarında kullanılan yüzey bantlama (tape lifting) 
tekniği ile kontrol de yapılabilir. Murphy ve arkadaşları MP kontaminasyonunu görmek için temiz 
yüzeylerde bantlama yapmışlar ve ve her işlem başına ortalama 3.3 lif bulmuşlardır (Murphy et al., 
2016). Tabi ki, yapılan çalışmalarda kontaminasyon olup olmadığından tam emin olmak için, inceleme 
prosedürlerini bir “boş numune” (blank sample) üzerinde de uygulamak kontrol açısından iyi olacaktır 
(Devriese et al., 2015). 
 
 
 
 
3. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME  
 
Günlük hayatta antropojenik aktiviteler neticesinde oluşan mikroplastikler, hafifliklerinden dolayı 
kolayca her yere taşınabilmekte ve hava, su, toprak ortamlarına girebilmektedir. Şehirleşmiş 
bölgelerdeki atmosferde özellikle en çok rastlanan mikroplastikler, lif şeklinde olanlardır. Günlük 
hayatta sıkça kullanılan Sentetik tekstil ürünlerinden kaynaklanan lifler, genel hareketliliğin etkisiyle 
havada dolaşmakta, sakin ortamlarda ise çökelmektedir. Bir yere çökelen bu lifler en ufak bir hava 
akımının etkisiyle tekrar hareket ederek başka bir yere taşınabilmektedir. Hatta bilim adamları, 
yaptıkları bir çalışmada mikroplastiklerin sadece şehirlerdeki ortamlarda değil, yerleşimden çok uzak 
alanlarda bulunan ıssız dağ göllerinde bile çok büyük miktarlarda bulunduğunu bildirmişlerdir. Bu 
durum, mikroplastiklerin bir şehirden uzak bölgelere doğru rüzgar ve akımların etkisiyle kolayca 
taşındığının kanıtı niteliğindedir. 
 
3.1. Mikroskop incelemeleri ve Karakterizasyon 
 
Çalışmaların öncesinde bir çok defa yer tespiti, zamanlama ve inceleme konularında netlik 
sağlayabilmek amacıyla ön denemeler yapılmıştır. Yapılan ön denemelerden sonra, bu çalışmadaki ilk 
örneklemeler 23.12.2016-30.12.2016 tarihlerinde ve ikincisi ise 30.12.2016-06.01.2017 tarihleri 
arasında aynı noktalarda yapılmıştır. Kampüs içinde örnekleme yeri olarak kantin (K noktası), kantin 
binasının dışı (KD noktası), laboratuvar (L noktası) ve laboratuvar binasının dışı (LD noktası) olmak 
üzere 4 farklı yer seçilmiştir. Burada yapılan ilk örnekleme 1, sonraki örnekleme ise 2 şeklinde 
belirtilmiş olup sonuçlar Tablo 1’de gösterilmiştir. Ayrıca farklı tarihlerde alınan numunelerden 
Laboratuvardaki atmosferik döküntülerin (L1 ve L2) incelemelerine ait detaylı sonuçlar, Tablo 2’ de 
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örnek olarak gösterilmiştir. İncelemelerde minumum boyut olarak; MP<50µm ve/veya nanoboyutta 
olan ve burada belirtilmemiş çok sayıda MP’ler de bulunabilmektedir. 
 
Tablo 1. Örnekleme Noktaları ve Sonuçlar 
 

 1. örnekleme (1) 2. örnekleme (2) 

1.Kantin 
(K) 

 

Numunede çok sayıda beyaz parçacık ve beyaz-mavi 
karışımı, şeffaf lifler ve 1 adet beyaz film tespit edilmiştir.  
Gözlemlenen en büyük şeffaf lifin boyutu 1292,4 µm’dir. 
Farklı olarak pembe bir parçacık da tespit edilmiştir ve 
boyutu 112,9 µm’dir. 

Yapılan inceleme de çoğunlukla lif ve aynı zamanda parçacıklar da 
tespit edilmiştir. 
Liflerin neredeyse tamamı lacivert renklidir. Parçacıklar ise şeffaf ve 
beyaz renktedir. 
Parçacıkların boyutu fazla büyük olmayıp, parçacıkların en uzunu 
161,5 µm boyutundadır. 
En büyük yapıdaki mavi lif ise 1949,6 µm’dir. 

2.Kantin 
Binası Dışı 

(KD) 

Renk çeşitliliği olarak, beyaz, lacivert, sarı, mor, yeşil 
renkler vardır. Beyaz hakim renk olup, çoğunlukla 
parçacıklar beyadır. Lifler ise Lacivert ve yeşildir. 
Dış ortamdaki numunede, genel olarak beyaz renkte olan 
parçacıklar, lif halinde olanlardan daha fazladır. Her 
karede neredeyse boyutu çok küçük beyaz parçalar bol 
miktarda bulunmaktadır. 
Rastlanan lacivert liflerin parçalanmış halde bulunması da 
söz konusudur. Toplam MP Sayısı 30 dan fazladır. 
Lacivert Liflerin ortalama boyutu 1046,2µm civarında olup, 
beyaz parçacık halinde olanlar 96,5 µm’dir. 

Hemen hemen her karede beyaz parçacık tespit edilmiştir. 
Beyaz parçacıkların boyutu genel olarak küçüktür en büyük 
parçacığın boyutu 154,4 µm’dir. 
Lacivert lifler de tüm numunelerde yaygın olarak bulunmaktadır. En 
büyük mavi lif boyutu 4317,9 µm olarak ölçülmüştür. 
Mavi liflerin hem küçük, hem orta boy, hem de büyük boyutta 
bulunduğu gözlenmiştir. Mavi liflerin yanında renkleri sarı, gri, 
turuncu, siyah-beyaz lifler de tespit edilmiştir. 

3.Laboratuvar 
(L) 

 

Numunede ağırlıklı olarak lacivert renkte lif ve beyaz 
renkte parçacıklar olduğu görülmüştür. Bunun yanında az 
miktarda gri, mor ve açık mavi renkte parçacıklar da 
mevcuttur.  
Numunede lifler karmaşık yapıda olmayıp net bir şekilde 
görülmektedir. 
Lacivert liflerin çok fazla sayıda olmasının kaynağı, içinde 
bulunduğumuz mevsim dikkate alındığında kıyafetler, 
özellikle de atkı, eldiven vb. olabilir. 
Toplam MP sayısı 49 (81mm2’de) olup bu miktarın 
içerisinde lacivert liflerin sayısı 25’tir. Beyaz parçacıkların 
sayısı ise 8’dir. 
Lacivert liflerin ortalama boyutu 1415,7µm’dir. Beyaz 
parçacıkların ortalama boyutu ise 154,9 µm’dir. 
 

İç ortamdan kaynaklı ve sıklıkla kıyafetlerden ya da kumaşlardan 
dökülmüş liflere yoğun olarak rastlanmıştır. Lifler parçacıklardan 
daha baskın olup, bazı lifler sayımda bir kareye sığamayacak kadar 
büyüktür (Yani >3000µm). Lacivert lifler her karede nereyedeyse 
mevcut olup, bununla birlikte her karede çok küçük beyaz 
parçacıklar dağılmış vaziyette görülmektedir. Bazı karelerde 
boyutları karışmış beyaz liflere de rastlanmıştır. Liflerin renkleri; en 
baskın lacivert, beyaz, açık mavi, pembe, mor renklerindedir. 
Toplam MP sayısı 85’tir. Bunun 61’i lif, 18’i ise parçacıktır. 
Parçacıkların 9’u beyaz, diğerleri ise açık mavi, lacivert, sarı vb. 
renktedir. 
Parçacıklar ise saydam, gri, mavi ve beyaz renklerden oluşmakta ya 
da bu renklerin farklı tonlarının karışımı halindedir. Liflerin ortalama 
boyutu 967,7 µm’dir, en büyük boyutlu lif 4250 µm boyuta sahiptir. 
Parçacıkların ortalama boyu 207,9 µm olup, parçacık boyutları en 
büyük 1406,2 µm’dir. 

4.Laboratuvar 
Binası Dışı 

(LD) 
 

Numunede ağırlıklı olarak lif ve parçacıklar mevcuttur.  
Lif sayısı 9 olup bunun 8’i lacivert, diğeri ise beyazdır. 
Lifler net bir şekilde görülmekte olup, herhangi bir 
yumaklaşma olmamıştır. 
Numunede farklı olarak şeffaf parçacıklar görülmüştür. 
Bunların sayısı 3’tür. Geriye kalan parçacıkların sayısı 7 
olup tamamı beyazdır. 
Bu deneyde iç ortama göre daha az sayıda mikroplastik 
görülmesinin sebebi dış ortamdaki rüzgar, yağmur, kar vb. 
etkenler nedeniyle deney düzeneğinde tutulmuş olan 
mikroplastiklerin sirkülasyon sonucu uçması olabilir. 

Dış ortamda farklı tipteki kirleticilerin artmasına bağlı olarak parçacık 
türleri liflerden daha baskın haldedir. Her karede 10 mikrondan 
küçük olan lacivert, beyaz parçacıklar görülmektedir, bunların 
bazılarının şekli amorftur. Parçacık renkleri beyaz, şeffaf, açık mavi, 
gri ve lacivert tonlarındadır. Lifler lacivert, mavi ve beyaz renktedir. 
Parçacıkların ortalama mikron boyutu 197,2 µm, en büyük parçacık 
boyutu 645,1µm’dir. Liflerin ortalama boyutu 428,1 µm’dir. Max lif 
uzunluğu 1700 µm gibi görünse de lifinucu diğer karelere de taştığı 
için 1700 mikrondan daha fazladır.  

 
Yapılan örneklemeler sonucunda elde edilen bulgular tek bir kare (9mm2) başına dökülmüş olan MP 
sayılarından yola çıkarak hesaplanmıştır. 
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Tablo 2. Laboratuvar döküntüsü (L1 ve L2) incelemelerine ait detaylı sonuçlar 

Renkler Sayı Boyut   
(μm) Lif 

Parçacık 
veya 

Küresel 
Film 

L1       
MP 

Sayısı 
 

Renkler Sayı Boyut    
(μm) Lif 

Parçacık 
veya 

Küresel 
Film 

L2     
MP 

Sayısı 
lacivert 1 6030,8 x     

4 
 

beyaz 1 1043,2     x 

7 

lacivert 1 1007,6 x     
 

beyaz 1 540,4 x     
lacivert 1 146 x     

 
lacivert 1 766,8 x     

beyaz 1 120,8   x   
 

lacivert 1 882 x     
lacivert 1 280 x     

6 

 
mor-beyaz 1 304,9 x     

lacivert 1 1148,5 x     
 

şeffaf 1 673,2 x     
beyaz 1 649,4 x     

 
lacivert 1 2016,1 x     

beyaz 1 674,7 x     
 

lacivert 1 >277 x     

12 

gri 1 65,3   x   
 lacivert 1 2339,9 x     

beyaz 1 175,8   x   
 

592,3     
lacivert 1 2379 x     

3  
açık mavi 1 >100 x     

lacivert 1 308,3 x     
 

kahverengi 1 397,6   x   
beyaz 1 743 x     

 
beyaz 1 90,4   x   

lacivert 1 416,9 x     

6 

 
beyaz 2 338,9 x     

şeffaf 1 125,4   x   
 

lacivert 1 991,9 x     
beyaz 1 76,7   x   

 
açık mavi 1 972,7 x     

lacibeyaz 1 45,4   x   
 

açık mavi 1 337,5 x     
açık mor-beyaz 1 421   x   

 
açık mavi 1 313,6 x     

mor 1 1443,4 x     
 

lacivert 1 1678 x     
lacivert 1 1038,9 x     

7 

 
lacivert 1 520,3 x     

7 

lacivert 1 529,7 x     
 

aç.mavi 1 357,3 x     
lacivert 1 318,6 x     

 
açık mavi 1 1283,6 x     

beyaz 1 572,5 x     
 

beyaz 1 67,9   x   
beyaz 1 164,9   x   

 
beyaz 1 77   x   

beyaz 1 130   x   
 

beyaz 1 239,7   x   
beyaz 1 274   x   

 
sarı-beyaz 1 1406,2   x   

lacivert 1 768,3 x     

7 

 
lacivert 1 916,1 x     

9 

lacivert 1 1093,7 x     
 

lacivert 1 138,9 x     
lacivert 1 646,7 x     

 
lacivert 1 1224,9 x     

lacivert 1 1853,9 x     
 

beyaz 2 350,6 x     
lacivert 1 640 

0 
x     

 
beyaz 1 166,5   x   

mor x     
 

lacivert 1 100 x     
beyaz 1 131,3   x   

 
sarı-beyaz 1 232,5     x 

beyaz 1 165,9   x   
 

lacivert 1 54 x     
lacivert 1 >8732 x     

5 

 
açık mor 1 415,9 x     

12 

lacivert 1 386,7 x     
 

lacivert 1 120 x     
beyaz 1 416,3 x     

 
lacivert 1 430 x     

saydam-
açıkmavi 1 99,6   x   

 
lacivert 1 180,3 x     

saydami 1 112,4   x   
 

beyaz 1 606,7 x     

pembe-beyaz 1 2534,2 x     

6 
 

açık mavi 
saydam 1 130,7   x   

açıkmavi 1 176,6 x     
 

şeffaf 1 827     x 
lacivert 1 1798,5 x     

 
lacivert 1 3426 x     

lacivert 1 629,7 x     
 

lacivert 1 1766,4 x     
lacivert 1 545,6 x     

 
lacivert 1 >200 x     

beyaz 1 740,7 x     
 

lacivert 1 184,7 x     
açık mor 1 1939,1 x     

5 
 

açımavi 1 73,5   x   
lacivert 1 1124,3 x     

 
lacivert 1 700,1 x     

11 

beyaz 1 746,2 x     
 

lacivert 1 979,5 x     
lacivert 1 862 x     

 
açık mavi 1 4257,4 x     

lacivert 1 2201,7 x     
 

pembe 1 446,6 x     

      
49 

 
lacivert 1 1070,9 x     

        
lacivert 1 378 x     

        
açık mavi 1 582,6 x     

        
lacivert 1 79,2 x     

        
saydamlaci 1 50   x   

        
beyaz 1 61   x   

        
beyaz 1 90,9   x   

        
lacivert 1 875,7 x     

6 
        

lacivert 1 2442,9 x     

        
beyaz 1 1933,6 x     

        
gri-beyaz 1 48,8   x   

        
gri 1 559,6 x     

        
lacivert-gri 1 133,8   x   

        
lacivert 1 >50 x     

12 

        
beyaz 1 >205 x     

        
beyaz 1 >100 x     

        
beyaz 1 52 x     

        
beyaz 1 810,2 x     

        
beyaz 1 188,8 x     

        
lacivert 1 822,1 x     

        
lacivert 1 1201,1 x     

        
açık mor 1 582,3 x     

        
Laci-beyaz 1 294,6   x   

        
lacivert 1 1235,6 x     

        
lacivert 1 2636 x     

        
lacivert 1 1665,9 x     

9 

        
lacivert 1 2533,9 x     

        
lacivert 1 347,7 x     

        
lacivert 1 217,9 x     

        
lacivert 1 938,1 x     

        
beyaz 2 >100 x     

        
beyaz 1 84,9   x   

        
beyaz 1 96,2   x   

              
85 
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Farklı örnekleme yerlerine göre rastlanan MP’lere ait bazı mikroskop görüntüleri aşağıdaki Şekil 1’ de 
verilmiştir. 

 
 

Şekil 1. Örnekleme yerlerinde rastlanan MP’lerin mikroskop görüntüleri 
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Şekil 1(devamı). Örnekleme yerlerinde rastlanan MP’lerin mikroskop görüntüleri 
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3.2. FT-IR Analizleri ile Kimyasal Yapı Belirleme 
 
Numuneler üzerinde yapılan ayrıntılı mikroATR/FT-IR taramalarında; Polyester, Polyester lif, Akrilik, 
Polyamid (Naylon 6, Naylon 66), Polistiren (PS), LDPE+EVA, Polietilen tereftalat (PET), Stiren 
Butadien Kopolimeri, Polistiren yüksek etkili, Polyamid 66 (PA 66) Kayak üretimi için kullanılan 
Polyamid esaslı karışım Durethan, Ixef Poliarilamit PARA), Pigment Renkli Masterbatch Polistiren vb. 
gibi plastik türevlerine rastlanmıştır.  
 
Şekil 2’ de ise, mikro ATR/FT-IR cihazı ile kimyasal analizi yapılan bir numunenin (LD1) sonuçları 
örnek olarak gösterilmiştir. Şekilde de belirtildiği gibi bulunan bu plastik polimerin türü; 
Polietilentereftalat (Polyethylene Terephthalate, PET) plastik tipidir. 
 
 

 

Result: NOT OK 
Correlation: 89.67 % 
Threshold: 98.00 % 
Sample: SEARCH_M8 DIfi ORTAM 
1.TEKRAR-6.0_AB_000001.1 
Compared with Reference: 
Polyethylene Terephthalate 
(PET).0 
Method file: Quick Compare 
Polymers.qcm (2016/06/21 
14:26:03 (GMT+3)) 
Operator: Default 
Date and time (measurement): 
13/01/2017 14:00:40.010 (GMT+2) 
Comment: Spectrum comparison 
method for Polymers, Monomers, 
Additives and Fillers 
 
 

 

 
Şekil 2. Mikro ATR/FT-IR Cihazı ile bir MP kimyasal yapı analizine örnek 

 
FT-IR analizleri sonucunda en çok rastaladığımız MP polimer tipleri olarak; polyester, polymamid, 
polistiren, akrilik, polietilen, kauçuk ve bazı pigmentler söylenebilir.   
 
 
 
 
4. SONUÇLAR  
 
Çalışmada yapılan incelemeler sonucunda genelleme yapılacak olursa; döküntülerde lif, parçacık ve 
film şeklinde mikroplastiklere rastlanmıştır. Mikroliflerin en fazla sayıda olduğu tespit edilmiştir. Bu 
çalışmalar sonucunda elde edilen bulgular; bir çok deneysel çalışmanın yapıldığı laboratuvar 
ortamlarındaki havada ciddi oranda MP bulunabileceğini ispatlar niteliktedir.  
 
Örneklemeler kış mevsiminde yapılmış olup hemen akabinde incelemeleri de tamamlanmıştır. Ardarda 
yapılan bu incelemelerden de anlaşıldığı üzere atmosferik döküntüde dolaşan MP miktarı zamana 
mekana göre büyük farklılık gösterebilmektedir. Bu yüzden bir yerde bulunması muhtemel MP oranı 
için net bir miktar söylenemez, ama gerekirse yıl boyu aynı saatlerde ve aynı sürelerde alınacak 
örneklerin ortalaması alınarak bir ortalama değer belirlenebilir. Fakat atmosferde az ya da çok, ama 
mutlaka MP bulunduğu net olarak söylenebilir. 
 
Çeşitli kaynaklardan gelen mikroplastik lifler yere çökelebilir, rüzgâr ve hava akımlarıyla havaya doğru 
sürüklenebilir, belli süre havada askıda kalabilir ve tıpkı araç emisyonları gibi insanların solunum 
sistemi vasıtasıyla akciğerlerine kadar girebilir.  
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MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan,  
teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFİS KLİMALARI TOZ ÖRNEKLERİNDE 
POLİBROMLU DİFENİL ETER (PBDE) 
SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ 

 
 

DEMET ARSLANBAŞ 
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 
 
EBRU KOCAASLAN NARCI 
KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

BİLDİRİ 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
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OFİS KLİMALARI TOZ ÖRNEKLERİNDE POLİBROMLU 
DİFENİL ETER (PBDE) SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ 

 
 

Demet ARSLANBAŞ 
Ebru KOCAASLAN NARCI 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, Kocaeli ilinin farklı bölgelerinde belirlenen ofislerin klimalarından toz örnekleri alınarak 
KOK grubu kirleticilerinden PBDE izomerlerinin konsantrasyonları belirlenmiştir. Belirlenen ofislerin 
klimalarından uygun şartlarda alınan toz örnekleri laboratuvar ortamında temizlenerek analize uygun 
hale getirilmiştir. Ekstraksiyon için aseton:hegzan karışımı ilave edilip bütün gece oda sıcaklığında 
bekletildi. Ertesi gün numuneler ultrasonik banyoda 1 saat boyunca işlemden geçirildi. Örneklerin sıvı 
fazı alınarak üzerine hegzan ilave edilerek solvent değiştirme yapıldı ve sonrasında azot gazı altında 
önzenginleştirme işlemi için miktarları 1-2 ml’ye kadar düşürüldü. Temizleme işlemi ile hazır hale 
getirilen örnekler, konsantrasyonlarının belirlenmesi amacıyla GC-ECD (Agilent Technologies 5977A) 
cihazında analiz edilmiştir. Tüm numunelerde 14 adet PBDE izomeri (PBDE_17, PBDE_28, 
PBDE_47, PBDE_66, PBDE_71, PBDE_85, PBDE_99, PBDE_100, PBDE_138, PBDE_153, 
PBDE_154, PBDE_183, PBDE_190, PBDE_209) için sonuçlar elde edilmiştir. Toplam ΣPBDE 
konsantrasyonları 71,03ng g-1 ile 9214,42 ng/g arasında değişmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: İç ortam Ofis, Klima tozu, PBDE 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, concentrations of PBDE isomers from pollutants of the POPs group were determined by 
taking dust samples from the offices in different regions of Kocaeli province. The dust samples taken 
from the air conditioners of the offices under suitable conditions were cleaned in the laboratory and 
made suitable for analysis For extraction, acetone: hexane mixture was added and allowed to stand 
overnight at room temperature. The next day the samples were processed in the ultrasonic bath for 1 
hour. The liquid phase of the samples was removed, solvent was changed by adding hexane, and 
then the amounts were reduced to 1-2 ml for pre-enrichment under nitrogen gas. The samples 
prepared by the cleaning process were analyzed on GC-ECD (Agilent Technologies 5977A) to 
determine their concentration. For all samples, results were obtained for 14 PBDE isomers (PBDE_17, 
PBDE_28, PBDE_47, PBDE_66, PBDE_71, PBDE_85, PBDE_99, PBDE_100, PBDE_138, 
PBDE_153, PBDE_154, PBDE_183, PBDE_190, PBDE_209). Total ΣPBDE concentrations range 
from 71,03ng g-1 ile 9214,42 ng / g. 
 
Key Words: Indoor, Office, ;Air conditioners dust, PBDE. 
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1. GİRİŞ 
 
iç ortam hava kirliliği son yirmi yılda tüm dünyada dikkat çeken bir konu haline gelmiş ve dünyanın 
farklı yerlerinde farklı organik kirleticiler için birçok iç ortam havası araştırmaları yapılmıştır. İç ortam 
havası; ısıtma ve soğutma sistemleri, sigara içimi, bina yapı malzemeleri ve mobilyalardan 
kaynaklanan biyolojik olmayan toz ve diğer kirleticiler nedeniyle bozulabilmektedir. Kapalı ortamdaki 
kirleticiler arasında mikrobiyolojik organizmalar (örneğin bakteri, mantar ve virüs), radyasyon (ör. 
Radon gazı), kimyasallar ve yanma ürünleri (örneğin pestisitler, metaller, alev geciktiriciler, 
polisiklikaromatik hidrokarbonlar (PAH) bulunur [1]. Dünyanın birçok bölgesinde yaşam tarzı 
değişikliğe uğramış ve aşırı sıcak hava koşullarından dolayı, klima her ev ve işyerinin ayrılmaz bir 
parçası olmuştur [2]. Merkezi havalandırma ve klima sistemleri, kamuya açık alanlarda hava değişimi 
ve sıcaklık kontrolü için yaygın olarak kullanılmaktadır. Hava değişimi sırasında iç ortam ve dış ortam 
arasında kirletici transferi meydana gelir [3]. Bu kirleticilerin toz gibi parçacıklara (asılı partiküler 
maddeye) kolayca bağlandığı görülmektedir. Dolayısıyla, iç ortamlarda bulunan yüzeyden çıkarılan 
kalıntılar (genellikle literatürde "ev tozu" veya "iç ortam tozu" olarak adlandırılır), içeride veya 
dışarıdaki parçacıklara absorbe edilen kimyasalların bir deposudur. [4]. 
 
Aslında klima filtresinde kalan toz, iç mekân tozunu ve iç hava kalitesini yansıtır; çünkü klima, havayı 
filtre içinden sirküle eder [1]. Daha önceki çalışmalar ile havalandırma frekans etkileri ve klima 
kullanımının iç ortam havasında bulunan kirleticilerin seviyeleri üzerinde etkisi olduğu kabul edilmiştir. 
Bu nedenle iç ortam kaynakları düşünüldüğünde, hem dış hem de iç ortam kaynaklarının dikkate 
alınması gerekir. [5]. 
 
Kapalı ortamda kirleticilerin oluşturduğu potansiyel sağlık riskleri büyük önem taşımaktadır. Çoğu iç 
ortam kirleticileri, başlangıçta havada asılı kalmış ve daha sonra toz olarak yerleşen partiküler 
maddeler tarafından absorbe edilir. Yerleşik iç ortam tozu, bu nedenle maruziyet ortamı ve konut 
kirliliğinin küresel bir göstergesi olarak düşünülür [6]. Yerleşmiş iç ortam tozunda pestisitler, duman 
kalıntıları, PCB'ler, alev geciktiriciler, plastikleştiriciler, ağır metaller ve asbest içeren çok sayıda 
kimyasal kirletici varlığının dış hava şartlarına kıyasla kapalı ortam havasında daha yüksek olduğu 
rapor edilmiştir. İç ortam tozundaki zehirli maddelere maruz kalma, sıkça elden ağıza doğru hareket 
etme veya ağıza toz ile doğrudan temas etmiş olabilecek nesneler yerleştirmeleri nedeniyle çocuklar 
için özellikle endişe vericidir [7]. İç ortam kirleticileri uzun süreli maruziyetlerde kalp rahatsızlıkları, 
solunum yolu hastalıkları ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilmektedir [3]. İç ortam 
maruziyeti ve sağlık etkileri Dünya Sağlık Örgütü (WHO) nün öncelikleri arasına girmiştir [8]. 
 
Kalıcı organik kirleticiler toksisite, biyolojik birikim, kalıcılık ve uzun menzilli atmosferik taşınım gibi 
özelliklere sahip organik kimyasal maddelerdir [9,10]. Kalıcı organik kirletici (KOK) türleri, genellikle 
sentetik kimyasallardır ve çevrede doğal olarak ortaya çıkmazlar. Yarı uçucu ve oldukça hidrofobik 
olması sebebiyle KOK‘lar çeşitli deşarj noktalarından salınması ile farklı çevresel ortamlarda (örneğin, 
hava, su, toprak ve biyota) yayılma eğilimdedirler. KOK'lar kullanıldığı konumlardan veya toprak ve 
yüzey suyundan buharlaşma yoluyla atmosfere girerler ve atmosferik KOK'lar kuru ve ıslak birikme 
yoluyla toprak ve yüzey suyuna geri dönebilirler. Hava, taşınması ve yeniden dağılması açısından 
KOK'ların izlenmesi için mükemmel bir ortamdır. Kokların salınımları doğrudan emisyon, toprak ve su 
buharlaşmasından kaynaklanabilir [11]. KOK‘ların geçmişte kullanımı ve salınımı genellikle endüstriyel 
uygulamalar ve endüstri artıklarıyla olurken, günümüzde bunların önemli kısmının evlerde kullanılan 
ürünlerden kaynaklandığı ortaya konulmuştur [12].  
 
Kapalı ortam tozundaki kirleticilerin analizi, iç ortam kontaminasyon derecesinin güvenilir bir 
göstergesi olabilir. Bu çalışmada ofis klima tozlarında PBDE seviyeleri belirlenmesi amaçlanmıştır.  
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2. POLİ BROMLU DİFENİL ETERLER 
 
Polibromodifenil eterler (PBDE), yangın güvenlik yönetmeliklerini karşılamak üzere çeşitli ticari ve 
endüstriyel ürünlerde kullanılan bromlu alev geciktiricilerdir [13]. Daha önce kullanılan alev 
geciktiricilerin, örneğin poliklorlubifeniller (PCB) ve polibromlubifeniller (PBB'ler) yasağı uyarınca XX. 
yüzyılın 70'lerinin ortalarında ortaya atılan bromlu alev geciktiriciler (BFR), petrol bazlı çeşitli tüketici 
ürünlerinde, tekstiller, köpük, elektronik ve elektrikli cihazlarda alevlenebilirlik özelliklerini azaltarak 
yangın riskini minimum seviyeye çekmek için kullanılan geniş bir organik bileşik sınıfıdır [14-18]. Brom, 
gaz fazındaki serbest radikallerle reaksiyona girerek etki eder ve böylece ateşleme ve yanma sürecini 
yavaşlatır [19,20]. BFRler düşük üretim maliyeti ve yüksek verimliliğinden dolayı, endüstriyel kullanım 
için caziptir. Yaklaşık 310.000 ton/yıl olan mevcut küresel üretim ile bromlu alev geciktiricilerin (BFR) 
kullanımı son 30 yılda artmış ve birçok can kurtarmıştır ve milyonlarca maddi hasarın önlenmesine 
yardımcı olduğu tahmin edilmektedir. Yine de, pek çok alev geciktirici kimyasalın sağlık ve çevresel 
etkilerini değerlendirmeden önce kullanılmış olması, insan maruziyetinin yüksek seviyede oluşmasına 
neden olmuştur [21]. Polibromludifenil eterler, en çok kullanılan alev geciktiriciler arasında yer alan 
sentetik brom esaslı alev tutuculardır. PBDElerin yaygın kullanımı, yüksek üretim hacimleri ve kalıcılığı 
çevresel ortam, biota ve insanlarda rastlanan yaygın kirleticiler haline getirmiştir. Çevresel ve biyolojik 
numunelerde PBDEler üzerinde detaylı olarak hazırlanmış çalışmalar Kuzey Amerika'da ve Avrupa'da 
raporlanmışken, Filipinler dahil olmak üzere Asya'daki gelişmekte olan ülkelerde çalışma sayısı, halen 
sınırlıdır [15,22]. Bromlu alev geciktiriciler (BFR), çok sayıda yanıcı polimerlerde kullanılırlar. Son 
yıllarda, elektrikli ve elektronik cihazların yanı sıra otomotiv ekipmanları, inşaat malzemeleri ve tekstil 
için polimer esaslı ürünlere olan talep artmıştır. [23]. Yüksek çevresel dayanıklılığı, uzun menzilli 
taşınma potansiyeli, biyolojik birikim eğilimi ve birçok izomerlerinin toksisitesi nedeniyle, Avrupa Birliği 
içinde penta ve okta BDE‘lerin kullanımı ve üretimi Avrupa Komisyonu tarafından yasaklanmıştır 
[15,18,24]. 
 
Düşük bromlu izomerlerin belirli bir sıcaklıkta gaz fazında olması beklenir, parçacık fazında daha 
yüksek bromlu PBDE'lerin daha büyük bir orana sahip olduğu BDE-28'in çoğunlukla gaz fazında (% 
96-98) bulunmasına karşın, BDE-209 sadece partikül fazında bulunmuştur. Fizikokimyasal 
özelliklerinden dolayı, BDE-47'nin % 20'si, Penta- Hepta BDE'nin% 60,90'ı ve BDE-209'un 
neredeyse% 100'ünün, oda sıcaklığında havadaki parçacık fazına bölünmesi öngörülmüştür [21]. 
 
Bir tür katkı maddesi olan bromlu alev geciktirici olan polibromludifenil eterler (PBDEs), yanmayı 
geciktirmek için çok çeşitli polimer reçineleri ve plastikler içerisine eklenir. Reçinelerin ve plastiklerin 
taşınması ve imalatı ile reçinelerden ve plastiklerden yapılan ürünlerin ömrü süresince çevreye 
salınabilirler. PBDEler yaygın olarak, mobilya, tekstil maddeleri, yatak, halı pedleri, tel ve kablo 
izolasyonunda (stiren kopolimerleri),televizyon, sentetik yapı malzemeleri, otomobiller, elektronik 
cihazlarda ve bilgisayarlarda (darbeye dayanıklı polistiren)ve plastik gibi tüketici ürünleri, yangın 
direncinin kazandırılması için katkı maddesi olarak kullanılan kimyasal grubu ve bina yalıtım köpükleri 
gibi inşaat malzemelerinde bulunmaktadır [25-30]. Bu ürünler, evlerde, kreş ve okullardaki kamu 
binalarında, ofis binalarında olduğu gibi otomobillerde, metrolarda, trenlerde, uçaklarda ve diğer 
ulaşım araçlarında bulunur [31,32]. Geniş uygulama yelpazesine rağmen, piyasada bulunan 
karışımlarda tüm PBDE'ler kullanılamaz. PentaBDE karışımı çoğunlukla mobilya üzerine uygulanırken 
kalan diğer iki yüksek bromlu karışım (okta ve dekaBDE), sert plastiklerde, televizyon setleri ve 
bilgisayarlar gibi elektrikli ev ekipmanlarında kullanılır [18]. PBDE türleri ve kullanım alanları tablo 1 de 
verilmiştir.   
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Tablo 1. Farklı malzemelerdeki PBDE karışımlarının içeriği 
 

Malzeme PBDE 
Karışımları 

Uygulamalar 

Epoksi reçineler DecaBDE Yapışkan laminatlar, gemi inşa endüstrisi için yapı 
elemanları, elektronik bileşenler, vb. 

Polimer reçineler PentaBDE, 
decaBDE 

Panolar, elektrikli ve elektronik teçhizatlar vs. 

Fenolik plastikler PentaBDE, 
decaBDE 

Laminat parke, otomotiv iç bölümleri, elektrikli ve 
elektronik cihazlar, vb. 

Poliüretan köpük Penta BDE Döşeme, ses ve ısı yalıtımı, otomotiv koltuk, mobilya 
kaplamaları, vb. 

Polipropilen DecaBDE Kaplamalar, otomotiv iç parçaları, elektrikli ve elektronik 
cihazlar, vb. 

Polistiren OktaBDE, 
decaBDE 

Ambalaj endüstrisi, duman dedektörleri, elektrikli 
cihazlar vs. 

Polyamid elyaflar OktaBDE, 
decaBDE 

Elektronik cihazlar, otomobil endüstrisi için yapı 
elemanları vs. 

Kauçuk Penta BDE, 
decaBDE 

Elektrik kabloları için izolasyon vs. 

Boya ve cilalar Penta BDE, 
decaBDE 

Gemi inşa endüstrisi, gemilerin gövdelerini boyamak için 
koruyucu boyalar vs. 

Tekstil 
 

Penta BDE, 
decaBDE 

Kaplamalar, mobilya, çadır, askeri 

 
 
 
 
3. MALZEME VE YÖNTEM 
 
3.1.Örnekleme yapılacak ofislerin belirlenmesi 
 
Ofis örneklemeleri için çalışma alanı Kocaeli ili belirlenmiştir. Kocaeli nüfus yoğunluğu yüksek 
şehirlerinden biri olmakla beraber Türkiye‘nin küçük yüzölçümüne sahip illeri arasındadır. Yaklaşık 2 
milyon nüfusa sahiptir. Ülkenin en büyük sanayi merkezlerinden biridir ve Asya-Avrupa bağlantısını 
sağlayan demiryolu ve karayolu hatlarını taşımaktadır  
 
Bu projede ofis örneklemelerinin gerçekleştirilebilmesi için Kocaeli ilinin kent merkezinde, yoğun 
endüstrileşmiş bölgeleri dikkate alınarak yapılan bu çalışmada Kocaeli‘nin farklı bölgelerinde bulunan 
13 adet ofis belirlenmiş ve bu ofislerde bulunan klimaların filtreleri çıkarılarak toz örnekleri alınmıştır.  
 
3.2. Klima Toz Örneklerin Toplanması 
 
Belirlenen ofislerdeki klimaların filtreleri çıkartılarak alüminyum folyo üzerine bir fırça yardımıyla 
silkelenmiş ve uygun saklama şartlarında laboratuar ortamına getirilmiştir. Örnekleme sonrası 
ektraksiyon için Çetin ve Odabaşı tarafından önerilen yöntem temel alınarak sistem geliştirilmiştir [32]. 
Şahit olarak sodyum sülfat tuzu kullanılmıştır. Daha önce 4 saat süreyle 450 0C‘de aktive edilmiş KOK 
kirleticisi barındırmayan sodyum sülfat tuzu daha önce kullanılmamış birkaç klima filtresine dökülerek 
filtreler diğer numune örneklerinde yapıldığı gibi alüminyum folyoya sarılmıştır. Şahidin 
kullanılmasındaki amaç örneklerin işlenmesi ve hazırlanması sırasında herhangi bir kirlenmenin olup 
olmadığının anlaşılmasıdır. Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde bulunan laboratuara 
götürülen örneklerler işleneceği ana kadar daha önce isooktan ile temizleyip 300 0C‘de fırında 
beklemiş temiz amber şişede -20 0C‘de derin dondurucuda bekletilmiştir. Şahitlerinin (klima 
filtrelerinden silkelenen sodyum sülfat tuzu) eleme, ekstraksiyon ve analiz işlemi örneklerle birlikte aynı 
yöntem kullanılarak yapılmıştır. 
 
 

 İç Hava Kalitesi Sempozyumu 



  ____________________ 1657 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

3.3. Kullanılan Kimyasallar ve Materyaller  
 
Örneklerin ekstraksiyonu, ön zenginleştirmesi sırasında kullanılan %99,9 saflıkta Diklorometan 
(LiChrosolve), %99,8 saflıkta Aseton (SupraSolve), %98 saflıkta n-Hekzan (SupraSolve), %90 saflıkta 
Petrol eteri (SupraSolve); Sodyum sülfat, Silika jel 60 (0,063-0,200 mm) ve nötral alümina 90 ( 0,063-
0,200 mm) Merc firmasında temin edilmiştir. Granül halindeki sodyum sülfat %99 saflıkta ve susuzdur. 
Azot gazı %99 yüksek saflıktadır. Sertifikalı PBDE surragate standart maddeleri ve standart 
karışımları AccuStandarts (USA) ve Absolute standarts (USA)‘tan temin edildi. Kullanılan standartlar, 
bileşikleri ve ürün kodları Tablo 2‘de sıralandı. Kalibrasyon standartları, yüksek derişimdeki 
standarttan hekzan ile seyreltilip hazırlanarak derin dondurucuda saklandı. 
 
Tablo 2. Kullanılan surragate ve standart solüsyonlar 
 
Kimyasal  Bileşikler  Stok Solüsyon  Ürün Kodu  
PBDE (sur)  BDE 209  50 μg/ mL  AccuStandard Decabromodiphenyl 

ether 50 μg/ mL in isooctane: toluene 
9:1 1 ml  

PBDE (sur)  BDE 47  50 μg/ mL  AccuStandard 2,2‘,4,4‘ – 
Tetrabromodiphenyl Ether 50 μg/ mL in 
İsooctane 1 ml  

PBDE (mix)  BDE 17, BDE 28, BDE 47, 
BDE 66, BDE 85, BDE 99, 
BDE 100, BDE 153, BDE 
154, BDE 183, BDE 190, 
BDE 207, BDE 209  

1 mL  AccuStandard PBDE congeners for 
precision and Recovery Varied conc in 
isooctane 1 mL  

PBDE (int. std.)  BDE 153, BDE 154 ve BDE 
183  

100 ng/mL  AccuStandard ISO/DIS 22032 Internal 
Standard for BDE 153, BDE 154 ve 
BDE 183 100 ng/mL in Isooctane 10 ml  

 
3.4. Temizleme (Clean-up) 
 
Temizleme kolonu için silika jel, alumina ve susuz sodyum sülfat kullanılmıştır. Bu kimyasalların kolon 
için hazırlanması aşağıdaki gibidir: 
 
Silika jel, 130 0C’de etüvde bütün gece (16 saat) bekletilir. Desikatörde soğutulduktan sonra balon 
jojoye alınır. Daha sonra deiyonize su ile ile ıslatılıp iyice çalkalanarak % 5 oranında deaktive edilir. 
Her 3 gr slica gel için 140 μL deiyonize su koyulur. İyice çalkalanır. Oda sıcaklığında karanlıkta 1 saat 
bekletilir ve daha sonra 12 saat içinde kolonda kullanılır. 
 
Alumina ve sodyum sulfat 450 C‟lik fırında 6-7 saat yakılarak aktive edilir: Her 2 gr alumina için 125μL 
deiyonize su koyulur ve %6 oranında deaktive edilmiş olur. Cam yünü ise hekzan ile yıkanıp 
süzüldükten sonra etüvde kurutulur. 
 
Temizleme kolonunda (L: 20 cm, D:1 cm) sırasıyla 1 gr cam yünü, 3 gr slika jel, 2 gr alumina ve en 
üstte sodyum sülfat ile hazırlanır. Kolonlar GC derece saflığında 20 ml Dikolorometan ve arkasından 
20 ml Petrolyum Eteri ile ön yıkama yapılarak solvent akış hızı 0,1 ml/sn olarak ayarlanır. Daha sonra 
önzenginleştirilme yapılmış örnek  (2 ml)   gas-tight şırınga ile kolona verilir.  Örnek kolona verildikten 
sonra kolondan 50 ml petrolyum eteri PBDE örneğinin ayrılması sağlanır. Kolondan geçirilmiş olan 
PBDE örnekleri önce rotary ile hacmi 5 ml düşürülür daha sonra azot gazı altında miktarları azaltlıp 
hegzan solventi ilav edilir. Örnekler 250 ul’ye kadar uçurulur, 250 ul kalan örnek viallerde GC analizi 
için buzdolabında bekletilir 
 
3.5. Analiz  
Temizleme işlemi ile hazır hale getirilen örnekler, konsantrasyonlarının belirlenmesi amacıyla GC-ECD 
(Agilent Technologies 5977A) cihazında analiz edilmiştir. Cihazın PBDE izomerleri için kalibrasyonu 
14 hedef PBDE mix karışımı (Accusstandard) (BDE 17 (2,2,4‘-tribromodiphenyl ether), BDE 28 (2,4,4‘-
tri bromodiphenyl ether), BDE 47 (2,2‘,4,4‘-tetra bromodiphenyl ether), BDE 66 (2,3‘,4,4‘-tetra 
bromodiphenyl ether), BDE 71 (2,3‘,4‘,6-tetra bromodiphenyl ether), BDE 85 (2,2‘,3,4‘,4-penta 
bromodiphenyl ether), BDE 99 (3,3‘,4,4‘,5-penta bromodiphenyl ether), BDE 100 (3,3‘,4,4‘,6-penta 
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bromodiphenyl ether), BDE 138 (2,2‘,3,4,4‘,5‘-hekza bromodiphenyl ether), BDE 153 (2,2‘,4,4‘,5,5‘-
hekza bromodiphenyl ether), BDE 154 (2,2‘,4,4‘,5,6‘-hekza bromodiphenyl ether), BDE 54 183 
(2,2‘,3,4,4‘,5‘,6-hepta bromodiphenyl ether), BDE 190(2,3,3‘,4,4‘,5,6-hepta bromodiphenyl ether) ve 
BDE 209(2,2‘,3,3‘,4,4‘,5,5‘,6,6‘-hepta bromodiphenyl ether) ve 3 geri kazanım (recovery) ve surrogate 
stadandartları için 8 farklı derişimde hazırlanmış kalibrasyon çözelti karışımları ile yapıldı. Cihaza 
okutulan örnekteki kirleticilerin kütleleri liner regreasyonla belirlenen eğriler yardımıyla belirlendi. 
PBDE hedef kirleticileri: PBDE için kalibrasyon çözelti derişimleri 0,1, 0,5, 5, 10, 25, 50, 100, 250 ng 
ml-1 (ppb) olarak hazırlandı. PBDE izomer derişimlerinin bulunabilmesi için fırın sıcaklığı 100 0C‘de 1 
dakika bekletilmiş, 8 0C/dakkikalık artışla 320 0C‘ye çıkıp 6 dakika bekletildi. Enjektör, iyon kaynağı, 
dört kutuplu ve arayüz sıcaklıkları, sırasıyla 2800C, 2300C, 1500C ve 320 0C‘dir. 
Ektraksiyon ve temizleme işlemleri sonucunda PCB izomerlerinin geri kazanım oranları %80-%120 
aralığında hesaplanmıştır. MLD değerinin belirlenebilmesi için şahit kütlesi 3 ile çarpılarak 
hesaplamalar yapılmıştır.  
Metod tespit limiti (MDL, ng), ortalama şahit kütlesine ek olarak 3 standart sapma olarak 
tanımlanmıştır (MDL = ortalama şahit değeri + 3STD) (Çetin ve diğ., 2016). Metod şahidi için toz 
örneği susuz sodyum sülfat ile değiştirilip gerçek örneklere uygulanan analatik prosedürlerin aynısı 
uygulandı. Şahitte tespit edilen PBDE izomer kütleleri gerçek örneklerde tespit edilen ortalama 
kütlenin %4‘ünü geçmemiştir. Önceden temizlenmiş filtrelere susuz sodyum sülfat dökülüp 
toplanmasıyla oluşan arazi şahitleri (n=3) gerçek örneklerle aynı işlemlerden geçirildi. Surrogate 
standartların ortalama geri kazanım oranları, 63,2 ± 11 % (PBDE-47) ve 61,7 ±6 % BDE-203 olarak 
hesaplandı. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Seçilen 13 adet ofis klimalarından toplanan tozlar analiz edildi. Analiz sonuçları Tablo 3’de 
verilmektedir. Ofis klimalarında her bir PBDE izomerinin 13 ofis ortalamaları ele alındığında ortalama 
derişimleri 29,27 ng g-1 ile 1923,73 ng g-1 arasında değişirken tüm ofislerdeki PBDE lerin ortalama 
değerinin 180,69 ng g-1 olduğu ölçüldü.  
 
Tablo 3. Ofisteki PBDE kirleticilerine ait konsantrasyonlar (ng/g) 

 Ortalama Medyan Min Max 
BDE 17  40,32  13,96  0,00  259,51  
BDE 28  35,39  16,75  0,00  248,07  
BDE 47  39,12  26,18  0,00  266,36  
BDE 66  47,68  28,66  0,00  234,95  
BDE 71  65,49  40,90  0,00  271,96  
BDE 85  29,27  13,54  0,00  202,88  
BDE 99  50,99  10,24  0,00  262,65  
BDE 100  38,85  23,36  0,00  181,91  
BDE 138  37,78  13,70  0,00  248,64  
BDE 153  40,83  20,54  0,00  209,83  
BDE 154  42,39  29,06  0,00  141,98  
BDE 183  41,12  41,36  3,28  84,59  
BDE 190  96,77  25,61  0,00  786,68  
BDE 209  1923,73  1035,04  0,00  8860,30 

 
Ofis klima filtresindeki toz numunelerinde, %76 oranı ile BDE 209 en yüksek konsantrasyona sahiptir. 
Diğer baskın izomerler %4 ile BDE 190 ve %3 ile BDE 71 idi. 
 
Dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan PBDE literatür çalışmaları ile Kocaeli‘de elde edilen ölçümler 
karşılaştırılmıştır. Ancak literatürde klima filtre tozu çalışmaları son derece sınırlıdır. Bu nedenle ofis iç 
ortam tozu çalışmaları da karşılaştırmalarda kullanılmıştır. Karşılaştırma sonuçları Tablo 4’de 
verilmiştir.  
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Kocaeli’ndeki ofislerde PBDE ortalama konsantrasyonu 180,69 ng g-1 olarak belirlendi ve dünyada 
yapılan çalışmalar ile karşılaştırıldığında, Durban/Güney Afrika [35] (190,38 ng g-1)‘dan düşük olduğu 
ve karşılaştırılan diğer çalışmalardan yüksek olduğu görülmüştür. PBDE 209 tüm çalışmalarda ele 
alınana bir izomerdir ve bu çalışmada Selanik’te yapılan klima tozu çalışması [34] en yakın değer 
olarak tespit edilmiştir. Filipinlerde bir üniversitede yapılan bir çalışmada Kocaeli ofis örnekleme 
sonuçlarından daha yüksek bir sonuç elde edilmiştir.  
 
Ofisler kullanım amaçları, metrekareleri, kullanılan yapı malzemeleri, klima filtre değişim sıklığı ve 
sigara kullanımı açısından çeşitlilik göstermektedir. Bu özellikleri ele alınarak yapılacak detaylı bir 
inceleme literatürdeki sonuçlarla karşılaştırılmasını daha kolay bir hale getirecektir.  
 
Tablo 4. PBDE Literatür karşılaştırması (ortalama konsantrasyon değerleri, ng g-1) 
 

Lo
ka

sy
on

 / 
   

   
   

   
Ül

ke Türkiye / 
Kocaeli 
Ofis

Şenzen/ 
Çin-Ofis 
A/C

Selanik/Yu
nanistan-
Ofis A/C

Durban/ 
Güney 
Afrika-
Ofis 

Birmingham/İ
ngiltere-Ofis 

Mısır-
Ofis 

Güney 
Afrika-
Ofis

Hangzhou/Çi
n-Ofis 

Nigeria-
Ofis

Hangzhou/Çi
n- Ofis A/C 

Filipinler-
üniversite 
A/C

n 13 56 20 10 18 9 16 11 11 9 8

PBDE 17 40,32 0,15

PBDE 28 35,38 1,23 0,6 17,3 1,8 0,41 0,82

PBDE 47 39,11 1,82 18 135 67 2,3 35,3 9,9 51,6 27

PBDE 66 47,68 0,82

PBDE 71 65,48 1,5

PBDE 85 29,26 2,31 0,2

PBDE 99 50,98 1,19 20 461 120 7,1 64 7,6 60,6 12

PBDE 100 38,84 3,72 3,7 25,2 16 0,6 0,33 56,1 1,9

PBDE 138 37,77 0,32 0,57

PBDE 153 40,82 0,3 9,7 83,5 16 7-0,8 0,92 74,3 3,9

PBDE 154 42,39 1,46 5 52,8 10 0,62 64,7 3,7

PBDE 183 41,12 0,74 6,2 70,2 11 2,3 2,6 72 18

PBDE 190 96,77

PBDE 209 1923,73 618 1106 678 30 366 52,6 496 180 248 2172

Reference Bu çalışma [33] [34] [35] [36] [37] [13] [38] [39] [38] [40]  
 
Yaşam alanlarında kullanılan ürünlerde bromlu ateşe dayanıklı maddelerin artan kullanımı ve modern 
toplumda iç ortamlardaki mobilya yaygınlığı nedeniyle, insanın PBDE'lere teneffüs yoluyla maruz 
kalması insan sağlığı riskini arttıran etmenler haline gelmiştir. PBDE'lerin gıda zincirleri yoluyla 
biyolojik olarak birikimi de bilinmektedir ve evcil hayvanlar, yaban hayatı, insan kanı, insan dokuları ve 
anne sütü içerisinde varlığı bildirilmiştir. 
 
İç ortam tozu o ortamda yaşayan insanların maruz kaldıkları kirliliğin bir ifadesi olarak oldukça önem 
taşımaktadır. Kalıcı organik Kirletici grubuna ait bileşiklerin ele alınması ve bunlara yönelik kaynak 
profillerinin oluşturulması literatüre önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu çalışmanın devamında KOK 
grubuna dâhil olan PCB ve PAH kirleticileri de ele alınarak daha geniş ölçekte bir değerlendirme 
yapılabilecektir.  
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MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan,  
teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

YAPIŞKAN BANT ÜRETİM TESİSİ İŞYERİ 
ORTAMINDA UÇUCU ORGANİK MADDE 
MARUZİYETİ 

 
 

ÜLKÜ ALVER ŞAHİN 
BURCU ONAT 
NURGÜL ELİF İLKILIÇ  
BURCU UZUN 
ÖZCAN AKIN 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
 
YETKİN DUMANOĞLU 
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

BİLDİRİ 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ____________________ 1665 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

YAPIŞKAN BANT ÜRETİM TESİSİ İŞYERİ ORTAMINDA 
UÇUCU ORGANİK MADDE MARUZİYETİ 

 
 

Ülkü ALVER ŞAHİN 
Burcu ONAT 
Nurgül Elif İLKILIÇ  
Burcu UZUN 
Özcan AKIN 
Yetkin DUMANOĞLU 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
İşyeri ortamlarında İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında kabul edilebilir değerlerin aşılmaması çalışanın 
sağlığının korunması bakımından her zaman yeterli olmayabilir. İşyeri ortamında birden fazla solventle 
çalışılıyor olması ve aynı ortamda solvent dışı çeşitli kimyasal maddelerin bulunması işçinin daha fazla 
etkilenmesine sebep olabilmektedir. Bu çalışma kapsamında İstanbul’da faaliyet gösteren bir muhtelif 
yapışkanlı bant üretim tesisinde işyeri ortamında Uçucu Organik Maddelerin (UOM) mevcut 
koşullardaki konsantrasyon değerleri tespit edilmiştir. Bu amaçla tesiste seçilen bir faaliyet çalışma 
ortam havasında 9 farklı noktada üç gün boyunca sabah ve öğleden sonra olmak üzere UOM 
örneklemesi yapılmıştır. Aktif karbon tüplerine toplanan örnekler GC-MS ile analiz edilerek UOM Profili 
belirlenmiştir. En yüksek UOM bileşenlerinin Toluen, Ksilen, Tetrakloretan, Etilbenzen olduğu 
gözlenmiştir. Tesis içinde proses sürecinde yoğun Toluen kullanımı sözkonusudur ve çalışma ortam 
havasında da buna bağlı yüksek değerler (77-5560 µg/m3) gözlenmiştir.     
 
Anahtar Kelimeler: Uçucu Organik Maddeler, Solvent, Toluen, Çalışma Ortamı, İç Hava Kalitesi. 
 
 
 
 
ABSTRACT  
 
In the workplace environments, not exceeding the regulation limit values within the context of 
Occupational Health and Safety may not always be sufficient to protect employee health.  Working 
with more than one solvent and having various non-solvent chemicals in the workplace environments 
can cause the worker to be more affected. Within the scope of this study, the concentration values of 
volatile organic compounds (VOC) in the existing conditions were determined in a workplace 
environment in a mechanical band production plant in Istanbul. For this purpose, the VOC sampling 
campaign was done in the morning and afternoon for three days from 9 different points in the working 
environment. The samples collected in active carbon tubes were analysed with GC-MS and obtained 
VOC profile. The highest VOC components was observed as Toluene, Xylene, Tetracloretan and 
Ethylbenzene. In the plant there is widespread use of Toluene in the process, consequently high 
values (77-5560 µg/m3) were observed. 
 
Anahtar Kelimeler: Volatile Organic Matter, Solvent, Toluene, Workplace, Indoor Air. 
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1. GİRİŞ  
 
İş Sağlığı ve güvenliği konusu Türkiye’de önemi giderek artan bir alandır. Ancak bazı konuların 
gözden kaçtığı görülmektedir. Özellikle işyerlerinde işçilerin sürekli solunum yolu ile maruz kaldığı 
kirleticiler veya toksik bileşenler yaşam süresi boyunca kalıcı sağlık sorunları yaratabilmektedir. 
Türkiye’de işyerlerinde ortam ölçümü veya kişisel maruziyet çalışmaları yaygın değildir ve kısıtlı 
sayıda literatür bilgisi mevcuttur. Ulaşılan kaynaklar incelendiğinde işyeri ortamlarında Benzen değişim 
aralığı ortalama 0,2 ile 20 mg/m3, Toluen değişim aralığı 0,4 ile 190 mg/m3, Etilbenzen değişim aralığı 
0,03 ile 4 mg/m3, Ksilen değişim aralığının 0,01 ile 50 mg/m3 olduğu görülmüştür [1, 2].  
 
Toluen (C6H5CH3) solunum yoluyla alınan ve akciğerlerden hızla emilerek sistemik dolaşıma geçen 
aromatik bir hidrokarbondur. Toluene maruz kalan insan ve hayvanlarda hem lokal hem de sistemik 
hasarlar oluşabildiği bilinmektedir [3]. Toluene maruziyet solunum, deride emilim, sindirim ve deri veya 
gözle temas şeklinde olup göz, burun ve solunum yolunda irritasyon, dalgınlık, baş ağrısı, gözlerde 
sulanma, uykusuzluk, karaciğer ve böbreklerde hasar gibi sağlık sorunlarına yol açmaktadır [4]. Güneş 
ve diğ., [5] yüksek toluene maruz kalan bir çalışan üzerinde yaptıkları vaka çalışmasında toluenin 
birçok organ üzerinde toksik etkilerinin olduğunu belirlemişlerdir. Çalışmada toluenin solunması 
sonrasında yüksek lipofilik özellikleri nedeniyle kolaylıkla lipidden zengin sinir sistemine giriş yaptığı ve 
başlıca etkisinin santral sinir sisteminde oluştuğu belirtilmektedir. Ayrıca kalp, karaciğer, böbrek, 
akciğerler ve kemik iliğinin diğer etkilenen organlar olduğu ve toluenin böbrek üzerine olan toksik 
etkileri sonucunda elektrolit bozukluğuna neden olduğu belirtilmiştir. Çalışmada, işci toluen 
maruziyetinden uzaklaştırılmış, sağlık durumu takip edilmiş ve belirgin bir düzelme olduğu 
gözlenmiştir.  
 
Toluen birçok organik madde için çok iyi bir çözücüdür. Benzen’in aksine kanserojen olmaması 
nedeniyle sanayide solvent olarak daha çok tercih edilmektedir. Sanayide plastik imalatında, 
mürekkep, yapıştırıcı, dezenfektan yapımında, yakıtlarda, birçok kimyasal reaksiyonda reaktant ve 
solvent olarak geniş bir kullanım alanı vardır. İşyeri ortamında toluen maruziyetinin çalışanlara 
etkisinin belirlenebilmesi için vardiya sonunda kanda toluen veya idrarda benzil alkol, 
benzilmerkapturik asit, o-kresol ve hipürik asit gibi maddeler izlenmelidir [6, 7, 8]. 12 Ağustos 2013 
tarih ve 28733 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve 
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Ek-1’de toluen için mesleki maruziyet TWA (8 saatlik ölçülen 
zaman ağırlıklı ortalama) değeri 50 ppm (192 mg/m3) ve STEL (15 dakikalık süre için aşılmaması 
gereken değer) değeri 100 ppm (384 mg/m3) olarak verilmiştir. Ancak işyeri ortamında sınır  değerlerin 
aşılmaması çalışanın sağlığının korunması bakımından her zaman yeterli olmayabilir. İşyeri ortamında 
birden fazla solventle çalışılıyor olması, aynı ortamda solvent dışı çeşitli kimyasal maddelerin 
bulunması işçinin daha fazla etkilenmesine sebep olabilmektedir. Bu kimyasallardan bazıları 
değişmeden birbirlerinin sağlık etkilerini arttırırlar, bazıları da reaksiyona girerek daha zararlı 
kimyasalları oluşturabilirler.  
 
Özetle tüm alınan önlemlerle ortam solvent yoğunluğu kabul edilebilir düzeyin altına indirilmiş olsa bile 
solventin sağlığı bozma riski sıfırlanmış kabul edilemez. İş sağlığı yönetiminde risk yönetimi sadece 
ortam ölçümleri değerleri dikkate alınarak yapılmamalı, işçi sağlığı kayıtlarının da önemli performans 
kriteri olarak kabul edilmesi gerekir. Bu çalışma kapsamında yoğun solvent kullanımı sözkonusu olan 
bir yapışkanlı bant üretim tesisi laminasyon ünitesinde UOB’lerin türleri, konsantrasyonlarının seviyesi 
ve tesis içi dağılımı iklimlendirme verileri ile birlikte ölçülerek değerlendirilmiştir.  
 
 
 
 
2. MATERYAL VE METOD 
 
Çalışmamızda seçilen örnek endüstri, muhtelif yapışkanlı bant üretim tesisidir. Fabrikada üretim 
bölümünde, laminasyon bölgesinde film üzerine solventli yapışkan sürülmektedir ve iç hava kalitesi 
açısından en fazla kirlilik laminasyon yapılan bu bölgededir. Şekil 1’de Tesiste ölçüm yapılan bir 
laminasyon bölümü üretim kısmı genel görünüşü ve ölçüm noktalarının konumları Şekil 2’de ise tesiste 
uygulanan genel havalandırma planı verilmiştir. 
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Çalışmada tesis içindeki UOM miktarını belirlemek ve cihazların güvenliğini sağlayabilmek için sabit 
bir platform yapılmıştır. Cihazlar 1 m yükseklikte 80x80cm ebatlarında yapılan bu platforma 
yerleştirilmiştir. UOM örneklemeleri üretim sürecinin aktif çalışır konumda olduğu zamanlarda 
yapılmıştır ve 3 örnekleme sistemi ayni anda çalıştırılmıştır. 2, 3, 7 ve 8 Kasım 2016’da sabah ve 
öğleden sonra olmak üzere toplam 9 noktada 17 örnekleme yapılmıştır. 3 aktif karbon tüpü alan şahit 
olarak kullanılmıştır. Her bir noktadan bir sabah bir de öğleden sonra olmak üzere üçer saat 
örnekleme yapılmıştır. Teknik imkânlar nedeni ile toplam üç adet örnekleme düzeneği kurulmuş ve 
ayni anda sadece seçilen üç noktadan örnek alınabilmiştir. Alınan örnekler soğuk zincir kargolama 
metodu kullanılarak Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği laboratuvarına yollanmıştır.  
 
İşyeri ortamında UOB derişimlerinin belirlenmesinde ASTM D 3686 ve ASTM D 3687 referans 
metotlarına göre örnekleme düzenekleri kurulmuş ve numuneler alınmıştır. Örnekleme sistemi olarak 
100/50 mg’lık aktif karbon tüpü (plastik kapakları çıkarılmış ve uçları kırılmış), rotometre, silika jel ve 
pompa sırasıyla kurulmuştur. Sistemin sızıntı kontrolleri yapılmıştır. Pompa çalıştırılırmış ve örnekleme 
için gerekli debi 130 L/saat civarında ayarlanmıştır. Örnekleme debisi ve örneklemenin başlangıç saati 
kayıt edilmiş ve 3 saat boyunca örnek alınmıştır. Örneklemeden sonra aktif karbon tüplerinin plastik 
kapakları kapatılmış ve örnekleri tanımlamak amacıyla etiketlenmiştir. Örnek tüpleri mümkün 
olabilecek en kısa sürede ve düşük sıcaklıkta taşınarak laboratuvara ulaştırılmıştır. 
 
Laboratuvara getirilen aktif karbon tüpleri kırılarak içindeki aktif karbonlar 2ml’lik viallere boşaltılmış ve 
üzerine 1 ml carbon disülfide (CS2) ilave edilmiştir. Örnekler 15 dakika ultrasonik banyoda ekstrakte 
edildikten sonra üst tarafta berrak kısmın oluşması için 15 dakika santrifüjlenmiş ve berrak kısım GC-
MS’de analizlenmek üzere 2 ml’lik cam viallere aktarılmıştır. 
 
Ölçümler sırasında Testo 480 Model iklimlendirme cihazı tesis içinde uygun bir noktaya yerleştirilmiş 
ve sürekli CO2, nem, sıcaklık, hava akım hızı, ışık şiddeti ve basınç değerleri ölçülmüştür.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Şekil 1. Fabrika içi üretim bölümü yerleşim planı ve ölçüm noktaları. (N1...9: 1. ... 9. UOM örnekleme 
noktaları, İK: İklimlendirme ölçüm noktası) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. Ölçüm yapılan çalışma ortamı havalandırma planı genel şekli. 
 

T  
 
 

i li 
 
 

L.Makine 

Kurutma 
F  

Kurutma  
Fırını 

Toluen 
Tankı 

Yapışkan 
Hazırlama 

N
6 

N
7 

N
3 

N
1 

N
9 

N
4 

N
5 

N
8 

İK 

 İç Hava Kalitesi Sempozyumu 



  ____________________ 1668 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

3.SONUÇLAR 
 
2 Kasım öğleden sonra, 3 Kasım sabah, 7 Kasım ve 8 Kasım 2016’da hem sabah hem de öğleden 
sonra aktif karbon tüplerine UOC örneklemeleri toplamda 9 farklı noktada yapılmıştır. Her örnekleme 
sürecinde ayni anda üç farklı noktada VOC örneklemesi yapılmıştır. Ayni zamanda da iklimlendirme 
verilerinin her yarım dakikada bir ölçümü tesis içinde temsil edici sabit bir noktada yapılmıştır. Tablo 
1’de tüm örneklemeler sonucu ölçülen toplam UOC konsantrasyonları ve ortalama CO2, sıcaklık, 
basınç, nem, hava akış hızı sürekli ölçüm sonuçları özetlenmiştir. Şekil 3’de ise örneklerin toplandığı 
aktif karbon tüplerinde GC-MS ile tespit edilebilen 40 çeşit UOB türünün ortalama konsantrasyon 
değişimi ve standart sapmaları gösterilmiştir.  
 
En yüksek UOB değeri (8899,1 µg/m3) 7 Kasım 2016 tarihinde sabah örneklemesinde sadece 1. 
ölçüm noktasında kaydedilmiştir. 7 Kasım 2016 tarihi Pazartesi sabah hafta vardiya başlangıcı 
olduğundan makinelerin solventler ile temizliği yapılmaktadır. Bu yüksek UOB değerinin üretimden 
değil genel temizlik işlemlerinden kaynaklandığı yapılan gözlemler ve firmadan alınan teknik bilgiler ile 
belirlenmiştir. Bunun dışında en yüksek UOB konsantrasyonları 8. ölçüm noktası (1700-2000 µg/m3), 
6. ölçüm noktası (1500-1800 µg/m3) ve 3. ölçüm noktasında (750-1000 µg/m3) 2-3 Kasım tarihlerinde 
ölçülmüştür. UOB konsantrasyonları  8 Kasım’da 600-800 µg/m3 (N4, N5 ve N7) aralığında 7 Kasım’da 
ise en düşük değerler olan 200-300 µg/m3  (N2 ve N9) aralığında değişmiştir. 
 
Şekil 1’de görüleceği gibi N6, N8 ve N3 kurutma fırını yakınındaki noktalardır. Film ve Tekstil yapışkan 
solvent ile (Toluen ve Ksilen içeren) kurutma fırını başında buluşturulmakta ve kurutma fırını boyunca 
yaklaşık 40oC’de kurutularak proses gerçekleşmektedir. N3 kurutma fırını girişindeki N6 ise kurutma 
fırını çıkışındaki örnekleme noktalarıdır. Kurutma fırını içinde buhar faza geçiş yapan solventler 
UOB’ler olarak çalışma ortamı iç havasına dağılmaktadırlar. N3 ve N6 noktalarının olduğu koridor 
(duvar ile makineler arası) yaklaşık 3 m’dir ve UOB ler dağılımı diğer noktalara kıyasla daha yavaş 
gerçekleşmektedir.   
 
Tablo 1. Toplam UOC ve ortalama iklimlendirme değerleri. 
Parametre 2 Kasım 2016 

Ö.S.: 11:40-
15:08 

3 Kasım 2016 
Ö.S. :8:46-11:50 

7 Kasım 2016 
Ö.S. :09:10-
14:47 

8 Kasım 2016 
Ö.S.:08:26-
14:57 

Saba
h 

Öğleden 
Sonra 

Sabah Öğlede
n 
Sonra 

Saba
h 

Öğlede
n 
Sonra 

Saba
h 

Öğlede
n 
Sonra 

UOC, µg/m3                         

N1 
N2 
N3 
N4 
N5 
N6 
N7 
N8 
N9 

    8899,
1 

180,7   

    139,8 111,7   
 961,7 748,5      
      1010,

2 
 

      792,0 786,1  
 1523,2 1836,4      
      594,4 379,3 
 2085,9 1709,1      
    275,5 528,8   

İklimlendirme Verileri 
CO2, ppm 

Nem, % 
Sıcaklık,oC 

Basınç, mbar 
Hava Hızı, m/sn 

 
             
437,2±9,6 
             
25,7±1,9 
             
26,5±1,0 
           
1001,1±0,8 
           0,2±0,3 

 
442,5±5,0 
26,9±0,7 
27,7±0,7 
997,2±0,2 
0,4±0,6 

 
431,0±5,4 
41,9±2,2 
26,3±0,9 
993,2±0,2 
0,4±0,3 

 
438,4±12,2 
37,6±1,6 
27,0±0,7 
992,23±0,5 
0,8±0,3 

N1: 1. Ölçüm Noktası, …N9: 9. Ölçüm Noktası, Ö.S: Örnekleme Saati 

 İç Hava Kalitesi Sempozyumu 



  ____________________ 1669 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi tesisin ölçüm yapılan çalışma alanında CO2 değişim aralığı genel olarak 
430-440 ppm, ortam sıcaklığı 26-27 oC, ortam basıncı 1001-992 mbar, ortam nemi % 25-42’dir. Tablo 
1 de verilen UOB değerlerinin iklimlendirme verileri ile ilişkisi korelasyon analizi ile belirlenmiştir. Buna 
göre UOB konsantrasyonunun artması ortamdaki nem seviyesinin düşüşü ile yüksek korelasyonla 
ilişkilidir (R=0,98). Nemin düşmesi ise basınç artışı ile (R=0,86), basınç artışı ise havalandırma hızının 
düşüklüğü ile yüksek korelasyon göstermektedir (R=0,79). Sonuç olarak UOB seviyesinin 
yükselmesinde havalandırma hızının etkinliği açıkça görülmektedir ve düşük havalandırma hızlarında 
ortam basıncının artışı ile UOB seviyeleri yükselmektedir. Ayrıca ortamdaki sıcaklık artışı CO2 
seviyesinin de artmasına (R=0,82) sebep olmaktadır. Dış ortamda bulunan CO2 miktarı 300-500 ppm 
arasında iken, iç ortamda bu değerin çoğunlukla 1000 ppm‘den daha büyük olduğu görülmektedir. 
ASHRAE 62.1-2013‘de iç-dış ortamlar arasında CO2 konsantrasyon farkının 700 ppm‘i geçmemesi 
önerilmektedir. Buna karşın yapılan araştırmalarda CO2 seviyesi 1000 ppm düzeyine geldiğinde o 
ortamda yaşayanlarda yakınmaların başladığı bildirilmektedir. Baş ağrısı, iştahsızlık, göz, burun ve 
boğaz irritasyonu, üst solunum yolu irritasyon belirtileri ortaya çıkmaktadır [9]. Sonuç olarak mevcut 
durumdaki havalandırma sisteminde havalandırma hızı çok düşüktür ve ortam sıcaklık değerleri 
yüksektir. Ayrıca havalandırma sisteminin Şekil 1’de görüldüğü şekliyle yapılan uygulaması molekül 
ağırlığı yüksek olan ve tabana yakın yerlerde yoğunlaşan UOB’lerin tesis içinde dağıtılmasına neden 
olmaktadır. Hâlbuki merkezi havalandırma dahi olsa UOB’lerin yoğunlukla oluştuğu kaynağa yakın 
noktalardan zemin yakınından emiş yapılıp üstten temiz hava beslenmesi iç ortam UOB seviyesinde 
azalma yaratabilecektir.   
 
Şekil 3’de görüldüğü gibi UOB türlerinden en yüksek değer Toluen’de ölçülmüştür. Bu nedenle Şekil 
4’de toluenin ölçüm noktalarındaki konsantrasyonu verilmiştir. Genel temizlik faaliyetleri nedeni ile 7 
Kasım N1’de pik değer (5560 µg/m3)  ölçülmesi dışında tesis genelinde toluen değişim aralığı 22-1000 
µg/m3’dür. Ölçümü yapılan toplam 40 adet UOB toplamının yaklaşık %59,1’i Toluen, % 29,1’i Pentan, 
% 6,1’i Etan, % 2,1’i Ksilen, % 1,5’i Hekzan, % 0,9’u Benzen’den (% 1,2 diğerleri) oluşmaktadır.  
 

 
 

Şekil 3. Tesis içinde 9 farklı noktada ölçülen tüm UOB türlerinin ortalama konsantrasyon değişimi. 

 
Şekil 4. Tesis içinde ölçülen Toluen’in 9 farklı noktada konsantrasyon değişimi. (2K: 2 Kasım, 3K: 3 

Kasım, 7K: 7 Kasım, 8K: 8 Kasım, N1…9: 1. …9. Örnekleme noktası). 
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Tablo 2’de bu çalışma ve literatürdeki bazı çalışmaların BTEX türleri bakımından konsantrasyonları 
karşılaştırılmıştır. Yapılan çalışmalarda genel olarak tüm BTEX türlerinin Portekiz ve İran’da Mobilya 
ve Baskı sektöründe yüksek değeler aldığı gözlenmiştir [11, 12]. Toluen de en yüksek seviyelerin 
gözlendiği sektörün Mobilya ve Metal boyahaneleri olduğu görülmektedir. Sert [1] tarafından yapılan 
çalışmada toluenin ve ksilenin en yüksek değeri bir metal tesisi boyahanesinde (185,24 ve 48,82 
µg/m3) ölçülmüştür. Bu çalışmada bir yapışkanlı bant üretim tesisinde iç mekan UOB seviyeleri 
belirlenmiş ve Türkiye’de yapılan çalışmalardaki diğer sektörlerdeki seviyeler ile benzerlik gösterdiği 
görülmüştür. Sadece boyahane dışındaki sektörlerde literatürde Toluen seviyesi 0,01 ile 0,5 mg/m3 
arasında değişirken bu çalışma sonucunda daha yüksek toluen seviyeleri (0,02-1 mg/m3; maksimum 
5,6 mg/m3) gözlenmiştir. 
 
Arslan Tatar ve Özdemir [13] yaptıkları çalışmada solvent kullanan tesislerde sağlık risk 
değerlendirmesi yapmışlardır. Boyahanelerde UOB kokusuna maruziyet sonucu olası risk seviyesini D 
olarak belirlemişlerdir. Bu risk düzeyi ek önlemler gerektirmektedir. Bu ek önlemler ortam 
havalandırma hızının artırılması, temiz hava akımının sağlanması, hava kalitesi iyileştirme 
teknolojilerinin uygulanması ve periyodik sağlık kontrollerinin yaptırılmasıdır.  

 
Tablo 2. Literatürdeki ve bu çalışma sonucundaki genel BTEX maruziyet seviyeleri. 

 
Sektör Tanımı Bölüm Benzen 

(mg/m3) 
Toluen 
(mg/m3) 

Etilbenzen 
(mg/m3) 

Ksilen 
(mg/m3) 

Sektörün 
Bulunduğ
u Ülke 

Kaynak 

Yapışkanlı Bant 
Üretimi 

Solventli 
Yapışkan 
Sürme 

0-0,001 0,02-5,6 0-0,02 0-0,20 Türkiye Bu çalışma 

Plastik malzeme 
imalatı Baskı-Kalıp T.E. 0,49 0,07 0,28 

Türkiye 
 

Sert, 
2014[1] 

 

Metal Sanayi  
Lastik 
Atölyesi 17,77 T.E. 0,78 T.E. 

Boyahane 0,50 185,24 0,03 48,82 

Makine İmalat 
Sanayi 

Boya 
Atölyesi 2,43 0,80 T.E. 0,70 

Elektrojen 
Atölyesi 1,78 T.E. T.E. T.E. 

Silah Sanayi Baskı-Kalıp 1,99 0,17 2,64 14,30 

Pamuk İşleme 
Sanayi 

Boyahane 1,05 T.E. T.E. 0,01 
Apre 
Makinesi 0,37 T.E. T.E. T.E. 

Gemi/Tekne 
Bakım-Onarım 
Sanayi 

Kumlama 
Bölümü   0,51     

Gemi Söküm 3,27 0,40 3,76 15,65 

Hastaneler Laboratuvar     0,36-2,85 1,12-9,41 

Alüminyum Jant 
Üretim Tesisia 

Ergitme ve 
şekillendirme  0,02  0,01 0,29 0,41 Türkiye Bağlarbuna

ri, 2010[2] 

Boya Sanayi Boyahane - 35,87 - 11,72 Tayland Thetlcathue
k, 2015[10] 

Mobilya Sanayi Boyahane - 1925,87 99,91 247,62 Portekiz 

Pedro and 
Dias-

Teixeira, 
2016[11] 

Baskı Sanayi Baskı 
Bölümü 3,97 98,18 44,31 202,0 İran-

Tahran 

Mansouri 
ve diğ., 
2015[12] 

a: Havalandırma sistemi yenilenmeden önce en yüksek değerler verilmiştir. 
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DEĞERLENDİRME 
 
Bu çalışma kapsamında yapılan ölçümlere göre yapışkan bant üretim tesisi laminasyon ünitesi 
çalışma ortamında Toluen değişim aralığı 22,8 ile 5560 µg/m3, Etilbenzen değişim aralığı 0,1 ile 23,2 
µg/m3, Ksilen değişim aralığının 2,8 ile 197,5 µg/m3 Benzen değişim aralığının 0,1 ile 1,4 µg/m3 olarak 
tespit edilmiştir. Yapılan ölçümler limit değerlerin oldukça altında kalmaktadır. Ancak bu 
konsantrasyonlara işçilerin günde 8 saat ve çalışma yılları süresince sürekli maruz kalması sonucu 
sağlık riskinin oluşmaması olası değildir. Uzun süreli sağlık riski oluşumunun tespiti açısından işyeri 
hekimleri önemli bir sorumluluğa sahiptir. İşçilerin sağlık kontrollerinin düzenli yapılması ve kan ve 
idrar test takiplerinin dikkatle irdelenmesi gerekir. Bunun dışında özellikle solventlerle çalışılan sanayi 
tesislerinde işyeri havalandırma sistemlerinin etkin ve verimli çalıştırılması, fotokimyasal oksidasyon 
yöntemlerinin iç mekan havalandırma sistemlerine entegre edilerek işyeri ortamındaki UOB 
maruziyetinin azaltılması sağlanmalıdır.  
 
 
 
 
KAYNAKLAR 
 
[1] SERT, Ö., “İşyerinde Aeresol Maruziyeti ve Alınan Önlemler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü”, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi, 2014. 
[2] BAĞLARBUNARİ, P., “Air Quality In Workplace Of An Aluminium Wheel Production Plant”, Dokuz 

Eylül Ünivversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2010. 
[3] ÇOMUNOĞLU, N, DOĞAN EKİCİ, I, EREN B, TÜRKMEN, N, FEDAKAR R, ÇÖLOĞLU S., 

“Toluen bileşiklerinin toksik etkilerinin 4 otopsi olgusu üzerinden değerlendirilmesi”, Adli Tıp 
Dergisi 23(1):33-43, 2009. 

[4] NIOSH, The National Institute for Occupational Safety and Health, 
http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0619.html (Ziyaret tarihi 20 Ocak 2017). 

[5] GÜNEŞ, F., AKBAL, E., ŞEN, H., TEMİZ, A., “Toluen maruziyeti nedeniyle gelişen dilate 
kardiyomiyopati ve ventriküler taşikardi”, International Journal of Clinical Research (Case Report), 
1(1):22-23, 2013. 

[6] IKEDA, M., UKAİ, H., KAWAIT, INOUNE, O., MAEJIMA, FUKUI, Y., OHASHI, F., OKAMOTO 
TAKADA S., SAKURAI, H., “Changes in correlation coefficients of exposure markers as a function 
of intensity of occupational exposure to toluene,” Toxicology Letters 181:133-139, 2008. 

[7] SAHRIM, M., WIDANJANTIN, N., “Evaluation of Toluene Exposure in Workers at Industrial Area 
of Sidoarjo, Indonesia by Measurement of Urinary Hippuric Acid”, Asia Pacific Journal of Medical 
Toxicology 2: 145-149, 2013. 

[8] DECHARAT, S., “Hippuric Acid Levels in Paint Workers at Steel Furniture Manifacturers in 
Thailand”, Safety and Health at Work, 227-233, 2014. 

[9] GÜLLÜ, G., İlköğretim Okullarında İç Ortam Hava Kalitesi ve Sağlık Etkileşimi, 12. Ulusal Tesisat 
Mühendisliği Kongresi, 8-11 Nisan 2015, İzmir,  2015. 

[10] THETKATHUEK, A., JAIDEE, W., SAOWAKHONTHA, S., EKBURANAWAT, W., 
“Neuropsychological Symptoms among Workers Exposud to Toluene and Xylene in Two Paint 
Manufacturing Factories in Eastern Thailand”, Advances in Preventive Medicine, 2015. 

[11] PEDRO, M., DIAS TEIXEIRA, M., “Perception of occupational risk exposure to Xylene, 
Ethylbenzene and Toluene by workers of furniture industry”, Occupational Safety and Hygiene IV-
Arezes et al. (eds), Taylor&Francis Group, London, ISBN:978-1-138-02942-2, 2016. 

[12] MANSOURI, N., EYNIPOUR, A., BEHRAMI, Z., MAHBOBI, M., “Evaluating of exposure measure 
to BTEX in Offset printing, Silk and UV workplace in Tehran”, Technical Journal of Engineering 
and Applied Sciences (TJEAS) 5-3, 123-126. 2015. 

[13] ARSLAN TATAR, Ç.P., ÖZDEMİR, G., “Solvent Kullanılan Sektörlerde Risk Değerlendirmesi”, 
Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, İstanbul, 2012. 

 
 
 
 
 
 

 İç Hava Kalitesi Sempozyumu 

http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0619.html


  ____________________ 1672 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

ÖZGEÇMİŞ 
 
Ülkü ALVER ŞAHİN 
 
1975 yılı Ordu doğumludur. 1996 yılında İÜ Çevre Mühendisliği Bölümünü bitirmiştir. Aynı 
üniversiteden 2001 yılında Yüksek Mühendis, 2005 yılında Doktor ünvanı almıştır. 1998-2007 yılları 
arasında İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev 
yapmıştır. 2013 yılından beri İÜ Çevre Mühendisliği Bölümünde Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır. 
Hava Kirliliği ve Kontrolü, Sera Gazı emisyonlarının izlenmesi ve kontrolü konularında çalışmaktadır. 
 
Burcu ONAT 
 
1973 yılı İstanbul doğumludur. 1994 yılında İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünü bitirmiştir. Aynı 
üniversiteden 1998 yılında Yüksek Mühendis, İstanbul Üniversitesinden 2004 yılında Doktor 
ünvanıalmıştır. 1994-1995 yılları arasında proje mühendisi olarak, 1995-2000 yılları arasında İstanbul 
Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. 2000-2004 
yılları arasında Azerbaycan-Bakü’de yürütülen Şahdeniz Projesinde Çevre Uzmanı ve Kalite Güvence 
Mühendisi olarak görev almıştır. 2014 yılından beri İÜ Çevre Mühendisliği Bölümünde Doç. Dr. olarak 
görev yapmaktadır. Hava Kalitesi, Partikül Madde, Kalite Güvence, Çevre Yönetim Sistemleri 
konularında çalışmaktadır. 
 
Nurgül Elif İLKILIÇ 
1985 yılında Kayseri doğumludur. 2004-2008 yıllarında İstanbul Üniversitesi Biyoloji bölümünde 
öğrenim görmüştür. 2012 yılında aynı üniversitede Çevre Mühendisliği bölümünde yüksek lisans 
öğrenimine başlamıştır. Özel sektörde çalışmaktadır. 
 
Yetkin DUMANOĞLU 
1978 yılı Ödemiş-İzmir doğumludur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği 
Bölümünü bitirmiştir. Aynı Üniversiteden 2003 yılında Yüksek Mühendis ve 2010 yılında Doktor 
ünvanını almıştır. 2007 yılından itibaren aynı üniversitede Araştırma Görevlisi olarak görev 
yapmaktadır. Hava kirliliği, hava kalitesi, pasif örnekleme, kalıcı toksik organik kirleticiler, traposferik 
ozon konularında çalışmaktadır. 
 
Burcu UZUN 
 
1992 yılı Giresun doğumludur. 2015 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Çevre Mühendisliği 
Bölümünü bitirmiştir. 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 
Bölümünde Yüksek Lisans öğrenimine başlamıştır. 2015-2017 TÜBİTAK projesinde Yüksek Lisans 
bursiyeri olarak görev yapmaktadır. 
 
Özcan AKIN 
1991 yılı İnegöl doğumludur. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünü 
bitirmiştir. 2016 yılında Bursa Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans 
öğrenimine başlamıştır. 2015-2017 TÜBİTAK projesinde Yüksek Lisans bursiyeri olarak görev 
yapmaktadır. 

 İç Hava Kalitesi Sempozyumu 



 
 
 
 
 
  TESKON 2017 / SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU 
 
 
  
 
 
  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTERNATİF SOĞUTKANLI KASKAD 
SOĞUTMA ÇEVRİMLERİ VE GÜNCEL 
GELİŞMELER 

 
 

İLAYDA YILMAZ  
SELİN ÇEKİN 
HİLMİ CENK BAYRAKÇI 
ARİF EMRE ÖZGÜR 
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

BİLDİRİ 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ____________________ 1675 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

ALTERNATİF SOĞUTKANLI KASKAD SOĞUTMA 
ÇEVRİMLERİ VE GÜNCEL GELİŞMELER 

 
 

İlayda YILMAZ  
Selin ÇEKİN 
Hilmi Cenk BAYRAKÇI 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada kaskad soğutma çevrimleri ile ilgili güncel bir literatür taraması yapılmakta ve kaskad 
soğutma çevrimleriyle ilgili güncel gelişmeler ve son uygulamalar incelenmektedir. Özellikle çok düşük 
sıcaklıklara ihtiyaç duyulan endüstriyel uygulamalarda kaskad soğutma çevrimleri kullanılmaktadır. 
Yapılan bu çalışmada kaskad soğutma çevrimleriyle ilgili yeni çalışmaların incelenmesi amaçlanmakta 
ve bu doğrultuda kaskad soğutma çevrimi uygulamalarında yeni uygulamalar, kullanılan güncel 
akışkanlar, bu akışkanların sistem verimi ve çevreye olan etkileri incelenmektedir. İncelenen 
çalışmalara bakılarak kaskad soğutma çevrimleriyle ilgili geleceğe yönelik yaklaşımlara da yer 
verilmektedir. GWP ve ODP değerleri düşük olan alternatif akışkanların kullanıldığı çalışmalar da 
incelenmekte ve bu çalışmalarda elde edilen sonuçlara makalede yer verilmektedir. Sonuç olarak bu 
çalışmada dikkate alınan tüm makalelerden elde edilen veriler ve bilgiler toparlanmakta, bu bilgilerin 
endüstriyel uygulamalar için yeni fikirler vermesi, akademik çalışmalar için ise kısa ve güncel bir 
literatür taraması içeren bir kaynak olması amaçlanmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Kaskad Soğutma Çevrimi, GWP, ODP, Enerji   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, an actual literature review was made about cascade refrigeration cycles and it was 
investigated actual developments and ultimate applications. Cascade refrigeration cycles were used 
industrial applications that need especially the lowest temperatures. In this study, it was purposed that 
to investigate new studies about cascade refrigeration systems and new applications, actual 
refrigerants used in this systems, systems efficiency and effects on the environment was investigated 
accordingly. Reference to the studies examined, approaches for the future about cascade refrigeration 
were given in this study. Studies used alternative refrigerants which have low GWP and ODP were 
also investigated and results of these studies were given too. As a result, in this study data and 
information were collected from all papers under consideration, it was purposed this paper was an 
actual guide consist of literature review for academic studies and give new ideas for industrial 
applications. 
 
Key Words: Cascade Refrigeration Cycle, GWP, ODP, Energy.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Cascade Refrigeration Cycles with Alternative Refrigerants and Actual Developments 
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1. GİRİŞ 
 
Günümüzde, küresel ısınma ve çevre kirliliği sorunları, ekonomistler ve çevreciler arasında büyük 
endişeler oluşturmaya başlamıştır. Fosil yakıtların tüketimi ile  CO2 emisyonları küresel ölçekte 
sorunlara neden olarak   kabul edilmektedir [1][2]. Bu, birçok ülkede, özellikle gelişmiş ülkelerde, 
yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği önlemleri uygulanarak fosil yakıtların kullanımının azaltılmasına 
yönelik tedbirlerin uygulanmasına başlanmıştır [3]. Soğutma uygulamaları çerçevesinden bakıldığında 
da çeşitli Dünya ülkelerinde endüstriyel düzeyde büyük uygulamalar için önemli tedbirler alındığı ve bu 
konuda çalışmaların devam ettiği görülmektedir.  
 
Endüstriyel uygulamalarda dünya genelinde sıklıkla kaskad soğutma çevrimleri kullanılmaktadır. Bu 
durumda bu sistemlerin çevreye olan etkilerinin önemini arttırmaktadır. Kaskad soğutma sistemlerinde 
kullanılan akışkanların çevreye olan zararlı etkileri azaltılmak istenmekte ve kullanılan yeni 
akışkanlarında sistem performansına etkileri için çalışmalar yapılmaktadır. Soğutucu akışkanlar 
değerlendirilirken; GWP (Global Warming Potential) bir akışkanın küresel ısıtma potansiyelini GWP 
değeri 1 olan karbondioksiti referans alarak değerlendiren ifadedir. ODP(Ozone Depletion Potential) 
bir akışkanın ozon tabakasına zarar verme riskini ODP değeri 1 olan R11 molekülünü referans alarak 
değerlendiren ifadedir. CFC (kloroflorokarbon) ve HCFC (hidrokloroflorokarbon) akışkanların genel 
olarak ozon tabakasına zarar verdikleri ve küresel ısınmaya neden oldukları bilinmektedir. Hatta bu 
gruplardaki bazı soğutucu akışkanlar yasaklanırken bazı soğutucu akışkanlarında kullanımı 
azaltılmıştır[4].  
 
 Dünya ülkeleri arasında da zararlı soğutucu akışkanların kullanımını azaltabilmek yada tamamen 
sona erdirebilmek amacıyla anlaşmalar, protokoller gibi katılan ülkeleri bağlayıcı ve sınırlandırıcı 
uygulamalar dikkat çekmektedir. Kopenhag protokolü (1987), CFC türü akışkanların üretim ve 
kullanımı ile ilgili tedbirler almak ile ilgilidir. Montreal Protokolü (1988), Avrupa Birliği’ne üye ülkeler 
arasında yapılmıştır ve yürürlüğe konarak kanunlaştırılmıştır. CFC akışkanların kullanımını tamamen 
yasaklamıştır, HCFC akışkanların kullanımını bir süre kısıtlamıştır ardından 2015 yılında da tamamen 
yasaklamıştır. Kyoto Protokolü (1997), Japonya’nın Kyoto kentinde 161 ülkeden 2200 delegenin 
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 38 gelişmiş ülkeden sera gazı emisyonlarını 2008-2012 yılları arasında 
1900 yıllarındaki seviyesinden %5.2 oranında azaltılması istenmektedir. Daha sonra bu süre 2020 
yılına kadar uzatılmıştır. F-gaz yönetmeliği ise Kyoto Protokolüne bağlı olarak florlu gazların neden 
olduğu sera gazı emisyonlarını düşürebilmek amaçlanarak yapılmıştır. Bu konuda en güncel uygulama 
olan F-gaz yönetmeliğine çalışmamızın devamında ayrı bir madde olarak değinilmektedir. Ancak 
kısaca bahsetmek gerekirse bu yönetmelikle; belli miktarlarda soğutucu akışkan olan sistemlerde 
periyodik olarak kaçak kontrollerinin yapılması, geri kazanım ve iyileştirme, servis elemanlarının ve 
işleticilerinin eğitimi ve belgelendirilmesi, soğutucu akışkan tanklarının kullanım kontrolü ve 
etiketlendirilmesini kapsamaktadır. Bu anlaşma ve protokollerin etkisiyle Avrupa’da büyük tesisler ve 
marketlerde önlemler alınmaya başlanmış, alternatif akışkanların kullanımı yaygınlaşmıştır[4]. 
Belirtildiği gibi, bu gelişmekte olan ülkelerin çoğu Kyoto Protokolü taahhütlerini yerine getirmiştir ve 
CO2 emisyonlarını azaltmıştır[3]. Soğutma uygulamalarında da bu davranışlarını devam ettirmişler ve 
alternatif akışkanlar ve çevreci uygulamalara destek vermişlerdir.  
 
 2013 verilerine göre Avrupa’daki marketlerde 1639 tane CO2/HFC kaskad soğutma sistemleri 
kullanılmaktadır. CO2 kullanılan kaskad soğutma çevrimi uygulamalarında Almanya 314 tane ile önde 
gelmekteyken, İsviçre’de 243 tane CO2/HFC ve 4 tane CO2/NH3 akışkan çiftini soğutucu akışkan 
olarak kullanan kaskad soğutma çevrimi bulunmaktadır. Hollanda’da 242 süpermarket ve İtalya’da 199 
süpermarket CO2/HFC soğutucu akışkan çiftini kullanan kaskad soğutma çevrimi düzeneği 
kurmuşlardır. Dünya’da ise bu sayı 2020 adet CO2 kullanılan kaskad soğutma çevrimine 
yükselmektedir. Bu verilerin 2013 yılına ait olduğu düşünülürse günümüzde bu uygulamaların daha 
çok arttığı ve önem kazandığı görülmektedir [5]. 
 
Soğutucu akışkanların yüksek GWP ve ODP değerlerine bağlı olarak uluslararası protokollerle 
kullanımlarının azaltılmak zorunda olması, birçok soğutucu akışkanın kullanımının yasaklanması veya 
kısıtlanması nedeniyle güncel uygulamalar için alternatif akışkanlar araştırılmaktadır. Bu alternatif 
akışkanları gruplandırırsak birinci grupta doğal akışkanlar, ikinci grupta doğal soğutucu akışkanlar ile 
dimetil eter ve HFC akışkanların farklı oranlarında karışımlarından oluşturulan yeni karışımlar ve 
üçüncü olarak da R-1234yf ve R-1234ze gibi yeni soğutucu akışkanlar olduğunu söyleyebiliriz [4]. 

 Soğutma Teknolojileri Sempozyumu 



  ____________________ 1677 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

Kaskad soğutma çevrimlerinde düşük GWP ve ODP değerlerine sahip akışkanların kullanılmak 
istenmesi, bu akışkanların kullanımının sistem performansı, sistem ekipmanlarına etkileri ve çevreye 
olan etkilerini görebilmek amacıyla akademik düzeyde de çalışmalar yapılmaktadır. Bu makalede 
amaç kaskad soğutma çevrimlerinde alternatif akışkanların kullanılması ve güncel uygulamaların 
bulunduğu çalışmaların incelenerek, güncel bir literatür özeti sunmaktır. Literatür özetinden önce bu 
konudaki önemli bir düzenleme olan F-gaz yönetmeliğinden kısaca bahsedilecektir.  
 
 
 
 
2. F- GAZ YÖNETMELİĞİ  

Yönetmelik, AB No 517/2014 ( [6] yaygın F-Gaz Yönetmeliği olarak da bilinir), Avrupa'da soğutma 
uygulamalarında yüksek GWP değeri olan florlu soğutucu akışkanların azaltmak için ileriye doğru bir 
adım atmıştır. Ana hedefleri: HFC gazlarının tutulması, kullanılması, iyileştirilmesi ve tahrip edilmesi ile 
ilgili kuralların oluşturulması, HFC ile pazara girme koşulları, bazı uygulamalarda yüksek GWP florlu 
gazların kullanımına getirilen kısıtlamalar ve piyasaya sürülen HFC miktarına sınırlar 
getirilmesidir. Kısıtlamalar soğutmanın tüm sektörlerini etkilemektedir ancak en çok etkilenen merkezi 
soğutma, özellikle süpermarket soğutma sistemleridir. Avrupa'da bu sistemlerin çoğu hala sırasıyla 
3945 ve 1301 arasında GWP sahip HFC404A ve HFC134a kullanarak direkt genleşme sistemleri ile 
faaliyet gösteren sistemler kullanmaktadır. [7],[8] . Yönetmelik, 31/12/2021 tarihinden itibaren 40 kW 
veya daha fazla nominal kapasiteye sahip çok bölmeli merkezi soğutma sistemlerinde, GWP değeri 
150'nin üzerinde olan florlu soğutucu akışkanların kullanılmasına yasak getirmiştir. Bu kısıtlamayla, 
büyük merkezi soğutma sistemlerde HFC404A ve HFC134a kullanımının sona erdiği anlamına 
gelmektedir. Bununla birlikte, kademeli sistemlerin birincil devresi için bir istisna kabul edilmiştir; 
Kademeli sistemlerdeki birincil devrede GWP 1500'e kadar olan soğutucular kullanılabilir. Bu sistem 
dolaylı kaskad sistem olarak bilinir. Buna göre dolaylı kaskad sistem yalnızca düşük sıcaklık 
döngüsünü yoğunlaştırır, ancak uygulamanın soğutma aygıtlarına (dolaplar) soğutucu sağlamaz. 
Süpermarket soğutma sistemlerinde, soğutma ihtiyaçları genellikle iki sıcaklıkta (taze yiyecekler için 
yaklaşık 0 °C ve dondurulmuş gıda için yaklaşık -20 °C) bulunur ve F-Gaz düzenlemesini 
gerçekleştirmek için farklı soğutma çözümleri üretmektedir. Bunların arasında en çok düşünülenler 
şunlardır: 
 
• CO2 enerji performansını artırmak için ejektör, paralel sıkıştırma veya mekanik alt soğutma sistemleri 
transkritik hidrofor sistemleri. 
• CO2 kullanarak doğrudan kaskad sistemleri  yüksek sıcaklık döngüsü için GWP <150 gibi düşük 
sıcaklık soğutucu ve soğutucular. 
• CO2 ile dolaylı kaskad sistemleri  sekonder orta sıcaklıkta (pompalanan CO2 döngüler ile düşük 
sıcaklık yüksek sıcaklık döngüsü için GWP ile) ve soğutucular GWP<1500 için. 
 
 
 
 
3.KASKAD SOĞUTMA ÇEVRİMİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 
 
Kaskad soğutma sistemlerinde çeşitli soğutucu akışkanlar kullanılarak çalışmalar yapılmıştır. Metin 
içerisinde incelenen çalışmalar kronolojik olarak sıralanmıştır. Bu çalışmalara bakıldığında; kaskad 
soğutma sistemleri genellikle tek kademeli ve çok kademeli sistemlerin yetersiz olduğu endüstriyel ve 
ticari uygulamalarda düşük sıcaklıkta soğutma gereksinimini karşılamak için kullanılmaktadır. Yüksek 
sıcaklık çevrimi (HTC) yoğunlaştırma işlemi sırasında düşük sıcaklık çevrimi (LTC) tarafından 
yayımlanan enerjiyi absorbe etmek için kullanılır. Kaskad soğutma sisteminde iki döngü vardır [9].  
Kaskad soğutma sisteminde -30° C ile -55° C düşük sıcaklıkta soğutma ihtiyacı aralığında 
çalışmaktadır [10]. Soğutucu akışkan çiftleri üzerine yapılan diğer araştırmalara bakıldığında yüksek 
sıcaklıklara çıkarıldığında ( 0° C - 60° C) performansı arttırdığı gözlemlenmektedir. Kaskad soğutma 
çevriminde yüksek sıcaklık çevrimi (HTC)  0° C – 60 °C arasında değişen bir normal kaynama 
noktasına sahip bir ara sıcaklıkta soğutucu akışkan olarak R404A [11] , R290, R717, R1270 
propylene, R12, R134A ve R410a kullanılabilir. R23, karbon dioksit (R744) ve NO2 gibi düşük 
sıcaklıkta soğutkanların normal kaynama noktaları genellikle 70 °C 'nin altındadır. Örneğin, 
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Bhattacharyya, yaygın olarak kullanılan bir LTC soğutucu olan CO2  (R744), NO2 / CO2 kaskad 
soğutma çevriminde HTC soğutucu olarak kabul etmiştir. Literatüre göre, LTC' de kullanılan yaygın 
soğutucu akışkanlar R23, R744 ve N2O' dur. R23, düşük sıcaklıkta soğutma gereksinimleri için CFC 
soğutucu R13'ü değiştirmeyi hedefleyen, kaskad soğutma çevrimlerinde popüler bir LTC soğutucu 
akışkan olarak kabul edilmiştir [12]. 
 
R23 / R152a, R23 / R290, R23 / R507, R23 / R234a, R23 / R717, R23 / R404A dahil olmak üzere 
farklı soğutucu akışkan çiftleri benimseyen bir kaskad soğutma çevrimin enerji ve geri dönüşümsüz 
analizi ile ilgili çalışma yapmıştır. Sonuçlara bakıldığında, R23 / R404A'nın R23 / R507 için yedek bir 
çift olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Kaskad soğutma çevrimlerinde LTC soğutucu maddeler 
olarak, birkaç doğal soğutucu (örneğin karbondioksit [R744] ve azot oksit [N2O]) kullanılmıştır. Bu 
doğal soğutucular sıfır ODP'ye sahip ve bunların çoğu ihmal edilebilir GWP'ye sahip olduğu 
gözlemlenmiştir[9]. Tablo 1’ de incelenen makalelerde görülen alternatif soğutucu akışkanların fiziksel 
özellikleri verilmiştir. 
 
Tablo 1: Alternatif Soğutucu Akışkanların Fiziksel Özellikleri 
 

Soğutucu 
Akışkanlar 

Kritik 
Basınç  
(kPa) 

Kritik 
Sıcaklık  (°C) 

 
ODP 

 

 
GWP 

R1270 4664.6 92.420 0 3 

R290 4247.1 96.675 0 20 

R600 3796.0 151.975 0 20 

R600a 3640.0 134.667 0 20 

R717 11333 132.25 0 0 

R12 4114.1 112.017 0.82 10720 

R22 4988.5 96.130 0.05 1780 

R134a 4059.0 101.030 0.000015 1410 

R23 4800 25.6 0 12000 

R410A 4925 72.4 0 1725 

R407C 4634 87.05 0 1520 

R404A 3734.9 73.12 0 3943 

R477 7370 31.1 0 1 
R152A 4520 113.3 0 150 

R507 3790 70.9 0 3300 

R1234yf 3380 94.7 0 4 

 
Lee vd. (2006), COP'yi en yükseğe çıkarmak ve sistemin ekserji tahribatını en aza indirgemek için 
kademeli eşanjörün optimal yoğunlaşma sıcaklığını belirlemek için termodinamik olarak bir CO2 /NH3 
kademeli soğutma sistemi değerlendirmiştir [13]. 
 
Dinçer vd. (2010), yapmış olduğu çalışmada CO2 kullanımı ile ilgili bilgilere bakıldığında; Düşük 
küresel ısınma potansiyeli (GWP) ve ozon tüketme potansiyeli (ODP) olmadığından, soğutma 
döngülerinde CO2 'nin bir çalışma sıvısı olarak kullanımı son yıllarda önemli ölüde artmıştır. Aynı 
zamanda yanıcı değildir, ucuzdur ve doğada bol miktarda bulunur. Dahası, CO2 (R744), dondurulmuş 
gıdaların depolanması ve hızlı dondurma sistemleri gibi düşük sıcaklık uygulamalarında bir soğutucu 
olarak kullanım avantajlarına sahiptir. Soğutma çevrimlerinde bir çalışma sıvısı olarak CO2'nin bu 
avantajlarına rağmen, tek aşamalı bir soğutma devresinde karbon dioksiti çalışma sıvısı olarak 
kullanmak, buharlaştırıcı ile yoğunlaştırıcı arasındaki yüksek basınç farkından dolayı normalde 
ekonomik değildir. Soğutucu olarak CO2 kullanan tek kademeli soğutma sistemlerinde kritik koşullara 
yakın yüksek bir basınç oranı ve yoğunlaşma, HFC soğutucu ile çalışan soğutma çevrimleri ile 
karşılaştırıldığında düşük bir performans katsayısına (COP) yol açar [14]. 
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Rezayan vd. (2011), çevresel analizi dikkate almadan basit bir CO2/NH3 kademeli soğutma sistemi 
için termoekonomik bir optimizasyon sunmuştur. Ortam sıcaklığı, soğutma kapasitesi ve soğuk alan 
sıcaklığı kısıtlar olduğunda tasarım parametrelerinin sistemin toplam yıllık maliyeti üzerindeki etkisini 
araştırmışlardır [10]. 
 
Silva vd. (2012), makalelerinde süpermarket uygulamalarında kullanılan 3 farklı sistemin enerji 
verimliliği ve bu sistemlerin iklim üzerine etkisi üzerine çalışmaktadırlar. İncelenen sistemlerden 
birincisi CO2-R404A soğutucu akışkan çiftiyle çalışan kaskad soğutma sistemi, ikincisi R404A akışkanı 
ile çalışan buhar sıkıştırmalı soğutma sistemi ve üçüncüsü R22 akışkanı ile çalışan buhar sıkıştırmalı 
soğutma sistemidir.  CO2-R404A kaskad soğutma sisteminde CO2 subkritik olarak incelenmektedir. 
Analiz sonuçlarının karşılaştırılmasıyla CO2 kullanılan kaskad soğutma çevrimi yüksek performans 
göstermekte ve çevresel etkileri bakımından da çevre dostu olduğu gözlemlenmektedir. 
Karbondioksitin soğutma sistemlerinde kullanılmasının pek çok avantajı olduğu belirtilmektedir. Diğer 
iki sistemle karşılaştırıldığında, CO2 kullanılan kaskad çevriminin elektrik enerjisi tüketimini %24-%13 
arasında azalttığı, düşük sıkıştırma oranı ile CO2 kompresörünün ömrü uzadığı görülmüştür. CO2 
akışkanının ucuz olması, yüksek entalpi ve yüksek soğutma kapasitesi, düşük GWP değeriyle daha az 
karbon vergisi, CO2 akışkanı için daha küçük kompresör kullanılması şeklinde CO2 kullanılan sistemin 
üstünlükleri sıralanmaktadır [15].  
 
Mumanachit vd.(2012), makalelerinde düşük sıcaklık uygulamalarında (-40ºC altında) amonyaklı iki 
aşamalı soğutma çevrimi ile amonyak-karbondioksit kullanılan kaskad soğutma çevrimini enerji 
performansı ve ekonomik yönden incelemektedirler. Enerji performansı ve ekonomik yönden 
bakıldığında kaskad soğutma çevriminin daha iyi olduğu sonucuna varılmaktadır [16]. 
 
Cimsit vd. (2012), sıkıştırma-soğurma kaskadlı soğutma çevrimlerinde farklı akışkanların uygulanması 
üzerine bir parametrik çalışma yapmıştır. Absorpsiyon bölümünde LiBr- H2O ve H2O - NH3 'ü sıvı 
çiftleri olarak, kaskad döngüsünün buhar sıkıştırma bölümünde kullanılan soğutucu R134a, R-410A ve 
NH3 'ü düşünülmüştür. Sonuçlara bakıldığında emilim bölümü için LiBr- H2O çifti kullanıldığında, 
kademeli soğutma çevriminin termal enerji tüketiminin% 35 oranında azaltılabileceğini ve ayrıca genel 
performans katsayısının (COPcyclegen) NH3-H2O çifti ile karşılaştırıldığında % 33 oranında 
iyileştirilebileceğini gösterdi [17]. 
 
Messineo (2012), bu makalede amonyak-karbondioksit kullanılan kaskad soğutma sistemini 
incelenmektedir. Kaskad soğutma sisteminin yüksek sıcaklıktaki çevriminde soğutucu akışkan olarak 
amonyak (NH3), düşük sıcaklık çevriminde karbondioksit (CO2) kullanılmaktadır. Sistemin çalışma 
parametreleri yoğuşma, buharlaşma, aşırı kızdırma ve aşırı soğutma sıcaklıkları dikkate alınarak 
belirlenmektedir. Elde edilen COP diyagramları karşılaştırılarak sistemin en uygun çalışma 
parametreleri bulunmuştur. Daha sonra elde edilen en uygun çevrim koşullarında R744-R717 kaskad 
soğutma çevriminin değerleri, sentetik bir soğutucu akışkan olan R404A akışkanının kullanıldığı iki 
kademeli soğutma sisteminin değerleriyle karşılaştırılmaktadır. Sonuç olarak düşük buharlaşma 
sıcaklıklarında (-30 0C/ -50 0C) amonyak-karbondioksit kullanılan çevrimin, R404A kullanılan çevrime 
alternatif olabileceği görülmektedir. İki sistem içinde aynı çalışma koşulları altında performansları 
açısından benzer sonuçlar elde edilmektedir. Amonyak ve karbondioksitin GWP (küresel ısınma 
potansiyeli) değerlerinin sıfır ve R404A akışkanının GWP değerinin 3700 olduğu da dikkate 
alındığında, kaskad soğutma sisteminde amonyak-karbondioksit çiftinin kullanımı, R404A akışkanının 
kullanımına göre enerji, güvenlik ve çevresel sebepler nedeniyle daha uygun görülmektedir [18]. 
 
Jain vd. (2013), makalelerinde buhar sıkıştırmalı-absorbsiyonlu kaskad soğutma çevriminin 
termodinamik modelini çalışmaktadırlar. Tasarım kapasitesi 66.67 kW olan bir sistem birinci ve ikinci 
yasa analizine dayanarak yapılmaktadır. Aynı zamanda sistem verileri bağımsız bir buhar sıkıştırmalı 
soğutma sistemi ile karşılaştırılmaktadır. Sonuç olarak buhar sıkıştırmalı-absorbsiyonlu kaskad 
soğutma çevriminin elektrik tüketiminin buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimine göre önemli ölçüde 
azaldığı görülmektedir ve bu azalma sebebiyle COP değeri de artmaktadır.  Sistemde kullanılan aşırı 
soğutmanın sistemin performansını arttırdığı ancak aşırı kızdırmanın sistem performansını olumsuz 
etkilediği görülmektedir. Kaskad ısı eşanjöründeki sıcaklık farkı ne kadar artarsa, sistemin COP değeri 
de buna bağlı olarak azalmaktadır. Daha düşük sıcaklık farkı için ise ısı eşanjörünün boyutları ve 
masrafı artmaktadır. Önerilen ve analizi yapılan buhar sıkıştırmalı-absorbsiyonlu kaskad soğutma 
çevriminin ilk kurulum maliyeti yüksektir ancak geri ödeme süresinin kısa olması sebebiyle ticari 
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açıdan çevrim uygun görülmektedir. Aynı zamanda sistemde R22 akışkanına alternatif olarak 
kullanılabilecek çevre dostu R410A, R407C ve R134A gibi akışkanlar denenmiş ve bu akışkanların 
performanslarının neredeyse R22 akışkanı ile aynı olduğu sonucuna varılmaktadır [19]. 
 
Aminyavari vd. (2014),makalelerinde CO2/NH3 kaskad soğutma sisteminin enerji, ekserji ve çevresel 
analizini yapmaktadırlar. Ayrıca çevrimin optimum tasarım parametrelerini belirlemek için çalışma 
yapılmıştır. Ekserji analizi yapılırken tüm sistem elemanlarının 30 kW, 50kW ve 70 kW soğutma yükleri 
altında ekserji değişimlerine bakılmaktadır. Optimum tasarım elde edildiğinde soğutma kapasitesi 
değişiminin ekserji yıkımı üzerindeki etkisi de incelenmektedir.   Çevrim modeli geliştirilirken genetik 
algoritma tekniği kullanılmaktadır. Optimizasyon sonucunda 50 kW soğutma kapasitesine sahip 
seçilen tasarımın ekserji verimi %45.89, sistemin yıllık toplam maliyeti 277.070 $ olduğu 
belirtilmektedir [20]. 
 
Dokandari vd. (2014), makalelerinde amonyak ve karbondioksitin soğutucu akışkan olarak kullanıldığı 
kaskad soğutma çevriminde ejektör kullanımının sistem performansı üzerindeki etkisini 
araştırmaktadırlar. Sistem analizinde geleneksel kaskad soğutma çevrimi ve ejektörlü kaskad soğutma 
çevrimi kullanılmaktadır. Her iki soğutma çevriminde de yüksek sıcaklık çevrimi için amonyak, düşük 
sıcaklık çevrimi için karbondioksit kullanılmaktadır. İki sistem içinde termodinamiğin 1. ve 2. yasasına 
göre analizler yapılmıştır. Makalede 3 tasarım parametresinin etkisi üzerinde özellikle çalışılmaktadır. 
Bunlar kondenser sıcaklığı, evaporatör sıcaklığı, ısı değiştiricisindeki sıcaklık farkıdır. Sonuç olarak 
maksimum COP değeri ejektörlü sistemde diğer sisteme göre yaklaşık %7 oranında artmaktadır. 
Ekserji yıkımı da ejektörlü sistemde yaklaşık %8 oranında azalmaktadır. 2. yasa verimi ejektör 
kullanılan sistemlerde geleneksel kaskad soğutma çevrimine göre yaklaşık %5 oranında artmaktadır 
[21]. 
 
Dubey vd. (2014), çalışmalarında doğal soğutucu akışkan propileni ve karbondioksiti transkritik olarak 
kullandıkları kaskad soğutma çevrimini analiz etmektedirler. Transkritik kaskad soğutma çevriminde 
düşük sıcaklık çevriminde propilen, yüksek sıcaklık çevriminde karbondioksit kullanılmaktadır. Çevrim 
performansı aynı zamanda subkritik kaskad çevrimi ve N2O-CO2 transkritik kaskad çevrimiyle de 
kıyaslanmaktadır. Bu çalışmada sonuç olarak transkritik kaskad çevriminde propilen akışkanının 
kullanımı görülmektedir. Karbondioksit-Propilen transkritik kaskad çevrimi subkritik kaskad 
çevriminden daha iyi bir performans göstermektedir. Yine CO2-propilen transkritik kaskad çevrimi COP 
açısından N2O-CO2 transkritik kaskad çevriminden daha iyidir [22]. 
 
Sanz-Kock vd.(2014), çalışmalarında R134a/CO2 kaskad soğutma çevriminin düşük evaporatör 
sıcaklığındaki ticari soğutma uygulamaları için tasarımını deneysel olarak sunmaktadırlar. Kaskad 
çevriminde düşük sıcaklık çevriminde CO2, yüksek sıcaklık çevriminde R134a akışkanı 
kullanılmaktadır. Her iki sistemde de değişken hızlı yarı hermetik kompresörler kullanılmaktadır. 
Çevrimin deneysel değerlendirilmesi için -40 0C ile -30 0C buharlaşma sıcaklıkları ve 30 0C ile 500C 
yoğuşturma sıcaklıkları alınmaktadır. Çevrimin enerji analizi yapılırken kaskad ısı değiştiricisindeki 
sıcaklık farkı,  kompresörlerin performansı, soğutma kapasitesi, COP değerleri göz önüne 
alınmaktadır. Deneyde sonuç olarak; kompresörlerde hız değişimi olduğunda performanslarının da 
değiştiği gözlemlendi ve hız arttıkça R134a kullanılan çevrimde performans açısından küçük bir 
gelişme görülürken CO2 kullanılan çevrimin kompresöründe anma noktasının altındaki hızlarda 
verimin azaldığı gözlemlenmektedir. Soğutma kapasitesi, deney için alınan sıcaklık değerleri için 7.5 
kW ile 4.5 kW arasında ölçülmektedir. COP değeri içinse test edilen aralıklarda COP değerinin düşük 
sıcaklık çevrimindeki yoğuşma sıcaklığı parametresine bağımlı olduğu ve yoğuşma sıcaklığı arttığında 
COP değerinin de arttığı görülmüştür. Ölçülen COP -40 0C ve 40 0C için 1.05 ve -30 0C ve 30 0C için 
1.65 olarak ölçülmektedir [23]. 
 
Llopis vd.(2015), çalışmalarında beş adet soğutma çevrimini analiz etmektedirler. Avrupa’da 
uluslararası anlaşmalarla yakında düşük GWP değerine sahip soğutucu akışkanların zorunlu hale 
geleceğini vurgulamaktadırlar ve buna bağlı olarak da çalışmalarında düşük GWP değerine sahip 
soğutucu akışkanlar (doğal akışkanlar, HFC, HFO) kullanmaktadırlar. Çeşitli buharlaşma ve çevre 
sıcaklıkları ile sistemlerin enerji performansları incelenmektedir. Çalışmanın amacı düşük buharlaşma 
sıcaklıklarındaki ticari uygulamalarda mevcut soğutma sistemlerinin yerini alacak düşük GWP 
soğutucu akışkanlarıyla çalışan iki aşamalı soğutma çevrimlerinin teorik olarak enerji performanslarını 
ve çevresel etkilerini karşılaştırmaktır. Bu amaç doğrulusunda şuan soğutma sistemlerinde sıklıkla 
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kullanılan R404A ve R134a akışkanları yerine amonyak (R717), karbondioksit (R744), propan (R290), 
R1234ze, R152a akışkanları sistemlerde denenmektedir. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda en iyi 
enerji performansının R404A akışkanının kullanıldığı iki kademeli çevrim olduğu bulunmaktadır ancak 
R404A akışkanının kullanımının sınırlandırılması sebebiyle düşük GWP değeri ve sistem performansı 
açısından da diğer sistemlerden yüksek olması sebebiyle karbondioksit kullanılan kaskad çevrimi 
seçilmektedir. Sonuç olarak gelecekteki soğutma çözümleri için yanıcılık ve zehirli etkilerine rağmen 
düşük GWP değerine sahip akışkanlar kullanılabilir olduğu vurgulanmaktadır. Düşük sıcaklık ticari 
uygulamaları için de en uygun gözüken sistem CO2 kullanılan kaskad soğutma çevrimi 
gösterilmektedir [24].  
 
Mosaffa vd. (2015), farklı türlerde flaş tankı ara soğutucular ile donatılmış CO2/ NH3 kaskad soğutma 
sistemlerinin eksergo-ekonomik ve çevresel analizi yapılmıştır. Ekserji- ekonomik ve çevresel 
analizler, iki flaş tankı ve bir flaş tankı ve dolaylı alt soğutucu ile flaş ara soğutucu ile donatılmış iki 
CO2/ NH3 kademeli soğutma sistemi için yapılmıştır. Önerilen sistemler için karşılaştırmalı bir çalışma 
yapılmış ve performans katsayısı (COP) ve ekserji verimliliğini maksimize eden ve toplam yıllık 
maliyeti en aza indirgeyen sistemin işletme parametrelerinin optimal değerleri belirlenmiştir. Çalışma 
parametrelerine bakıldığında, kondenserdeki NH3 yoğunlaşması ve kademeli eşanjördeki CO2, 
buharlaştırıcıdaki CO2 buharlaşma sıcaklığı, kademeli eşanjördeki sıcaklık farkı, flaş tankının CO2 
düşük sıcaklıktaki sıcaklığı arasındaki orta basınç, flaş ara soğutucudaki kütle akış oranı oranı ve 
buharlaştırıcı çıkışındaki CO2’nin aşırı ısınma derecesi.  Yıllık toplam maliyet, sermaye, işletme ve 
bakım maliyetleri ile sera gazı emisyonunun ceza maliyetini içermektedir. Sonuçlar, sistem 1 için 
toplam yıllık maliyet oranının, sırasıyla, termodinamik ve ekonomik optimizasyonlara atıf yapan, sistem 
2 için olanınkinden% 11.2 ve% 11.9 daha düşük olduğunu ortaya koymuştur. Termodinamik ve maliyet 
optimal tasarım koşulları için her iki sistemin COP ve ekserji verimliliği neredeyse aynı olduğu 
görülmüştür ve son olarak, ekserji yıkım maliyeti ile sermaye maliyeti arasındaki en iyi denge elde 
etmek için, sistemin en iyi performans koşullarında çalıştığı durumlarda, önerilen enerjinin her bir 
bileşeni için ekserji- ekonomik faktör tanımlanmaktadır.  Dahili kaskad ısı değiştiricisi, düşük sıcaklık 
devresi için kondansatör ve yüksek sıcaklık devresi için evaporatör rolü oynar. CO2/ NH3 kademeli 
soğutma çevrimi, yüksek sıcaklık devresinde NH3 (R717) ve düşük sıcaklık devresinde CO2 olmak 
üzere iki doğal soğutucu içerir ve soğutma endüstrisinde iyi bilinen bir sistemdir [25].Mosaffa vd.’nin 
ekserji- ekonomik analizin tanımına bakıldığında; ekserji-ekonomik analiz, bir termodinamik sistemin 
optimum performansının belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ekserji analizini ve ekonomik 
ilkeleri uygun maliyetli bir yöntemle birleştirerek, ekserji-ekonomik analiz, ekserji destekli maliyet 
minimizasyonu yoluyla optimum sistem tasarımını belirlemek için kullanılabilir. Dahası, elektrik 
üretmek için fosil yakıtların tüketimi nedeniyle, bu tür termodinamik sistemleri analiz etmek ve optimize 
etmek için sera gazı (GHG) emisyonunun miktarını belirleyen önemli bir çevresel analizdir. Bu 
çalışmada, farklı çok kademeli CO2/ NH3 kademeli soğutma sistemlerine ekserji- ekonomik ve 
çevresel analizler uygulanmıştır. Tercih edilen soğutucu amonyaktır. Bununla birlikte, amonyak toksik 
olduğu için düşük sıcaklıklarda soğutma için karbondioksit kullanmak yaygın bir uygulamadır, ancak 
yüksek sıcaklıklar amonyak tarafından sınırlı bir alanda sunulmaktadır. Bu çalışmada iki flaş tankı ve 
dolaylı alt soğutucu flaş ara soğutucu ile donatılmış iki çok aşamalı CO2/ NH3 kademeli soğutma 
sistemi önerilmiştir. Tipik olarak, bu tür sistemlerin ekserji- ekonomik ve çevresel analizleri rapor 
edilmemiş, ancak daha kapsamlı bir görünüm sağlamak için gereklidir. Ayrıca, evaporatör, kondenser 
ve kademeli eşanjör çıkış sıcaklıkları, flaş tankı (FT) basınçları veya dolaylı alt soğutucu ile flaş ara 
soğutucu gibi düşük işletme maliyetleri için performans ve toplam yıllık maliyet üzerindeki etkileri 
araştırılmaktadır. Sıcaklık devresi, alt soğutucu kütle akış hızı oranı ve buharlaştırıcı çıkışındaki 
CO2 'nin aşırı ısınma derecesi. Ayrıca, maksimum COP ve ekserji verimi ve asgari toplam maliyet 
oranı (sermaye, işletme ve bakım maliyetleri ile birlikte GHG emisyonunun ceza maliyeti dahil) temel 
alınarak bir optimizasyon gerçekleştirilir. Amaç, dolaylı bir alt soğutucu ile birlikte veya olmadan flaş 
tanklarıyla donatılmış CO2/NH3 kademeli soğutma sistemlerini ve bunların kullanımının 
sağlayabileceği faydaları geliştirmektir [25]. Şekil 1’ de Mosaffa vd. yapmış olduğu iki flaş tankıyla 
donatılmış CO2/ NH3 kaskad soğutma çevrimi gösterilmiştir. 
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Şekil 1: İki flaş tankıyla donatılmış CO2/ NH3 kaskad soğutma çevrimi (Mosaffa vd. (2015)) 
 
Zhang vd. (2015), çalışmalarında CO2/propan ile çalışan küçük ölçekli oto-kaskad ( tek kompresörlü 
akışkan karışımlı sistem) soğutma çevriminin analizini deneysel olarak yapmaktadırlar. Sistemde ısı 
eşanjörü kullanılarak eşanjörün sistem performansı üzerine etkisi araştırılmaktadır. Teorik sonuçlar 
deneysel verilerle karşılaştırılmıştır. Isı eşanjörü kullanımı tüm soğutma kapasitesini, güç girişini ve 
COP değerini düşürmüştür. Ayrıca CO2 akışkanının kütle oranı arttırılarak ya da soğutma sıcaklığı 
düşürülerek sistem COP değerinin yükselebileceği belirtilmektedir. [26]. 
 
Dakkama vd. (2015), makalelerinde kaskad adsorpsiyonlu soğutma çevriminde çeşitli 
adsorban/soğutkan çiftlerinin performanslarını araştırmaktadırlar. Kaskad çevrimde ATO/Etanol + 
Maxsorb/R507A, Maxsorb/R134a + Maxsorb/Propan, ATO/Etanol + Maxsorb/Propan ve 
Maxsorb/R134a + Maxsorb/R507A akışkan çiftleri kullanılmaktadır. Soğutucu akışkan çiftlerinin 
performansı bir referans noktası alınarak COP ve soğutma kapasitesi açısından araştırılmaktadır. 
Sonuç olarak Maxsorb/R134a + Maxsorb/Propan çifti diğer akışkan çiftlerine göre daha iyi performans 
göstermektedirler. Bunun sebebi olarak da propanın gizli ısısı ve R134a akışkanının yüksek basınca 
sahip olması gösterilmektedir. ATO/Etanol + Maxsorb/Propan akışkan çifti ise ucuz maliyeti ile dikkat 
çekmekte ancak bu akışkan çifti ile çalışıldığında düşük performans elde edilmektedir [27]. 
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Braun vd. (2015), R404 süpermarket soğutma sisteminin performans katsayısı ile sistem performans 
katsayısı arasındaki ilişkiyi gösteren bir araştırma yapmışlardır. İngiltere'nin kuzey doğusundaki bir 
süpermarkette, nominal soğutma kapasiteleri 60 ve 80 kW (Searle Manufacturing Company, 2008) ile 
kurulan iki kademeli R404A / CO2 soğutma sistemi incelenmiştir. Bu çalışmada sistem performansı 
katsayısı (COSP) ile ilişkilendiren basit bir denklem ile ve Kuzey Doğu İngiltere'de bir süpermarket 
içine kurulmuş bir R404A soğutma sistemine dayanan bir yazılım modeliyle incelenmiştir. Her iki 
yaklaşımda da yoğunlaştırıcı fan gücü kullanımı COP' dan hariç tutulmuştur, ancak COSP 'ye dahil 
edilmiştir. Sonuçlara bakıldığında, özellikle kısmi yük koşullarında, ana soğutma sisteminin minimum 
güç tüketimi için optimize edilmesinin, kondenser, fan ve kompresör kontrollerinin birlikte geliştirilmesi 
gerektiği anlamına gelen toplam enerji tüketiminde gözle görülür şekilde daha yüksek bir enerji 
tüketimine neden olduğunu göstermiştir. Bu bütünsel yaklaşımı kullanırken, yüklü sistemden altı aylık 
verilere dayanarak % 4,5'lik bir enerji tasarrufu sağlandığı gözlemlenmiştir [28].  
 
Bai vd. (2016), makalede ejektörlü oto-kaskad ( tek kompresörlü akışkan karışımlı sistem) soğutucu 
çevriminin termodinamik ve ekserji analizini sunmaktadırlar. Çalışmalarında geleneksel oto-kaskad 
soğutucu çevrim ile ejektörlü oto-kaskad soğutucu çevriminin değerleri kıyaslanmakta ve bu iki çevrim 
üzerinden deneyler yapılmaktadır. Çevrimde R23 ve R134a soğutucu akışkanları kullanılmaktadır. 
Yapılan enerji analizinin sonucunda ejektörlü oto-kaskad çevriminin, klasik oto-kaskad çevrimine göre 
daha iyi bir performansa sahip olduğu görülmektedir. Sistem COP değeri geleneksel çevrime göre 
%19.93 oranında ve soğutma kapasitesinin %28.42 oranında iyileştirilebilir olduğu görülmektedir. 
Gelişmiş ekserji analizi uygulanarak ejektörlü oto-kaskad çevriminin performansının daha iyi 
değerlendirilmesi sağlanmaktadır.  Sistemin geliştirme potansiyeli ve sistem bileşenlerinin arasındaki 
etkileşimler ekserji analiziyle detaylı olarak ele alınmakta ve yararlı bilgiler verilmektedir [29]. Şekil 2’ 
de ejektörlü oto kaskad (tek kompresörlü akışkan karışımlı sistem) sisteminin çalışma prensibi 
gösterilmiştir. Şekil 3’ te geleneksel oto kaskad (tek kompresörlü akışkan karışımlı sistem) sisteminin 
çalışma prensibi gösterilmiştir. 

 
 

Şekil 2: Ejektörlü oto- kaskad (tek kompresörlü akışkan karışımlı sistem) sisteminin çalışma prensibi 
(Bai vd. (2016)) 
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Şekil 3: Geleneksel oto- kaskad (tek kompresörlü akışkan karışımlı sistem) sisteminin çalışma 

prensibi (Bai vd. (2016)) 
 
Megdouli vd. (2016), çalışmalarında yeni bir CO2 ejektörlü kaskad soğutma çevrimi sunmaktadırlar. 
Makalede bu çevrimin enerji ve ekserji analizleri yapılmıştır ve bu çevrimin geleneksel kaskad 
soğutma çevrimiyle karşılaştırması yapılmaktadır. Sistemde kullanılan ejektörün modellemesi 
yapılmakta daha sonra çeşitli kabullerle çevrimin enerji ve ekserji analizleri yapılmaktadır. Çalışma 
sonucunda yeni çevrimin normal bir COP ve ikici kanun verimliliğine sahip olduğu görülmektedir. Gaz 
soğutucu, kompresör ve ejektörün ekserji yıkımının toplam ekserji yıkımında büyük yüzdesi olduğu 
bulunmuştur. Parametrik çalışma sonucunda buharlaşma sıcaklığı, gaz soğutucu basıncı ve gaz 
soğutucu çıkış sıcaklığının sistem COP değerini ve ekserji verimini önemli ölçüde etkilediği 
belirtilmektedir [30]. 
 
Expósito Carrillo vd. (2016), ejektör soğutma çevrimlerinin termodinamik karşılaştırmasını yapmıştır. 
Ejektör yoluyla; Karıştırma oranı ve sıkıştırma verimleri hesaplanmıştır. Bu çalışmada kompresörlü 
soğutma sistemi ve ejektörlü soğutma sistemlerinin farklı soğutucu akışkanlar kullanılarak analizi 
yapılmıştır. R134a, R1234yf ve R600a soğutucu akışkanları kullanılmıştır. Sistemde performans 
katsayısının % 26 oranında artmış olduğu gözlemlenmiştir. Ejektör soğutma sistemlerinin 
konvansiyonel buhar sıkıştırmalı çevrimlerine potansiyel bir alternatif olduğu kanıtlanmıştır [31]. 

Chen vd. (2016) tarafından yapılan çalışmada dondurucu uygulamaları için dahili alt soğutucu ile 
modifiye edilmiş zeotropik karışımın (R290 / R600) soğutucu akışkan döngüsünün performans analizi 
yapılmıştır. Bu çalışma, dondurucular için zeotropik R290 / R600 karışımı kullanılarak değiştirilmiş bir 
buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimini (MVRC) sunmaktadır. Buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde 
(MVRC), genel sistem performansını arttırmak için ilave bir baypas (geçiş) borusu bulunan dahili bir alt 
soğutucu piyasaya sürülmüştür. Teorik olarak sistem çalışma performansını değerlendirmek için 
enerjik ve ekserjetik analiz yöntemleri getirilmiş ve geleneksel buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminin 
(TVRC) performansıyla karşılaştırılmıştır. Sistemi kısaca anlatacak olursak dondurucu 
uygulamalarının TVRC sistemi zeotropik soğutkan karışımı olan TVRC sistemi esasen beş temel 
bileşenden oluşur: yani bir kompresör, bir yoğunlaştırıcı, bir emme hattı ısı eşanjörü (SLHX), bir kılcal 
boru ve bir buharlaştırıcı bulunmaktadır. Isı transferinde tersinmezlik kayıplarını azaltmak için, 
soğutucu akışkan ile hava arasındaki sıcaklık farkının daha fazla olması nedeniyle, zeotropik karışımın 
sıcaklık kayma özellikleri daha fazla kullanılmıştır. Performansı artırmak için MVRC (modified vapor 
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compression refrigeration cycle-değiştirilmiş buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi)  sistemine dahili bir alt 
soğutucu ve ilave bir kılcal boru eklenmiştir. Sonuçlar MVRC'nin, TVRC'den (traditional vapor 
compression refrigeration cycle-geleneksel buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi) daha yüksek 
performans soğutma katsayısı (COP), hacimsel soğutma kapasitesi ve ekserji verimi sağladığını 
göstermiştir.  Verilen şartlar altında, MVRC'nin COP, hacimsel soğutma kapasitesi ve ekserji verimi, 
ortalama% 8.9,% 12.4 ve % 10.4'e kadar geliştirilebileceği gözlemlenmiştir. Dahası, MVRC'nin COP 
ve ekserji verimi, soğutucu akışkanının artan baypas (geçiş)  katsayısıyla arttığı sonucuna varılmıştır 
[32].Şekil 4’ te  bu çevrim şematik olarak görülmektedir.  

 
Şekil 4: Değiştirilmiş buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi (MVRC) (Chen vd. (2016)) 

 
Hojjat Mohammadi vd. (2016), yaptığı çalışmada karbondioksitli soğutucu ile emme-iki kademeli 
sıkıştırmalı kaskad soğutma sisteminin farklı konfigürasyonlarının enerji ve ekserji performans 
karşılaştırması yapılmıştır. Emme-sıkıştırma kaskad soğutma sisteminin altı konfigürasyonunun 
karşılaştırmalı bir çalışması sunulmaktadır. Kaskad sistemi, iki aşamalı CO2 sıkıştırmalı soğutma ile 
basamaklı olarak tek etkili veya çift etkili bir LiBr-H2O emici soğutucudan oluşmaktadır. Absorpsiyonlu 
soğutucunun soğutma kapasitesi, sıkıştırma soğutma grubunun verimliliğini arttırmak için kullanılır. 
Sistem, her iki soğutucuya verilen enerji sağlayan bir mikro türbin ile çalışır. Sistem bileşenleri, enerji 
ve ekserji yaklaşımlarıyla modellenmiş ve analizi yapılmıştır. Sistemlerin performans parametreleri ve 
ikinci kanun verimliliği, farklı çalışma koşullarında hesaplanmaktadır.  Sonuçlar, iyi hesaplanmış bir 
jeneratör sıcaklığı ile birlikte boşaltma ve soğutma-içi basıncın uygun bir şekilde seçilmesinin sistemin 
enerji kullanım faktörünü önemli ölçüde yükseltebileceğini göstermektedir. Ayrıca, belirli bir deşarj 
basıncında, ara soğutucu, ikincil soğutucu ve çift etkili soğurucu soğutucu içeren bir sistemin, sistemin 
en üst düzeyde iyileştirilmesine neden olacağı sonucuna varılmıştır. Yüksek ısı akısı elektronik 
uygulamaları, düşük sıcaklıkta soğutucu akışkan (40 ° C) sağlamak için, bir tek etkili LiBr-H2O 
soğurma döngüsü ve kritik olmayan bir CO2 buhar sıkıştırma döngüsü bir araya getirilmiştir. Orta 
sıcaklıkta soğutucu akışkan (5 ° C) yerden ısıtma ve diğer düşük ısı akısı uygulamaları için ve bir 
yardımcı fayda olarak su ısıtma uygulamaları için orta sıcaklıkta ısı reddi (48 ° C) sağlar. Önerilen 
çevrimin, eşdeğer bir buhar sıkıştırma sistemine kıyasla,% 31'lik elektrik enerjisinden tasarruf 
sağlamıştır. Enerji kalitesi kavramı olarak "ekserji" nin artan kullanımı ile birçok araştırmacı, enerji 
analiz çabalarını bir miktardan kaliteli bir bakış açısına çevirmiştir [33]. 
 
Cabello vd. (2017), çalışmalarında R134a/R744 akışkanı ile çalışan bir kaskad soğutma çevriminde 
R134a akışkanı yerine R152a akışkanının sistemde kullanımını ve akışkan değişiminin sistem üzerine 
etkilerini araştırmaktadırlar. R134a akışkanın değiştirilmek istenmesinin nedeni yüksek GWP değerine 
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sahip olması nedeniyle sera etkisine neden olmasıdır. Her iki akışkanda HFC olduğu için sistemde 
akışkan değişikliği yapılabilmiştir. Bu akışkan değişikliği yapılırken de malzemelerin kimyasal olarak 
benzerliğinden ötürü parça değişimi ve yağlama ekipmanlarında değişiklik yapılmamaktadır. Sadece 
elektronik genleşme valfinin ayarlarında değişiklikler yapılmaktadır. Deneyde kullanılan çevrim, düşük 
buharlaşma sıcaklığına sahip ticari uygulamalarda kullanılabilecek bir sistem olarak tasarlanmıştır. Her 
iki akışkanda buharlaşma sıcaklıkları -400C ile -300C ve yoğuşma sıcaklıkları 300C ile 500C arasında 
değerlerde çalıştırılarak karşılaştırılmıştır. Ayrıca yüksek ve düşük sıcaklık çevrimlerin ikisinde de 
değişken hızlı yarı hermetik kompresörler kullanılmaktadır. Veriler elde edilirken yüksek sıcaklık 
kompresörünün hızına da 800 rpm ve 1400 rpm arasında uygulanmıştır.   Düşük sıcaklık çevriminde 
CO2,  yüksek sıcaklık çevriminde her iki akışkanda sırayla kullanılarak sonuçlar elde edilmektedir. 
R152a akışkanı sistemde iki ay boyunca kullanılmış ve sistemde hiçbir aksaklık yaşanmamaktadır. 
Aynı çalışma koşullarında enerji bakımından iki akışkan arasında çok fazla fark görülmemiştir [34]. 
 
 
 
 
4.SONUÇ 
 
Kaskad sistemler özellikle endüstriyel soğutmada, çok düşük sıcaklık uygulamalarında performanslı 
çalışma şartları göstermekte olduğundan son yıllarda sektör bazında çok yaygınlaşmıştır. Kaskad 
sistemlerin en büyük avantajı farklı soğutucu akışkanlarla farklı özellikteki soğutma yüklerini 
karşılayabilmeleridir. Bu sistemlerde soğutma uygulamaları -70 °C sıcaklığa kadar düşülebilmekte ve 
bu uygulamalar “derin soğutma” olarak nitelendirilmektedir. Literatürde yapılan değişik akışkanların 
kullanıldığı, enerji ve ekserji analizlerinin yapıldığı karşılaştırmalı çalışmalar özellikle çevre dostu 
alternatif akışkanların önem kazandığı son dönemde sektöre yol gösterme açısında büyük önem 
taşımaktadır. İncelenen çalışmalarda sentetik akışkanlar yerine doğal soğutucu akışkanlara, yeni 
soğutucu akışkanlara ve karışım akışkanlara özellikle yer verilmekte, kaskad çevriminde 
kullanıldıklarında daha verimli çevrimler elde etmek için çeşitli uygulamalar kullanılmaktadır. 
Çalışmalarda özellikle CO2 akışkanın çevreye zarar vermemesi nedeniyle ağırlıkla kullanıldığı 
görülmektedir. CO2 akışkanın kaskad çevrimlerde kullanılması ve sistem veriminin diğer akışkanlarla 
karşılaştırılması sunulmuş, bu sonuçlarla da CO2 akışkanının avantajlı bir akışkan olduğu 
gösterilmiştir. Bu makalede sunulan çalışmalarda kaskad çevrimlerinde değişik sistem uygulamalarına 
da yer verilmiş, farklı çalışma koşullarında bu uygulamaların nasıl sonuç verdiği makale özetlerinde 
özellikle belirtilmiştir. 
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TİCARİ SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
YÖNTEMLERİ 

 
 

Hüseyin BULGURCU 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bilindiği gibi iklimlendirme ve soğutma sistemleri dünya yıllık enerji tüketiminin önemli bir kısmını 
oluşturmaktadır ve doğrudan veya dolaylı olarak küresel ısınmaya neden olmaktadır. Ticari soğutma 
sistemleri de bu tüketimde önemli bir paya sahiptir. Ticari soğutma sistemleri, meyve sebzelerin 
hasattan soframıza gelinceye kadar oluşturulan soğuk zincirde önemli bir halkayı oluşturmaktadır. 
Ülkemizde ticari soğutma sistemleri standart ürün boyutlarına sahip olmadıklarından enerji verimliliği 
için bir etiketleme yapılamamaktadır. Ancak gerek enerji tüketimi ve gerekse sera etkisinin azaltılması 
yönünden enerji verimliliğinin sürekli iyileştirilmesi hedeflenmelidir. Enerji verimliliği için birçok 
yöntemler uygulanabilir. Bu çalışmada kabin ısı yalıtımının iyileştirilmesi, ısı köprülerinin ve hava 
sızıntılarının azaltılması, buharlaşma ve yoğunlaşma sıcaklıklarının değiştirilmesi, kompresörlerin, 
kondenser ve evaporatör fanlarının yüke bağlı olarak değiştirilmesi, yüksek verimli aydınlatma vb. gibi 
yöntemler tartışılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Ticari soğutma, enerji verimliliği, market soğutucuları, market dondurucuları 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
As is known, air conditioning and cooling systems are an important part of the world's annual energy 
consumption and cause global warming, directly or indirectly. Commercial refrigeration systems also 
have a significant share in this consumption. Commercial refrigeration systems constitute an important 
ring in the cold chain formed until the arrival of the fruits of the fruit plants. Since commercial cooling 
systems in our country do not have standard product dimensions, labeling for energy efficiency is not 
possible. However, both energy consumption and greenhouse effect reduction should be aimed at 
continuously improving energy efficiency. Many methods can be applied for energy efficiency. In this 
work have been discussed improvement of cabinet heat insulation, reduction of heat bridges and air 
leaks, change of evaporation and condensation temperatures, change of compressors, condenser and 
evaporator fans depending on the load, high efficiency lighting etc. 
 
Key Words: Commercial refrigeration, energy efficiency, grocery refrigerators, grocery freezers. 
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Sera etkisi ile toplam gaz alınımlarının %4,5'ine tekabül eden soğutma ve klima sektörü, dünya 
genelindeki elektrik tüketiminin %15'ini temsil etmektedir [1].  
 
Soğutma, buzdolabında veya derin dondurmada gıda maddelerinin ve içeceklerin muhafaza 
edilmesiyle hasat sonrası ve üretim sonrası kayıpların azaltılmasında hayati bir role sahiptir. Bu 
nedenle, Avrupa Birliği (AB) gibi gelişmiş ekonomilerde ve giderek gelişmekte olan ülkelerde gıda 
güvenliğine önemli katkılar sağlamaktadır. Gıda güvenliği ve gıda kalitesinin korunması hayati önem 
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taşır. Soğutuculu depolama ayrıca, gıda güvenliğini daha da artırmak için tarımsal üretimin mevsimsel 
dalgalanmalarını düzeltmek için önemlidir. Yeterli soğutmanın olmaması nedeniyle ortaya çıkan gıda 
kaybı, AB gibi gelişmiş ülkelerde (ve genellikle gelişmekte olan ülkelerde %23) üretimin %9'u olarak 
(IIR 2009) tahmin edilmektedir. Nüfus artışı, gıda kaynaklarından daha fazla olduğu için artan 
kentleşmeyle birlikte güvenli gıda taşımacılığı ve depolamaya olan güven artmıştır ve bu nedenle 
küresel olarak gıda soğutucu zincirlerin kullanımında önemli bir artış beklenmektedir. Bununla birlikte, 
AB'de besin tedarik zinciri zaten çok gelişmiş bir soğutma altyapısına sahiptir ve gelecekteki büyüme 
düşük olacaktır - örneğin AB için gıda perakendeciliğinde ticari soğutma için yıllık% 0.24'lük bir 
büyüme oranı beklenmektedir (JRC 2014) [2]. 
 

 
 
Şekil 1. AB soğutma sektöründe sadece soğutma amaçlı enerji tüketimi, 2010'da ekipman türüne göre 

dağılmıştır [2]. 
 
Gıda endüstrisinde, büyük depolarda veya orta boy depolarda ve hipermarketlerde soğutma işlemleri 
için önemli miktarda enerji (% 30 ila %80) kullanılmaktadır [1]. Kullanıcıların tasarruf etmek istediği ilk 
harcama budur, ancak tasarruf yöntemleri oldukça az bilinir. 
 
Önceki ABD Başkanı Obama'nın İklim Eylem Planını takiben, Şubat 2014'te ABD Enerji Bakanlığı, 
ticari soğutma sistemleri için yeni enerji verimliliği standartları yayınladı. Enerji Bakanlığı (DOE), 
gelecek 30 yıllık süre boyunca yeni standartların, karbon kirliliğini 142 milyon ton (14,3 milyon ABD 
evinde elektrik tüketimi karşılığı) azaltacağını ve işletmelerin enerji faturalarında da 11,7 milyar dolar 
tasarruf edeceğini düşünüyor [3]. 
 
Büyük marketlerde yaygın olarak kullanılan büyük ticari buzdolapları, yılda 17.000 kWh enerji 
tüketebilir. Amerikan Enerji Bakanlığına göre büyük bir ticari dondurucu 38.000 kWh'e kadarını 
kullanabilir. Kaliforniya’daki Axiom Enerji şirketi, soğutma maliyetlerinin tipik bir süpermarketin elektrik 
faturasının %50'sini oluşturduğuna dikkat çekti. Şirket buzlu su depolama ile oluşturulan soğutma pili 
sayesinde, 6 ila 12 saat boyunca enerji depolamak suretiyle, süpermarketlerde ve büyük gıda dağıtım 
merkezlerinde elektrik talebini %40 oranında düşürülebileceğini ifade etmiştir [3]. 
 
Doksanlı yılların başlarında çok uluslu büyük marketlerin ülkemize girmesiyle profesyonelleşen sektör 
büyük yatırım şirketleri için çekim merkezidir. 2016 yılı sonu itibarı ile ülkemizdeki gıda amaçlı 
marketlerin toplam sayısı 29445 olmuştur [4]. Yine 2014 istatistiklerine göre ülkemizdeki bakkal, büfe 
ve bayilerin sayısı 170105’tir [5]. Bu irili ufaklı marketlerin, bakkal ve büfelerin toplam enerji 
tüketimlerinin %50’si soğutma amaçlı olduğu kabul edilirse tasarruf potansiyelinin büyüklüğü ortaya 
çıkacaktır. 
 
Ülkemizde ticari soğutucuların birçoğu ile ilgili belirlenmiş bir standart bulunmadığından enerji sınıfları 
ve performans test yöntemleri bilinmemekte, dolayısıyla bu cihazların enerji verimlilikleri, üretici 
firmaların kendi özgün tasarımlarına bağlı olarak çok değişkenlik arz edebilmektedir. 
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2.TİCARİ SOĞUTMA UYGULAMALARI VE ENERJİ TASARRUF POTANSİYELİ 
 
Ticari soğutma sistemlerinde uygulanabilecek enerji tasarruf yöntemleri; yeni kurulan sistemlerde ve 
mevcut sistemlerde uygulanabilecek yöntemler olarak sınıflandırılabilir. Bu konuda onlarca yöntem 
sıralanabilir. Ancak bu yöntemlerin değerlendirilmesinde verim artış oranları, ilk yatırım maliyetleri ve 
geri ödeme süreleri dikkate alınmalı, öncelikli olarak seçilecek yöntemler bu üç kritere göre 
belirlenmelidir.  
 
Amerika Birleşik Devletleri Arizona Phoenix bölgesinde yapılan bir araştırma sonucunda Şekil 2’deki 
gibi bir enerji tasarruf potansiyeli ortaya çıkmaktadır.  
 

 
 

Şekil 2. Arizona Phoenix bölgesinde ticari soğutma enerji kullanımı [6] 
 
2015 İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği istatistiklerine göre (katılan firma sayısı 80 
adet) yurt içinde satılan soğutma gruplarının (yoğuşma üniteleri hariç) sayısı 2434’tür [7]. Yine 
Türkiye’de 2015 yılı sonu itibarıyla kiralanabilir soğuk hava deposu kapasitesi 10 milyon metreküp 
seviyesine ulaşmıştır [8]. Bu rakamlara ticari kabin ve dolap üreten küçük üreticileri de eklediğimizde 
ticari soğutma sektörünün büyüklüğü ortaya çıkmaktadır. 
 
Ticari sektördeki soğutma uygulamaları, bağımsız konut tipi soğutuculardan büyük merkezi 
süpermarket soğutma sistemlerine kadar çok çeşitli teknolojileri içerir. En yaygın soğutma 
uygulamaları şunları içerir: 
 

• Market Soğutma Sistemleri: Market depoları iki ayrı bileşene sahiptir: 1) vitrinler ve 2) 
mekanik ekipman ve kontroller de dahil olmak üzere merkezi soğutma sistemi. Marketler, 
soğutma enerji kullanımının yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır. 

• İçecek Soğutucuları: İçecek soğutucuları toplam soğutma enerjisinin yaklaşık %5’ini tüketir. 
• Erişilebilir Buzdolapları ve Derin Dondurucular: Erişilebilir buzdolapları ve derin 

dondurucular genel olarak soğutma enerjisinin yaklaşık %12'sini oluşturmaktadır. 
• Soğutmalı Otomatik Satış Makineleri: Soğutmalı otomatik satış makineleri, ticari sektör 

soğutma enerji kullanımının yaklaşık %13'ünü tüketmektedir. 
• Girilebilir Soğutucular ve Derin Dondurucular: Soğutma enerjisi kullanımının yaklaşık 

%18'ini girilebilir soğutucular ve dondurucular oluşturmaktadır. 
• Buz Makineleri: Buz yapma, soğutma enerjisinin yaklaşık %10'unu oluşturur. 
• Diğer Uygulamalar: Ticari soğutma ayrıca su soğutucu, içecek olmayan mağazalar ve konut 

tipi buzdolabı / dondurucu kombinasyonları gibi geniş bir yelpazede çeşitli diğer uygulamaları 
içerir. Piyasanın bu bölümü soğutma enerjisinin yaklaşık %8’ini kullanmaktadır. [4] 
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Ticari soğutmada enerji verimliliğini artırmak için önemli fırsatlar mevcuttur. Bu teknolojilerin her biri 
için maliyet-etkin enerji tasarrufu potansiyelinin tahmini aşağıdaki Tablo 1’de verilmektedir. Tasarruf 
potansiyeli tahmini, her bir teknoloji için beş yıl veya daha kısa bir sürede geri ödemeli enerji verimliliği 
iyileştirmeleri içindir [9]. 
 
Tablo 1. Ticari soğutma sistemlerinde enerji tasarruf potansiyeli [9] 

 
Teknoloji Enerji Tasarruf Potansiyeli 
Market depolama sistemleri %14 
İçecek soğutucuları %45 
Ulaşılabilir buzdolapları %50 
Ulaşılabilir dondurucular %40 
Soğutmalı satış makineleri %42 
Girilebilir soğutucular ve dondurucular %32 
Buz makineleri %20 

 
 
 
 
3. TİCARİ SOĞUTMA ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÖNTEMLERİ 
 
Soğutma sistemleri için enerji tasarrufu ve enerji maliyetlerini düşürme fırsatı, özel uygulamaya bağlı 
olacaktır. Enerji verimliliği için uygulanabilecek yöntemlerin bir kısmı sadece yeni sistemlere veya 
büyük revizyon gerektiren sistemlere uygulanabilir: 

• Yalıtım kalınlığının arttırılması 
• Verimli kompresör ve serpantin uygulamaları 
• Isı geri kazanım sistemi  
• Evaporatif kondenser uygulamaları 
• Sıvı basınç yükselticileri 
• Ortam aşırı sıvı soğutucuları 

Bazı verimlilik yöntemleri de mevcut ticari soğutma sistemlerine uygulanabilir: 

• Yüksek verimli evaporatör/kondenser fan motorları 
• Değişken basma hattı kontrolleri 
• Buğu önleyici ısıtıcılar 
• Buz çözme (defrost) kontrolleri 
• Mekanik aşırı sıvı soğutucuları 
• Vitrin dolaplara kapı eklenmesi 
• Verimli aydınlatma 
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Aşağıdaki Tablo 2, seçilen enerji verimliliği yöntemlerinin farklı soğutma teknolojilerine uygulanmasını 
göstermektedir.  

Tablo 2. Ticari soğutma enerji verimliliği yöntemleri [9] 

 

 

Enerji verimliliği yöntemleri 
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Yüksek verimli evaporatör fan motorları ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Yüksek verimli kondenser fan motorları ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Yüksek verimli kompresör sistemleri ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Değişken basma hattı kontrolleri ○     ○  
Sıvı hattı basınç yükselticileri ○     ○  
Buğu önleyici ısıtıcılar ○  ○ ○  ○  
Buz çözme (defrost) kontrolleri ○  ○   ○  
Evaporatif kondenserler ○       
Ortam aşırı sıvı soğutucuları ○     ○  
Mekanik aşırı sıvı soğutucuları ○       
Isı geri kazanımı ○       
Enerji verimli erişilebilir soğutucuları   ○ ○    
Vitrin dolaplara kapı eklenmesi ○       
Verimli aydınlatma ○ ○ ○ ○ ○ ○  
 
3.1 Yüksek Verimli Evaporatör ve Kondenser Fan Motorları 
 
Bu küçük fanlar tipik olarak bir beygir gücünün onda birinden daha düşüktür. Bir markette bunlardan 
yüzlerce bulunabilir, bu nedenle enerji tüketimi önemli olabilir. Evaporatör fanları için yüksek verimli 
motorlar belirlemek neredeyse her zaman iyi bir yatırımdır ve ayrıca yenileme sonrasında da 
uygulanabilir. Enerji tasarruflarının, donduruculardaki soğutma sisteminin elektrik kullanımının yaklaşık 
%2’si, erişilen buzdolaplarında %7, market vitrinlerinde %8, buz makineleri için %5, otomatik satış 
makineleri için %14 ve içecek soğutucuların %29 olacağı tahmin edilmektedir. 
 
Yüksek verimli motorları kondenser fanları için de düşünmek iyi bir fikirdir. Sistemin enerji tasarrufu 
tahminleri %3 ila 5 arasında değişmektedir. 
 
Fan üreticileri, motor boyutunu ve kanat tasarımını, çoğu koşulda kabinden beklenen yükü karşılamak 
için evaporatör serpantini ile eşleştirir. Yüksek verimli evaporatör fan motorları, motor mili çıkış gücü 
üretmek için daha az elektrik enerjisi harcayarak enerji tüketimini azaltır. 
 
Neredeyse tüm ucuz fan motorları ya gölgeli kutuplu ya da daimi ayrık kapasitörlüdür (PSC) ve aynı 
durum, temel ticari soğutma ekipmanlarındaki fan motorları için de geçerlidir. Ancak gölgeli kutuplu 
motorların tipik motor verimliliği %20'den daha azdır ve verimsizdir [10]. Ancak gölgeli kutuplu motorlar 
elektriksel olarak basit ve ucuzdur (Şekil 3). 
 
Bir PSC motorunda, ana sargının yanında küçük bir başlatma sargısı da mevcuttur. Başlatma sargısı, 
ana sargıya paralel olarak ve bir kapasitör ile seri olarak bağlanır. Bu tasarım sayesinde PSC 
motorları gölgeli kutuplara kıyasla daha verimli olup motor boyutuna, tasarımına ve üreticisine bağlı 
olarak %25 ila %40 arasında değişiyor. Gölgeli kutuplu motor fanları kullanan ticari soğutma 
cihazlarında enerji verimliliği, PSC motorlarla değiştirilerek önemli ölçüde iyileştirilebilir (Şekil 4). 
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Şekil 3. Gölge kutuplu fan motoru Şekil 4.  Daimi ayrık kapasitörlü fan motoru (PSC) 
 
Elektronik Kontrollü Motorlar (ECM) (ayrıca fırçasız daimi mıknatıslı motor olarak da bilinir) üçüncü bir 
elektrik motoru tipi olup, hem gölgeli kutuplu hem de PSC motorlardan daha verimlidir. Bu motorlar 
çoğunlukla AC akımından kurtulmalarına izin veren dâhili bir invertör ile çalışan üç fazlı DC 
motorlardır. Ayrıca daimi mıknatıslı rotoru vardır. Elektronik bir kontrol cihazı motora güç sağlar ve bu 
sinyaller motorun içinde farklı sargı gruplarını yönlendirir. Kontrolör, istenen hız ve tork çıkışını 
korumak için bu güç darbelerini modüle eder. Sonuç, sabit torku muhafaza edebilen ve hızını değişen, 
dolayısıyla ticari soğutma teçhizatında kullanılan boyutlarda yüzde 60-70 oranında yüksek işletme 
verimliliği sağlayan bir motordur. Bununla birlikte, ECM motorları eşdeğer PSC motorlardan iki kat 
daha fazla ağırlığa sahip olabilir ve daha pahalıdır (Şekil 5). Ancak gölge kutuplu motorlar yerine 
takıldığında 1,5 yılda kendi fiyatını amorti etmektedir [11].  
 

 
 

Şekil 5. Elektronik Kontrollü Fan Motorunun (ECM) sökülmüş hali 
 
Evaporatör fan motoru kontrolörleri, fan motorlarının kabindeki değişen koşullara uyacak şekilde 
değişken hızda çalışmasına izin verir. Karlanma dönemlerinde fan motor gücü gereksinimleri artar; 
buz çözme sonrası dönemde güç gereksinimleri azalır. Evaporatör fanı hızları, ürün yüklemesi, ortam 
koşulları veya diğer faktörlere bağlı olarak artan veya azaltılmış soğutma yükünü hesaba katacak 
şekilde de modüle edilebilir. Fan hızını koşullara uygun olarak değiştirmek, daha dengeli hava tahliyesi 
hava sıcaklıklarını (ve dolayısıyla daha kararlı ürün sıcaklıklarını) sağlayabilir ve serpantin 
performansını artırabilir. Evaporatör fan motoru kontrolörleri, farklı ortam nem oranlarında ve farklı 
sıcaklık seviyelerinde bile daha verimli çalışmasına izin verebilir. 
 
3.2 Yüksek Verimli Kompresörler ve Değişken Hızlı Kompresör Yönetimi 
 
Yüksek verimli kompresörlerin enerji tasarrufu potansiyeli buz makinelerinde %6, satış makineleri ve 
içecek soğutucularında %9, erişilebilir buzdolaplarında %12, dondurucular için %16 olarak 
hesaplanmaktadır. 
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Ticari soğutma sistemlerinde kompresörlerinin verimliliğini artırmak için çeşitli teknolojiler mevcuttur. 
Bazen değişken hızlı motorları içeren yüksek verimli pistonlu ve sarmallı (scroll) kompresörlerin hepsi, 
ticari soğutma sistemlerinde yaygın olarak kullanılan geleneksel pistonlu kompresörlere kıyasla enerji 
tüketimini azaltma potansiyeline sahiptir. 
 
Sarmal kompresörler gazları, sabitlenmiş ve dönen iki spiral arasına sıkıştırır. Bu yöntem geleneksel 
kompresörlerin temelinden farklıdır. Yüksek verimli pistonlu kompresörler, sarmallı kompresörlere göre 
daha verimli veya daha etkilidir. Bununla birlikte, sarmal kompresörlere kıyasla, gürültü, maliyet ve 
güvenilirlik gibi konularda bazı dezavantajları bulunmaktadır. 
 
Değişken hızlı kompresörler, motorun farklı hızlarda çalışmasını sağlayan bir elektronik kontrol 
(frekans dönüştürücü) ile gerçekleştirilir. Değişken hızlı kompresörler enerji tüketimini üç şekilde 
azaltır: 

1. Kısmi yükte çalışması sırasında soğutucu akışkan debisi azaltıldığında, kondenser ve 
evaporatörde basınç düşmeleri azalır, bu da verimliliği arttırır. 

2. Yük değişmelerine uyum sağlanması, kompresörlerde iki konumlu kontrollerde meydana gelen 
kısa devreli çalışmayı ortadan kaldırır.  

3. İki konumlu kontrolde bekleme sırasında, sistemdeki basınç dengelenir. Orta basınçta 
soğutucu akışkan buharı, kondenser yerine soğuk olan evaporatörde yoğunlaşır. Dışarı 
atılması gereken ısının bir kısmı, bu süre zarfında evaporatöre verilmiş olur, böylece sistemin 
genel performansı azalır. Ayrıca bu biriken sıvı kompresör tekrar çalıştığında kartere dönerek 
sıvı vuruntusuna, yağın köpürmesine neden olabilir. Değişken hızlı çalıştırma, kompresörün 
devre dışı olduğu zamanı ve buna bağlı verimsizlikleri ortadan kaldıracak veya önemli ölçüde 
azaltacaktır. 

 
Değişken hızlı kompresörlerde kompresör yönetimi genellikle emme tarafı basıncına bağlı yapılır. 
Emme hattına monte edilen bir basınç duyargası dönüş basıncını algılar. Bu basınç kontrol aralığı 
soğutucu akışkan cinsine, uygulama tipine (donmuş muhafaza, soğuk muhafaza vb.) bağlı olarak 
değişmektedir.  
 
Emme hattı basıncı yüksek algılanıyorsa evaporatöre giren soğutucu akışkanın hızlı buharlaştığı, 
dolayısıyla soğutma yükünün fazla olduğu kabul edilir ve kompresör hızı kontrol cihazı tarafından 
oransal olarak arttırılmalıdır. Tersine emme hattı basıncı düştüğünde buharlaşmanın yavaşladığı 
dolayısıyla yükün azaldığı kabul edilir. Bu durumda kompresör devir sayısı kontrol cihazı tarafından 
azaltılır. 
 
Şayet bir süpermarket soğutmasında kapasite kontrolü yapılıyorsa bu durumda hız kontrolü yerine, 
yüke bağlı olarak devreye giren kompresör sayısının arttırılması söz konusudur. 
 
3.3 Değişken (Yüzer) Basma Basıncı Kontrolleri 
 
Değişken (yüzer) basma basınç kontrolleri, kompresör basınçlarının dış ortam koşullarına göre 
değişmesine izin verir. Dış sıcaklık düştüğünde basma hattı basıncı da kademeli olarak düşüldüğü için 
sıkıştırma oranı düşürüldüğünden, kompresör enerji maliyetinde tasarruf sağlar. Yüzer basma basınç 
kontrolleri genellikle yeni sistemlerde standart özelliklerdendir. Market soğutma sistemleri için tahmini 
tasarruf yüzdesi %3 ila %10 arasında değişmektedir. 
 
Kondenser basıncını ayarlanabilir bir değerde sabit tutacak şekilde fan hızını ayarlayan kontrol 
cihazları mevcuttur  (Şekil 5). Benzer şekilde sıvı hattı sıcaklığına bağlı olarak fan hızını modüle eden 
cihazlar da bulunmaktadır. 
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Şekil 5. Basma hattı basıncını kararlı halde tutan fan hız kontrolü [12] 
 
3.4 Sıvı Basınç Pompaları 
 
Bilindiği gibi kondenser çıkışından genleşme valfi girişine kadar sistemdeki susturucu, regülatör, yağ 
ayırıcı, sıvı deposu, filtre-kurutucu, servis valfleri ve solenoid valfler basınç kayıplarına neden olarak 
kompresör enerjisinin önemli bir kısmını sıvı hattında harcamış olur. 
 
Sıvı basınç pompaları, sistem verimliliğini artırmak için sıvı hat basıncını yükselten küçük soğutucu 
akışkan pompalarıdır (Şekil 6). Hava soğutmalı kondenserli sistemler için dış hava sıcaklığı düştükçe 
etkinlik kazancı da artar. Enerji tasarrufu pompasız sistemlere göre %20'ye kadar çıkabilir [13]. 
 

 
 

Şekil 6. Sıvı basınç yükseltici (pompa) uygulaması [14] 
 
3.5 Buğu Önleyici Isıtıcı Kontrolleri 
 
Buğu önleyen ısıtıcılar, yüksek nem koşullarında dış yüzeylerini yoğuşmadan uzak tutmak için 
neredeyse tüm düşük sıcaklıklarda ve birçok orta sıcaklıklı vitrinlerde monte edilen elektrikli 
ısıtıcılardır. Genellikle her zaman açıktırlar. Buğu önleyen ısıtıcı kontrolleri mağazadaki nem 
koşullarını algılar ve ihtiyaç olmazlarsa ısıtıcıları kapatır. Enerji tasarrufu tahminleri, bakkal vitrinlerinde 
yaklaşık %6, dondurucularda %14 ve erişilebilir buzdolaplarında %20 arasında değişmektedir. 
 
Soğutmalı vitrinler, cam kapılardaki yoğunlaşma ve don oluşmasını önlemek için dirençli ısıtıcılar 
kullanmaktadır (Şekil 7). Bu buğu önleyici ısıtıcılar, soğutucu kabine ısı da ekler ve bu soğutma 
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sistemi ile giderilmelidir. Genellikle ısıtıcılar sürekli çalışırlar, onları periyodik olarak kapatan kontroller 
eklenerek tasarruf sağlanabilir. 
 
En yaygın nem kontrolü, ayarlanan dış ortam neminde ısıtıcıları açar / kapatır. Daha ileri seviyeli bir 
alternatif, duyarga ile ölçülen neme dayanarak ısıtıcıları farklı süreler için açar / kapatır. Düşük dış 
ortam nem seviyelerinde buğu önleyen ısıtıcılar tamamen kapalı olabilir. 
 
Elektrikli buğu önleyici ısıtıcıların, kapı çerçevesinin etrafında akan sıcak bir gaz hattı ile 
değiştirilebilmesi mümkündür. Üreticiler bunun uygulanması zor bir teknoloji olduğunu iddia etse de 
konut dondurucularında yaygın ve başarılı bir şekilde kullanılmaktadır [12]. 
 

 
 

Şekil 7. Buğu önleyici ısıtıcı kontrollerinin soğutucu ve dondurucu kabinlere yerleştirilmesi [12] 
 
3.6 Buz Çözme (Defrost) Kontrolleri 
 
Soğutulan bölgedeki hava soğutulduğunda, buhar evaporatör serpantini yüzeyinde yoğunlaşır. 
Evaporatör serpantini 0°C'nin altında olduğu buzdolapları ve derin dondurucularda, bu su toplanırken 
donar ve böylece buz oluşur. Donma, serpantinden havaya ısı aktarımı için ısıl direnci arttırarak ve 
hava akışını engelleyerek soğutma performansını düşürür. Buz çözmenin (defrost) yapıldığı yöntem 
ve buz çözme çevrim kontrolü, enerji tasarrufuna neden olabilir. 
 
Evaporatör serpantininin çözündürülmesi için kullanılabilen birkaç yöntem vardır: Çevrim dışı buz 
çözme, elektrikli buz çözme ve sıcak-gazlı buz çözme. Çevrim dışı buz çözme, evaporatör fanını 
çalıştırırken serpantine gelen soğutucu akışını kapatmayı içerir. Bu yöntem, havanın suyun donma 
noktasının üstünde olduğu dolaplarda ve donmayı eritmek için kullanılabilir. Elektrikli buz çözme, hava 
sıcaklığı serpantini çözecek kadar yüksek olmadığında ve ürün sıcaklığında önemli bir yükselişi 
engellemek için buzun çabucak çözülmesi için kullanılır. Elektrikli buz çözme, evaporatör serpantine 
veya serpantin yakınında bulunan bir elektrik direnci ısıtıcısının kısa süre içinde eritilmesi ile 
gerçekleşir. Genelde + muhafaza ortamlarında havalı buz çözme (fan sürekli çalıştırılır), -10°C 
muhafaza ortam sıcaklıklarına kadar sıcak gazlı buz çözme, -18°C ve daha alt muhafaza sıcaklıkları 
için elektrik dirençli buz çözme yöntemleri önerilmektedir. 
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Sıcak gaz buz çözme yöntemi evaporatörü soğutucu akışkan ile ısıtmak için sıcak kompresör basma 
hattı gazı kullanımını içerir. Elektrik kullanımı, elektrikli eritme yöntemine kıyasla azaltılırken, bu 
yöntemde kondenserden atılan mevcut ısı kullanılır. Sıcak gaz buz çözme sistemi elektrikli buz 
çözmeden daha karmaşık borulama ve kontrol gerektirir. Ek bir dezavantaj, sıcak gaz ve soğuk 
soğutucu akışkanının yer değiştirmesi ile soğutucu akışkan boru hattına uygulanan termik strestir. 
 
Buz çözme çevrimi geliştirilerek enerji verimli buz çözme sistemleri oluşturulabilir. Evaporatör 
bataryasında sıcaklık veya basınç düşüşünün ölçülmesi, karlanma kalınlığının ölçülmesi ve nemi 
algılama gibi çeşitli yollarla buz çözme işleminin başlatılmasına talep kontrolleri denir. Bu yöntemlerin 
tümü, doğru şekilde kullanıldığında, buz çözmeyi başlatmak için basit bir zamanlayıcı kullanmaktan 
daha etkilidir. Talep kontrollü buz çözmedeki enerji tasarruf potansiyeli, soğutma sistemi enerji 
kullanımının yaklaşık %1 ila %6’sı arasında değişmektedir. 
 
Ünitenin verimli çalışmasını sağlamak için serpantinlerdeki kar oluşumunun kontrolü gereklidir. 
Geleneksel olarak, buz çözme sistemleri basit bir zamanlayıcı kullanarak düzenli aralıklarla çalıştırılır. 
Bununla birlikte, bu tür sistemlerde çok sık defrost yapılmasıyla, ya enerji boşa harcanır ya da sistem 
performansının düşmesine neden olur. Buz çözme işleminin sıcaklığa bağlı olarak sonlandırılmasını 
kontrol etmeye yarayan bazı sistemler geliştirilmiştir. Serpantinler belirlenen bir sıcaklığa (+4°C gibi) 
ulaştığında, buz çözücü kapanır. Bununla birlikte, buzlar çözülse bile zamana bağlı olarak soğutma 
çevriminin tekrar başlatılması için ön görülen sürenin geçmesi beklenir. 
 
Buz çözme çevrimi kontrolü, bu işlemin gerekli olup olmadığını belirlemek için duyarga kullanımını 
gerektirir. Toplanan veriler ya serpantinde sıcaklık düşüşü ya da fotosel kullanarak kar oluşumunun 
fiziksel kalınlığının saptanması olabilir (Şekil 8). Bu iki yöntemden birincisinde, serpantin boyunca 
hava akışının azalması buz oluşumunun bir sonucudur, bu da serpantin ile ortam arasındaki sıcaklık 
farkının artacağı anlamına gelmektedir. Ticari soğutma kabinleri için parametrik kontroller üreten firma 
ürünlerinde buz çözme çevrimi genelde iki adet termistör duyarga ile yönetilmektedir. Duyargalardan 
biri hava diğeri yüzey (boru) sıcaklığını ölçüyor. Bu iki sıcaklık arasındaki fark belli değere ulaştığında 
(örneğin 10°C) sistem evaporatör bataryasının karlandığına karar veriyor ve buz çözme çevrimini 
başlatıyor. Evaporatör yüzey sıcaklığı +4°C’ye ulaştığında işlem tamamlanmış oluyor. Bununla birlikte, 
serpantin üzerindeki buz oluşumunun haricindeki faktörler (kirlilik gibi) hava akışının azalmasına 
neden olabilir. İkinci yöntem daha doğru ancak daha gelişmiş duyargaları gerektiriyor. Buz çözme 
çevrimi kontrolü konusuyla ilgili önemli araştırmalar yapılmış ve birkaç üretici bugün piyasada bulunan 
denetleyicileri uygulamaya koymuştur. 
  

 
 

Şekil 8. Talep kontrollü buz çözme işlemi için karlanma duyargası kullanımı [15] 
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3.7 Su Soğutmalı / Evaporatif Kondenser Kullanımı 
 
Çoğu soğutma sistemi, ısıyı dışarı atmak için hava soğutmalı kondenser kullanır. Su soğutmalı veya 
evaporatif kondenserler, ortamdaki havayı soğutmak için havanın yaş termometre sıcaklığından 
doğrudan veya dolaylı olarak (soğutma kulesi) yararlanır. Örnek olarak Balıkesir il merkezinde çalışan 
hava soğutmalı ve evaporatif kondenserler kıyaslanırsa (yazın ortalama en yüksek sıcaklık +31,3°C ve 
yaş termometre sıcaklığı 23°C) aradaki fark 8,3°C olup hava soğutmalı çevrimde STK değeri 2,65 
olurken, evaporatif soğutmalı kondenserde STK değeri 3,38’e çıkmaktadır (Solkane 8.0 yazılımı 
kullanılmıştır). Evaporatif kondenser kullanımı ile enerji tasarrufu tahminleri market soğutma sistemleri 
için yaklaşık %3 ila %9 arasında değişmektedir. 
 
Ülkemiz ticari soğutma sistemlerinde sulu kondenser ve evaporatif kondenser kullanımı işletme ve 
bakım gereksinimlerinden dolayı pek yaygın değildir. Ancak yaz aylarında yükselen basma hattı 
basınçları kompresörlerin aşırı güç tüketimine ve arızalanmalarına neden olmaktadır. 
 
3.8 Ortam Aşırı Soğutması ve Mekanik Aşırı Soğutma 
 
Soğutucu akışkan sıcaklığı kondenserden ayrıldıktan sonra genelde yoğuşma sıcaklığının altına 
düşer. Bu sıcaklık farkına “alt soğutma” veya “aşırı soğutma” adı verilir. Akışkanın sıvı hattında aşırı 
soğutulması genleşme valfinden çıkan soğutucu akışkanın ısı alma (entalpi) yeteneğini arttırır. Ancak 
bu aşırı soğutmanın bir üst sınırı mevcut olup 10°C’nin üzerindeki aşırı soğutma durumunda sıvı hattı 
basıncı düşmeye ve genleşme valfinde yetersiz beslemeye neden olabilir. Kabaca her 1°C aşırı 
soğutmanın sistem performansını %1,5 oranında olarak iyileştirdiği söylenebilir [16]. 
 
Ortam aşırı soğutmada, sıvı soğutucu akışkanının aşırı soğutması için büyük boyutlu bir kondenser 
veya ilave bir ısı değiştirici kullanımını içerir. Tasarruf tahminleri, bakkal, market sistemleri için yaklaşık 
%1, girilebilir soğutucular için yaklaşık %9 arasında değişmektedir. 
 
Mekanik aşırı soğutmada, sistem kapasitesini arttırmak ve verimliliği artırmak için sıvı soğutucu 
akışkanın doyma basıncının altında etkili bir şekilde soğutulması yöntemidir (Şekil 9 ve Şekil 10).  
Mekanik aşırı soğutma genellikle sıvı-buhar ısı değiştirici yardımıyla gerçekleştirilir. Ancak hermetik 
kompresörlü sistemlerde evaporatörden dönen kızgın buharın ısı değiştiricide sıcaklığının arttırılması, 
kompresör motor soğutulmasını olumsuz etkiler. Mekanik soğutmanın sıvı hattından alınan sıvı 
enjeksiyon sistemi ile yapılması kompresör sargıları için daha avantajlıdır. Market soğutma sistemleri 
için enerji tasarruflarının %25’i kadarı olduğu tahmin edilmektedir. 
 

  
Şekil 9. Sıvı-buhar ısı değiştirici uygulaması [16]    Şekil 10. Sıvı enjeksiyon valfi uygulaması [17] 
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3.9 Isı Geri Kazanımı 
 
Soğutma gruplarında diğer soğutma sistemlerinde olduğu gibi kondenserde soğutucu akışkanın önce 
kızgınlığı alınır, sonra soğutucu akışkan yoğuşturulur ve aşırı soğutulur. Bu esnada ortama önemli 
ölçüde ısı enerjisi bırakılmaktadır. Normalde kondenserden atılan ısı enerjisi değerlendirilmez. 
Kondenserlerin uygun tasarımı ve ilave tanzimlerle kondenserden atılan enerji geri kazanılmakta ve 
özellikle kullanım suyu ısıtılmasında kullanılmaktadır.  
 
Bu atık ısı enerjisinin geri kazanımında, tüm kondenser kapasitesinin geri kazanılmasına ısının toplam 
geri kazanımı, kızgın gaz bölgesindeki kapasitenin geri kazanılmasına ise ısının kısmi geri kazanımı 
denmektedir [18] 
 
Toplam ısı geri kazanımında sulu ve havalı kondenserler ile kullanılır ve atılan ısının tamamı suya 
aktarılarak binanın sıcak su ihtiyacını karşılamak üzere kullanılabilir. Bina sıcak su ihtiyacı olmadığı 
durumlarda su soğutma kulesine yönlendirilir (Şekil 11).  
 

 
 

Şekil 11. Su soğutmalı kondenserli cihazlarda toplam ısı geri kazanımı uygulama şeması [18] 
 
Kısmi geri kazanımlı sistemde sulu ısı değiştirici ile hava soğutmalı kondenser paralel veya seri olarak 
bağlanır. Çevrimin kızgınlık alma kısmı ısı değiştiricide suya ısı atılarak, yoğuşma ve aşırı soğutma 
kısmı hava soğutmalı kondenserde gerçekleştirilir (Şekil 12 ve Şekil 13). 
 
Isı geri kazanım sistemleri, suyu ısıtmak için vitrinlerden çıkan ısıyı kullanır. Isıtılan su miktarı duruma 
bağlı olacaktır. Bununla birlikte, 7,5 BG'lük bir kompresör, orta boy bir markette sıcak su ihtiyaçlarının 
%100'üne yakın bir kısmını tüm yıl boyunca tedarik edebilir [19]. 
 
Bu yöntemin dezavantajı tankta depolanan su sıcaklığı arttıkça yoğuşma basıncı da artar. Kullanım 
suyunun +45°C civarında olması düşünüldüğünde yoğunlaşma sıcaklığı 52°C civarında olacaktır. 
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Şekil 12. Hava soğutmalı kondenserli cihazlarda toplam ısı geri kazanımı uygulama şeması [18] 
 

 
 

Şekil 13. Soğutma gruplarında ısının kısmi geri kazanımı uygulama şeması [18] 
 
3.10 Enerji Tasarruflu Kabin Aydınlatması 
 
Ticari soğutma kabinlerinde genellikle ürünleri teşhir etmek için aydınlatma içerir. Yüksek verimli 
aydınlatma iki şekilde enerji tasarrufu sağlar: Doğrudan aydınlatma için daha az enerji kullanılır ve 
lamba ile soğutulmuş kabine daha az ısı enerjisi dağıtılır. Aydınlatma verimliliği genelde elektrik 
enerjisi girişi (Watt) başına ışık çıkışı (lümen) miktarı olarak ölçülür (Lümen/W). 
 
Işık kaynaklarının enerji tasarruflu üretilmesi doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda tüp 
şeklindeki flüoresan lambalarda da büyük gelişmeler gerçekleştirilmiştir. 38 mm çaplı 20W, 40W, 
65W’lık lambalar yerine, 26mm çaplı sırasıyla 18W, 36W ve 58W’lık flüoresan lambalar kullanıma 
sunulmuştur. Lambaların çapları küçültülüp ışık akıları artırılmış, çok değişik renk sıcaklıklı ve renk 
ayırım özellikli lambalar üretilmeye başlanmıştır. Küçük çaplı lambalar daha ekonomiktir [20].  
 
Ticari soğutma kabinlerinde genelde T8 (Uzun tüp şeklinde)  tipi elektronik balastlı flüoresan lambalar 
tercih edilir (Şekil 14). Elektronik balastlı olanlar endüktif (klasik) balastlı olanlara göre %27 daha 
verimlidir (Tablo 3).  
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Tablo 3. Klasik ve elektronik balastlı lambaların parametreleri [20] 

 
 
Son yıllarda önemli bir eğilim LED teknolojisinin kullanılması olmuştur. Günümüzde piyasada bulunan 
LED'ler, lümen başına flüoresanlara göre daha fazla enerji tüketmekle birlikte, doğrusal flüoresan 
ampullerden daha iyi yönlendirme ve ışık çıkışı kontrolü sağlarlar (Şekil 16). Ayrıca LED ampullerde 
düşük sıcaklıklı ortamlarda verim kaybı flüoresan ampullere kıyasla daha azdır (Şekil 17). Sonuç 
olarak karşılaştırılabilir ürün aydınlatması (lümen) başına daha az toplam güç tüketilmesi (W) 
hedeflenmektedir. LED etkinliliğinde son yıllarda ilerlemeler olmuştur ve çok sayıda büyük perakende 
market firmaları LED teknolojisini benimsemiştir. Amerika Birleşik Devletlerinde Aydınlatma Kaynak 
Merkezi tarafından yapılan araştırmalar, tüketicilerin vitrinlerde LED aydınlatmasını tercih ettiklerini 
göstermektedir [21]. Türkiye’de de benzer eğilimler ve tercihler söz konusudur. Her büyük ticari vitrin 
kapı üreticisi, tasarım seçeneği olarak LED aydınlatması sunmaktadır ve bazıları LED'leri kapılarında 
standart bir özellik haline getirmişlerdir. 
 

                   
 

Şekil 14. Flüoresan lamba tipi (T8)  Şekil 15. Tüp şeklinde LED ampuller 
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Şekil 16. LED ve flüoresan ampullerin farklı sıcaklıktaki ortamlarda verim değişimleri [22] 

 
Flüoresan lambaların ortalama ömürleri 6000 ila 24000 saat civarında iken LED ampullerin ortalama 
ömrü 50 000 ila 100 000 saat arasında değişmektedir. Özellikle derin muhafaza odalarında çok tercih 
edilmektedir [23]. 
 
Elektronik balastlı T-8 flüoresan ve LED lambalar genellikle yeni enerji tasarruflu uygulamalarda 
kullanılır ve mevcut cihazlara da sonradan monte edilebilir. Bu yüksek verimli armatürler, aydınlatma 
enerjisinin kullanımını azaltır ve kompresör üzerindeki soğutma yükünü azaltır. İçecek soğutucular için 
enerji tasarrufu potansiyelinin yaklaşık %10 olacağı tahmin edilmektedir. 
 
3.11 Vitrin Soğutucular İçin İlave Kapı veya Perde Eklemesi 
 
Açık çok katlı vitrinlerdeki cam kapılar, kompresör enerji maliyetlerini azaltabilir, soğuk havanın 
dağılmasını azaltabilir ve mağaza konfor koşullarını artırabilir. Kapılar çoğunlukla mevcut durumlara 
bir yenileme olarak eklenebilir. Tasarrufların %50 kadar yüksek olduğu tahmin edilmektedir ve geri 
ödeme genellikle yenileme çalışmaları için bir ila iki yıl aralığında olabilmektedir [24]. Bununla birlikte, 
kapıların monte edilmesi, kompresör sisteminin büyük gelmesine neden olabilir, bu nedenle bir 
yenileme işlemi yaparken bir soğutma uzmanından yardım almak gerekebilir. 
 
Birçok soğutmalı vitrinlerin ön kısımları açıktır, bu da soğutma sistemi üzerindeki ısı yükünü önemli 
ölçüde artırır. Isı yükünü azaltmak için eklenebilecek çeşitli bileşenler mevcuttur. Bunlar arasında 
şunlar bulunur [24]: 
 
Şerit Perdeler: Örtüşen şeffaf plastik şeritler, ekran kasalarının önünü kalıcı olarak kapatır (Şekil 17). 
 
Kapılar: Gösterge kasalarının açık önüne sürekli oturan kayar kapılar veya menteşeli şeffaf kapılar. 
 
Kapaklar: Açık dondurucuların üst kısmına kalıcı olarak oturan katı plastik kapaklar. 
 
Jalûziler: Açık dolapların önüne takılan merdane tipi panjurlar ve motorlu kontrol sistemi olabilir. 
 
Perdeler, kapılar ve kapaklar kullanılması sistemdeki ısı yükünü her zaman azaltmaktadır. Her 
durumda, ürün sıcaklığındaki değişim, bu gibi maddeler takılmıştır. Isı yükünü azaltmada ve 
dolayısıyla enerji verimliliğini artırmada etkili olmak için, doğru şekilde takılması gerekir. 
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Şekil 17. Ticari soğutma kabinlerinde gece perdesi kullanımı [24] 

 
3.12 Verimli İşletme ve Bakım Önlemleri 
 
İşletme ve bakım uygulamaları aynı zamanda soğutma sistemlerinin verimliliğini de artırabilir:  

1. Soğutma serpantinlerini yılda birkaç kez temizleyin ve açık havada olan serpantinlerin 
güneşten gölgelendiğinden ve etraflarında iyi hava dolaşımına sahip olduğundan emin olun.  

2. Ticari soğutma sistemlerinin kondenser bakımlarının aksatılmaması gereklidir.  
3. Derin dondurucular, buzdolapları ve vitrinlerin kapaklarının sıkıca kapanmalı ve hasar görmüş 

kapı contaları tamir edilmelidir. 
4. Açık vitrin ve sütlüklerde gece perdeleme yapılmalıdır. 
5. Ticari soğutucularda gece aydınlatma seviyeleri düşürülür veya tamamen devre dışı bırakılırsa 

ısı kazançları önemli ölçüde azaltılır. 
6. Cihazların tüm enerji tüketimleri kaydedilmeli, aylık enerji tüketimleri izlenmelidir. 
7. Cihazların mevcut kontrol yöntemleri iyileştirilmelidir. 
8. Arızalara, merkezi kontrol ve izleme sistemleri ile erken müdahale edilmelidir. 

 
3.13 Kabin Isıl Dirençlerinin Arttırılması ve Vakum Yalıtımlı Panel (VIP) Uygulamaları 
 
Ticari soğutma kabinlerinin üretiminde yüksek yoğunluklu poliüretan paneller kullanılmalı, bunların 
birleşiminde ısı köprüleri oluşmasından kaçınılmalıdır. Düşük yoğunluklu polistren köpük uygulamaları 
ve bu yalıtımların sac levhalarla kaplanması ülkemizde küçük ticari soğutucu üreten firmalarda sıkça 
karşılaşılan bir durumdur.  
 
Soğutulmuş hacim miktarının önemi ve birim enerji tüketimini azaltma isteği, yalıtım kalınlığını 
koruyarak yalıtımın termal özdirencini (R değeri) artıracak teknolojilerin ilgisini çekeceğini 
düşündürmektedir. Vakum yalıtımlı paneller (VIP) böyle bir performans sağlayabilir. VIP'ler, bir 
boşluğu oluşturmak üzere bir çekirdek malzemeyi çevreleyen ve daha sonra panelden havayı 
çıkarmak için tahliye edilen bir dış hava geçirmez zardan oluşur. Sonuç, geleneksel bir vakum şişesine 
benzer bir şekilde gerçekleştirilen ve geleneksel köpük yalıtımlarına kıyasla kalınlık birimi başına 
büyük ölçüde düşük termal iletime neden olan bir üründür. VIP teknolojisi uzun yıllar varlığını 
sürdürüyor ancak son yıllarda üretilen yüksek enerji sınıflı buzdolaplarında, üretim masraflarında 
düşüş yaşanmasına ile birlikte kullanılmaya başlandı (Şekil 17). 
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Şekil 17. Vakum yalıtımlı panel (VIP) katmanları [25] 

 
3.14 Kondenserler ve Evaporatörler İçin Enerji Verimli Teknolojiler 
 
Bir soğutma sistemi, buharlaşma sıcaklığı mümkün olduğu kadar yüksek olduğunda ve yoğunlaşma 
sıcaklığı mümkün olduğunca düşük olduğunda en verimli şekilde çalışır. Bu ifade, termodinamik bir 
çevrimin teorik performansına dayanmaktadır: 

Teorik performans katsayısı:  (Ters Carnot)     (1) 

Burada Tc, yoğunlaşma sıcaklığı ve Te buharlaşma sıcaklığı Kelvin derece cinsindendir.  
 
Gerçek performans katsayısı:                          (2) 
 
Burada Qe evaporatör soğutma kapasitesi (kW) ve Pel kompresörün harcadığı elektriksel güç girişi 
(kW) 
 
Soğutma çevriminde enerji kullanımını en aza indirgemek için, buharlaşma sıcaklığı ile yoğunlaşma 
sıcaklığı arasındaki farkı olabildiğince azaltmak gerekir. Değişken (yüzer) basınç kontrolü, yoğuşma 
sıcaklının mümkün olduğu kadar düşük olmasına izin vermelidir. Aynı şekilde buharlaşma sıcaklığının 
olabildiğince yüksek tutulması, kompresör sıkıştırma oranını düşüreceğinden enerji tüketimini azaltır. 
 
Yoğunlaşma sıcaklığının düşürülmesi ve buharlaşma sıcaklığının yükselmesi için en uygun yöntem 
tasarımda kondenser yoğunlaşma sıcaklığı ile çevre sıcaklığı arasındaki farkın 14 K yerine 8 K 
alınması ve aynı şekilde iç ortam sıcaklığı ile evaporatör buharlaşma sıcaklığı arasındaki farkın 7 K 
yerine 4 K değerine çekilmesidir. Bu tasarım değişimi iki şekilde gerçekleştirilebilir: 

1. Kondenser ve evaporatör serpantin yüzeylerinin (A) yüksek tutulması 
2. Kondenser ve evaporatör serpantin ısıl dirençlerinin (R) düşürülmesi ve toplam ısı transfer 

katsayısı Ku değerinin arttırılması (mikrokanal teknolojisi, verimli lamel teknolojileri gibi) 
 
3.15 Akıllı Kontrol Senaryolarının Kullanımı 
 
Ticari soğutma sistemlerinde mikroişlemci tabanlı cihazların yaygınlaşmasıyla akıllı kontrol 
yöntemlerinin uygulanabilirliği artmıştır. Akıllı kontrol senaryoları kompresör, kondenser ve evaporatör 
fanları, elektronik genleşme valfi ve buz çözme (defrost) yönetimini kapsamaktadır.  
 
Kompresör yükünün gerçek soğutma yüküne bağlı olarak çalıştırılabilmesi için en yaygın kullanılan 
yöntem emme hattı basıncının izlenmesi ve buna göre hızın değiştirilmesidir. Emme hattının 
normalden daha yüksek basınçta olması soğutma yükünün yüksek olduğu anlamına gelir. Tersine 
emme hattının normalden daha düşük olması soğutma yükünün yetersiz olduğunu gösterecektir. 
Dolayısıyla emme hattına bir basınç dönüştürücü (transmitter) bağlanması ve bu basınca bağlı olarak 
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bir kontrol cihazının frekans dönüştürücüye komut vermesi gereklidir. Basınç ayar değerleri, kullanılan 
soğutucu akışkanın cinsine, uygulama tipine (soğuk muhafaza, donmuş muhafaza), iç sıcaklık ayar 
değerine bağlı olarak değişebilmektedir [26]. 
 
Kondenser fanı için yaygın olarak kullanılan kapasite kontrol yöntemi sıvı hattı sıcaklığının veya 
basma hattı basıncının izlenerek fan hızının bu değişkenlere bağlı olarak ayarlanmasıdır. Basınç veya 
sıcaklık arttığında fan hızı arttırılır. Dolayısıyla kondenser fanı kompresörden bağımsız olarak devreye 
sokularak şebekeden aynı anda aşırı akım çekilmesi (demeraj) önlenmiş olur. Kış aylarında fan daha 
düşük devirde çalıştırılarak enerji tasarrufu sağlanır ve basma hattı basıncının aşırı düşmesi 
engellenmiş olur [26].  
 
Evaporatör fanı için kullanılan en yaygın yöntem fanın evaporatör yüzey sıcaklığı ile ayar (set) 
sıcaklığı arasındaki farka göre sürülmesidir. Bu fark 5-7 K civarında seçilebilir. Fan hızı, sıcaklık farkı 
azaldığında oransal olarak hız sürücü yardımıyla yavaşlatılır [26].  
 
 
 
 
4.SONUÇ 
 
“En ucuz enerji tasarruf edilen enerjidir” sözünden yola çıkarak yüksek enerji tüketen tüm sistemlerin 
mercek altına alınması gereklidir. Bu yönüyle ticari soğutma sistemleri üzerinde önemle durulması 
gereken ve soğuk zincirin önemli bir halkasını oluşturur. 
 
Enerji verimliliği sadece parasal tasarruf değil aynı zamanda çevreye olan duyarlılığın bir sonucudur. 
Bu uygulamalar sadece şartnameler, etiketlemeler gibi yasal zorunluluklar ile çözülecek bir problem 
değildir. Aynı zamanda bu toplumsal bilinç seviyesi ile doğrudan ilgilidir. 
 
Ticari soğutma sistemlerinde yukarıda sıralanan verim arttırıcı yöntemlerin hepsi mevcut sistemlere 
uygulanamayabilir. Ancak uygulanabilecek olanları bile mevcut sistemlerde önemli bir verim artışı 
oluşturabilecektir. Fakat her iyileştirmenin doğal olarak bir maliyeti olacaktır. Dolayısıyla yapılacak 
iyileştirmelerin ekonomik olabilmesi için geri ödeme (amortisman) sürelerinin iyi hesaplanması, buna 
göre revizyon planları yapılması gereklidir. 
 
Yeni tasarlanan ticari soğutma sistemlerini enerji verimli olarak tasarlamak önemli bir maliyet artışı 
getireceği için benzer ürünler için rekabet problemi ortaya çıkabilecektir. Fakat burada bu ürünlerin 
enerji etiketlemesi yapılabilirse bu fiyat artışı dezavantaj olmaktan çıkabilir ve işletme maliyetinin 
düşüklüğü nedeniyle avantaj haline gelebilir. 
 
 
 
 
KAYNAKLAR 

 
[1] Christophe Borlein, Energy savings in commercial refrigeration equipment: Low pressure control,   

Schneider Electric, August 2011/White paper 
[2] JRC (2014), “Ecodesign for Commercial Refrigeration (DG ENER Lot 12), Preparatory study 

update, Final report”, European Commission Joint Research Centre, Institute for Prospective 
Technological Studies (IPTS) Seville, Moons, Villanueva et al., 2014.  

[3] http://www.triplepundit.com/2015/04/refrigeration-battery-lower-supermarket-energy-use-40/ 
(10.01.2017 tarihinde erişildi) 

[4]  http://www.aklimadusen.com/2015/03/turkiye-zincir-market-says.html 
[5]  http://esnaf.gtb.gov.tr/data/531d84fe487c8ebb2c3883ba/%C5%9Eubat_2014_esnaf.pdf  
[6] http://coldchainturkey.com/index.php/2016/03/20/soguk-hava-depo-kapasitesi-hizla-buyuyor/ 
[7] http://www.nwfpa.org/nwfpa.info/component/content/article/52-refrigeration/284-energy-efficient-

refrigeration-systems (11.01.2017 tarihinde erişildi) 
[8] [B] http://www.iskid.org.tr/resimler/fm/STATSTK_2015.pdf 
[9] Energy Savings Potential for Commercial Refrigeration Equipment, U.S. DOE, 1996. 

 Soğutma Teknolojileri Sempozyumu 



  ____________________ 1709 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

[10] Leeson. Single-phase Electric Motors. 2006. (Last accessed on June 26, 2007.) 
<http://www.iprocessmart.com/leeson/leeson_singlephase_article.htm> The June 26, 2007 
material from this website is available in Docket EE-2006-STD-0126. For more information, 
contact Brenda Edwards-Jones at (202) 586-2945. 

[11] Commercial Refrigeration Efficiency Program, Xcel Energy, 2016.  
[12] http://www.emersonclimate.com/europe/ProductDocuments/AlcoLiterature/EN_FSE_TB.pdf 

(12.01.2017 tarihinde erişildi) 
[13] HY-SAVE Inc. http://hysave.co.uk/  (5.01.2017 tarihinde erişildi) 
[14] http://www.suggest-keywords.com/aHlzYXZlIHB1bXBz/ (12.01.2017 tarihinde erişildi) 
[15]   http://www.nwfpa.org/nwfpa.info/component/content/article/52-refrigeration/285-sensors-a-

controls-project-fact-sheet (08.01.2017 tarihinde erişildi) 
[16] BULGURCU, H., İklimlendirme Soğutma Sistemlerinde Otomatik Kontrol, 308 sayfa, Doğa Teknik 

Yayın no:02 İstanbul 2005. 
[17]  BULGURCU, H., Soğutma Sistemleri, 550 Sayfa, MMO yayını, No: 645, Ekim, İstanbul 2015. 
[18]  BEŞER, E., Su Soğutma Gruplarında Isının Geri Kazanımı, VII. Ulusal Tesisat Mühendisliği 

Kongresi, 23-26 Kasım 2005, Bildiriler Kitabı, sayfa 23-35. 
[19]  The Commercial Refrigerator Manufacturers Association’s “Recommended Guidelines for Retail 

Food Store Design”, 1/79 
[20]  Raghavan R., and N. Narendran. 2002 Solid State Lighting II: Proceeding of the Society of    

Photo-Optical Instrumentation Engineer - Refrigerated Display Case Lighting with LEDs. 2002. 
Lighting Research Center, Rensselaer Polytechnic Institute: Rensselaer, NY. 

[21]  http://320volt.com/fluoresan-lambalar-ozellikleri-cesitleri-incelemesi/  
[22]  Hüseyin BULGURCU, Enver YALÇIN, Erdil EROL, Energy Saving In Cold Rooms Lighting 

System by Using Led Fixtures, 7th International Ege Energy Symposium & Exhibition, Pages 635-
645, June 18-20, 2014 Usak, Turkey 

[23]  Carbon Trust, Commercial and retail refrigeration equipment, February 2014. 4th Floor, Dorset 
House, 27-45 Stamford Street, London SE1 9NT. 

[24]  http://www.minusforty.com/blog/new-energy-standards-for-commercial-refrigeration-equipment 
(13.01.2017 tarihinde erişildi) 

[25]  http://www.uniglas.de/technology-fields-of-application-172.html (10.01.2017 tarihinde erişildi) 
[26] BULGURCU H. ASKER M., Soğuk depo enerji verimliliği için Kontrol Senaryolarının Geliştirilmesi, 

12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 8-11 Nisan 2015/İzmir 
 
 
 
 
ÖZGEÇMİŞ 
 
Hüseyin BULGURCU 
 
1962 yılında İzmir Kınık'ta doğdu. 1984 yılında Yıldız Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi 
Makine Enerji dalından lisans, 1989 yılında M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsünden Yüksek Lisans, 1994 
yılında aynı Enstitüden Doktora dereceleri aldı. 1995 yılında Y. Doçent, 2013 yılında Doçent oldu. 
1986-1989 yılları arasında Kartal Teknik Lisesinde, 1989-1995 yılları arasında Çankırı Meslek 
Yüksekokulunda öğretim elemanı olarak çalıştı. 1994 yılında İngiltere'de mesleki araştırmalarda 
bulundu. 1995-2012 yılları arasında Balıkesir Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma 
Programında çalıştı. Ağustos 2012 ile Ekim 2016 tarihlerinde bu yana Balıkesir Mühendislik 
Fakültesi’nde çalıştı. 2017 yılı başlarında emekli oldu. İklimlendirme ve soğutma sektöründe 
danışmanlık hizmetleri vermektedir. Evli ve iki çocukludur. 
 

 Soğutma Teknolojileri Sempozyumu 



 



 
 
 
 
 
  TESKON 2017 / SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU 
 
 
  
 
 
  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HİBRİT TİP KAPALI ÇEVRİM SOĞUTMA 
KULELERİNİN TEKNİK İNCELEMESİ 

 
 

TOROS ARSLANYAN 
GÖRKEM ZENGİN 
CENK ENDÜSTRİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

BİLDİRİ 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ____________________ 1713 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

HİBRİT TİP KAPALI ÇEVRİM SOĞUTMA KULELERİNİN 
TEKNİK İNCELEMESİ 

 
 

Toros ARSLANYAN 
Görkem ZENGİN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmanın amacı, hibrit tip soğutma kulesinin çalışma prensibi, diğer soğutma ünitelerine olan 
teknik avantajları ve enerji verimliliği yönünden incelenmesidir. 
 
Bildiride hibrit tip kapalı çevrim soğutma kulesi, kuru/adyabatik soğutucu ve standart tip kapalı çevrim 
soğutma kulesi, Ankara ili için bir yıllık kullanım koşullarında su tüketimleri, güç ihtiyaçları/enerji 
tüketimleri ve işletme maliyetleri bakımlarından karşılaştırılmaları yapılmıştır. 
 
Hibrit tip kapalı çevrim soğutma kuleleri, temelinde evaporatif, adyabatik ve kuru soğutma metotlarının 
tek ünite içerisinde istenilen kombinasyonlarda çalıştırılmasına olanak veren bir soğutma ünitesidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kapalı çevrim soğutma kulesi, hibrit tip kapalı çevrim soğutma kulesi, kuru 
soğutucu, adyabatik soğutucu. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this paper is to give information about operating principle of the hybrid type cooling 
tower, the technical advantages to other cooling units and energy efficiency. 
 
In this paper, hybrid type closed circuit cooling tower, dry / adiabatic cooler and standard type closed 
circuit cooling tower are compared for water consumption, power requirements / energy consumption 
and operating costs for one year usage at Ankara conditions. 
 
Hybrid type closed circuit cooling towers are a cooling unit that allows the evaporative, adiabatic and 
dry cooling principle to be operated in desired combinations within a single unit. 
 
Key Words: Closed circuit cooling tower, hybrid type closed circuit cooling tower, dry cooler, adiabatic 
cooler. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Sektörde proses suyunun soğutulması için yaygın olarak kuru ve evaporatif soğutma metotları ile 
çalışan cihazlar kullanılmaktadır. Bu bildiride proses hattındaki suyun fiziksel şartlarının korunduğu, 
atmosfer havası ile temas etmediği kapalı sistemlerin karşılaştırılması hedeflenmiştir. 
 
Kuru / adyabatik soğutucular kanatlı borulu ısı değiştiricilerinin yüksek ısı transfer yüzey alanı avantajı 
ile soğutma yapan ekipmanlardır. Kuru – adyabatik soğutma prensibine göre çalışırlar. Yılın büyük 

Technical Analysis of Hybrid Type Closed Circuit Cooling Tower 
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çoğunluğunda dış ortam sıcaklığı istenilen proses suyu çıkış sıcaklığını karşılayacağı için herhangi bir 
adyabatik şartlandırma yapmaya gerek duyulmaz. Ancak sıcak yaz şartlarında eş proses çıkış 
sıcaklığını sağlamak için adyabatik şartlandırma ile soğutma performansının arttırılmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
 
Kuru / adyabatik soğutucuların en büyük avantajı ortam sıcaklığına bağlı olarak hava debisi ihtiyacının 
değişkenliğidir. Kış şartlarında proses suyu ile dış ortam havası arasındaki sıcaklık farkının yüksek 
olması nedeniyle çok düşük hava debisi ihtiyacı olacaktır. Bu nedenle de enerji tüketimi dip seviyede 
olurken su tüketimi hiç olmayacaktır. Dezavantajı ise sıcak yaz şartlarında kuru soğutma istenilen 
proses çıkış suyu sıcaklığını sağlayamaması ve zorunlu olarak adyabatik metotlara başvurulmasıdır. 
Bulut [1] çalışmasında belirtildiği üzere bu tip adyabatik soğutucular ile havanın kuru termometre 
sıcaklığının düşürülebildiği deney yoluyla da gösterilmiştir. Ancak bu metotlar fazladan enerji ve su 
tüketimi gerektirmektedir.  
 
Standart tip kapalı çevrim soğutma kuleleri dolaylı evaporatif soğutma prensibine göre çalışan 
soğutma üniteleridir. Soğutulacak proses akışkanı kanatsız evaporatif ısı değiştiricinin içerisinde yol 
alırken, ünite havuzundaki sirkülasyon suyu sürekli olarak ısı değiştiricinin üzerine püskürtülerek 
evaporatif soğutma yapılması sağlanır.  Standart tip kapalı çevrim soğutma kulelerinin büyük avantajı 
sıcak yaz şartlarında evaporatif soğutma prensibi nedeniyle yüksek performanslı çalışmasıdır. Buna 
karşılık en büyük dezavantajı da püskürtme ile gelen su tüketiminin azalıp artırılmasının çok mümkün 
olmamasıdır. Soğutmada gerekli olan hava debisi kış şartlarında azalırken, su tüketimi sabit 
kalmaktadır [2]. 
  
Hibrit tip kapalı çevrim soğutma kuleleri duyulur ve gizli ısı transferleri ile soğutmayı bir ünitede 
gerçekleştirebilen ve aynı zamanda su ve enerji tasarrufu sağlayan konvansiyonel soğutma 
üniteleridir. Üründe iki temel soğutma prensibine uygun çalışma metodu bulunmaktadır. Bunlar; 
 

- Evaporatif Soğutma 
- Kuru Soğutma 

 
Ürün çalışma modları sayesinde, belirtilen soğutma prensipleri ile ayrı ayrı veya birlikte 
çalıştırılabilmektedir. Sistem evaporatif modda çalışarak soğutma yapması istenirse enerji tüketimi 
azalırken su tüketimi artar veya kuru termometre sıcaklığının düşük olduğu dönemlerde kuru modda 
çalışırtırılarak su tüketiminin ortadan kalkması sağlanır [3]. Bu şekilde değişen ortam sıcaklık 
şartlarına uyulması ve ayni zamanda sis oluşumunun azaltılması sağlanmış olur.  
Sistem konstrüktif olarak incelendiğinde standart tip karşı akışlı bir kapalı çevrim soğutma kulesine ek 
olarak kuru soğutma performansını arttırmak ve istenilen seviyeye çıkartmak amaçlı ısı transfer yüzeyi 
kanatlı yapılar ile arttırılmış bir ısı değiştirici ünite bulundurur. Bu ısı değiştirici ünite sisteme duyulur ısı 
transferi yapma potansiyeli katar.  
Sıcak yaz aylarında ise kuru soğutmanın yetersiz kalacağı durumlarda, düşük yaş termometre 
sıcaklığına bağlı olarak  kapalı çevrim soğutma kulesi olarak çalışacak bir evaporatif bataryaya 
sahiptir. Bu batarya üzerine püskürtülen su ile sistemin evaporatif soğutma yapmasını sağlarken, kuru 
çalıştırıldığında kanatsız bir kuru soğutucu gibi soğutma performansına katkı sağlar.  
Hibrit tip kapalı çevrim soğutma kuleleri ile yılın her döneminde düzenli / dalgalanmayan bir soğutma 
performansı, buna bağlı olarak maksimum su tasarrufu ve maksimum elektrik tasarrufu sağlamak 
mümkündür.  
 
 
 
 
2. TEMEL EKİPMANLARI 
 
Hibrit tip kapalı çevrim soğutma kuleleri evaporatif ve kuru soğutma prensiplerine göre çalışabilen 
kompleks soğutma üniteleridir. Ünitenin toplam soğutma kapasitesi kuru ve evaporatif bataryalarındaki 
ısı transferlerinin toplamıdır. Yani işletmeci soğutma için en zorlu yaz şartlarında ünitenin tüm 
bataryalarından faydalanıp hem kuru hem de evaporatif yani ıslak soğutmayı aynı anda kullanabilir. 
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Şekil 1. Hibrit Tip Kapalı Çevrim Soğutma Kulesinin Mekanik Ekipmanları – Ön Görünüş 

 
Tahrik Sistemi: Sistemin fanları direkt motor bağlanılarak çalıştırılabilir. Ancak büyük çaplardaki 
fanlar veyahut büyük kapasiteli motor güçleri için kayış kasnaklı veya dişli redüktörlü sistemler de 
kullanılabilir. 
 
Fan: Sistemde gerekli soğutmanın sağlanması için atmosfer havası kullanılır. Gerekli ihtiyaca göre 
aksiyal veya radyal fanlar kullanılabilir. Yerleşime yakın hastane, konut ve AVM tipi projelerde ise ultra 
sessiz fanlar kullanılarak sistemin oluşturacağı ses minimuma indirilir. 
 
Kanatların açısı statik basınca ve gerekli hava debisine bağlı olarak değişir. Kanat açısı el ile ya da 
otomatik olarak değiştirilebilir.[4] 
 
Kanatlı Borulu Isı Değiştirici: Kanatlı borulu ısı değiştiricileri ısı geçiş alanını artırmak amacıyla çok 
sayıda kanattan ve düzenli dizilmiş bir boru demetinin bu kanatların içinden sıkı geçme ile 
geçirilmesiyle oluşturulan yapılardır. Bu ısı değiştiricilerinin çok sayıda kanat içermesinin sebebi dış 
akışkanın gaz (genellikle hava) olmasıdır. Dış akışkanın gaz olması durumunda ısı taşınım katsayısı 
değeri düşük olacağından istenen miktarda ısı geçişi için daha fazla alana ihtiyaç duyulacaktır. Çok 
sayıda kanat olması ısı geçiş alanını artırarak ısı geçişinin istenen seviyede olmasına olanak sağlar. 
Sektörde kanatlı borulu ısı değiştiricileri için batarya adı da kullanılır.[5] 
Kapalı çevrim soğutma kuleleri evaporatif soğutma prensibine göre çalışan ünitelerdir. Bu nedenle 
kuru soğutma kapasiteleri diğer ünitelere göre yetersizdir. Hibrit tip kapalı çevrim soğutma kuleleri ise 
içeriğinde bulunan kanatlı borulu ısı değiştiriciler sayesinde hem evaporatif soğutmada hem de kuru 
soğutmada yeterli ve yüksek kapasitelidir. 
Sistemde dolaşan akışkana göre gerek bakır borulu, gerek alüminyum gerekse paslanmaz çelik gibi 
her türlü su uygulamasının kullanımına elverişlidir. Kanatlı ısı değiştiricilerin dizaynında dikkat edilmesi 
gereken temel husus, kışın istenen soğutma kapasitelerinin kuru soğutma yapılarak sağlanabilmesidir.  
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Su Dağıtım ve Damla Tutucu Sistemi: Kanatsız ısı değiştirici ünitenin indirekt (dolaylı) evaporatif 
soğutma yapabilmesi için sürekli olarak yağmurlamaya tabii tutulması gerekmektedir. Su dağıtım 
sistemi pompa vasıtasıyla havuzdan aldığı suyu püskürtme nozullarına ileterek çalışmaktadır. 
Püskürtülen suyun hava akışına karışıp dışarı çıkmaması için, sistemin hava çıkış yolunda uygun 
bölümlere damla tutucular yerleştirilir. 
 
Kanatsız Evaporatif Isı Değiştirici: Sistemin direkt evaporatif soğutma yapması için uygun serpantin 
tipidir. Üzerine püskürtülen su sayesinde ısı transferi yapılmasını sağlar. Paslanmaz çelik, karbon 
çeliği ve bakır en çok kullanılan boru malzemeleridir. 
 
Pompa: Havuzdaki suyu sürekli olarak kanatsız evaporatif ısı değiştiricinin üzerine yağmurlama için 
su dağıtım sistemine iletir. Kuru termometrenin düşük olduğu zamanlarda kapatılarak su tasarrufu 
yapılması da sağlanabilir. 
 
 
 
 
3. ÇALIŞMA MODLARI 
 
Hibrit tip soğutma kuleleri kuru, ıslak ve hibrit (kuru + ıslak) olmak üzere toplamda 3 temel modda 
çalışabilmektedir. 
 
 
3.1. Kuru Mod 
 
Soğutma ünitesi kuru modda çalışırken istenen dizayn şartlarındaki soğutma ihtiyacını kanatlı borulu 
ısı değiştirici ile rahatlıkla sağlayacak şekilde dizayn edilir. Özellikle kuru termometrenin düşük olduğu 
kış aylarında kullanılan su tasarruflu çalışma modudur. 
 

 
Şekil 2. Kuru Modda Hava Akışı – Ön Görünüş 
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Şekil 2.’de de gösterildiği gibi, soğuk hava sadece ünitenin üst kısmında karşılıklı olarak yer alan 
kanatlı ısı değiştiricilerine giriş yapıp bacadan çıkar. Evaporatif kanatsız ısı değiştiriciye hava girişinin 
olmaması için oradaki panjurlar kapatılır. 
Hava akışını yönetmek için otomasyon ile etkileşimli hava damperleri kullanılmaktadır. Bu sayede kuru 
modda çalışma yapılırken evaporatif kanatsız ısı değiştiriciden herhangi bir hava akışı yaratılmayıp 
ekstra basınç kaybı ve hava debisi atılmasının önüne geçilir. 

 
Şekil 3. Kuru Modda Proses Akışkanı – Yan Görünüş 

 
Sistem kuru modda çalışırken sirkülasyon pompasından püskürtme yapılmaz. Şekil 3.’de de görüldüğü 
üzere proses akışkanı sadece ünitenin kanatlı ısı değiştiricisine girip çıkar. 
 
3.2. Islak Mod 
 
Soğutma ünitesi ıslak modda çalışırken istenen dizayn şartlarındaki soğutma ihtiyacını kanatsız 
evaporatif ısı değiştirici ile rahatlıkla sağlayacak şekilde dizayn edilir. Özellikle kuru termometrenin 
yüksek olduğu yaz aylarında kullanılan çalışma modudur. Sistemde soğutma kapasitesi ile doğru 
orantılı olacak şekilde bir su tüketimi vardır. Bunun da nedeni gizli ısı transferinin yoğun olarak 
gerçekleşmesinden kaynaklıdır. 
 

 
Şekil 4. Islak Modda Hava Akışı – Ön Görünüş 
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Şekil 4.’de gösterildiği gibi, soğuk hava sadece ünitenin alt ısı değiştiricilerine giriş yapıp bacadan 
çıkar. Kuru soğutma performansı yüksek kanatlı ısı değiştiricilerinden hava geçişi olmaz. 
Hava akışını yönetmek için otomasyon ile etkileşimli hava damperleri kullanılmaktadır. Bu sayede 
ıslak modda çalışma yapılırken kanatlı ısı değiştiriciden herhangi bir hava akışı yaratılmayıp ekstra 
basınç kaybı ve hava debisi atılmasının önüne geçilir. 

 
Şekil 5. Islak Modda Proses Akışkanı – Yan Görünüş 

 
Sistem ıslak modda çalışırken sirkülasyon pompasının havuzdan emdiği su ile püskürtme yapması 
sağlanır. Püskürtme sırasında hava bir miktar suyu buharlaştırarak ortamdan kuru soğutmaya kıyasla 
daha yüksek entalpi ile ayrılır. Şekil 5.’de de görüldüğü üzere proses akışkanı sadece ünitenin 
kanatsız evaporatif ısı değiştiricisinde hareket eder. 
 
 
3.3. Hibrit (Kuru + Islak) Mod 
 
Soğutma ünitesi hibrit modda çalışırken istenen dizayn şartlarındaki soğutma ihtiyacını her iki ısı 
değiştiriciyi de kullanarak, değişken dış ortam sıcaklığına göre hava giriş panjurlarını yöneterek kuru 
ve ıslak modun oranlı bir karışımı olarak sağlar.  
Mevsim geçişlerinde kullanılması en idealidir. Bu sayede tüm sistemin su tasarrufu yapması sağlanır. 
Sistemin kanatsız ısı değiştiricide yaptığı ısı transfer kapasitesi ile doğru orantılı olacak şekilde bir su 
tüketimi vardır. Bunun da nedeni gizli ısı transferinin yoğun olarak gerçekleşmesinden kaynaklıdır. 

 
Şekil 6. Hibrit Modda Hava Akışı – Ön Görünüş 
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Şekil 6.’de gösterildiği gibi, soğuk hava ünitenin her iki ısı değiştiricisine de paralel giriş yapıp bacadan 
çıkar. Isı değiştirici başına geçen hava debisi miktarı dış hava sıcaklık değerlerine bağlı olarak ısı 
değiştiricilere dağılır. 
 

 
Şekil 7. Hibrit Modda Proses Akışkanı – Yan Görünüş 

 
Sistem hibrit modda çalışırken sirkülasyon pompasından püskürtme yapılır. Şekil 7.’de de görüldüğü 
üzere proses akışkanı kanatlı borulu ısı değiştiriciden üniteye giriş yapar, kanatlı borulu ısı 
değiştiricideki çevrimini tamamladığında kanatsız ısı değiştiriciye geçiş yapar ve istenilen sıcaklıkta 
ortamı terk eder.  
 
 
 
 
4. KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ 
 
Bu bölümde hibrit tip soğutma kulesi ile kuru/adyabatik soğutucu ve standart tip kapalı çevrim soğutma 
kulelerinin enerji tüketimi ve işletme maliyetleri yönünden karşılaştırması yer almaktadır. 
Karşılaştırılma yapılırken dizaynlar için referans alınacak şehir olarak Ankara seçilmiştir. Aşağıda Şekil 
8. ve Şekil 9.’da Ankara’nın 2016 yılı içindeki kuru ve yaş termometre sıcaklık değerleri 
gösterilmektedir.  
 
Tablo 1 ve Tablo 2’de ise Şekil 8 ve Şekil 9’da yer alan sıcaklık değerlerinin 5oC’lik sıcaklık bantları 
arasında gruplaması yer almaktadır. Enerji ve su tüketimi kontrolü yapılırken bu sıcaklık bantlarından 
faydalanılacaktır. 

 
Şekil 8. Ankara Maksimum Kuru Termometre Sıcaklıkları Grafiği[6] 
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Tablo 1. Ankara Maksimum Kuru Termometre Sıcaklık Değerleri[6] 
No. Sıcaklık Alt Limiti Sıcaklık Üst Limiti Yıl İçinde Toplam Gün Sayısı 
1 -10 °C -5 °C 1 
2 -5 °C 0 °C 16 
3 0 °C 5 °C 42 
4 5 °C 10 °C 33 
5 10 °C 15 °C 43 
6 15 °C 20 °C 78 
7 20 °C 25 °C 62 
8 25 °C 30 °C 51 
9 30 °C 35 °C 39 

 
 

 
Şekil 9. Ankara Maksimum Yaş Termometre Sıcaklıkları Grafiği[6] 

 
Tablo 2. Ankara Maksimum Yaş Termometre Sıcaklık Değerleri[6] 

No. Sıcaklık Alt Limiti Sıcaklık Üst Limiti Yıl İçinde Toplam Gün Sayısı 
1 -10 °C -5 °C 5 
2 -5 °C 0 °C 20 
3 0 °C 5 °C 44 
4 5 °C 10 °C 50 
5 10 °C 15 °C 94 
6 15 °C 20 °C 111 
7 20 °C 25 °C 41 

 
Hibrit tip kapalı çevrim soğutma kulesi, standart tip kapalı çevrim soğutma kulesi ve kuru/adyabatik 
soğutucu Tablo 3.’de verilen dizayn kriterlerine göre Ankara şartlarında enerji tüketim değerlerine göre 
karşılaştırılacaktır.  
 
Tablo 3. Karşılaştırmalı Analiz Dizayn Verileri 
Akışkan Adı Su 
Su Giriş Sıcaklığı 35 °C 
Su Çıkış Sıcaklığı 30 °C 
Su Debisi 47,9 kg/s 
Soğutma Kapasitesi 1000 kW 
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Aşağıdaki alt başlıklarda her bir ünitenin belirtilen sıcaklık bantlarındaki enerji ve su tüketimleri 
belirtilmektedir. 
 
4.1. Kuru/Adyabatik Soğutucu Performans İncelemesi 
 
Kuru/Adyabatik soğutucular bilindiği üzere kuru soğutma prensibine göre çalışan, dizayn yapılırken de 
özellikle kuru termometre sıcaklığının baz alındığı soğutma üniteleridir. Kuru/Adyabatik soğutucularda 
kanatlı borulu ısı değiştiricileri kullanılmaktadır. Sıcak yaz günlerinde kuru soğutucular rejimi sabitleme 
konusunda zorluk yaşayacakları için ayrıca adyabatik (evaporatif) pedler kullanılarak giriş havasının 
şartlandırılması planlanmıştır. 
Enerji tasarrufu yapılabilmesi için ortam sıcaklığına göre fan devir sayısının değiştirilmesine olanak 
sağlanmıştır. 
 
Tablo 4. Kuru/Adyabatik Soğutucu Yıllık Enerji Tüketimi 

No. Dizayn Kuru 
Termometre 

Sıcaklığı 

Adyabatik Ped 
ile 

Şartlandırma  

Yıl İçinde 
Toplam Gün 

Sayısı 

ENERJİ 
İHTİYACI 

TOPLAM 
ENERJİ 

TÜKETİMİ 
°C - Adet kW kWh 

1 -7,5  Yok 1 1,7 40,8 
2 -2,5  Yok 16 1,7 652,8 
3 2,5  Yok 42 1,7 1713,6 
4 7,5  Yok 33 1,7 1.346,4 
5 12,5  Yok 43 5,2 5.366,4 
6 17,5  Yok 78 11,9 22.276,8 
7 22,5  Yok 62 34,9 51.931,2 
8 27,5  Var  

(Ortalama 1,3 
m3/h su 

Tüketimi) 

51 50,3 61.567,2 

9 32,5 Var 
 (Ortalama 1,3 

m3/h su 
Tüketimi) 

39 61,9 57.938,4 

 
Tablo 4.’de kuru/adyabatik soğutucunun 2016 yılında Ankara şartları içerisindeki elektrik ve su 
tüketimleri sıcaklık bantları dahilinde incelenmiştir.  
Soğutma ünitesi,  dış ortam sıcaklığı (-10) – (-5) °C aralığından, (+20) – (+25) °C aralığına kadar kuru 
soğutucu olarak her hangi bir ön şartlandırma yapmadan çalışabilecektir. Ancak hava sıcaklıkları (+25) 
– (+30) °C bandına geldiğinde ise istenen soğutma rejiminin sabitlenmesi için adyabatik pedlere 
ihtiyaç duyulacaktır. 
Adyabatik pedler giriş havasını neme doyurarak kuru termometre sıcaklık değerini yaş termometre 
sıcaklık değerine yaklaştıran evaporatif soğutuculardır. Ayrıca adyabatik  

 
Şekil 10. Adyabatik Ped Çalışma Prensibi 
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Şekil 10.’da adyabatik pedin sıcak yaz şartlarında nasıl çalıştığı prensip olarak belirtilmiştir. Evaporatif 
(Buharlaştırmalı) soğutma basit bir prensibe dayanır. Havanın içine püskürtülen suyun 
buharlaştırılması için gerekli olan buharlaştırma gizli ısısı havanın duyulur ısısından alınır. Sonuçta 
havanın kuru termometre sıcaklığı düşürülerek soğutma elde edilir. Bu işlemde havanın yaş 
termometre sıcaklığı sabit kalmaktadır. Bu işlem sabit entalpide meydana geldiğinden adyabatik 
işlemdir. Çünkü sisteme ne dışarıdan ısı verilmekte ne de sistem dışarıya ısı vermektedir.[1] 
Adyabatik pedin en büyük dezavantajı ise ekstra bir basınç kaybı kaynağı oluşturması nedeniyle enerji 
tüketimini artırmasıdır. Bu negatif etkiyi minimize etmek amacıyla sadece yaz mevsimi boyunca 
pedlerin takılması tavsiye edilmektedir. 
 
4.2. Standart Tip Kapalı Çevrim Soğutma Kulesi Performans İncelemesi 
 
Standart tip kapalı çevrim soğutma kuleleri bilindiği üzere evaporatif soğutma prensibine göre çalışan 
soğutma üniteleridir. Dizayn yapılırken genellikle kurulacağı yerin yaş termometre sıcaklıklarına dikkat 
edilir. 
Standart tip kapalı çevrim soğutma kuleleri özellikle sıcak yaz şartlarında yüksek performanslı 
çalışmaya yatkın ünitelerdir. Kuru soğutma prensibine göre çalışan sistemlere kıyasla en büyük 
avantajı yüksek sıcaklıklarda yüksek performanslı çalışabilmesidir. 
Enerji tasarrufu yapılabilmesi için ortam sıcaklığına göre fan devir sayısının değiştirilmesine olanak 
sağlanmıştır. 
 
Tablo 5. Standart Tip Kapalı Çevrim Soğutma Kulesi Yıllık Enerji Tüketimi 

No. Dizayn Yaş 
Termometr
e Sıcaklığı 

Yıl İçinde 
Toplam 

Gün Sayısı 

SU 
TÜKETİMİ 

ENERJİ 
İHTİYACI 

TOPLAM SU 
TÜKETİMİ 

TOPLAM 
ENERJİ 

TÜKETİMİ 
°C Adet m3/h kW m3 kWh 

1 -7,5 5  
 
 

Ortalama 
1,7 

5,8 204,00 960,00 
2 -2,5 20 5,8 816,00 2.784,00 
3 2,5 44 5,8 1.795,20 6.124,80 
4 7,5 50 5,8 2.040,00 6.960,00 
5 12,5 94 6,6 3.835,20 14.889,60 
6 17,5 111 10,9 4.528,80 29.037,60 
7 22,5 41 17,3 1.672,80 17.023,20 

   
Tablo 5.’de standart tip kapalı çevrim soğutma kulesinin 2016 yılında Ankara şartları içerisindeki 
elektrik ve su tüketimleri, sıcaklık bantları dahilinde, incelenmiştir. 
 
4.3. Hibrit Tip Kapalı Çevrim Soğutma Kulesi Performans İncelemesi 
 
Hibrit tip kapalı çevrim soğutma kulesi 4.2 bölümünde tüketim analizi yapılan standart tip kapalı çevrim 
soğutma kulesinin kanatlı borulu ısı değiştirici eklenmiş halidir. Soğutma kulesi özellikleri (püskürtme 
debisi, kanatsız evaporatif ısı değiştirici konstrüktif yapısı, vs.) standart tip kapalı çevrim soğutma 
kulesi ile aynıdır.  
 
Hibrit tip kapalı çevrim soğutma kulesinin performansını incelerken 3 modda incelemek daha detaylı 
analiz yapılabilmesini sağlayacaktır. 
 
4.3.1. Kuru Mod Performans İncelemesi 
 
Hibrit tip soğutma kulesi ortalama (+10) – (+15) °C sıcaklık aralığına kadar kuru soğutma yapabilecek 
şekilde dizayn edilmiştir. Bu da yılın 135 günü soğutma yapılırken su harcanmayacak demektir. 
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Tablo 6. Hibrit Tip Kapalı Çevrim Soğutma Kulesi Kuru Mod Enerji Tüketimi 

No. Dizayn Kuru 
Termometre 

Sıcaklığı 

Yıl İçinde 
Toplam Gün 

Sayısı 

SU TÜKETİMİ ENERJİ 
İHTİYACI 

TOPLAM 
ENERJİ 

TÜKETİMİ 
°C Adet m3/h kW kWh 

1 -7,5  1 0 1,7 40,8 
2 -2,5  16 0 1,7 652,8 
3 2,5  42 0 2,6 2620,8 
4 7,5  33 0 5,3 4197,6 
5 12,5  43 0 8,2 8462,4 

 
Tablo 6.’da da görüldüğü üzere sistem kuru modda çalışırken herhangi bir su tüketimi mevcut değildir. 
Sıcak sezonlarda çalışması planlanan bir kuru soğutucu kadar da büyük olmadığı için, enerji tüketimi 
yaz şartına göre dizayn edilmiş kuru soğutucuya göre bir miktar daha fazla enerji tüketecektir. 
 
Ayrıca enerji ihtiyaçları kuru / adyabatik soğutucunun eş şartlarındaki değerler ile karşılaştırıldığında 
hibrit tip kapalı çevrim soğutma kulesinin daha yüksek enerji tüketimi ile çalıştığı görülmektedir. Bunun 
farkın  temel nedeni iki ünitenin farklı dizayn sıcaklıklarına göre seçilmesinden kaynaklanmaktadır. 
Kuru soğutucu yaz şartları göze alınarak tasarlanırken, hibrit kulede kullanılan kanatlı borulu ısı 
değiştiriciler kış ve ara mevsimler dikkate alınarak seçilmektedir. Daha küçük ısı değiştiriciler eş 
soğutmayı yapabilmesi için daha fazla hava debisine ihtiyaç duyacaktır. 
 
4.3.2. Islak Mod Performans İncelemesi 
 
Hibrit tip kapalı çevrim soğutma kuleleri ıslak modda çalışırken kapalı çevrim soğutma kulesinden 
herhangi bir farkı yoktur. Yılın 152 günü ünitenin ıslak modda çalışması için uygundur. Ancak işletmeci 
istediği takdirde gün sayısını arttırıp azaltma seçeneklerine sahiptir. 
 
Tablo 7. Hibrit Tip Kapalı Çevrim Soğutma Kulesi Islak Mod Enerji Tüketimi 

No. Dizayn Yaş 
Termometr
e Sıcaklığı 

Yıl İçinde 
Toplam 

Gün Sayısı 

SU 
TÜKETİMİ 

ENERJİ 
TÜKETİMİ 

TOPLAM SU 
TÜKETİMİ 

TOPLAM 
ENERJİ 

TÜKETİMİ 
°C Adet m3/h kW m3 kWh 

1 17,5 111 Ortalama 
1,7 

10,9 4528,8 29037,6 
2 22,5 41 17,3 1672,8 17023,2 

 
Tablo 7 ve Tablo 5 incelendiği takdirde hibrit ve standart tip kapalı çevrim soğutma kulelerinin enerji ve 
su tüketimleri ıslak modda aynıdır. 
Hibrit soğutma kuleleri genellikle düşük proses suyu çıkış sıcaklıklarına ihtiyaç duyulan projelerde 
ıslak soğutmaya ağırlık verirler. Diğer durumlarda su ve elektrikten hangisi işletme için öncelikli ise 
dizayn koşullarını bozmayacak şekilde soğutma yapılması sağlanır. 
 
4.3.3. Hibrit Mod Performans İncelemesi  
 
Soğutma ünitesi hibrit modda çalıştırıldığında enerji tüketimi kuru soğutucuya göre daha az iken, su 
tüketimi de kapalı çevrim soğutma kulesine göre daha azdır. Genellikle işletmelerde geçiş 
mevsimlerinde tercih edilen bir soğutma modudur. İşletmeci hibrit moda hiç geçmeden de istenilen 
soğutmayı yapabilir ancak uygun bir otomasyon senaryosu ile enerji ve su tasarrufunu maksimum 
seviyelerde tutması mümkündür. 
Bu analizde Ankara şartları göze alındığı için ideal bir soğutma için hibrit tip kapalı çevrim soğutma 
kulesinin ıslak ve kuru moddan geriye kalan günlerde de hibrit modunda çalıştığı varsayılmıştır. Yıl 
içerisinde ıslak ve kuru modda çalıştırılmayıp hibrit modda çalıştırılacağı 78 gün vardır. 
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78 günün sıcaklık değerleri, 15 – 20 °C kuru ve yaş termometre sıcaklığı bandında olacaktır. Tablo 
8.’de sistemin hibrit modda çalıştığı şartlardaki tüketim değerlerine yer verilmiştir. 
 
Tablo 8. Hibrit Tip Kapalı Çevrim Soğutma Kulesi Hibrit Mod Enerji Tüketimi 

No. Dizayn Yaş 
Termometre 

Sıcaklığı 

Dizayn Kuru 
Termometre 

Sıcaklığı 

Yıl İçinde 
Toplam 

Gün 
Sayısı 

SU 
TÜKETİMİ 

ENERJİ 
TÜKETİMİ 

TOPLAM 
SU 

TÜKETİMİ 

TOPLAM 
ENERJİ 

TÜKETİMİ 

°C °C Adet m3/h kW m3 kWh 
1 15 – 20 

bandındaki 
bazı günler 

15 – 20 
bandındaki 
bazı günler 

78 Ortalama 
0,85 

11,7 1.591,2 21.902,4 

 
4.4. Soğutma Üniteleri Arası Su ve Enerji Tüketimi Karşılaştırması 
 
Tablo 9’da Kuru/Adyabatik Soğutucu, Standart Tip Kapalı Çevrim Soğutma Kulesi ve Hibrit Tip Kapalı 
Çevrim Soğutma Kulesi’nin aynı dizayn şartları için elektrik ve su tüketimleri buna karşılık maliyetleri 
belirtilmiştir. 
 
Tablo 9. Farklı Ünitelerin İşletme Maliyeti Karşılaştırması 

Soğutma Ünitesi Adı Yıllık 
Toplam 
Elektrik 
Tüketimi 

Elektrik 
Tüketim 
Maliyeti 

Yıllık 
Toplam Su 
Tüketimi 

Su 
Tüketim 
Maliyeti 

Toplam 
İşletme 
Maliyeti 

kWh/Yıl TL/Yıl m3/Yıl TL/Yıl TL/Yıl 

Kuru/Adyabatik Soğutucu 202.833,6 70.991,8 2.808,0 12.636,0 83.627,8 

Standart Tip Kapalı Çevrim 
Soğutma Kulesi 

77.779,2 27.222,72 14.892,0 67.014,0 94.236,7 

Hibrit Tip Kapalı Çevrim 
Soğutma Kulesi 

83.937,6 29.378,1 7.792,80 35.067,6 64.445,7 

 
İşletme maliyetleri hesaplanırken; 

- Elektrik = 0,35 TL / kWh 
- Su          = 4,5 TL / m3 

kabul edilmiştir.  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu makalede endüstrinin her alanında sıkça kullanılan üç farklı tip soğutma ünitesinin enerji ve su 
tüketimleri detaylı bir biçimde incelenmiştir. Ünite performansları sıcaklık ile direkt etkileşimli olduğu 
için, Ankara ilimizin kuru ve yaş termometre sıcaklığı değerlerinden yararlanarak ünitelerin teknik 
analizleri eş koşullarda yapılmıştır. 
 
Özellikle Tablo 9’da üniteler arasındaki avantaj ve dezavantajları daha net görülmektedir. 
Kuru/Adyabatik soğutucu soğuk iklim şartlarında en verimli ünitelerden biri iken yazın aynı sıcaklık 
rejimini sağlayabilmesi daha fazla hava debisine ve daha fazla enerjiye ihtiyaç duymaktadır. 
 
Standart tip kapalı çevrim soğutma kulesi ise yazın yüksek performans verirken, soğuk iklim 
şartlarında kuru soğutucu kadar düşük enerji tüketimlerine inememektedir. Bunun temel nedeni 
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soğutma yaptığı indirekt evaporatif soğutma prensibidir. Bu prensipte soğutma yapabilmesi için 
kanatsız evaporatif ısı değiştiricisinin üzerine sürekli su püskürtülmesi gerekir. Bu suyun 
püskürtülebilmesi için de sirkülasyon pompası çalışmalıdır. Sirkülasyon pompası sürekli çalıştığı için, 
pompa motorunun sabit elektrik tüketimi ve püskürtülen suyun sabit bir buharlaşma kaybı sistemde 
mevcuttur. 
 
Hibrit tip kapalı çevrim soğutma kulesi gerek kuru / adyabatik soğutucunun soğuk iklim avantajını 
gerekse kapalı çevrim soğutma kulelerinin sıcak iklim avantajını tek bir ünitede toplamaktadır. Soğuk 
ortam sıcaklıklarında ünite kuru soğutucu kadar az elektrik harcayacaktır ve su tüketimi olmayacaktır. 
Sıcak iklimlerde ise indirekt evaporatif soğutma yaparak düşük elektrik tüketimlerinde yüksek 
performans verebilmektedir. 
  
Hibrit tip kapalı çevrim soğutma kulesi yüksek yatırım maliyetinin aksine düşük işletme maliyeti ile 
çalışan soğutma üniteleridir. Ayrıca bu çalışma ile soğutma ünitelerinin kurulumu yapılacağı bölgenin 
iklim şartlarının doğru üniteyi belirlemedeki önemi ve bu bölgedeki ünitelerin birbirleri üzerindeki 
avantajları ve dezavantajları konusunda bilgi verilmiştir.  
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İKİ KADEMELİ BİR ABSORBSİYONLU SOĞUTMA 
SİSTEMİNDE EŞANJÖR KULLANIMININ TERMODİNAMİK 

AÇIDAN İNCELENMESİ 
 
 

Kenan SAKA 
 
 
 
 
 
ÖZET 
Bu çalışmada iki kademeli su – LiBr çözeltisi ile çalışan seri akışlı bir absorbsiyonlu soğutma 
sisteminde ısı geri kazanım amacıyla kullanılan eşanjörlerin soğutma performans katsayısı ve sistem 
elemanlarına ait kapasiteler üzerindeki etkileri incelenmiştir. Literatürde yer alan kütle ve enerji 
dengesi denklemleri yardımıyla absorbsiyonlu soğutma sisteminin kapasitesini ve verimliliğini 
hesaplayabilen bir simülasyon modeli oluşturulmuştur. Denklemleri hesaplatmak için Delphi üzerinde 
bir simülasyon programı geliştirilmiştir. Sistemde iki farklı eşanjör yer almaktadır, eşanjör etkenliğine 
bağlı olarak sistem performansının ve elemanların ısıl kapasitelerinin değişimi belirtilen çalışma 
şartları altında grafikler yardımıyla gösterilmiştir. Sonuç olarak yüksek sıcaklıklı eşanjörün diğer 
eşanjöre göre sistem performansı üzerinde daha etkili olduğu görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Absorbsiyonlu soğutma sistemi, su – Lityum Bromür çözeltisi, eşanjör etkenliği 
 
 
 
 
ABSTRACT 
In this study, the effect of heat exchangers, which are used to heat energy recovery in the double 
effect series flow water/lithium bromide absorption refrigeration systems, is investigated on the 
coefficient of performance (COP) and capacity of components. The simulation model of the system is 
constituted from the mass and energy balance equations in the literature which can estimate capacity 
and the coefficient of performance of the system. To solve the above listed equations a simulation 
program written in Delphi was developed. In the system there are two different heat exchangers, 
increasing or decreasing of the coefficient of performance and heat capacities of the components is 
shown on figures according to given conditions and heat exchanger effectiveness. As a result high 
temperature heat exchanger is more effective than the other exchanger on the performance was 
found.   
 
Key Words: Absorption refrigeration system, water – Lithium Bromide solution, heat exchanger 
effectiveness 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Literatürde incelenen absorbsiyonlu soğutma sistemleri soğutma kapasitesi ve sistem yapısı 
yönünden farklılık göstermektedir. Tek kademeli sistemler göz önüne alındığında Aphornratana ve 
Sriveerakul [1] 2 kW soğutma kapasiteli su – LiBr akışkan çifti ile çalışan bir sisteme ait farklı çalışma 
koşullarının sistem performansı üzerindeki etkilerini deneysel olarak incelemişlerdir. Yaptıkları 
deneylerde eriyik eşanjörünün sistem performansını 60% oranında artırabileceğini gözlemlemişlerdir.  
Eşanjörler üzerine diğer bir çalışma ise Kaynaklı ve Yamankaradeniz [2] tarafından teorik olarak 
yapılmıştır. Araştırmacılar üç eşanjöre sahip bir sistemde sistemin performansı üzerinde eriyik 
eşanjörünün daha etkin olduğunu vurgulamışlardır. Ayrıca ikili [3] iki eşanjöre sahip 10 kW soğutma 

Thermodynamic Investigation of Exchanger Usage in a Double Stage Absorption Refrigeration System 
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yüküne sahip bir sistemin termodinamik analizinde entropi üretimi üzerine çalışmışlar ve boyutsuz 
olarak verdikleri entropi üretim miktarında en fazla payın kaynatıcıya ait olduğunu hesaplamışlardır. 
Şencan ve arkadaşlarının [4] inceledikleri sistem ise tek eşanjöre sahiptir ve buharlaştırıcı kapasitesi 
11.33 kW dır. Ekserji analizi üzerinde durdukları çalışmalarında sistemin ısı kaynaklarının 
sıcaklıklarının artmasıyla ekserji verimliliğinin düştüğü sonucuna varmışlardır. Çalışmalarında 
verdikleri sistemin noktasal özelliklerini gösteren tablo üzerinden eşanjörün etkisini incelemek 
mümkündür.  
 
İki kademeli sistemlere bakıldığında ise Gomri ve Hakimi [5] 300 kW soğutma kapasitesine sahip seri 
akışlı bir sisteminin ikinci kanun analizini yapmışlardır. İnceledikleri sistemin iki eşanjörü olmakla 
birlikte eşanjör etkinlerinin %70 olduğunu kabul etmişlerdir. Yaptıkları analiz sonucunda en fazla 
ekserji kaybının absorberde olduğunu göstermişlerdir.  Arora ve Kaushik [6] 2345.55 kW soğutma 
kapasitesine sahip bir sistemin teorik analizi üzerinde durmuşlardır. Eşanjör nokrasında Gomri ve 
Hakimi’ye benzer bir yaklaşım sergiledikleri çalışmalarının sonucunda ise en fazla tersinmezliğin 
absorberde olduğunu bildirmişleridir. Gebreslassie ve arkadaşları [7] ise absorbsiyonlu soğutma 
sistemine ait yedi farklı konfigürasyonun enerji ekserji verimliliği karşılaştırmasını yapmışlarıdır. 
İnceledikleri bütün konfigürasyonlarda eşanjör olmakla birlikte tek kademeliden üç kademeliye doğru 
COP değerinin de arttığını vurgulamışlarıdır. Yaptıkları analizlerde soğutma kapasitesini 1000 kW 
olarak belirlemişlerdir. Farshi ve arkadaşları [8] iki kademeli sistemlere ait üç farklı konfigürasyonun 
kristalizasyon riski üzerinde durmuşlarıdır. İnceledikleri sistemlerde yer alan iki farklı eşanjörü yüksek 
sıcaklıklı ve düşük sıcaklıklı olmak üzere iki şekilde göstermişlerdir. Kaynaklı ve ark. [9] çalışmalarında 
eşanjör etkenlikleri sıfır kabul ederek eşanjörlü ve eşanjörsüz 100 kW soğutma kapasitesine sahip iki 
sisteme ait komponentlerin ısıl yüklerini karşılaştırmışlardır.   
 
Bu çalışmada ise Delphi programlama dili üzerinde hazırlanan bir simülasyon vasıtasıyla iki kademeli 
su – LiBr çözeltisi ile çalışan bir absorbsiyonlu soğutma sisteminin enerji verimliği odaklı soğutma 
sistem elemanlarının kapasitelerinin incelenmesi üzerinde durulmuştur. Literatürde yer alan yayınlara 
uygun olarak sabit bir soğutma kapasitesi üzerine değişken eşanjör etkenliklerine bağlı olarak analizler 
tamamlanmıştır. Soğutma kapasitesi 100 kW olarak seçilmiştir. İki farklı eşanjörün etkenlik 
katsayılarına bağlı olarak sistem üzerinde meydana gelen kapasite değişimleri bütün komponentler 
için incelenmiştir. 
 
 
 
 
2. ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİ 
 
Şekil 1’de iki kademeli seri akışlı iki eşanjörlü bir absorbsiyonlu soğutma sistemi verilmiştir. Sistemde 
yer alan ana elemanlar buharlaştırıcı, yoğuşturucu, absorber ve yüksek basınçlı ve düşük basınçlı 
kaynatıcıdır. Kapalı döngünün yer aldığı sistem içerisinde yüksek, orta ve düşük olmak üzere üç 
basınç seviyesi bulunmaktadır. Yüksek basınçlı kaynatıcı (YBK) ve düşük basınçlı kaynatıcı (DBK) 
yüksek basınç altında çalışırken buharlaştırıcı ve absorber düşük basınç altında çalışmaktadır. 
Sistemde yer alan eriyik pompası sirkülasyona yardımcı olmakla birlikle bahsedilen yüksek ve alçak 
basınç değerlerinin orasında yer alır.  
 
Eriyik eşanjörleri kaynatıcının ısıl yükünü azaltarak sistem performansının yükselmesine katkıda 
bulunur. Sistemde ısı enerji girişi buharlaştırıcı ve kaynatıcıdan ısı enerji çıkışı ise yoğuşturucu ve 
absorberden olmaktadır. Yoğuşturucu ve buharlaştırıcı arasında su döngüsü, kaynatıcı ve absorber 
arasında ise eriyik döngüsü gerçekleşmektedir. Su – LiBr eriyiğine ait konsantrasyon değeri YBK 
çıkışında LiBr bakımından zengin, absorber çıkışında ise fakirdir. 
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Şekil 1. İki kademeli bir absorbsiyonlu soğutma sisteminin şematik gösterimi 

 
 
 
 
3. TERMODİNAMİK ANALİZ 
 
Sistemin termodinamik analizi sisteme ait bütün elemanlara ait kütle ve enerji dengesini ifade eden 
denklemler bilgisayar ortamına aktarılmak suretiyle simülasyon oluşturulur. Termodinamik analizlerde 
denklemleri ifade etmek için iki farklı yöntem uygulanabilir. Bu yöntemler dolaşım oranına bağlı ya da 
kütlesel debiye bağlı olmak üzere iki çeşittir. Aşağıda YBK için kütle ve enerji dengesi iki farklı şekilde 
ifade edilmiştir. 

( ) )1( 71811111 hfhfhmQYBK +−+=        (1) 

77881111 hmhmhmQYBK  −+=        (2) 
 
Dolaşım oranları konsantrasyonlar yardımıyla ifade edilebilir [10]. 
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Sistem elemanlarına ait kapasite değerlerine bağlı soğutma tesir katsayısını ifade eden denklem 
aşağıda verilmiştir. Pompa verimliliği % 95 olarak kabul edilmiştir [11].  
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Absorbsiyonlu soğutma sisteminde eşanjör kullanımına bağlı olarak sistem elemanlarının 
kapasitelerinde değişimler meydana gelir. Bu çalışmada incelenen sistemde yer alan iki farklı 
eşanjörün bulundukları konuma bağlı olarak aynı sistem elemanı üzerinde farklı etkileri vardır. Tablo 1 
de sistem elemanlarının kapasite değişimleri ve soğutma tesir katsayısında meydana gelen değişimin 
karşılaştırılması yapılmıştır. Birinci durumda her iki eşanjörün % 70 etkenlikle çalışması halinde sistem 
elemanlarının kapasiteleri gösterilmiştir. İkinci durumda ise eşanjörler devre dışı bırakılmıştır. Tablo 1 
de görüldüğü gibi sistemin soğutma tesir katsayısında yaklaşık % 61 lik bir artış yaşanmıştır. Bu artışa 
sebep olan durum ise sabit buharlaştırıcı yüküne bağlı olarak yüksek basınçlı kaynatıcı kapasitesinin 
80.48 kW değerinden 130 kW değerine artmış olmasıdır. 
 
Tablo 1. Sistemdeki Elemanların Isıl yük Kapasiteleri 

THPG=130 °C, TLPG=80 °C, TE=5 °C, TC=35 °C, TA=35 °C, ηP=0.95 

Components Kapasite (kW) 
ε I,II = 0.7 

Kapasite (kW) 
ε I,II = 0 

YB Kaynatıcı (QYBK) 80.48 130.00 
DB Kaynatıcı (QDBK)  52.21 29.76 
Yoğuşturucu (QY) 55.12 76.90 
Buharlaştırıcı (QB) 100 100 
Absorber (QA) 125.44 153.18 
Pompa (QP) 0.0172 0.0189 
Isı Eşanjörü I  (Q Eş 1) 27.75 0 
Isı Eşanjörü II (Q Eş 2) 45.65 0 
STK 1.242 0.769 
   

 
Şekil 2. Eşanjör etkenliğine bağlı olarak soğutma tesir katsayısının değişimi 

 
Şekil 2 de sistemde yer alan iki farklı eşanjörün STK üzerindeki etkileri gösterilmiştir. Her iki eşanjörün 
etkisini daha iyi göstermek için eşanjörlerden biri çalıştığında diğeri iptal edilmiştir. Şekil de yer alan 
düz çizgi iki numaralı eşanjörün etkenliğine bağlı olarak soğutma tesir katsayısının nasıl değiştiğini 
göstermektedir başlangıçta her iki eşanjörün etkenliği de sıfırdır. İki numaralı eşanjörün etkenliğine 
bağlı olarak STK değeri 0.77 değerinden 1.13 değerine çıkmıştır. Bu ise yaklaşık % 47 bir artış 
demektir.  
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Kesikli çizgi ise bir numaralı eşanjörün tek başına STK üzerindeki etkisini göstermektedir. Görüldüğü 
gibi etki biraz daha azdır ve STK değeri 0.77 den 1.1 değerine çıkmıştır. Bu ise yaklaşık % 43 lük bir 
artış demektir.  
 
Bir numaralı eşanjörün sistem performansı üzerinde iki numaralı eşanjöre göre neden daha az etkiye 
sebep olduğu, bir numaralı eşanjörün konumuyla açıklanabilir. Çünkü bir numaralı eşanjör DBK dan 
çıkan 80 °C sıcaklığa sahip eriyiğin ısısını absorberden çıkan fakir eriyiğe aktarır. Dolayısıyla iki 
numaralı eşanjörün kapalı olduğu durumda fakir eriyiğin sıcaklığının örneğin %70 etkenlik için 35 °C 
den yaklaşık 62 °C ye kadar ısıtılması anlamına gelmektedir. Tersi durumda ise yani iki numaralı 
eşanjörün açılıp bir numaralı eşanjörün kapatılması halinde iki numaralı eşanjör YBK dan çıkan 130 
°C sıcaklığa sahip eriyiğin ısısını fakir eriyiğe aktarır. Bu ise fakir eriyiğin 62 derece yerine yaklaşık 95 
°C sıcaklık değerinde YBK ya girmesi demektir. Daha sıcak haldeki eriyiğin entalpi değeri daha yüksek 
olduğu için 130 °C sıcaklığa ulaşması için daha az ısıl enerjiye ihtiyaç duyar bu ise YBK ya ait ısıl 
kapasitenin daha az olması anlamına gelir ki bu durum daha yüksek STK değeri olarak hesaplamalara 
yansır. 

 
Şekil 3. Eşanjör etkenliğine bağlı olarak yüksek basınçlı kaynatıcıya ait kapasite değişimi 

 
Şekil 3 üzerinde eşanjör etkenliğine bağlı olarak yüksek basınçlı kaynatıcıya ait kapasite değişimi 
görülmektedir. Bu değişim Şekil 2 de verilen STK değişimi ile uyum içerisindedir. Çünkü eşanjör 
etkenlik katsayısının değişimine bağlı olarak YBK kapasitesinde yaşanan düşüş STK katsayısında 
artışa neden olmaktadır. Şekil 3 üzerinde başlangıçta her ikisi de eşit olan kapasite miktarlarında düz 
çizgi ile gösterilen değişim iki numaralı eşanjörün etkenliğine bağlıdır ve bir numaralı eşanjör iptal 
edilmiştir. İki numaralı eşanjör etkenliğine bağlı olarak YBK kapasitesi 130 kW tan 88.17 kW değerine 
düşmüştür. Kesikli çizgi ile gösterilen YBK kaynatıcıdaki düşüş ise bir numaralı eşanjör etkenliğinden 
kaynaklanmaktadır ve 90.36 kW seviyesindedir. 

 
Şekil 4. Eşanjör etkenliğine bağlı olarak düşük basınçlı kaynatıcıya ait kapasite değişimi 
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Şekil 4 te ise eşanjör etkenliğine bağlı olarak düşük basınçlı kaynatıcıya ait kapasite değişimi 
görülmektedir. Bu değişim de dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi DBK kaynatıcının bir numaralı 
eşanjörden etkilenmemesidir. Çünkü DBK kaynatıcıya ait giriş noktası olan YBK çıkış sıcaklığı sistem 
tasarım kriterlerinde sabitlenmiştir. Diğer bir nokta ise iki numaralı eşanjör etkenliğine bağlı olarak 
DBK kapasitesinin artmasıdır. Bu durum ısı transferi noktasında daha fazla yüzey alanına ihtiyaca 
sebep olacağı için boyutlandırma problemleri içerisinde incelenmelidir ve başka bir araştırma 
konusudur. 

 
Şekil 5. Eşanjör etkenliğine bağlı olarak absorbere ait kapasite değişimi 

 
Şekil 5 te ise eşanjör etkenliğine bağlı olarak absorbere ait kapasite değişiminin iki numaralı 
eşanjörden etkilenmediği görülmektedir. Bir numaralı eşanjörün ise absorber kapasitesi üzerinde 
düşürücü etkisi vardır. Başlangıçta 153.18 kW olan kapasite yüzde yüz eşanjör etkenliğinde 113.55 
kW değerine düşmektedir. Absorber ısı atan bir sistem elemanı olduğu için eğer bu ısı 
değerlendirilmek isteniyorsa bu düşüş dikkate alınmalıdır. 

 
Şekil 6. Eşanjör etkenliğine bağlı olarak yoğuşturucuya ait kapasite değişimi 

 
Şekil 6 üzerinde görüldüğü gibi yoğuşturucunun bulunduğu konuma bağlı olarak bir numaralı 
eşanjörün yoğuşturucu kapasitesi üzerinde etkisi yoktur. İki numaralı eşanjörün kullanımına bağlı 
olarak yoğuşturucu kapasitesinde azalma meydana gelmektedir. Yoğuşturucu kapasitesi eşanjör 
etkenliğine bağlı olarak 76.9 kW tan 35 kW değerine düşmektedir. Yoğuşturucu ısı atan bir eleman 
olduğu için ısı atım sistemi üzerinde bu düşüş olumlu olarak kabul edilebilir. 
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Şekil 7. Eşanjör etkenliğine bağlı olarak pompaya ait kapasite değişimi 

 
Şekil 7 üzerinde eşanjör etkenliğine bağlı olarak pompaya ait kapasite değişimi görülmektedir. Şekil 
üzerinden görüldüğü gibi pompa kapasitesi bir numaralı eşanjörden etkilenmemekte iki numaralı 
eşanjör etkinliğine bağlı olarak da düşüş eğilimi göstermektedir. Beş numaralı denklem göz önüne 
alındığında çalışmanın başlangıcında yer alan STK değerinin yükselmesinde pompa kapasitesinin 
düşmesinin de etkisi vardır.  
 
 
 
 
SONUÇLAR 
 
İki kademeli su – LiBr çözeltisi ile çalışan seri akışlı bir absorbsiyonlu soğutma sisteminin enerji 
analizine yer verilen bu çalışmada incelenen sistemin iç ısı kazanımı amacıyla kullanılan eşanjörlerin 
etkileri incelenmiştir. Bir numaralı ve iki numaralı olarak adlandırılan iki adet eşanjörden birincisi düşük 
basınçlı kaynatıcının ısısını fakir eriyiğe aktarırken iki numaralı ısı eşanjörü yüksek basınçlı 
kaynatıcının ısısını fakir eriyiğe aktarmaktadır. Yapılan analiz sonucunda her iki eşanjörün etkenliğine 
bağlı olarak STK değeri artmaktadır fakat iki numaralı eşanjörün STK üzerindeki etkisi bir numaralı 
eşanjörden daha fazladır. Her iki eşanjörün etkili olduğu durumda STK değerinde % 61 bir artış 
olmaktadır. Eşanjörlerin etkileri ayrı olarak incelendiğinde ise yüzde yüz etkenlik halinde iki numaralı 
eşanjöre bağlı olarak STK artışında %47 lik bir artış olurken bir numaralı eşanjöre bağlı olarak % 43 
lük bir artış hesaplanmıştır.  
Yüksek basınçlı kaynatıcıya ait ısıl kapasite ise her iki eşanjörün etkenliğine bağlı olarak azalmaktadır. 
İki numaralı eşanjör etkenliğine bağlı kapasite düşüşü bir numaralı eşanjöre göre daha fazladır. Düşük 
basınçlı kaynatıcı kapasitesi bir numaralı eşanjörden etkilenmez iken iki numaralı eşanjöre bağlı 
olarak kapasitesinde artış olmuştur. Absorber kapasitesinde ise iki numaralı eşanjöre bağlı olarak 
değişim olmazken bir numaralı eşanjör etkenliğinin artmasıyla düşüş olmuştur. Yoğuşturucu 
kapasitesindeki eşanjör çeşitliliğine bağlı değişim absorberin tersidir. Yoğuşturucu bir numaralı 
eşanjörden etkilenmez iken iki numaralı eşanjör etkenliğinin artmasıyla düşmektedir. Pompa 
kapasitesi ise yoğuşturucu kapasitesine benzer bir tepki vermektedir. Bir numaralı eşanjörün pompa 
kapasitesi üzerinde etkisi olmamakla birlikte iki numaralı eşanjöre bağlı olarak kapasitesi 
azalmaktadır.     
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BİR ÖN SOĞUTMASIZ YAYINIMLI SOĞURMALI SOĞUTMA 
SİSTEMİNİN GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞMASININ 

DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ  
 
 

Engin ÖZBAŞ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada ön soğutmasız yayınımlı soğurmalı soğutma (YSS) sisteminin güneş enerjisi ile 
çalıştırılması deneysel olarak incelenmiştir. Deney düzeneğinde ısı kaynağı olarak sadece güneş 
enerjisi kullanılmıştır. Bunun için çalışma akışkanı su olan iki fazlı kapalı termosifon tip ısı borusu imal 
edilmiş ve ısı transferinin en iyi şekilde sağlanabilmesi için YSS sistemine kaynakla birleştirilmiştir. 
Yüksek sıcaklık değerlerine ulaşabilmek amacıyla imal edilen ısı borusu vakumlu cam tüp içerisinde 
parabolik yansıtıcı ile beraber kullanılmıştır. Deneyler Samsun, Türkiye şartlarında 11-14 Ağustos 
2015 tarihlerinde yapılmıştır. Yerel saat 06.00-16.00 arasında ısı borusuyla güneşten ortalama 82.5W 
güç sağlanmıştır. Saat 12.00-14.00 arası soğutma işlemi gerçekleşmiştir. 12 Ağustos tarihindeki 
deneyde buharlaştırıcı giriş sıcaklığı (T4c) -2.9 °C'ye kadar ulaşmış ve COP 0,22 olarak 
hesaplanmıştır.   
 
Anahtar Kelimeler: Güneş Enerjisi, Isı Borusu, Yayınımlı Soğurmalı Soğutma.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, no sub-cooling diffusion absorption refrigeration (nSB-DAR) is run on solar energy 
experimentally. Only the solar energy is used as the heat source of experimental setup. Two-phase, 
closed thermosiphon type heat pipe is produced and welded to DAR system to ensure a good heat 
transfer. Heat pipe produced is enclosed in a vacuumed glass pipe and used together with a parabolic 
reflector. The experiments are conducted on 11th to 14th of August, 2015 in Samsun/Turkey. Mean 
power obtained by the heat pipe from the Sun from 6 AM to 4 PM is 82.5W. Cooling is observed 
between 12:00 and14:00. Evaporator inlet temperature (T4c) is measured as -2.9 °C on 12th of 
August and COP is calculated as 0.22. 
 
Key Words: Solar energy, Heat Pipe, Diffusion Absorption Refrigeration. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Gelişen teknoloji ile birlikte kullanılan enerji kaynaklarına olan talebin artış göstermesi ve aynı 
zamanda çevresel etkilerin de bir sonucu olarak son yıllarda “Yenilenebilir Enerji Kaynakları” üzerine 
yapılan araştırmaların oldukça hız kazandığı ve ciddi yatırımların yapılmasından kaçınılmadığı 
görülmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından ilk akla gelenlerden bir tanesi hiç kuşkusuz güneş 
enerjisidir [1]. 
 
Güneş enerjisi “doğrudan” ve “dolaylı” olarak kullanılabilmektedir. Geniş kullanım alanlarına sahip olan 
güneş enerjisinin doğrudan kullanıldığı en yaygın alan “ısıtma” olup özellikle su ısıtma sistemleri örnek 

Experimental Investigation of a Solar-Driven Diffusion Absorption Refrigeration System wıthout Sub-coolıng 
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gösterilebilir. Dolaylı kullanım ise güneş enerjisinin öncelikle elektrik enerjisine dönüştürülmesi daha 
sonra da ilgili sistemlerde elektriğin kullanılması şeklinde ifade edilebilir. Buna karşın güneş enerjisinin 
doğrudan en az kullanıldığı alan olarak da “soğutma” söylenebilir. Güneş enerjisinin doğrudan 
soğutma sisteminde kullanılabilirliği düşünüldüğünde akla herhangi bir ısı kaynağı ile çalışabilen 
soğurmalı (absorpsiyonlu) soğutma sistemleri gelmektedir.  
 
Literatürde yayınımlı soğurmalı soğutma (YSS) sistemleri üzerine pek çok çalışmanın yapıldığı 
görülmektedir. Bu çalışmaları üç gurupta toplamak mümkündür. Bunlar sırasıyla yapısal değişiklikler 
üzerine yapılan, akışkanlar üzerine yapılan ve alternatif enerji kaynakları üzerine yapılan çalışmalar 
şeklinde belirtilebilir. Zohar, A. vd. tarafından yapılan çalışmada yayınımlı soğurmalı soğutma 
sistemlerinin performansını arttırmak amacıyla buharlaştırıcı üzerinde yapısal bir değişikliğe giderek 
normal kullanımda ön soğutmaya tabi tutulan sıvı amonyağı, ön soğutmaya tabi tutmadan doğrudan 
buharlaştırıcıya bağlamışlardır. Teorik olarak yapılan inceleme sonucunda sistem performansının ön 
soğutmasız yapılı sistemde ön soğutmalı (normal) sisteme göre %14–20 civarında arttığını 
belirlemişlerdir [3]. Sözen, A. vd. ise Zohar, A. vd. tarafından yapılan teorik çalışmayı uygulamalı 
olarak ortaya koymuşlar ve bunun yanı sıra ikinci bir cihaz üzerine ejektör bağlantısı yapmışlardır. 
Normal ön soğutmalı, ön soğutmasız ve ejektörlü ön soğutmalı olmak üzere üç farklı cihaz elektrik 
enerjisiyle uygulamalı olarak karşılaştırılmıştır. Deneyler sonucunda ejektörlü sistem en iyi 
performansı sergileyerek soğuma süresini kısaltmış ve iç ortam sıcaklığını 3,2 °C’ye kadar 
düşürmüştür. Böylece düşük soğutma alanı sıcaklıklarında (6 °C) %40’a, biraz daha yüksek 
sıcaklıklarda (10 °C) %20'ye varan enerji tasarrufu oranlarına ulaşılmıştır [4]. Yine Zohar, A. vd. 
tarafından başka bir çalışmada ise YSS sisteminin kabarcık pompası (bubble pump) kaynatıcıdan; a) 
tam ayrık, b) kısmi birleşik ve c) tam birleşik (normal) şekilde tasarlanarak karşılaştırılmıştır. Çalışma 
sonucu en iyi sonucu “kısmi birleşik” tasarım ile elde edilmiştir [5]. Ezzine, N. B. vd. tarafından yapılan 
bir çalışmada YSS sisteminde amonyak-su çiftine alternatif olarak DMAC (dimethylacetamide-
absorbent)-R124 (2-chloro-l,l,l,2,-tetrafluoroethane-soğutucu) çiftinin kullanılabileceği bilgisayar 
simülasyonu yardımıyla incelenmiştir. DMAC-R124 çiftinin nispeten daha yüksek COP’a sahip olduğu 
ve özellikle güneş enerjisi ile kullanılabileceği ifade edilmiştir [6]. Sözen, A. vd. yaptıkları çalışmada 
amonyak-su çiftinin içerisine Al2O3 nano-parçacıkları ekleyerek sistem performansını üzerine etkisini 
araştırmıştır. Deney sonuçlarına göre nano-parçacıklar sayesinde kaynatıcıda amonyağın sudan daha 
hızlı ayrıştırdığı ve soğurucuda ise suyun tekrar amonyağı emme yeteneğinin arttığı görülmüştür [7]. 
ALY, W. I. A., vd. dizel bir motorun egzoz gazı sıcaklığından faydalanarak YSS sisteminin performansı  
üzerine etkisini araştırmıştır. Deneylerde farklı motor torklarında (15, 30 ve 45Nm)  elde edilen egzoz 
gazı sıcaklığı YSS sisteminde ısı kaynağı olarak kullanılmıştır. Yaklaşık 3,5 saat sonra iç ortam 
sıcaklığını 10-14.5 °C arasında sabitlenmiştir. En iyi performans 3 saat ile 30Nm ile elde edilmiş ve 
yaklaşık %10'luk atık ısı geri kazanımına ulaşılmıştır [8]. Bu çalışmada A. Zohar, vd. [3] tarafından 
tasarlanan ön-soğutmasız yayınımlı soğurmalı soğutma (YSS) sistemi ile termosifon tip ısı borusu 
birleştirilerek güneş enerjisinin doğrudan “soğutma” amaçlı kullanımı araştırılmıştır. 
 
 
 
 
2. SİSTEM TASARIMI 
 
2.1. Yayınımlı Soğurmalı Soğutma (YSS) Sistemleri 
 
Yayınımlı soğurmalı soğutma (YSS) sistemi (diffusion absorption refrigeration-DAR) ilk olarak Von 
Platen ve Munters tarafından 1920’li yıllarda icat edilmiştir [2]. YSS sisteminde soğutucu olarak 
amonyak ve soğurucu olarak su olmak üzere iki çalışma akışkanı kullanılır. Buna ek olarak Dalton 
kanunu gereği bu sistemde evaporatördeki kısmi basıncı düşürmek amacıyla hidrojen ya da helyum 
gazı yardımcı gaz olarak kullanılır. Bundan dolayı bu sistemlerde hareketli hiçbir parça bulunmaz ve 
çözelti çevrimi 150-200°C ısıtılan kaynatıcı bölgesinde bulunan çift cidarlı yapı (bubble pump) 
sayesinde gerçekleşir. YSS sistemleri otel ve ofis odalarında kullanım alanlarına sahiptir. Bu 
sistemlerin dezavantajı oldukça düşük soğutma tesir katsayısına (STK) sahip olmalarıdır. En önemli 
avantajları ise elektrik, LPG, güneş, atık ısı gibi farklı ısı kaynakları ile çalışabilmeleridir. Şekil 1’de 
Platen ve Munters tarafından geliştirilen ön soğutmalı YSS ile A. Zohar ve arkadaşları tarafından 
tasarlanan ön soğutmasız YSS görülmektedir. 
 

 Soğutma Teknolojileri Sempozyumu 



  ____________________ 1741  _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

 
Şekil 1. YSS sistemleri [2,3] 

 
Ön soğutmalı YSS sistemi kararlı halde iken çift cidarlı bir yapıya sahip kaynatıcının iç cidarında 
zengin çözelti olarak adlandırılan amonyak-su çözeltisi bulunur. Dış cidarında ise 1c noktasından 
itibaren aşağıya doğru süzülen ve “çözelti ısı değiştirici”de ısısını zengin çözeltiye bırakıp 6 
noktasından soğurucuya bağlanan yapıda zayıf çözelti bulunur [3,4]. 
 
Şekil 1 (a)’dan da anlaşılacağı gibi 1c noktasında zengin çözeltiden ayrışan amonyak gazı varsa 
üzerindeki az miktardaki sudan ayrışmak üzere “saflaştırıcı”dan geçerek “yoğuşturucu”ya girer. 
“Yoğuşturucu”da sıvı hale gelen amonyak 3 noktasından “gaz ısı değiştirici”ye ilerler ve burada ısısını 
helyum gazına aktararak yani ön soğutma işlemi yapılarak 4a noktasından “buharlaştırıcı”ya girer. 
Dalton kanunu gereği helyum tarafından kısmi basıncı düşürülen sıvı amonyak buharlaşmaya 
başlayarak çift cidarlı bir yapıya sahip “buharlaştırıcı”nın 4c noktasından iç cidarına girer ve gaz 
halinde “soğurucu”ya kadar ilerler. 6 noktasında zayıf çözelti ile karşılaşan amonyak su tarafından 
soğurularak zengin çözelti halinde “tank”a döner [3,4]. 
 
A. Zohar ve arkadaşları tarafından tasarlanan Şekil1 (b)’de görülen ön soğutmasız YSS sisteminde ise 
yoğuşan amonyağın sıvı fazdaki kısmı (3) doğrudan yani ön soğutma yapılmadan “buharlaştırı”cı 
kısmına gider. “Buharlaştırıcı” girişinde (4c), soğuk helyum gazı ile karışan sıvı amonyağın kısmi 
basıncı düşer ve buharlaşarak iç ortamın gizli ısısını çekmeye başlar (4a). Buharlaşan amonyak (4b) 
helyum gazının yoğunluğunu arttırarak (nemli hava gibi) helyum gazı ile birlikte “gaz ısı değiştirici” ve 
“soğurucu”ya doğru yerçekimi etkisiyle ilerler. Ön soğutmalı YSS sisteminde olduğu gibi “soğurucu” 
girişinde (9b) helyum içindeki amonyak buharı zayıf çözelti tarafından soğurularak çözelti “tank”ına 
doğru devam ederek çevrimini tamamlar. “Buharlaştırıcı” içinde ilerleyen buharlaşmamış sıvı amonyak 
“gaz ısı değiştirici”den geçerken sıcaklığını bir miktar arttırarak doğrudan (5b) “tank”a geçer. Diğer 
bütün çevrim olayları ve akışkanların sistemdeki durumu ön soğutmalı YSS sistemi ile aynıdır [3,4]. 
 
2. 2. İki Fazlı Kapalı Termosifon Tip Isı Borusu 
 
Isı boruları sıvı ve buhar iki fazlı akışa sahip, buharlaştırıcı ile yoğuşturucu arasında yüksek ısı 
iletkenliğini sağlayan ısı transferi cihazlardır [9]. Bu tip ısı boruları,  hacminin yaklaşık % 5-30 kadarı 
çalışma akışkanı ile doldurulmuş ve çalışma akışkanının hem sıvı hem de gaz fazlarının aynı anda 
bulunduğu iki ucu kapalı bir borudur [10]. 

 
 

Şekil 2. İki fazlı kapalı termosifon tip ısı borusu [11]. 
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Şekil 2’de fiziksel mekanizması görülen ısı borusu; buharlaştırıcı bölüm, yoğuşturucu bölüm ve 
adyabatik bölüm olmak üzere üç bölümden meydana gelmektedir. Çalışma akışkanı buharlaştırıcı 
bölgesinden aldığı ısının etkisiyle borunun iç bölgesinden buhar fazında yükselerek yoğuşturucu 
bölgesine ulaşır. Burada ısısını bırakarak sıvı faza dönüşen çalışma akışkanı yerçekimi etkisiyle boru 
yüzeyinden film zar şeklinde buharlaştırıcı bölgesine inerek çevrimini tamamlar [11]. 
 
2. 3. YSS İle Isı Borusunun Birleştirilmesi 
 
Güneş enerjili vakumlu cam tüp içerisine yerleştirilmiş iki fazlı kapalı termosifon tip ısı borusu ile 150-
200°C’ye kadar sıcaklıklara ulaşıldığı yapılan deneyler sonucu anlaşılmıştır [1,4,12]. Bu sıcaklık değeri 
ön soğutmasız YSS sisteminin çalıştırılabilmesi için yeterli seviyededir. Her iki sistemin 
birleştirilmesinde ısı kaybını en az seviyelerde tutabilmek amacıyla vakumlu cam tüp içerisine 
yerleştirilmiş ısı borusunun yoğuşturucu kısmı ile ön soğutmasız YSS sisteminin kaynatıcı kısmı 
kaynakla birleştirilmiştir. Şekil 3.’de her iki sistemin birleştirilmiş şekli görülmektedir. Vakumlu cam tüp 
altına yerleştirilmiş parabolik yansıtıcıyla birlikte deney düzeneği tamamlanmıştır. 
 

 
 

Şekil 3. Isı borusu ile YSS sisteminin birleştirilmiş durumu 
 
 
 
 
3. DENEYSEL ÇALIŞMA 
 
3. 1. Deneysel Sonuçlar 
 
Deney sistemi Samsun şartlarında 10 Ağustos’ta kurulmuş ve veriler 11-14 Ağustos 2015 tarihlerinde 
4 gün boyunca aralıksız toplanmıştır. Işınım şiddetine göre yerel saat 06.00-16.00 arasındaki veriler 
dikkate alınmıştır. Burada en uzun süreli soğuma ve en düzgün ışınım şiddeti dağılımının gerçekleştiği 
12 Ağustos tarihteki deney sonuçlarına yer verilmiştir. Deneylerdeki tüm sıcaklık ölçümleri uygun 
yerlerde yerleştirilen K-tipi ısıl-çiftler ile yapılmıştır. Güneş ışınım şiddeti ölçümü için DeltaOhm LP 
PYRA 02 piranometresi, basınç ölçümü için de KELLER 25 Ei basınç ölçeri kullanılmış ve tüm 
deneysel veriler, saniyelik olarak % 0.2 doğruluğa sahip ORDEL UDL100 Data Logger ile otomatik 
olarak bilgisayara kaydedilmiştir. Şekil 4’de güneş ışınım şiddeti ile soğutma işleminin gerçekleştiğini 
gösteren 4c notasının sıcaklığının 4 gün boyunca dağılımı görülmektedir. Şekil 4’den de anlaşıldığı 
gibi en düzgün güneş ışınım dağılımı ve en düşük T4c sıcaklık değerine 12 Ağustos’ta ulaşılmıştır. 
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Şekil 4. Işınım şiddeti ile T4c sıcaklığının zamana bağlı dağılımı 
 
Şekil 5’de YSS sistemi ile ısı borusuna ait sıcaklık ölçüm noktaları görülmektedir. Şekilden de 
anlaşılacağı gibi YSS ile ısı borusu arasında etkin bir ısı transferinin sağlanabilmesi için ısı borusunun 
yoğunlaştırıcı bölgesi YSS’nin kaynatıcı bölgesini tamamen içine alacak şekilde bir imalat yapılmış ve 
kaynakla birleştirilmiştir. Isı borusunun çalışma akışkanı su olup buharlaştırıcı hacminin 1/3’ü kadar 
doldurulmuştur. YSS sitemine ise 250ml kütlece %25 amonyak, %75 su karışımı ve 15bar helyum 
gazı yüklenmiştir. 
 

 
 

Şekil 5. YSS Sistemi ile Isı Borusunun Sıcaklık Ölçüm Noktaları 
 
Şekil 6’da ısı borusuna ait 4 farklı noktanın sıcaklık değerleri görülmektedir. IB-1 ve IB-2 noktaları ısı 
borusunun vakumlu cam tüp çerisinde kalan kısmına yani buharlaştırıcı kısmına ait yerlerdir. IB-1 
çalışma akışkanı olan suyun boru içerisinde kapladığı hacminin ortalarına gelen 30.cm’deki sıcaklık 
noktasıdır. IB-2 ise ısı borusunda buharlaşan suyun buharlaştırıcı bölgesinden çıkış yeri olan 
180.cm’deki yeridir. IB-3 ve IB-4 ısı borusunun yoğuşturucu bölgesinin sırasıyla 1.cm ve 29.cm giriş ve 
çıkış noktalarıdır. Grafik incelendiğinde YSS ile ısı borusunun birleşim yerinin iyi bir şekilde yatıldığı 
anlaşılmaktadır. 
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Şekil 6. Isı borusuna ait noktaların sıcaklık dağılımı 
 
Şekil 7’de ise YSS sisteminin sıcaklık değişimleri ile sistem basıncının zamana göre dağılımı 
görülmektedir. Saat 12.00 civarında başlayan soğuma işlemi saat 13.58’de en düşük değerine 
ulaşarak yaklaşık 2 saat sürmüştür. Ancak sistem tamamen güneş enerjisine bağlı çalıştığından T2 
noktasında kararlı bir sıcaklık seviyesine ulaşılamadığı ve 13.30’dan itibaren saflaştırıcıda (T2) yeterli 
ısının atılamadığı görülmüştür. Buna bağlı olarak yoğuşturucuda yeterli miktarda amonyak sıvı hale 
gelememiştir ve neticede yaklaşık 30 dakika daha yeten saf sıvı amonyağın bitmesiyle sistem birden 
hızlı bir şekilde ısınmıştır. Aynı dakikalarda güneş ışınım şiddetinin de azalmaya başlamasıyla 
soğutma işlemi tamamlanmıştır.  
 

 
 

Şekil 7. YSS sisteminin sıcaklık ve basınç dağılımları 
 

3. 2. YSS Sisteminin STK Hesabı 
 
YSS sisteminin Soğutma Tesir Katsayısı (STK) aşağıdaki formül ile hesaplanabilir: 
 

          (1) 
 

 için evaporator giriş (4c) ve çıkış (5b) noktalarının entalpi değerleri  ve , ayrıca  
yerine de ısı kaynağı olarak kullanılan güneş enerjili ısı borusunun topladığı güç miktarı olan  
yazılabilir.  
 

          (2) 
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Burada A vakumlu cam tüpün yüzey alanı (m2), I ise ışınım miktarıdır (W/m2). Denklem (1) ve (2) ile  
 tekrar yazılacak olursa denklem (3) elde edilir. 

 
         (3) 

 
Şekil 6’da görüldüğü gibi (1c)’den yukarı doğru yükselen buhar (blr-stm) ile aşağıya süzülen sıvı ise 
(blr-lqd) ile ifade edilmektedir. (pr-lqd) saflaştırıcıda (blr-stm) içinden yoğuşan sıvıyı, (pr-stm) ise 
saflaştırıcıdan buhar fazında yoğuşturucuya giden saf amonyak buharını ifade etmektedir. Enerjinin 
korunumu ilkesi ile aşağıdaki formüller yazılabilir:  
 

         (4) 
 

       (5) 
 

      (6) 
 

         (7) 
 

      (8) 
 
YSS sisteminde kütlesel olarak %75 su ile %25 amonyak karışımı kullanılmış ve sistem ile ilgili tüm 
hesaplamalarda REFPROP yazılımından faydalanılmıştır. Bu program yardımıyla (4), (5), (6), (7) ve 
(8) numaralı denklemlerden saf amonyak buharının kütlesel debisi ( ) ile 4c ve 5b noktalarının 
entalpi değerleri bulunmuştur. Yerel saat 06.00-16.00 arasında ısı borusuyla güneşten elde edilen 
ortalama 82.5W güç ( ) değeri denklemde yerine konularak yapılan matematiksel işlemler 
sonucu sistemin soğutma tesir katsayısı (STK) 0.22 olarak hesaplanmıştır.  
 
 
 
 
4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Bu çalışmada ön soğutmasız YSS sisteminin güneş enerjisiyle çalıştırılması deneysel olarak 
incelenmiştir. Sistem için gerekli ısı enerjisi güneşten alınarak iki fazlı kapalı termosifon tip ısı 
borusuna aktarılmıştır. Isı kaybının en az seviyelerde olması için ısı borusu ile YSS birbirine kaynakla 
birleştirilmiş ve böylece güneşten alınan ısı enerjisi verimli bir şekilde ısı borusu üzerinden YSS 
sistemine transfer edilmiştir. Deneyler sonucunda güneş enerjisiyle soğuma işlemi gerçekleşerek 
yaklaşık 2 saat sürmüştür. Buharlaştırıcı giriş sıcaklığı -2,9 oC’ye kadar ulaşmış ve sistemin STK’sı 
0,22 olarak hesaplanmıştır. Yapılan çalışma sonucu hesaplanan STK’nın değerinin normal olduğu 
ancak soğutma işlemi süresinin istenilen düzeyde olmadığı anlaşılmıştır.  
 
İleride yapılacak çalışmalarda saat 12.00’de başlayan soğuma işleminin daha erken saatlerde 
başlamasına ve daha geç saatlere sürmesine yönelik aşağıda sunulan öneriler tek tek veya çoklu 
olarak ele alınıp araştırılabilir. 
 

a) Farklı çaplardaki ısı borusunun etkisi, 
b) Isı borusunda kullanılan farklı tip çalışma akışkanlarının etkisi, 
c) Kullanılan ısı borusu sayısının arttırılmasının etkisi, 
d) YSS kaynatıcı bölgesini içine alan ısı borusunun yoğuşturucu bölgesinin boy uzunluğunun 

etkisi, 
e) YSS sistemine yüklenen 250ml amonyak-su çözelti miktarının etkisi,  
f) YSS sistemindeki yardımcı gazın miktarının yani basıncının etkisi, incelenebilir. 
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MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan,  
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ÖZET 
 
Günümüzde gıdaların taze ve doğal olarak tüketilmesine yönelik talebin artması ile gıda muhafaza 
yöntemleri arasında soğutmaya olan ilgi de artmıştır. Soğukta muhafaza sırasında gıdalarda kimyasal 
reaksiyonlar ve enzimatik faaliyetler gecikmekte, mikroorganizmaların çoğalma hızları ve aktiviteleri 
yavaşlamakta, dolayısıyla gıdaların dayanım süreleri daha uzun olmaktadır. Bu çalışmada, günlük 
yaşantımızda vazgeçilmez olan gıdaların soğutulması için kullanılan soğutma yöntemlerinden vakum 
soğutma yöntemi, farklı gıdalar için kullanılabilirliği ve soğutma performansı açısından incelenmiştir. 
Ayrıca, küçük ölçekli bir vakum soğutma düzeneği kurularak, bu sistemde taze fesleğenin soğutma 
denemeleri yapılmıştır.  Denemeler sonunda fesleğen sıcaklığı 20oC den yaklaşık 10oC’ye 10 dakika 
gibi kısa bir süre içinde indirilebilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Vakum soğutma, gıda soğutma, buharlaşma, enerji verimliliği.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Recently, food cooling systems are being attractive since increasing demand of fresh and natural 
consuming of foods. During cold storage, chemical reactions and enzymatic activities delay and also 
microorganism growing speed decreases simultaneously  and as a result of these shelf of foodstuffs 
are being extended.. In this study, vacum cooling methods has been investigated for different foods 
which are important for our daily consumption. Furthermore, experimental cooling test for fresh basil 
has been realized in a small scale vacuum cooling system. Experimental studies showed that 
temperature of the basil can be decreased from 20oC to 10oC in only 10 minutes. 
 
Key Words: Vacuum cooling, food cooling, evaporation, energy efficiency.   
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Gıdalar elde edildikleri (hasat, kesim, v.b.) andan itibaren mikrobiyal ve enzimatik olarak bozulmaya 
başlarlar. Daha uzun raf ömrü elde etmek; renk, doku, lezzet gibi çeşitli özellikleri daha uzun süre 
korumak amacıyla gıdalar, kurutma, koruyucu katkı maddeleri kullanma, fermentasyon, sterilizasyon, 
pastörizasyon, konserve etme, soğutma ve dondurma gibi farklı yöntemlerle muhafaza edilmektedirler.  
 
Gıda güvenliğinin sağlanması için geliştirilmiş olan çeşitli muhafaza yöntemlerinin temel prensibi, 
mikrobiyal kontaminasyonların üretimin her aşamasında kontrol altında tutulması ve azaltılması; 
istenmeyen mikrobiyal gelişimin durdurulması veya yavaşlatılmasıdır.  Soğukta muhafaza sırasında 
gıdalarda kimyasal reaksiyonlar ve enzimatik faaliyetler gecikmekte, mikroorganizmaların çoğalma 
hızları ve aktiviteleri yavaşlamakta, dolayısıyla gıdalar daha uzun süre saklanabilmektedirler [1]. 
 

Investigation of Vacuum Cooling for Basil 
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Soğutma, tek başına bir gıda muhafaza yöntemi olduğu gibi, diğer yöntemlerle birlikte de kullanılan, 
geçmişi M.Ö.1100’lere kadar uzanan önemli bir prosestir. Başlangıçta gıdaların tadının korunması 
amacıyla doğada bulunan ve kendiliğinden soğutma etkisi olan buz, kar, soğuk hava veya su kullanımı 
gibi basit denebilecek yöntemler keşfedilmiş ve gıdaların tadının korunması (soğutularak) için 
kullanılmıştır. Daha sonra gıdalardaki tat bozulmasının içeriğindeki mikroorganizmalardan 
kaynaklandığı ve bu mikroorganizmaların sayısının sıcaklıkla doğrudan ilgili olduğu keşfedilince, 
gıdaların soğutularak korunması amaçlı soğutucular kullanılmaya başlanmıştır. Genellikle amonyak 
içeren absorbsiyonlu soğutma makinaları olan ilk soğutma sistemlerinin kullanımı 1750’li yıllara kadar 
uzanmaktadır.  
 
Gıda muhafaza yöntemlerinden biri olan “düşük sıcaklık uygulaması” soğukta ve donmuş muhafaza 
olmak üzere ikiye ayrılır. Soğukta muhafaza işlemindeki sıcaklık, gıdanın donma noktasının üstündedir 
ve bu işlemde donma meydana gelmez. Genel olarak sıcaklıktaki 10oC’lik azalma mikroorganizmanın 
çoğalma süresini iki kat uzatmaktadır [1].   
 
Günümüzde tüketicilerin daha taze ve katkısız gıda ürünlerine olan taleplerinin artması nedeniyle, 
soğutmaya olan ilgi de artmıştır. Bu nedenle, geleneksel soğutma yöntemlerinin yanı sıra, gıdaların 
daha hızlı ve daha az enerji ile soğutulmasını amaçlayan yeni soğutma tekniklerinin geliştirilmesine 
yönelik araştırmalar da devam etmektedir.  
 
Bir soğutma çevrimi kullanılarak yapılan soğutma işleminde yaygın olarak kullanılan soğutma 
yöntemleri absorbsiyonlu ve buhar sıkıştırmalı çevrime dayalı tekniklerdir. Ayrıca azot ve karbondioksit 
gibi gazların kullanıldığı ve çok düşük sıcaklıklara inilen kriyojenik soğutma yöntemleri de kullanılır. Bir 
gıdanın hızlı bir şekilde soğutulması mikroorganizma çoğalma riskinin azalması ve soğutma için 
harcanan enerji ve zamandan da tasarruf edilmesi demektir.  
 
Son yıllarda tüm dünyada her alanda olduğu gibi soğutma alanında da enerji verimliliği yüksek 
teknolojilerin kullanımı büyük önem arz etmektedir. Gıda soğutma sistemlerinde de daha hızlı soğutma 
ve daha az enerji harcayarak enerji tasarrufuna katkı sağlayacak teknolojilerin kullanımı önemlidir. Bu 
yöntemlerden birisi de vakum soğutmadır. Vakum soğutma yöntemi klasik yöntemlerden farklı olarak, 
gıdanın bulunduğu atmosfere kapalı hacimde basıncın atmosfer basıncı altına düşürülmesi ve buna 
bağlı olarak buharlaşma sıcaklığının düşürülmesi ilkesine dayanır. Vakum ortamı buharlaşma 
sıcaklığının düşmesine ve gıda maddesi içindeki suyun buharlaştırılmasına neden olurken, bu sırada 
maddeden ısı çekilerek soğuması sağlanır. Dolayısıyla bu yöntem, içeriğinde serbest su bulunan 
meyve, sebze, et vb. tüm ürünlere uygulanabilir.   
 
Vakum soğutma yöntemi, atmosfer basıncının altında (vakum basıncı) ortam elde edilerek bir ürünün 
yüzeyinden gerçekleşen buharlaşma ile içeriğindeki suyun buharlaştırılması ilkesine dayanmaktadır. 
Termodinamik kurallarına göre, ürün içeriğindeki suyun buharlaşması sırasında yüzeyden ısı çekilmesi 
nedeniyle sıcaklık düşmekte ve bu sayede soğuma gerçekleşmektedir. Vakum soğutma yönteminde 
yüzeyden su buharlaşması ile soğutma gerçekleştiği için, öncelikle yüzey alanı fazla, buharlaşmayı 
kolaylaştıran gözenekli yüzeyli ve su içeriği yüksek olan gıdalarda bu yöntemin uygulanması daha 
verimli olmaktadır [2, 3]. 
 
Bu çalışmada, farklı gıdaların vakum soğutma yöntemi ile soğutulması hakkında detaylı bir literatür 
araştırması yapılmış ve özetleyici bir tablo oluşturularak, bu çalışmalar sınıflandırılmıştır. Daha sonra 
vakum soğutma için en uygun gıdalar belirlenmiş, ardından laboratuvar ölçekli basit bir vakum 
soğutma düzeneği oluşturularak taze fesleğenin vakum altında soğutulması incelenmiştir. Tıbbi 
aromatik bitkiler içinde yer alan fesleğen, kendine has yoğun kokusu ve tadı ile hem taze, hem 
kurutulmuş olarak tüketilmekte ve içerdiği uçucu yağların insan sağlığına faydalı olduğu 
belirtilmektedir. Yapılan literatür araştırmasında, taze fesleğen gibi tıbbi aromatik bitkilerin vakum 
yöntemiyle soğutulmasına dair çalışmaların oldukça kısıtlı olduğu görülmüş ve bu nedenle vakum 
soğutma için uygun olduğu düşünülen bu ürün örnek olarak seçilmiştir. 
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2. LİTERATÜR İNCELEMESİ 
 
Vakum soğutmanın farklı gıdaların soğutulmasında kullanımına yönelik pek çok çalışma 
bulunmaktadır. Bu konuda, literatürde yer alan, deneysel çalışmalar içeren ve uygulanan vakum 
düzeyi, ulaşılan ürün sıcaklığı ve üründeki nem kaybı konusunda veriler içeren çeşitli çalışmalar Tablo 
1’de özetlenmiştir.  
 
Yapılan teorik ve deneysel çalışmalara bakıldığında, soğutma performansının belirlenmesi için ürünün 
ilk ve son sıcaklığı, soğutma süresi, ürün ağırlığındaki değişim yüzdesi vb. özellikler ve parametrelerin 
incelendiği görülmektedir. Farklı gıdaların farklı şartlarda vakum soğutulmasına yönelik bazı 
çalışmalara da bu bölümde kısaca değinilmiştir. 
 
Işık [4] tarafından 1994 yılında yapılan doktora tez çalışmasında, vakumla ön soğutma yönteminin 
işletim ve tasarım parametreleri belirlenmiş, denemeler sonucunda, bünyelerindeki suyu daha kolay 
verebilmelerinden dolayı özgül hacim değerleri fazla olan lahana, karnabahar, ıspanak ve marulun 
vakumla ön soğutma yöntemine uygun oldukları bildirilmiştir. 
 
Boonprasom ve Boonyakiat [5], Thai fesleğeni olarak bilinen kırmızı fesleğenin sıcaklığını PVC film 
ambalajla, 12 mbar basınçta vakum soğutma ile 21–24oC’den 13±1oC’ye düşürmüşler ve üründe 
meydana gelen ağırlık kaybını yaklaşık %1.2 olarak tespit etmişlerdir. 
 
Alibas ve Koksal [6], karnabaharın 23.5oC sıcaklıktan vakum metodu da dâhil 4 farklı ön soğutma 
yöntemi ile 1oC’ye soğutulması konusunda bir çalışma yapmışlardır. Vakum soğutma, bu çalışmada 
enerji tüketimi açısından en verimli ve renk değerleri açısından en iyi yöntem olarak belirtilirken, aynı 
zamanda karnabaharlarda meydana gelen %4.55 ağırlık kaybı ile de en fazla su kaybının olduğu 
yöntem olarak bildirilmiştir. 
 
Işık vd. [7] tarafından yapılan bir çalışmada, mantarın hava, su ve vakumla ön soğutma yöntemleriyle 
soğutulması sırasında ortaya çıkan soğuma hızı, enerji tüketimi, ağırlık, renk ve genel görünüm 
parametrelerindeki değişimler araştırılmıştır. 
 
Mutlu Öztürk [8] tarafından yapılan doktora tez çalışmasında, çeşitli et ürünleri (tavuk eti, köfte, döner) 
ile meyve ve sebzelerin (karpuz, semizotu, haşlanmış patates) farklı çalışma şartlarında vakum 
yöntemiyle soğutulmasının geleneksel soğutma yöntemleri ile karşılaştırması yapılmış; çalışma 
sonucunda, vakum soğutmanın farklı gıdaların hızlı ve düşük enerji tüketimi ile soğutulması için çok 
uygun bir yöntem olduğu belirtilmiştir. 
 
Farklı soğutma yöntemlerinin brokolinin raf ömrüne etkisinin incelendiği Ding vd. [9] tarafından yapılan 
çalışmada, vakum soğutmanın brokolinin raf ömrü ve çeşitli kalite parametreleri açısından en etkili 
yöntem olduğu belirtilmiştir. 
 
Alibaş ve Okursoy [10] tarafından yapılan güncel bir çalışmada, enginarın sıcaklığının 23oC’den 
depolama sıcaklığı olan 1oC’ye soğutulması amacıyla üç farklı ön soğutma yöntemi uygulanmış ve 35 
dakika ile, en hızlı soğutma vakum soğutma uygulaması ile elde edilmiştir. Ayrıca, vakum soğutma 
yazarlar tarafından en düşük enerji tüketimine sahip olan yöntem olarak belirtilmiştir. 
 
Vakum soğutmanın elmanın dondurularak kurutulması işlemi ile entegre yapıldığı bir çalışma  
Parniakov vd. [11] tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada, dondurma işleminden önce elma dilimlerinin 
sıcaklığının 25oC’den 0oC’nin altına hızla düşürülmesi için 10 mbar basınçta vakum soğutma işlemi 
yapılmıştır. 
 
Et ve et ürünlerinin vakum yöntemiyle soğutulması konusunda da literatürde yer alan çeşitli çalışmalar 
mevcuttur. Örneğin, sığır eti, domuz eti, pişmiş et, tavuk eti, jambon, sosis, döner ve köftenin vakum 
yöntemiyle soğutulması farklı araştırmacılar tarafından farklı parametreler açısından incelenmiştir 
[8,12 - 29].  
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Tablo 1. Vakum yöntemiyle gıdaların soğutulması ile ilgili literatür özeti 
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Vakum soğutma yöntemi uygulanan gıda çeşitlerine bakıldığında, çoğunlukla yüzey alanı geniş olan 
yeşil yapraklı sebzeler ve et/et ürünleri üzerinde çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Vakum yöntemiyle 
soğutmanın en çok vurgulanan avantajı, geleneksel yöntemlere kıyasla hızlı bir soğutma sağlamasıdır. 
Böylece, hem daha düşük enerji tüketimi ile soğutma sağlanırken, hem de soğutulan ürünün kalite 
özelliklerinin bozulmadan kalabildiği, çeşitli araştırmacılar tarafından iddia edilmektedir. Bununla 
birlikte, bu yöntemin bahsedilen en önemli dezavantajı ise, üründen meydana gelen su kaybıdır. 
Dolayısıyla, vakum soğutma için en uygun gıda ürünleri seçilirken, yüzey alanı geniş, yüzeyden 
meydana gelecek bir miktar su kaybının önemli olmadığı ve hızlı soğutmanın avantaj olduğu ürünler 
tercih edilmelidir.  
 
Konuyla ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, vakum soğutmanın çoğunlukla bir ön soğutma yöntemi 
olarak önerildiği dikkat çekmektedir. Bunun nedeni, soğutma için sürekli vakum uygulamanın ve uzun 
süre vakum soğutma şartlarının korunmasının, teknik ve ekonomik olarak ve enerji tüketimi açısından 
verimli olmamasıdır. 
 
Isıl işlem uygulanan, tüketime hazır gıdaların ambalajlı veya ambalajsız olarak soğutulmasında da 
vakum yöntemi pek çok araştırmacı tarafından önerilmektedir. Bu sistemlerde, pişirme ve vakum 
soğutma prosesleri bir arada olacak şekilde tasarlanabilmektedir. Ayrıca vakum soğutma 
uygulamasına engel olmayan ambalaj kullanımı da mümkündür (Bkz. Tablo 1). 
 
Vakum soğutma yönteminde karşılaşılan en önemli problem olan üründen meydana gelen nem 
kaybını önlemek için de farklı çözüm yöntemleri üzerinde çalışılmaktadır. Bunlardan en yaygın 
olanları, ürünü suya daldırma, üzerine su püskürtme ve ambalaj içinde soğutma olarak sayılabilir. 
 
Yapılan literatür araştırması sonucunda, pişirme işlemi uygulanmış, tüketime hazır gıdaların ve tıbbi 
aromatik bitkiler olarak adlandırılan, hem gıda olarak hem de tıbbi olarak değerli olan, çeşitli bileşenleri 
ilaç yapımında kullanılabilen, çay ve baharat olarak alternatif tıp kapsamında da çeşitli rahatsızlıkların 
tedavisine destek amaçlı tüketilebilen, defne, fesleğen, nane, zeytin yaprağı, rezene, anason v.b. 
bitkilerin vakum soğutma yöntemine oldukça uygun olduğu kanısına varılmıştır. Bu çalışma 
kapsamında, literatürde rastlanan çalışma sayısı oldukça kısıtlı olduğu için, taze fesleğenin vakum 
yöntemiyle soğutulmasının incelenmesine karar verilmiştir. 
 
 
 
 
3. DENEYSEL ÇALIŞMA  
 
Vakum soğutma denemelerinde kullanılan taze fesleğen (bkz. Şekil 1) İzmir ilinde bulunan yerel bir 
marketten temin edilmiş ve 4oC sıcaklıkta saklanmıştır. Soğutma işlemine başlamadan önce 
fesleğenlerin oda sıcaklığına gelmesi beklenmiş ve ondan sonra vakum kabına alınarak soğutma 
işlemi başlatılmıştır. Fesleğenler vakum soğutma kabinine alınmadan önce ve soğutma işlemi 
sonunda tartılarak, üründen kaybedilen su miktarı hesaplanmıştır. 
 

 
(a)                                      (b) 

Şekil 1. Vakum soğutma uygulanan fesleğen, (a) Soğutma öncesi, (b) Soğutma sonrası 
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Vakum soğutma yönteminde kullanılan temel ekipmanlar vakum basıncı yaratmak için vakum pompası 
ve sızdırmaz bir hacimdir. Vakum soğutma denemeleri için Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü 
laboratuvarında bulunan ve Şekil 2’de gösterilen bir vakumlu cam desikatör ve vakum pompası 
kullanılmıştır.  

 
(a)                                        (b) 

Şekil 2. Soğutma için kullanılan vakumlu (a) cam desikatör ve (b) vakum pompası 
 

Soğutma deneyinde dış ortam sıcaklığı ve nemi dijital bir termometre ve higro-termometre kullanılarak, 
vakum soğutma uygulanan ortamın sıcaklık ve nemi sırasıyla ±0.3°C ve ±2 %RH doğrulukla doğrudan 
vakum ortamına yerleştirilen K tipi sıcaklık sensörü ve kapasitif nem sensörü (Testo 435 ve kablosuz 
nem sıcaklık probları) ile gerçekleştirilmiştir. Ürünün sıcaklığı ise doğrudan ürüne temaslı ±0.3°C 
doğrulukta ölçüm yapan Ktipi (NiCr-Ni) termokupl kullanılarak ölçülmüş ve 915.00 MHz radyo frekansı 
ile veri alabilen çok kanallı bir veri kaydedicide (Testo 435) toplanarak bilgisayara aktarılmıştır. Ayrıca, 
soğutma denemelerinden önce ve sonra ürün hassas bir terazide tartılarak, vakum soğutma 
sonucunda kaybedilen su miktarı hesaplanmıştır. Kurulan laboratuvar ölçekli vakum soğutma deney 
düzeneğinin şematik görünümü Şekil 3’te verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 3. Vakum soğutma deney düzeneği 
 

Deney düzeneği ekipmanları, 1.Vakum pompası, 2.Vakumlu cam desikatör, 3.Soğutulan ürün, 4.Veri 
kayıt cihazı (vakum soğutma ortam sıcaklık ve nem ölçüm probu, ürün sıcaklığı ölçüm probu), 
5.Bilgisayar, 6.Hassas terazi 
 
Deneylerin yapıldığı dış ortam sıcaklığı yaklaşık 20oC ve bağıl nem değeri %55 olarak ölçülmüştür. 
Vakum soğutma sistemindeki basınç, atmosfer basıncından yaklaşık 10.9 mbar’a kadar 
düşürülmüştür.  
 
Üründeki sıcaklık dağılımı, soğutma öncesi ve sonrası termal kamera (Testo 875-1) kullanılarak 
görüntülenmiş ve elde edilen termal görüntüler Şekil 4’te verilmiştir. Soğutma sonrasında vakum kabı 
açılarak ürünün termal fotoğrafı çekildiği için bir miktar sıcaklık artışı görülmektedir. 
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(a)                                                         (b) 

Şekil 4. Fesleğenin vakum soğutma öncesi (a) ve sonrası (b) termal kamera görüntüleri 
 
 
 
 
4. BULGULAR 
 
Bu çalışmada soğutma denemelerinde kullanılan ürün, yüzey alanı geniş ve yapraklı bir bitki olan 
fesleğendir. Tıbbi aromatikler arasında yer alan, değerli bir bitki olan fesleğenin vakum yöntemiyle 
soğutulması konusunda literatürde yer alan çalışmaların oldukça kısıtlı olması da bu ürünün 
seçilmesinde etken olmuştur. 
 
Vakum soğutma denemelerinde taze fesleğende meydana gelen zamana bağlı sıcaklık değişimi 
değerleri ve vakum soğutma ortamının bağıl nem değerleri Şekil 5’te verilen grafik üzerinde 
gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 5. Ürün sıcaklığı ve vakum soğutma ortamı bağıl nem değerlerinin zamanla değişimi 
 
Yukarıdaki grafikte de görüldüğü gibi, ürün sıcaklığı 10 dk içinde yaklaşık 10oC düşmüştür. Vakum 
pompası ile basınç atmosfer basıncından başlayarak kademeli olarak 12 mbar değerine kadar 
düşürülmüştür. 10. dakikadan sonra, hem ürün sıcaklığının, hem de ortam bağıl nem değerinin sabit 
bir düzeyde seyrettiği görülmektedir.  Vakum soğutma kabındaki bağıl nem deney başlamasından 
itibaren hızlı bir şekilde düşmeye başlamış ve yaklaşık 3 dk sonra ortam nemi artmaya başlamıştır. 
Bunun nedeni ilk aşamada ortamdan nem uzaklaştırılıyor daha sonra ise üründe bulunan su 
buharlaşma basıncına ulaşıldığı için ürün içeriğindeki su buharlaşarak ortamdaki bağıl nemin 
artmasına neden olmuştur. Vakum soğutma öncesinde ve sonrasında fesleğen örnekleri tartılarak 
soğutma sürecinde üründen meydana gelen su kaybı %3 olarak hesaplanmıştır.  
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5. SONUÇ 
 
Bu çalışma kapsamında vakum soğutma yöntemine en uygun gıda türleri incelenerek, Ege 
Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünde kurulan laboratuvar ölçekli bir vakum soğutma düzeneğinde, 
seçilen bir gıda maddesinin sıcaklığının 20oC’den yaklaşık 10oC’ye kadar düşürülmesi sağlanmıştır. 
 
Vakum soğutmanın, kısa sürede hızlı bir sıcaklık düşüşü sağladığı için, yavaş soğutmanın problem 
olduğu, yüzey alanı geniş ve katma değeri yüksek olan gıda ürünleri için geleneksel yöntemlere göre 
daha uygun olduğu söylenebilir. Yapılan vakum soğutma denemelerinde kullanılan fesleğen de bu 
özelliklere sahiptir. Bu ürünün vakum yöntemiyle soğutulması sonucunda elde edilen verilerin 
literatürde yer alan benzer çalışmalarla uyumlu olduğu görülmüştür. 
 
Bu çalışmada kullanılan vakum soğutma deney düzeneği laboratuvar ölçeklidir ve soğutma işlemi 
yapılan fesleğen miktarı da azdır (yaklaşık 14-15 g). Bu yöntemin ticari olarak uygulanabilirliğini 
tartışmak için, daha fazla miktarda ürün soğutmaya yönelik bir vakum kabında daha fazla miktarda 
ürünle denemeler yapılarak daha sağlıklı sonuçlar elde edilebilir. Ayrıca, üründen meydana gelen su 
kaybı %3 civarıdır ve bu miktarın azaltılması için de çeşitli yöntemler denenebilir. Bununla birlikte, 
farklı soğutma yöntemleriyle kıyaslama yapmak, ürünü çeşitli kalite parametreleri açısından da 
değerlendirmek ve depolama süresince ürünü takip etmek, bu sistemin ticari olarak kullanılabilirliğini 
incelemek için faydalı olacaktır.  
 
Görüldüğü üzere vakum soğutma sistemlerinde ekipman sayısı ve dolayısıyla enerji tüketimi oldukça 
azdır. Bu nedenle, uygun ürün belirlenmesi durumunda soğutma için gerekli işletme maliyetleri klasik 
soğutma yöntemine göre oldukça düşüktür. Vakum soğutma klasik soğutma yöntemleri kullanılmadan 
önce ürünün ön soğutmasının kısa sürede yapılarak (bu çalışma örneğinde 10 dk içinde 10oC sıcaklık 
düşüşü) klasik soğutma ile soğuk depolamaya alınması daha uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır.  
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ÖZET 
 
İklimlendirme, tanım itibari ile belirli bir ortam havasının, sıcaklık, nem, hava hızı, v.b. değerlerinin ayarlanması ile 
ortam koşullarının istenilen standartlara ulaştırılması işlemidir. İnsanoğlu tarihin başlangıcından bu yana gerek 
kendi konforu gerekse diğer ikincil ihtiyaçlarının sağlıklı bir şekilde giderilmesi için havanın şartlandırılmasına 
ihtiyaç duymuştur. Tıbbi ve gıda ürünleri gibi uygun şartlar altında korunmadığı takdirde hızlıca bozulacak 
ürünlerin saklanmasından veri merkezleri gibi sistemlerin yüksek performansta çalışmasını sağlamaya kadar pek 
çok alanda iklimlendirme ihtiyacı vardır. İklimlendirme sistemleri uygulamalarında sistem tercihini etkileyen en 
önemli faktörlerden birisi de enerji verimliliğidir. Dünya genelinde enerji giderlerinin büyük bir bölümünün 
iklimlendirme sistemlerinde harcandığı bilinmektedir. Özellikle yaz aylarında ılıman ülkelerde soğutma işlemi için 
harcanan enerji toplam enerji tüketiminin oldukça büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Evaporatif soğutma sistemleri 
yüksek enerji verimliliği ile çalışan, kurulum ve işletme maliyetleri düşük sistemlerdir. Sistem, buharlaşma 
işleminin oluşturduğu soğutma etkisinden faydalanarak çalışır. Bilinen en eski iklimlendirme uygulamalarından 
olan evaporatif soğutma neolitik döneme kadar dayanan bir tarihe sahiptir. Bu çalışmada evaporatif soğutma 
sistemleri kapsamlı olarak incelenmiş, evaporatif soğutucular ile ilgili çalışmalar ve yapılan uygulamalar detaylı 
olarak aktarılmıştır. Farklı evaporatif soğutma uygulamalarının termodinamik analizleri gerçekleştirilerek verim 
tanımları verilmiş ve sistemler karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Evaporatif soğutma, İklimlendirme, Soğutma 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Air conditioning is the process of delivering the desired standards of ambient conditions by setting a specific 
ambient air according to standard conditions such as temperature, humidity, air speed. Since the beginning of 
history, mankind has needed air conditioning in order to relieve its own comfort and other secondary needs in a 
healthy way. There are conditioning needs in many areas, from storage of items that will quickly fail if not 
protected under appropriate conditions, such as medical and food products, to systems that perform at high 
performance, such as data centers. Energy efficiency is one of the most important factors that is affecting system 
choice in the implementation of climate systems. It is known that a large part of the world's energy expenditure is 
spent on climate systems. Especially in summer, the energy consumed for cooling in temperate countries 
constitutes a considerable part of total energy consumption. Evaporative cooling systems are systems with high 
energy efficiency and low installation and operating costs. The system works by taking advantage of the cooling 
effect created by the evaporation process. It has a history that is dating back to the evaporative cooling neolithic 
turn of the oldest known climate practices. In this study, evaporative cooling systems have been extensively 
investigated and studies, applications related to evaporative coolers have been explained in detail. The 
thermodynamic analyzes of different evaporative cooling applications were performed and yield definitions were 
given and the systems were compared comparatively. 
 
Key Words: Evaporative cooling, Air-conditioning, Refrigeration 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
İnsanoğlunun yaşamında büyük önem arz eden sıcaklığın, nemin ve hava kalitesinin istenilen koşullarda 
tutulması işlemine “iklimlendirme” adı verilir. İklimlendirmede en temel amaç, ortamın hava kalitesinin ve nem 
oranının insan konforu ve sağlığı için optimum şartlarda muhafaza edilmesini sağlamaktır [1].  

Evaporative Cooling Applications in Air Conditioning Systems 
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1775 yılında Glasgow Üniversitesi profesörü William Cullen eline eter sürdüğünde elinin serinlediğini görerek 
çalışmalara başlamış ve ilk mekanik soğutmanın temelini atmıştır. William Cullen tesadüfe dayanarak 1775 
yılında emiş prensibine dayanarak buz yapma makinesi imal etmiştir [2]. 
 
1834 yılında Jacop Perkins adındaki Amerikalı mühendis Londra’da pratik buz yapma makinesi geliştirmiştir. Otuz 
yıl bu prensiple çalışan buz makineleri kullanıma sunulmuştur [2]. 
 
Buz ile soğutma çok zahmetli olduğundan bilim adamları mekanik bir soğutma sistemi üzerine çalışmaya 
başlamışlardır. 1910 yılında J. M. Larsen Şirketi tarafından ilk küçük buzdolabı yapılmıştır. Fakat termostat 
olmadığı için kullanımda büyük zorluklar yaşanmıştır. 1913 yılında Kelvinator ilk termostatlı dolabı imal edip satışa 
sunmuştur. 1930'da R-12 gazı bulunarak CFC soğutucuların temeli atılmıştır. 1935'te R-22 soğutucu akışkanı 
bulunarak HCFC kökenli akışkanlar geliştirilmiştir. 1989'da R-134 A ve R-123 soğutucu akışkanları bulunarak 
ozon tabakasına zarar vermeyen HFC kökenli akışkanlar geliştirilmiştir.1990'lı yılların başında R-22 ve R-502 
yerine kullanılmak üzere ikili ve üçlü alternatif soğutucu akışkan karışımları geliştirilmiştir. 1913 yılından itibaren 
soğutma teknolojisi sürekli gelişerek bugünkü ortamda yaşamın değişmez bir parçası olmuştur ve çeşitli 
iklimlendirme cihazları üretilerek farklı işlevlerde kullanılmıştır [2]. 
 
İklimlendirme cihazları temel olarak altı işlevden oluşmaktadır: 
 
- Soğutma 
- Isıtma 
- Nemlendirme 
- Nem alma 
- Hava sirkülasyonu 
- Hava temizleme 
 
İklimlendirme cihazları bu temel işlemlerden yalnızca birini ya da tümünü aynı anda, gereken kapasitede ve 
optimum boyutlarda, ekonomik açıdan da uygun olacak şekilde imal edilir. Bu şartların sağlanmasına yönelik 
kapsamlı ve dikkatli bir araştırma, tasarımı yapan kişiye hem cihaz ve sistem seçimi hem de cihaz ve sistem 
tasarımı aşamasında büyük ölçüde yararlar sağladığı gibi, düzgün ve sorunsuz bir çalışma performansını da 
beraberinde getirmektedir [1]. 
 
Günümüzde yaşam standartlarının yükselmesiyle iklimlendirme cihazlarına olan talep artmıştır. Bu durum 
iklimlendirme sistemlerinin toplam enerji tüketimindeki payını arttırmıştır. Toplam üretilen enerjinin yaklaşık %30’u 
binalarda tüketilmektedir. Binalarda tüketilen enerjinin ise yaklaşık %70-90’ı ısıtma ve soğutma amaçlı 
kullanılmaktadır. İklimlendirme cihazlarının enerji tüketimindeki payının düşürülebilmesi için enerji verimli 
sistemlerin kullanılması ve enerji tasarrufu yöntemlerinin uygulanması gibi tedbirler alınabilir. Bunun dışında enerji 
tüketimi daha az olan alternatif sistemlerin de kullanılması gerekmektedir [3]. Bu arayış içerisinde düşünülen 
sistemlerden birisi de enerji tüketimi az ve çevre dostu olan evaporatif (adyabatik buharlaştırmalı) soğutucular son 
yıllarda oldukça tercih edilmektedir. 
 
 
 
2. EVAPORATİF SOĞUTMA (BUHARLAŞTIRMALI SOĞUTMA) SİSTEMLERİ 
 
Evaporatif soğutma sistemlerinin temel prensibi, hava akımı içine verilen suyun zamanla buharlaşmaya 
başlamasıdır [4]. Buharlaşma sebebiyle ortam havasının duyulur ısısı suyun buharlaşma gizli ısısına dönüşür. 
Ortam havasının duyulur ısısının azalması nedeniyle havanın kuru termometre sıcaklığı düşer. Bu süre zarfında, 
dış ortamla herhangi bir ısı alışverişi olmadığı için sistemdeki toplam ısı değişmez, sabit kalır. Kısaca bu işlem 
Şekil 1’de görüldüğü üzere, duyulur ısının gizli ısıya dönüştüğü adyabatik bir işlemdir [5]. İşlem, sabit entalpide 
meydana geldiğinden dolayı adyabatiktir [6]. 
 
Buharlaştırmalı soğutma, insanların sıcak ortamlarda kendi rahatını sağlamak amacıyla kullandığı en eski 
metotlardan biridir. Buharlaşmalı soğutmanın kullanımı antik çağlara kadar dayanır. Antik Mısır’da büyük 
gözenekli testiler soğutma için kullanılırdı. Bu etkiyi güçlendirmek için, büyük kuş tüyleri testilerin etrafındaki 
havayı hareket ettirmek için kullanılırdı. Eski Mısırlılar, Yunanlılar ve Romalılar çadırlarının girişine ıslak 
battaniyeler asıp içeriye esen rüzgarın, suyu buharlaştırması ile mekânlarını soğutuyorlardı. Antik Pers’te saray 
avluları sürekli nemlendirme yoluyla havayı soğutan su jeti ile soğutulurdu. İtalya, İspanya ve Mısır’daki, kazılar bu 
önemli iklimlendirme tekniğinin antik çağdaki önemini göstermiştir. Bütün bu uygulamalarda, temel prensip her 
zaman aynıdır: Su buharlaşır ve ortamı soğutur [7,8]. 
 
Evaporatif soğutmanın psikrometrik diyagramda gösterimi Şekil 2’de verilmiştir. Sıcak ve kuru hava buharlaşmalı 
soğutucuya (1) halinde girer ve burada giren hava akımına su püskürtülür. İşlem sırasında suyun bir bölümü hava 
akımından ısı alarak buharlaşır. Proses boyunca havanın yaş termometre sıcaklığı ve entalpisi sabit kalırken, 
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kuru termometre sıcaklığı azalır ve nem oranı artar (2). Hava bu işlemle en çok (2’) doymuş haline kadar 
soğutulabilir. (2’) hali bu işlem ile erişebilecek en düşük sıcaklıktır. Çünkü havanın barındırabileceği maksimum su 
buharı miktarının olduğu noktaya (2’), yani yaş termometre sıcaklığına ulaşılmış olur. 
 
 

 
 

Şekil 1. Evaporatif soğutma prensibi ve düzeneği 
 
 

 
 

Şekil 2. Evaporatif soğutmanın psikrometrik diyagramda gösterilmesi 
 
 
Buharlaştırmalı soğutmaya olan ilginin artmasıyla bu sistemlerde birçok yeni tasarımlar ortaya çıkmıştır. 
Buharlaştırmalı soğutma sistemleri üç ayrı sınıfta incelenebilir: 
 
 
2.1. Direkt (Doğrudan) Evaporatif Soğutma (DES) Sistemleri 
 
Direkt evaporatif soğutma sistemleri, evaporatif soğutma sistemleri arasındaki en temel soğutma sistemi olup 
evaporatif soğutma teorisinin en basit örneğidir.  
 
Direkt evaporatif soğutmada, sisteme giren hava, mahale gönderilecek olan üfleme havasını da temsil eder ve 
hava içerisinde suyun direkt olarak buharlaştırılması vasıtasıyla soğutulur. Psikrometrik diyagramda bu durum 
incelenecek olursa, giren taze havanın yaş termometre sıcaklığı sabit bir değerde kalırken, (yaş termometre 
sıcaklık eğrisi ile entalpi eğrisi aynı eğri) hava ve su arasındaki eş zamanlı gizli ve duyulur ısı transferi gerçekleşir. 
Bu sebepten dolayı, kuru termometre sıcaklığında bir düşüş meydana gelirken havadaki nem oranında artış 
görülmektedir. 
 
Şekil 3’te gösterildiği üzere dış ortamdan alınan hava, nemlendirme ve soğutma işlemlerini gerçekleştirecek olan 
evaporatif ped ile direkt olarak temas ettirilir. Daha sonra bir fan yardımı ile iklimlendirilecek ortama gönderilir. 
Ortamı nemli hale getirmek için pulvarizatör, hava yıkayıcısı, evaporatif pedler gibi çeşitli düzenekler kullanılabilir. 
Bunun dışında, buharlaşan ve hava ile birlikte ortama verilen suyun tedariği için, yani sürekli olarak nemlendirme 
işlemini gerçekleştirebilmek için su sürekli olarak sistemde sirküle ettirilir. 
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Şekil 3. Direkt evaporatif soğutmanın çalışma prensibi [9]. 
 
 
2.2. Endirekt (Dolaylı) Evaporatif Soğutma (EES) Sistemleri 
 
Endirekt evaporatif soğutma teknolojisi, proses havası ile nemlendirilerek soğutulan hava arasındaki ısı ve kütle 
transferi temeline dayanır [10]. Endirekt evaporatif soğutma sistemlerinde, direkt evaporatif soğutma sistemlerine 
göre sistemde iki farklı hava yer almaktadır (Şekil 4). Birincil hava, dış ortamdan alınıp DES sistemindeki prensip 
ile soğutulup nemlendirilir. Sonraki aşamada, havadan havaya plakalı ısı değiştiricisine gönderilir ve plakalar 
soğumaya başlar. Bu sırada, ikincil hava da diğer taraftan evaporatif ısı değiştiricisine alınır. Birincil hava egzoz 
edilirken, ikincil hava duyulur olarak soğur ve bir fan yardımı ile ortama verilir. 
 
Endirekt evaporatif soğutmanın psikrometrik diyagramda gösterimi Şekil 5’te verilmiştir. (1) hal noktası dış 
ortamdan alınan sıcak ve kuru havayı (birincil hava) göstermektedir. (2) hal noktası birincil havanın evaporatif ısı 
değiştiricide, nemlendirilerek soğutulmuş halini, (3) hal noktası ise, (2) hal noktasındaki nemli ve soğuk havanın, 
havadan havaya plakalı ısı değiştiricisinden geçirilip egzoz edilen halini göstermektedir. Son olarak (4) hal 
noktası, dışarıdan alınıp evaporatif ısı değiştiriciden geçirilerek ortama verilen, nem oranı kısmen düşük olan 
soğutulmuş havadır. 
 
 
 

 
 

Şekil 4. Endirekt evaporatif soğutmanın çalışma prensibi 
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Şekil 5. Endirekt evaporatif soğutmanın psikrometrik diyagramda gösterilmesi 
 
 
Endirekt evaporatif soğutma sistemlerinin tercih edilme sebebi, DES sistemlerine göre insan sağlığı ve konforu 
açısından daha düşük nem oranına sahip havanın ortama verilebiliyor olmasıdır. Fakat EES sistemlerinde 
kullanılan ısı değiştiricisinden dolayı, soğutma performansı daha düşük değerlerdedir. EES sistemlerinin soğutma 
performansını arttırmaya yönelik farklı çalışmalar yapılmaktadır. 
 
 
2.2.1. Rejeneratif-1 Endirekt Evaporatif Soğutma Sistemleri 
 
Şekil 6’da gösterildiği gibi endirekt evaporatif soğutma sistemlerinde, her zaman ikincil hava olarak taze hava 
kullanılmaz. Bazı koşullarda, ikincil hava olarak iklimlendirilecek olan ortamdan alınan havadan (dönüş 
havasından) yararlanılır. Bu sistemlerde, dönüş havası nemlendirilerek soğutulur ve evaporatif ısı değiştiriciden 
geçirilip egzoz havası olarak atılır. Aynı zamanda, dışarıdan alınan taze hava ısı değiştiriciye gönderilerek 
soğutulup, bir fan yardımıyla ortama verilir. Sonuç olarak, daha iyi bir soğutma performansı elde edilebilir [11]. 

 
 

Şekil 6. Rejeneratif-1 EES’nin çalışma prensibi 
 
 

2.2.2. Rejeneratif-2 Endirekt Evaporatif Soğutma Sistemleri 
 
Şekil 7’de gösterilen sistemde birincil hava ortamdan alınan hava, ikincil hava dış ortamdan alınan taze havadır. 
Sistemin çalışma şekli, temel olarak dış havanının nemlendirilerek soğutulmasının ardından ısı değiştiriciden 
geçirilerek dönüş havasının soğutulması prensibine dayanır. İkincil hava egzoz havası olarak atılırken, birincil 
hava fan yardımı ile ortama verilir. 
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Şekil 7. Rejeneratif-2 EES’nin çalışma prensibi 
 
 

2.3. Endirekt/Direkt (İki Kademeli) Evaporatif Soğutma Sistemleri 
 
Şekil 8’de gösterilen iki kademeli sistemlerin kullanılmasının amacı, endirekt sistemde ortama verilen havanının 
sıcaklığı ve nemi arasındaki optimizasyonu gerçekleştirerek, daha iyi konfor şartlarına erişebilmektir. Bu yüzden 
endirekt sistemlerdeki fan çıkışına direkt sistem aynen bağlanarak, havanın sıcaklığı bir miktar daha azaltılır ve 
nem oranı arttırılır. Tek kademeli sistemler ile kıyaslandığında, kuru termometre sıcaklığında önemli ölçüde düşüş 
sağlanabilmektedir. Ancak ortama verilen havanın nem oranı, DES sistemlerinden verilen havanın nem oranından 
daha yüksek değerdedir. Bu sistem ile istenilen soğutma yükü değerlerine ulaşılabilir fakat konfor şartları 
açısından yüksek nem olumsuz sonuçlar yaratabileceğinden dolayı, nem oranının istenilen değerlere 
düşürülebilmesi için ekstra bir nem alma işleminin uygulanması gerekir [12]. 
 
 

 
 

Şekil 8. İki kademeli sistemlerin çalışma prensibi [9]. 
 
 
Sistemin çalışma prensibi, Şekil 9’da verilen psikrometrik diyagramda gösterilmiştir. (1) hal noktası dış ortamdan 
alınan sıcak ve kuru havayı, (2) hal noktası dışarıdan alınıp evaporatif ısı değiştiricide nemlendirilerek soğutulan 
havayı göstermektedir. (3) hal noktası, evaporatif ısı değiştiriciden egzoz edilen havayı temsil ederken, (4) hal 
noktası, dış ortamdan alınıp evaporatif ısı değiştiriciden geçirilen, nem oranı ve sıcaklığı düşük olan havayı 
gösterir (DES sistemine gönderilen hava). (5) hal noktası ise, DES sisteminden çıkan ve ortama verilen nem oranı 
yüksek, sıcaklığı düşük olan havadır.  
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Şekil 9. İki kademeli sistemin psikrometrik diyagramda gösterilmesi 
 
 
EES sistemlerinde de olduğu gibi, soğutma performansını arttırmaya yönelik olarak dönüş havasının sistemde 
tekrardan kullanıldığı farklı uygulamalarda mevcuttur. 
 
 
2.3.1. Rejeneratif-1 Endirekt/Direkt Evaporatif Soğutma Sistemleri 
 
Aynı endirekt evaporatif sistemlerde olduğu gibi endirekt/direkt sistemlerde de ikincil hava olarak her zaman taze 
hava kullanılmaz. Şekil 10’da verilen rejeneratif-1 direkt-endirekt evaporatif soğutma sistemlerinde ikincil hava 
olarak taze hava yerine iklimlendirilen ortamdan alınan dönüş havası kullanılmaktadır. Bu sistemlerde, dönüş 
havası (ortamdan alınan hava) nemlendirilip soğutularak evaporatif ısı değiştiriciye gönderilir. Endirekt/Direkt 
evaporatif soğutma sistemlerinden farkı budur. Sonuç olarak, daha iyi bir soğutma performansı elde edilir [11]. 
 

 
 

Şekil 10. Rejeneratif-1 direkt-endirekt evaporatif soğutma çalışma prensibi 
 
 

2.3.2. Rejeneratif-2 Endirekt/Direkt Evaporatif Soğutma Sistemleri 
 
Şekil 11’de verilen sistemde birincil hava ortamdan alınan havadır. İkincil hava ise dış ortamdan alınan taze 
havadır. Sistemin çalışma şekli, temel endirekt/direkt evaporatif soğutma sistemleriyle benzerdir. Aralarındaki tek 
fark, sisteme giren havaların farklı özelliklerde olmasıdır. 
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Şekil 11. Rejeneratif-2 direkt-endirekt evaporatif soğutma çalışma prensibi 
 
 
3. EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN YAPISAL ELEMANLARI 
 
3.1. Sirkülasyon Pompası 
 
Genel olarak hat tipi (inline) olan santrifüj pompalardır ve kapalı sistemlerde su sirkülasyonu için kullanılırlar. 
Çoğunlukla genleşme tankı ile beraber kullanımı mevcuttur. Kullanım kolaylığına sahiptirler. Aynı eksen üzerinde 
olan emme ve basma flanşları ile boru hattına rahatlıkla bağlanırlar. Bakımları kolaydır. Konutsal ve endüstriyel 
tesislerde sıcak su, soğuk su, besleme suyu sirkülasyonlarında kullanırlar. Islak rotorlu olan tipleri mevcuttur. Yeni 
çalışmalar doğrultusunda ciddi enerji verimliliği sağlayan bir pompa tipidir. Yeni tasarımlarında frekans kontrolü 
esastır. Bu sayede sistemdeki ihtiyaca göre sabit hız, sabit basınç ve değişken basınç değerleri için 
çalıştırılabilirler. Genel olarak binalarda, konutlarda, AVM’lerde HVAC sistemlerinde kullanılırlar [4]. 
 
3.2. Nemlendirici Elemanlar 
 
Tanım olarak nemlendirme, havadaki su buharı miktarının arttırılması işlemidir. Evaporatif soğutma sistemlerinde 
nemlendirme işlemi farklı nemlendirici elemanlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir.  
 
3.2.1. Islak Dolgulu Nemlendiriciler 
 
Şekil 12’de verilen ıslak dolgulu nemlendiricilerde hava, petek veya sıkıştırılmış delikli geçirgen levhadan yapılmış 
geniş bir yüzeyden geçerken bu levhalar tarafından soğurulmuş (absorbe edilmiş) su ile temas etmektedir. 
Burada dönen diskli nemlendiriciler ve hava yıkayıcılardan farklı olarak hava içine kireç ve tortu taşınmaz yani 
ıslak dolgu aynı zamanda filtre görevi görerek nemlendirme işleminin yanında havayı temizlemektedir. Bu 
nemlendiriciler için ortalama hava hızı 0,5 ile 3 m/s arasındadır [7]. 
 

 
 

Şekil 12. Islak dolgulu nemlendirici [7]. 
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3.2.2. Pulverizetörlü Nemlendiriciler 
 
Şekil 13’te verilen pulverizetörlü nemlendiricilerde, su damlaları hava akımı içine püskürtülerek doğrudan 
buharlaştırılmaktadır. Püskürtme işlemi çok sayıda püskürtme nozulu ile yapılır ve toplama havuzundan pompa 
yardımıyla alınan su nozullara gönderilir. Ayrıca damla tutucu buharlaşmamış su damlalarını tutar ve toplama 
havuzuna gönderir [7]. 

 
 

Şekil 13. Pulverizetörlü nemlendirici [7]. 
 
 
3.2.3. Tamburlu (Döner Diskli) Nemlendiriciler 
 
Şekil 14’te verilen tamburlu nemlendiricilerde, köpük malzeme ile kaplı bir tambur, dönerken su dolu bir tanka 
daldırılır ve tambur çevresindeki dolgu ıslanır. Tambura gelen kuru hava, tamburun çevresinden merkezine doğru 
geçerken nemlenir ve ünitenin üstündeki menfezden dışarı çıkar. Bu cihazlar su seviyesini ve nemi gösteren 
ekipmanlara sahip taşınabilir ünitelerdir. Birçok yerde kullanılabilirler [7].  
 
Hava debisi, en yüksek gürültü seviyesine ve ortam hacmine göre ayarlanabilir. Bu cihazlardaki su toplama tavası 
düzenli olarak temizlenmelidir. Dönen tamburun ömrü sınırlıdır ve işletme şartlarına bağlı olarak gerektiğinde 
değiştirilmelidir [7]. 

 
 

Şekil 14. Tamburlu nemlendirici [7]. 
 
 
3.3. Damla Tutucu 
 
Püskürtülen suyun buharlaşmayan (1 m³ havada 2 kg’a kadar) kısmının tutulması için damla tutucu kullanılması 
çok önemlidir. Damla tutucular su damlalarının düz bir yol izlemesine imkan vermeyen ve hava ile su buharının 
içinde kolayca geçebildiği birbirine paralel özel şekillendirilmiş plakalardan oluşur (Şekil 15). Su damlası damla 
tutucu yüzeylerdeki tutucu yüzeyine çarptığı zaman kendi ağırlığı (yerçekimi) ile toplama havuzuna süzülür [7]. 
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Şekil 15. Damla tutucuların farklı kanat açılı modelleri [13]. 
 
 
 
3.4. Su Tankı ve Toplama Havuzu 
 
Evaporatif soğutma sistemlerinde su tankı ve toplama havuzu tek bir depo gibi düşünülebilir. Fakat ayrı 
kullanıldıkları sistemlerde mevcuttur. Su tankı, pompanın nemlendiriciye göndermek üzere su çektiği kaynaktır. 
Toplama havuzu ise pompa aracılığı ile nemlendiriciye gönderilen suyun, buharlaşmayan kısmının biriktiği yerdir.  
 
Sistemdeki su deposunda bulunan suyun sürekli olarak sirküle edilmesi gerekmektedir. Çünkü durgun suda 
oluşan bakteriler insan sağlığı açısından tehlike arz eder. Bu yüzden su tankı ve toplama havuzunun ayrı 
kullanılması insan sağlığı açısından daha iyi sonuçlar vermektedir. 
 
 
3.5. Fanlar 
 
Evaporatif soğutma sistemlerinde emme ve üfleme fanı olarak iki farklı fan tipi kullanılmaktadır. Bu fanlar havanın 
ortamdan emişini ya da sistemden ortama hava verilişini sağlamaktadır. Fanların sayıları kullanılacak olan ESS'e 
göre farklılık gösterebilir. Evaporatif soğutma sistemlerinde, düşük enerji tüketimlerinden dolayı eksenel (aksiyal) 
fanlar tercih edilir.  
 
Aksiyal tip fanlarda basınç farkı oluşturularak meydana gelen havanın hareketi eksenel yöndedir. Aksiyal tip fanlar 
pervane kanatlı tip, silindir kanat tip ve kılavuzlu silindir tip olmak üzere üç kısma ayrılır [14]. 
 
Pervane kanatlı tip; Alçak, orta ve yüksek basınçlı genel ısıtma, havalandırma ve klima uygulamalarında 
kullanılırlar. 
Silindir kanat tip; Alçak ve orta basınçlı sistemlerde ve kurutma ve boyama kabinlerinin egzozlarında 
kullanılırlar. 
Kılavuzlu silindir tip; Alçak statik basınçlı, büyük hava debileri için kullanılırlar [14]. 
 
 
3.6. Isı Geri Kazanım (IGK) Cihazları 
 
Evaporatif soğutma sistemlerinde kullanılan ısı geri kazanım cihazlarında, egzoz havası proses havasının ısıl 
enerjisini alır ve bu şekilde proses havasının soğutma yönünden şartlandırılmasını sağlar. Aynı zamanda 
filtreleme yaptığı için iç ortam havasını temizler [15]. IGK cihazları, paralel, ters ya da çapraz akışlı olabilen, 
havadan havaya ısı geçişi sağlayan ısı değiştiricilerdir. Kış koşulunda egzoz havasındaki ısı enerjisi, bina içine 
gönderilecek olan taze havaya, yaz koşulunda proses havasındaki ısı enerjisi, egzoz havasına aktarılarak geri 
kazanım sağlanır [16].  
 
IGK cihazı, birbirine karışmayan sıcak ve soğuk hava kanallarından ibaret olup, şematik olarak  
Şekil 16’da görülmektedir. Cihazın temel bileşenleri: (1) Birden fazla sayıda plakalı ısı değiştiricinin bir araya 
getirilmesi ile oluşturulan ısı değiştirici grubu, (2) Egzoz ve proses hava akışlarını sağlayan iki adet radyal tipte 
plug-fan, (3) Hava ile birlikte taşınan katı parçacıkların engellenmesi için iki adet filtre ve (4) Hava akışına uygun 
şekilde tasarlanmış hava kanalları olarak sayılabilir [16]. 
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Şekil 16. Isı geri kazanımlı havalandırma cihazı ve bileşenleri [16]. 
 
 
4. EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN KULLANIM ALANLARI 
 
Evaporatif soğutma sistemleri; konfor iklimlendirmesi yanında tekstil fabrikalarında, güç santrallerinde, 
dökümhanelerde, fırınlarda, depolarda, otel mutfaklarında, atölyelerde konfor ve proses şartlarını iyileştirmek, 
verimi arttırmak amacıyla yoğun olarak kullanılırlar [2]. 
 
4.1. Konfor Şartlarına Gerek Duyulmayan Alanlar 
 
4.1.1. Direkt ESS’nin Kullanım Alanı 
 

- Tarım Sektöründe  
- Hayvancılık Sektöründe  
- Sanayide 

 
4.1.2. Endirekt ESS’nin Kullanım Alanı 
 

- Gaz Türbin Santrallerinde  
- Jeotermal Santrallerde  
- Kojenerasyon - Trijenerasyon Sistemlerinde  
- Petrokimya Tesislerinde  
- Sanayide (Soğutma Sistemlerinde)  

 
o Hava Soğutmalı Su Soğutucularında  
o Hava Soğutmalı Soğutma Sistemlerinde  
o Kuru Tip Soğutucularda  
o Hava Soğutmalı Soğuk Depolarda  
o Özel Soğutma Sistemlerinde ( Muhtelif Hava Soğutmalı Serpantinler ) 

 
 
4.2. Konfor Şartlarına Gerek Duyulan Alanlar 
 
4.2.1. Direkt ESS’nin Kullanım Alanı 
 

- Özel konum ve şartlardaki Endüstriyel Mutfaklarda  
- Özel konum ve şartlardaki Endüstriyel Tesislerde  

 
4.2.2. Endirekt ESS’nin Kullanım Alanı 
 

- Hava Soğutmalı Su Soğutma Cihazlarında (Chiller)  
- Büyük Çatı Tipi Klima Sistemlerinde  

 
 

5. TERMODİNAMİK ANALİZ 
 
Çalışma kapsamında evaporatif soğutma sistemlerin de yer alan DES, EES ve kombinasyonlu sistemlerin 
termodinamik hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan hesaplamalarda duyulur soğutma yükü 2 kW kabul 
edilmiş ve hava şartları Tkt=37°C ve Tyt=22°C olan İzmir ili için değerlendirmeler yapılmıştır. ASHRAE konfor 
şartlarına göre incelemeler gerçekleştirilmiştir [17]. 
 
Evaporatif soğutma sistemlerinde pompa gücü aşağıda verilen bağıntıyla hesaplanmaktadır. 
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 (1) 

 
Bu formülasyonda,  suyun hacimsel debisini (m3/s),  suyun yoğunluğunu (kg/m3), g yer çekimi ivmesini (m/s²), 
η pompa verimini ve H basma yüksekliğini göstermektedir (mSS) [18]. 
 
Sistemlerde kullanılacak fanların güçleri aşağıdaki bağıntı kullanılarak hesaplanmaktadır [18]. 
 

 (2) 

 
Etkinlik katsayısı (COP) tanım olarak, termodinamikte ısı pompaları ve soğutma makinalarının verimini belirten 
performans katsayısıdır. Bu katsayı evaporatif soğutma sistemlerinde, soğutma havasından çekilen duyulur ısı 
yükünün enerji tüketimine oranı olarak ifade edilmektedir [19]. 
 

 (3) 

 
5.1. Direkt Evaporatif Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi 
 
Direkt sistemlerin buharlaşma performansı, “performans faktörü” (PF) adı verilen bir terimle simgelenir ve değeri 
gerçek sıcaklık düşümünün teorik sıcaklık düşümüne oranıdır. 
 

 (4) 

 
Tgh: Giren havanın sıcaklığı (°C) 
Tçh: Çıkan havanın (üfleme havası) sıcaklığı (°C)  
Tgh,YTS: Giren havanın yaş termometre sıcaklığı (°C) [1]. 
 
Ele alınan sistemde PF=%85 kabul edilerek termodinamik analiz gerçekleştirilmiştir. Hesaplamalar sonucunda 
çıkış hava koşulları Tkt=24°C ve BN=%82 olarak belirlenmiştir. Sistem ASHRAE konfor standardını sıcaklık 
yönünden sağlarken, nem açısından sağlamamaktadır. 
 
Sistemden geçen havanın kütlesel debisi aşağıdaki bağıntı kullanılarak belirlenmektedir ( : Duyulur soğutma 
yükü, : Havanın özgül ısısı). 
 

 (5) 

 
Soğutma kapasitesini sağlayacak havanın kütlesel debisi yukarıdaki denklem kullanılarak 0,156 kg/s olarak 
belirlenmiştir. Fan gücünün hesabında petekteki basınç kaybı 40 Pa kabul edilmiştir. Bu debi değerinini 
sağlayacak fanın gücü 8 W (Watt) olarak hesaplanmıştır. Mevcut üretilen fanların kapasiteleri dikkate alındığında 
uygulamada en düşük kapasiteye sahip 70 W gücündeki bir fanın kullanılması uygun görülmüştür. 
Sirkülasyon pompasının gücü, sistem için gerekli su akışını sağlayacak şekilde 1 W olarak hesaplanmıştır. 
Yapılan araştırmalar sonucunda bu kadar düşük güçlerde çalışan pompaların mevcut sistemlerde kullanılmadığı 
görülmüştür. Bu nedenle sistemde 40 W gücünde bir sirkülasyon pompasının kullanıldığı dikkate alınmıştır. 
Sistemin toplam enerji tüketimi 110 W olarak hesaplanmış ve çalışma kapsamında incelenen direkt evaporatif 
soğutma sisteminin COP değeri 18,18 olarak belirlenmiştir. 
 
 
5.2. Endirekt Evaporatif Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi 
 
Endirekt sistemdeki performans faktörü (PFEÜ); 
 

 (6) 

 
Tgh: Giren havanın sıcaklığı (°C)  
Tçh: Çıkan havanın (üfleme havası) sıcaklığı (°C)  
Tgh,YTS: Giren havanın yaş termometre sıcaklığı (°C) 

: Nemlendiriciye girmeden önceki havanın sıcaklığı ile ısı geri kazanım cihazına giren havanın sıcaklık farkı 
(°C) [1]. 
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Nemlendiriciye girmeden önceki hava ile IGK cihazına girmeden önceki havanın, dış hava olması durumunda 
aşağıdaki eşitlik geçerli olmaktadır [1]. 
 

  (7) 
 

ζ: Isı geri kazanım cihazının verimi  
 
Çalışma kapsamında IGK cihazlarının verimleri %55 olarak kabul edilmiştir. Isı geri kazanım cihazlarında basınç 
kayıplarının 100~250 Pa aralığında kalması önerilmektedir [20]. Bu çalışmada ısı geri kazanım cihazında 100 Pa 
basınç kaybı olduğu durum dikkate alınmıştır. 
 
İncelenen sistemde =%46,7 hesaplanarak, çıkış hava koşulları Tkt=29,9°C ve BN=%40 olarak belirlenmiştir. 
Sistem, ASHRAE konfor standardını nem açısından sağlarken, sıcaklık yönünden sağlamamaktadır. 
 
Sistemden geçen havanın kütlesel debisi denklem 5 kullanılarak hesaplanmaktadır. Havanın kütlesel debisi 0,284 
kg/s olarak belirlenmiştir. Soğutma havası için gerekli debiyi sağlayacak fan ile buharlaşma peteği üzerinde hava 
akışını sağlayacak fanların toplam gücü 83,7 W olarak hesaplanmıştır. Sistemde 70 W gücünde iki adet fanın 
kullanılması durumu dikkate alındığında toplam fan gücünün 140 W olduğu belirlenmiştir. 
 
Sirkülasyon pompasının gücü, DES sisteminde kullanılan pompanın güç değerine sahip olduğu görülmektedir. Bu 
nedenle sistemde 40 W gücünde bir sirkülasyon pompası seçilmiştir. Sistemin toplam enerji tüketimi 180 W olarak 
hesaplanmıştır. Çalışma kapsamında incelenen endirekt evaporatif soğutma sisteminin COP değeri 11,11 olarak 
belirlenmiştir. 
 
5.3. Direkt/Endirekt Evaporatif Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi 
 
Direkt/Endirekt sistemler, endirekt sistemin son kısmına direkt sistemin bağlanmasıyla oluşurlar. Isı geri kazanım 
cihazından çıkan hava, tekrar DES ile soğutularak ortama gönderilir. Dolayısıyla, direkt ve endirekt evaporatif 
soğutma sistemlerinde yapılan termodinamik analizler, birlikte değerlendirilmektedir. 
 
EES sisteminden çıkan havanın koşulları hesaplamalar sonucunda Tkt=29,9°C ve BN=%40 olarak bulunmuştur. 
Bu hava daha sonra DES sisteminde Tkt=24,5°C ve BN=%66 özelliklerine getirilerek ortama gönderileceği 
belirlenmiştir. 
 
Denklem 5 kullanılarak sistemden geçen havanın kütlesel debisi 0,159 kg/s olarak hesaplanmıştır. Bu debiye göre 
sistemdeki fanların toplam gücü 57,4 W olarak belirlenmiştir. Sistemde 70 W gücünde iki adet fanın kullanılması 
durumu dikkate alındığında toplam fan gücünün 140 W olduğu belirlenmiştir. Sistemde kullanılacak sirkülasyon 
pompalarının güçleri, DES sistemindeki pompanın gücü ile aynı değere sahiptir. Sistemde iki adet pompa 
kullanıldığından dolayı toplam güç 80 W olarak bulunmuştur. Bu sistemin toplam enerji tüketimi 220 W olarak 
hesaplanmıştır. İncelenen direkt/endirekt sistemin COP değeri 9,09 olarak belirlenmiştir. 
 
5.4. Endirekt Evaporatif ve Soğutma Serpantinli İki Kademeli Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi 
 
İncelenen iki kademeli soğutma sistemi endirekt evaporatif soğutma sisteminin, soğutma serpantinli sistemden 
önce kullanılmasıyla oluşturulur. Bu sistemde sırasıyla EES sisteminin ve soğutma serpantininin yük dağılımları 
1,125 kW ve 0,875 kW olarak hesaplanmıştır. Endirekt evaporatif soğutma sisteminden çıkan hava Tkt=29,9°C ve 
BN=%40 özelliklerinde soğutma serpantinine girmektedir. Soğutma serpantininde 5,45 °C düşüş olacak şekilde 
hesaplamalar yapılmıştır. Soğutma serpantininde gerçekleştirilen soğutma işleminde yoğuşmanın olmadığı kabul 
edilerek hesaplamalar yapılmıştır. Serpantinden ortama verilen havanın koşulları, Tkt=24,55°C ve BN=%52 olarak 
belirlenmiştir. Bu çıkış özellikleri ASHRAE konfor standardını sıcaklık ve nem açısından sağlamaktadır. 
Uygulamada soğutma serpantinlerinde yoğuşma olmasından dolayı havanın mutlak nem değerinde azalma 
meydana gelmektedir. Bu durum konfor açısından avantaj olarak ifade edilebilir. 
 
Sistemdeki hava debisi, direkt/endirekt sistemin debisi ile aynı olup 0,159 kg/s değerine sahiptir. Bu çalışmada 
soğutma makinasında 350 Pa basınç kaybı olduğu kabul edilmiştir. Birinci fanın gücü 28,7 W olarak 
hesaplanmıştır; fakat incelemede 70 W gücündeki bir fanın kullanılması dikkate alınmıştır. İkinci fanın gücü 92,23 
W olarak belirlenmiştir, yapılan incelemede 100 W gücündeki fanın kullanılması durumu değerlendirilmiştir. Bu 
durumda sistemde kullanılan fanların toplam fan gücü 170 W olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, sistemde kullanılan 
pompanın gücü 40 W olarak hesaplanmıştır.  
 
Soğutma serpantini için gerekli olan soğutma yükü su soğutma makinası (chiller) ile sağlanmaktadır. Sistemde 
kullanılan su soğutma makinasının soğutma etki katsayısı 3 olarak kabul edilmiştir. Bu durumda su soğutma 
makinasının çekmiş olduğu güç 291,67 W olarak hesaplanmıştır. Sistemin harcadığı toplam güç 501,67 W olarak 
bulunmuştur. Endirekt evaporatif ve soğutma serpantinli iki kademeli soğutma sisteminin COP değeri 3,987 olarak 
hesaplanmıştır. 
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6. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
 
Evaporatif soğutma sistemlerinin ilk yatırım, işletme ve bakım maliyetlerinin oldukça düşük olduğu ve bu yönden 
sektörde yaygın bir kullanım alanına sahip oldukları bilinmektedir. Ayrıca yürütülen çalışmalarda da bu sistemlerin 
ihtiyaca göre farklı soğutma sistemleri ile akuple kullanılmaları halinde yüksek nemlilik gibi dezavantajlarının da 
giderilebildiği görülmektedir.  
 

 
 

Şekil 17. Termodinamik analizleri yapılan sistemlerin psikrometrik diyagramda gösterimi 
 
 
Bu çalışmada evaporatif soğutma sistemleri kapsamlı olarak incelenmiş, evaporatif soğutucular ile ilgili çalışmalar 
ve yapılan uygulamalar detaylı olarak aktarılmıştır. Farklı evaporatif soğutma uygulamalarının termodinamik 
analizleri gerçekleştirilerek verim tanımları verilmiş ve sistemler karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.  
 
Şekil 17’de yapılan analizler sonucu elde edilen değerler psikrometrik diyagramlar üzerinde gösterilmiş, incelenen 
her bir sistem için ayrı ayrı sonuçlar ortaya konulmuştur. Şekil 17 (a)’da DES sisteminde gerçekleşen soğutma 
işleminden elde edilen sonuçlara göre, sistemin COP değeri 18,18 olarak hesaplanırken, Şekil 17 (b)’de verilen 
EES sisteminde bu değer 11,11 olarak hesaplanmıştır. DES sistemi soğutma performansı açısından daha iyi 
sonuçlar verirken, sistem çıkışında ortama verilecek havanın termodinamik özellikleri incelendiğinde bu değerlerin 
kapalı ortamlar için konfor şartlarını sağlamadığı görülmektedir. Ancak EES sistemi nem oranı açısından daha iyi 
sonuçlar vermektedir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda DES sistemlerinin açık alanların 
iklimlendirilmesinde uygun olduğu, EES sistemlerinin ise kapalı alanların iklimlendirilmesinde uygun olduğu 
görülmektedir. 
 
Şekil 17 (c)’de verilen direkt/endirekt evaporatif soğutma sisteminin termodinamik analizi sonucunda COP değeri 
9,09 olarak belirlenmiştir. Şekil 17 (d)’de verilen endirekt evaporatif ve soğutma serpantinli iki kademeli soğutma 
sistemininde ise COP değeri 3,987 olarak bulunmuştur. Sistemler karşılaştırıldığında; soğutma serpantinli 
sistemde soğutma havasının konfor şartlarını sağladığı diğer sistemde ise mutlak nemin daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Ancak direkt/endirekt evaporatif soğutma sisteminin nem yönünden DES sistemine göre sağladığı 
avantaj da göz ardı edilemez niteliktedir. Ayrıca serpantinli sisteme EES entegrasyonu ile sistem COP’sinin 
azaldığı görülmektedir.  
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Bu sonuçlar değerlendirildiğinde evaporatif soğutma sistemlerinin gerek yalın kullanımlarında gerekse diğer 
sistemlerle entegrasyonu ile göz ardı edilemez avantajlar sunduğu görülmektedir. Ayrıca yapılan çalışmaların 
uygulamaya dökülmesi ve çeşitli parametre değişimleri ile sistem performansının daha da yükseltilebileceği 
düşünülmektedir. 
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ÖZET 
 
İklimlendirme uygulamaları, enerji tüketiminin büyük bir bölümünü oluşturan, yüksek işletme maliyetli 
uygulamalardır. Ülkemiz gibi ılıman iklime sahip ülkelerde özellikle yaz aylarında iklimlendirmede 
harcanan enerji miktarı yükselmektedir. Ayrıca insanların toplu olarak kullandığı kafeterya, avm gibi 
açık alanlardaki ortam havasının konfor şartlarına ulaştırılabilmesi için oldukça karmaşık sistemlerin 
kurulumunun ve işletilmesinin gerekliliği doğmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar yüksek verimli 
iklimlendirme sistemlerinin geliştirilmesi konusunda yoğunlaşmaktadır. Bilinen en eski iklimlendirme 
sistemlerinden olan evaporatif soğutma sistemleri, gerçekleştirilen çalışmalar ışığında geliştirilerek bu 
sorunlara yüksek oranda çözüm sunan sistemler ortaya çıkarılmıştır. Evaporatif soğutucular yapıları 
gereği düşük maliyetli ve açık alan soğutmasına uygun cihazlardır. Bu sistemler pek çok uygulama 
alanına sahip olduğu gibi diğer sistemlerle entegre kullanımları da yaygın olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bu çalışmada ise bir kafeterya ortamında hâlihazırda kurulu olan bir Evaporatif soğutma cihazının 
ölçümleri gerçekleştirilmiş ve çalışma karakteristikleri incelenerek termodinamik analizler yapılmış ve 
sistem verimliliği ortaya konulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Evaporatif Soğutma, Buharlaşma, Nemlendirme, İklimlendirme 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Air conditioning applications are one of the most energy consuming parts of the systems and have 
high operating costs. In the middle-climate region countries like Turkey, especially in summer periods 
energy consumption for air conditioning increases. In addition, in public environments, such as 
cafeterias and shopping malls, it is necessary to install and operate highly complex systems in order to 
be able to reach the control conditions of ambient air. In last decades, researches focused on 
developing energy efficient air conditioning systems. Evaporative cooling systems, one of the oldest 
known air conditioning systems, have been developed to provide solutions to these problems. 
Evaporative coolers are suitable for low cost and open space cooling applications due to their 
properties and construction. These systems have many application areas and their integrated usage 
with other systems is also common. In this study, measurements of evaporative cooling device in a 
cafeteria were carried out and thermodynamic analyses were made by studying working 
characteristics. 
 
Key Words: Evaporative Cooling, Evaporation, Humidification, Air Conditioning 
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1. GİRİŞ 
 
İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana insanların ihtiyaçları teknolojinin gelişimine yön vermiştir. 
İnsanlığın barınma, yeme, içme gibi temel ihtiyaçlarından biri de iklimlendirmedir. Zor şartlarda hayatta 
kalma mücadelesi veren insan, bulunduğu çevreye adapte olamadığı durumlarda çeşitli yollarla 
çevresini yaşanır hale getirmeyi başarmıştır. İklimlendirme genel olarak belirli bir hacme ait havanın 
ısıtma, soğutma, havalandırma, nemlendirme, nem alma v.b yollarla şartlandırılmasıdır. İklimlendirme 
işlemlerinin çeşitli uygulamaları mevcut olmakla birlikte günümüzde de gözde bir çalışma alanı olup 
sürekli geliştirilen bir konu haline gelmiştir. İklimlendirme alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde, 
bunların enerji verimliliği yüksek sistemlerin geliştirilmesi odağında gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Soğutma sistemlerinin iklimlendirme içersindeki önemi oldukça büyüktür. Özellikle orta kuşak 
ülkelerinde soğutma için harcanan enerjinin toplam enerji tüketimi içersinde önemli bir paya sahip 
olduğu bilinmektedir. Özellikle de insan nüfusu ile bağlantılı olarak toplu kullanım alanlarının artması 
ile avm, okul, hastane v.b. mekanlarda kışın dahi soğutma ihtiyacı duyulduğu durumlar meydana 
gelmektedir. Yapılan çalışmalar geleneksel gaz sıkıştırmalı iklimlendirme cihazlarının verimliliklerini 
artırmak üzerine yoğunlaştığı kadar yeni sistemlerin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar da oldukça yaygın 
hale gelmiştir. 
 
Evaporatif soğutma sistemleri oluşan bu soğutma ihtiyacını kolaylıkla karşılayabilecek yüksek 
verimlilik değerlerinde çalışan cihazlardır. Kurulum ve işletme maliyetlerinin oldukça düşük olmaları ve 
son yıllarda yapılan çalışmalar ile daha da kullanışlı sistemler haline gelmeleri, evaporatif soğutucuları 
hem bilimsel hem de ticari anlamda ilgi odağı haline getirmiştir. Ülkemizde de evaporatif soğutma 
sistemleri üzerine yapılan çalışmalar oldukça yaygınlaşmıştır. 
 
1.1 Evaporatif Soğutma 
 
Evaporatif soğutma sistemi suyun buharlaşması mekanizmasından faydalanılarak hava üzerinde 
soğuma etkisinin oluşturulması işlemidir. Bilindiği üzere buharlaşma işlemi endotermik (ısı alan) bir 
işlemdir ve sürekliliği için bir ısı kaynağına ihtiyaç duymaktadır. Evaporatif soğutma sistemlerinde, 
hazırlanan ıslak yüzey üzerinde hava akışının oluşması sağlanmaktadır. Oluşturulan bu hava akışı 
hem buharlaşmayı olumlu etkilemekte hem de suyun buharlaşma ısısı havadan çekildiği için hava 
tarafında serinlik efekti sağlanmaktadır. Evaporatif soğutma sistemleri direkt evaporatif soğutucular 
(DES), endirekt evaporatif soğutucular (EES) ve bütünleşik sistemler olarak üç grupta incelenebilir.  
 
Direkt evaporatif soğutucularda, ortama gönderilecek olan soğutma havası buharlaşmanın 
gerçekleştiği yüzeyle temas etmekte ve serinlemenin yanı sıra nemlenmektedir de.Bu sistemlerde 
buharlaşma işleminin oluşması için nemli yüzeyler üzerinde hava akışı oluşturma ya da hava akışı 
içersine nozullar vasıtasıyla su püskürtme işlemleri uygulanmaktadır. Direkt evaporatif soğutucularda 
soğutma havasının nemlenmesi dolayısıyla direkt evaporatif soğutma sistemlerinde geri dönüş 
havasının soğukluğundan faydalanması imkansız hale gelmektedir. Bu sistemler tamamen taze hava 
ile çalışan sistemler olup soğutma kapasiteleri büyük oranda dış ortam şartlarına bağlıdır. Yüksek 
sıcaklık ve düşük nemin hakim olduğu kurak iklimlerde sistem performansının arttığı bilinmektedir. 
İdeal bir direkt evaporatif soğutma sisteminde buharlaşmanın gerçekleştiği ortam tamamen yalıtılmış 
olmalı ve buharlaşma suyu ile soğutma havası arasında sonsuz temas yüzeyi oluşması 
öngörülmektedir. Buharlaşma veriminin %100 olduğu durumda soğutma havası, başlangıç 
şartlarındaki çiğ noktası sıcaklığına kadar soğutulabilir. Bu işleme adyabatik buharlaşma işlemi denir. 
Şekil 1.1'de direkt evaporatif soğutma sistemleri şematik olarak gösterilmiştir. Direkt evaporatif 
soğutma işleminin psikrometrisi Şekil 1.2'de gösterilmektedir. Burada sistem girişindeki havanın 
özellikleri 1 noktası ile işaretlenmiştir. 1-2 arasında hava evaporatif soğutma işlemine maruz 
bırakılmaktadır ve 2' ile gösterilen nokta ise havanın soğutulabileceği en düşük sıcaklık noktasını 
vermektedir. 
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Şekil.1 a)Fan-Petek Evaporatif soğutucu. b) Püskürtmeli evaporatif soğutucu. 

 
Şekil.1'de gösterilen hal noktaları, Şekil.2'de verilen psikrometrik diyagram üzerinde gösterilmiş ve 
noktalar arasındaki işlemler aşağıda açıklanmıştır. 
 

 
 

Şekil.2 Direkt evaporatif soğutma işleminin psikrometrik gösterimi 
 
Yapılan uzun süreli çalışmalarda direkt evaporatif soğutucuların nemli iklimlerde de kullanılabilmesini 
sağlayabilecek çözümler araştırılmıştır. Endirekt evaporatif soğutma sistemlerinde ise, soğutma 
havası, direkt evaporatif soğutma yöntemi ile soğutulmuş bir hava kütlesine ısısını vermektedir. Bu 
işlemde bir hava-hava ısı değiştirici kullanılmaktadır. Isı değiştirici uygulaması ile havanın 
nemlendirilmeden de soğutulması mümkün kılınmış ve evaporatif soğutma işlemi nemli iklim koşulları 
altında da konfor şartlarını sağlayabilir hale gelmiştir. Endirekt evaporatif soğutucu Şekil.3'te şematik 
olarak gösterilmektedir. Şekil.4'te ise endirekt evaporatif soğutma işleminin psikrometrisi verilmiştir.  
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Şekil.3 Endirekt evaporatif soğutucu 
 

Şekilde de görüleceği üzere bu sistemlerde soğutma havasının sirkülasyonu için ikinci bir fan ihtiyacı 
duyulmaktadır bu nedenle bu sistemlerin enerji sarfiyatı direkt evaporatif soğutuculara göre daha 
yüksektir. Ayrıca sistemde kullanılan hava-hava tipi ısı değiştiricinin verimi de sistem verimini 
doğrudan etkilemektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda bu sistemlerin verim değerlerinin direkt 
evaporatif soğutuculara kıyasla daha düşük olduğunu ancak konfor şartlarını sağlayabilmesi ve 
geleneksel gaz sıkıştırmalı sistemlere göre çok daha yüksek verim değerleri elde etmesi yönünden 
uygulamaya elverişli sistemler olduğu da ortaya konulmuştur. 
 

 
 

Şekil.4 Endirekt evaporatif soğutma işleminin psikrometrik gösterimi 
 
Psikrometrik diyagramda da görüldüğü üzere bu sistemlerde iki farklı hava kütlesinin özellik 
değişimleri incelenmektedir. 1 noktasında,  direkt evaporatif soğutucu birimine giden taze havanın 
özellikleri işaretlenmiştir, 1-2 noktaları arasında buharlaşma peteği üzerinden geçirilen hava 
nemlendirilerek soğutulmaktadır. 2-3 noktaları arasında, hava-hava tipi ısı değiştiricisine girerek esas 
soğutma havasının ısısını alan nemli hava 3 noktası ile gösterilen özelliklerde sistemden atılmaktadır. 
1' noktası olarak işaretlenen ve 1 noktası ile aynı yere isabet eden nokta esas soğutma havasının 
hava-hava ısı değiştiricisine girmeden önceki özelliklerini göstermektedir.1'-4 arasında ısı 
değiştiriciden geçirilerek nemlendirilmeksizin soğutulan hava, doğrudan iklimlendirilecek alana 
gönderilmektedir. Psikrometrik diyagramda belirtilen hal noktaları Şekil 1.3'te sistemin şematik 
gösterimi üzerinde de gösterilmektedir. 
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Bütünleşik sistemler ise iki kademeli (direkt-endirekt) evaporatif soğutma sistemleri veya evaporatif 
soğutma sistemleri ile geleneksel iklimlendirme yöntemlerinden birinin entegrasyonundan meydana 
gelen sistemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sistemlerde evaporatif soğutucunun ön soğutma 
birimi olarak kullanılmasının yaygın olması ile birlikte çeşitli nem alma sistemleri ile de kullanıldığı 
durumlar bulunmaktadır. Uzun yıllar boyunca yapılan yoğun çalışmalar sonucunda ortaya çıkan 
bütünleşik evaporatif soğutma sistemleri ile evaporatif soğutmanın kullanım alanları yaygınlaşmış ve 
geleneksel sistemlere kıyasla yüksek verimlilikle çalışan sistemler elde edilmiştir. Şekil.5'tegeleneksel 
bir gaz sıkıştırmalı sisteme evaporatif soğutucu biri entegrasyonu ile elde edilmiş bütünleşik bir 
evaporatif soğutucu şematik olarak gösterilmektedir. 
 

 
 

Şekil.5 Bütünleşik evaporatif soğutucu 
 

 
 

Şekil.6 Bütünleşik evaporatif soğutucunun psikrometrik gösterimi 
 

Şekil.5'te şematik olarak gösterilen bütünleşik evaporatif soğutucunun psikrometrik gösterimi 
Şekil.6'da gösterilmektedir. Burada Dış ortamdan alınan taze hava psikrometrik diyagram üzerinde 1 
noktası ile işaretlenmiştir. 1-2 noktaları arasında direkt evaporatif soğutma işlemi ve 2-3 noktaları 
arasında ise geleneksel soğutma işlemi uygulanan taze hava iklimlendirilmek istenen alana doğrudan 
gönderilmiştir. Burada 3' ile belirtilen nokta sistemin çiğ noktasıdır. Yapılan literatür araştırmalarında 
özellikle de bütünleşik sistem uygulamalarının çok çeşitli şekillerde gerçekleştirildiği görülmektedir 
[15]. 
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2. EVAPORATİF SOĞUTMA UYGULAMALARI 
 
Evaporatif soğutma yani bir diğer deyişle buharlaşmanın soğutma efekti yüzyıllardır kullanıldığı bilinen 
bir soğutma yöntemidir. Elde edilen bulgular doğrultusunda antik çağlara kadar uzanan bir tarihi 
olduğu ortaya çıkartılmıştır. Geçmişten günümüze bilişim, gıda, tıp, tarım, hayvancılık ve daha pek çok 
örnekle çeşitlendirilebilecek alanda uygulamalarının varlığı bilinmektedir. Örneğin İran kuru iklime 
sahip orta doğu ülkelerinde, konut mimarisini dahi etkileyecek şekilde yaygın bir kullanıma sahiptir.  
Evaporatif soğutma sistemleri özellikle açık alan soğutmasına elverişli olmaları sayesinde kurak 
bölgelerde tarıma elverişli alanların oluşturulması, hayvancılık için elverişli şartların sağlanması gibi 
pek çok amaçla yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca nemli havanın özellikle ihtiyaç haline geldiği 
tekstil fabrikaları, dökümhaneler, mekanik atölyeler ve bilumum kimya sanayisinde evaporatif soğutma 
sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır 
 
2.1 Literatürde Evaporatif Soğutma 
 
Yapılan araştırmalar sonucunda görülmüştür ki evaporatif soğutma sistemlerinin uygulamaları ile ilgili 
çok sayıda çalışmanın yapıldığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmalar yoğunlukla yüksek verimli 
sistemlerin geliştirilmesine yönelik olmakla birlikte farklı uygulama alanlarının oluşturulmasına yönelik 
çalışmalar da mevcuttur. 
 
Timmos v.d. yaptıkları çalışmada Kuzey Karolina bölgesinde kurulu bir kanatlı hayvan çiftliği için direkt 
evaporatif soğutucu tasarımı gerçekleştirmiş ve soğutucuyu uygulamalı olarak incelemişlerdir. 
Deneysel çalışmaları sonucunda direkt evaporatif soğutucuların çalışma karakteristiklerini ortaya 
koyarak yüksek verimli sistemler olduğunu vurgulamışlardır [6]. 
 
McNeil v.d. orta-güney Birleşik Devletlerde bulunan bir domuz çiftliği için direkt evaporatif soğutma 
sistemlerini uygulamalı analizlerini içeren bir çalışma yürütmüşlerdir. Yaptıkları çalışma sonucunda bu 
sistemlerin özellikle yaz aylarında yüksek verimlerde çalıştığını vurgulamışlardır [7]. 
 
Dağtekin v.d çalışmalarında  Güney Doğu Anadolu bölgesinde bulunan bir kanatlı hayvan çiftliği için 
tasarlanmış üç farklı soğutma sistemini karşılaştırmalı olarak incelemişlerdir. Deneysel olarak test 
ettikleri üç sistem hava kanallarının toprak altından geçirilmesi ile soğutma eldesi, püskürtmeli 
evaporatif soğutucu ve direkt evaporatif soğutucu sistemlerinden oluşmaktadır. Elde edilen veriler 
doğrultusunda direkt evaporatif soğutucuların diğer sistemlere göre daha yüksek verimliliğe sahip 
sistemler olduğu görülmüştür [8]. 
 
Demirbaş E. çalışmasında petekli direkt evaporatif soğutma sistemlerinin Samsun ili şartlarındaki 
çalışma karakteristiklerini irdelemiştir. Uygulamalı olarak yürütülen bu çalışmada, imalatı 
gerçekleştirilen bir evaporatif soğutucu yılın farklı dönemlerinde farklı hava hızlarında test edilmiş ve 
elde edilen sonuçlar doğrultusunda dış ortam havasının %75'den daha düşük nem değerleri ve düşük 
hava hızlarında sistemin oldukça yüksek verimlilikte çalıştığını ortaya koymuştur [9]. 
 
Koç N. Yürüttüğü çalışmada Çukurova bölgesi yaz iklim koşullarında direkt evaporatif soğutucuların 
verimliliği üzerine yoğunlaşmıştır. Gerçekleştirilen deneysel çalışmalarda sabit hava debisi altında 
buharlaşma peteğine gönderilen farklı su debileri için sistem karakteristikleri ortaya konulmuştur. 2 
L/dk, 4L/dk ve 6 L/dk su debileri için ayrı ayrı gerçekleştirilen testler sonucunda 2 L/dk su debisinde 
buharlaşma veriminin maksimum değere ulaştığı ve en yüksek sıcaklık düşümünün bu değerde 
sağlandığı ortaya konulmuştu r[10]. 
 
Hurmuzi A. A. çalışmasında 7 kW (Yaklaşık 24000 BTU) soğutma kapasitesine sahip bir gaz 
sıkıştırmalı split klima sisteminin verim değerlerini yükseltmek amacıyla sistemde bulunan yoğuşturucu 
birimine giren havayı püskürtmeli evaporatif soğutucular ile ön soğutma işlemine tabi tutmuştur. Dış 
ortam havasının 32 ila 45oC ve %45 ila 80 bağıl nem koşulları arasında değiştiği deneysel çalışmalar 
yürütülmüş ve evaporatif soğutucu entegrasyonu ile klima sisteminin soğutma etkinlik katsayısı(COP) 
değerinde 36 ila 49% arasında artış olduğu not edilmiştir [11]. 
 
Heiderinejad G. v.d. yürüttükleri çalışmada gece ışıması, soğutucu serpantin ve evporatif soğutucu 
birimlerinden oluşan bütünleşik bir soğutma sisteminin Tahran, İran koşullarında çalışma 
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karakteristiklerini araştırmışlardır. Geliştirilen sistemde gece ışıması mekanizması ile elde edilen 
soğuk suyun gönderildiği soğutma serpantini ön soğutma birimini, evaporatif soğutucu ise ikinci 
soğutma birimini meydana getirmektedir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ön soğutma biriminde 8 
ve evaporatif soğutucuda 5,5oC olmak üzere toplamda 13,5oC sıcaklık düşümü sağlandığı ortaya 
konulmuştur. Yapılan analizlerin değerlendirilmesi sonucunda eşit soğutma kapasitesi için yalnız 
soğutma serpantini kullanılması durumunda verimin düştüğü, yalnız evaporatif soğutucu kullanılması 
durumunda ise konfor şartlarının sağlanamadığı vurgulanmıştır [12]. 
 
Min-Hwi Kim v.d. geliştirdikleri %100 taze hava ile çalışan direkt-endirekt bütünleşik evaporatif 
soğutucunun bir değişken hava debili(VAV) klima santrali ile karşılaştırılmasını içeren bir çalışma 
yürütmüşlerdir. Geçiş mevsimleri ve yaz dönemi boyunca süren testlerden elde edilen sonuçlar 
ışığında iki sistemin karşılaştırmalı analizi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler geliştirilen bütünleşik 
sistemin değişken hava debili sisteme göre %51 seviyesinde enerji tasarrufu sağladığını ortaya 
koymuştur. Geliştirilen sistemin şematik gösterimi Şekil.1'de gösterilmektedir [13]. 
 

 
Şekil.7 100% Taze hava ile çalışan Direkt Evaporatif  ve Endirekt Evaporatif Soğutucunun beraber 

çalışma sistemi şematik gösterimi [13] 
 

B. Tashtoush v.d. gerçekleştirdikleri çalışmada, atık ısı gibi düşük ısı kaynaklarından beslenebilen bir 
açık absorbsiyonlu soğutucu geliştirmiş ve bu sistemi bir evaporatif soğutucu ile akuple etmişlerdir. 
Oluşturulan sistemde gerçekleşen çevrim bilgisayar ortamında simüle edilmiş ve sistemin değişen 
çalışma şartları altındaki çalışma karakteristikleri incelenmiştir. Gerçekleştirilen analizler sonucunda 
direkt-endirekt evaporatif soğutucu entegrasyonu ile sistemin soğutma etkinlik katsayısının (COP) 
yaklaşık olarak %20 oranında yükseldiği kaydedilmiştir. Geliştirilen bütünleşik sistemin çalışma şeması 
Şekil.8'de verilmiştir [14]. 
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Şekil.8 Absorbsiyonlu-Evaporatif Bütünleşik Soğutucu çalışma şeması[14]. 

 
J. R. Camargo v.d. çalışmalarında absorbsiyon nem alma sistemi ile akuple bir bütünleşik evaporatif 
soğutma sistemini termodinamiğin 1. ve 2. yasalarına göre analiz ederek sistemin termo-ekonomik 
karakteristiğini ortaya koymuşlardır. Çalışmalarında Exergetic Manufacturin Cost (EMC) yaklaşımı 
kullanılarak sistemin işletme maliyetlerinin optimizasyonu hedeflenmiştir. Reaktivasyon havası/İşlem 
havası (R/P) ve reaktivasyon sıcaklığındaki değişimin işletme maliyetleri üzerindeki etkisinin 
araştırıldığı çalışmada R/P oranının 1 olduğu durumda 82,2 ve 71,1oC reaktivasyon sıcaklıkları ve R/P 
oranının 0,847 olduğu durumda 71,1oCreaktivasyon sıcaklığı için analizler gerçekleştirilmiştir. Analizler 
sonucunda en düşük maliyetlerin 0,847 R/P oranı ve 71,1oC reaktivvasyon sıcaklığı şartlarında elde 
edildiği belirtilmiştir[15]. 
 
A. P. Sawant v.d. çalışmalarında pencere tipi bir klimanın yoğuşturucu birimine giren havayı evaporatif 
soğutma ile ön soğutarak sistemin yoğuşturucu basıncını düşürmeyi ve bu sayede sistem COP'sini 
yükseltmeyi hedeflemişlerdir. Deneysel çalışmalarda önce pencere tipi klima yalın olarak çalıştırıldığı 
ardından şebeke suyu kaynaklı evaporatif soğutucu entegrasyonlu bütünleşik sistemin çalıştırıldığı ve 
son olarak da klima içersinde yoğuşan suyun buharlaşma peteklerinde kullanıldığı üç kurgu 
uygulanmıştır. Farklı dış hava şartlarında gerçekleştirilen testler sonucunda, sistemde yoğuşan suyun 
evaporatif soğutucuda kullanılması durumunda sistemin en yüksek verim değerine ulaştığı ortaya 
konulmuştur [16]. 
 
P. Martinez v.d. çalışmalarında bir split klima ünitesine ait yoğuşturucu birimi girişinde petekli 
evaporatif soğutucu entegrasyonu ile meydana getirdikleri bütünleşik sistem üzerinde, petek 
kalınlığının sistem üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Deneysel çalışmada oluşturulan sistemin 
soğutma kapasitesi 2500 W olarak belirlenmiş ve sisteme 50 mm, 100 mm ve 150 mm kalınlıkta 
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buharlaşma petekleri yerleştirilerek testler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda 50 
mm kalınlığa sahip peteğin yeterli ön soğutmayı gerçekleştiremediği, 150 mm kalınlıktaki peteğin ise 
yüksek basınç düşümüne sebep olduğu kaydedilmiş ve 100 mm petek kalınlığının yoğuşturucu 
basıncındaki en yüksek düşüşü sağlayarak sistem verimini yüksek oranda iyileştirdiği kaydedilmiştir. 
Oluşturulan deney düzeneği prototipi Şekil.9'da verilmiştir [17]. 
 

 
 

Şekil.9 Evaporatif Soğutucu destekli Split Klima prototipi [17] 
 

Z. Huan v.d. hava soğutmalı bir yoğuşturucunun giriş havasını alüminyum folyo dolgulu bir direkt 
evaporatif soğutucu ile ön soğutarak sistem verimindeki değişimi ve petek malzemesinin evaporatif 
soğutma üzerindeki etkisinin araştırıldığı bir çalışma yürütmüşlerdir. Çalışmada tasarlanan sistemin 
imalatı gerçekleştirilerek deneysel çalışmalar yapılmış ve sistemin termodinamik analizi 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen deney verileri doğrultusunda buharlaşma peteğine alüminyum folyo 
dolgu ilavesi ile buharlaşma veriminin artırıldığı ve evaporatif soğutucu entegrasyonu ile oluşturulan 
bütünleşik sistemde %14,7 verim artışı sağlandığı kaydedilmiştir [18]. 
 
W. Tıpsaenporm v.d. çalışmalarında bir kompakt termoelektrik iklimlendirme sistemine direkt 
evaporatif soğutucu entegrasyonu ile geliştirdikleri bütünleşik sistemin deneysel çalışmalarını 
yürütmüşlerdir. Geliştirdikleri sistemde direkt evaporatif soğutucu ile üretilen soğuk hava ile 
termoelektrik soğutucuların sıcak yüzeylerinden ısı çekilmesi hedeflenmiştir. Direkt evaporatif 
soğutucu entegrasyonu ile, toplam soğutma kapasitesinde %40,6 ve sistem COP'sinde %20,9 artış 
gözlemlendiği kaydedilmiştir [19]. 
 
R. Philips tarafından yürütülen çalışmada bir direkt evaporatif soğutucu ile bir soğutma serpantini 
akuple edilerek oluşturulan bir bütünleşik soğutma sisteminin analizleri gerçekleştirilmiştir. Sistem 
bileşenlerinin lokasyon değişiminin verim üzerindeki etkisinin araştırıldığı çalışmada sistem bileşenleri; 
serpantin-buharlaşma peteği-fan, buharlaşma peteği-serpantin-fan, fan-serpantin-buharlaşma peteği 
ve fan-buharlaşma peteği-serpantin olmak üzere dört farklı kurgu ile yerleştirilerek deneysel çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. Test sonuçlarından elde edilen sonuçlar doğrultusunda fan-serpantin-buharlaşma 
peteği sıralaması ile sistem veriminin maksimum değere ulaştığı gözlemlenmiştir. Deneysel 
çalışmalarda oluşturulan kurguların şematik gösterimi Şekil.10'da verilmiştir [20]. 
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Şekil.10 R. Philips'in çalışmasında uyguladığı deneysel kurguların şematik gösterimi [20] 
 
2.2 Uygulama Örnekleri 
 
Evaporatif soğutma sistemleri üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar ile elde edilen sonuçlar sayesinde 
bu sistemlerin kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır.  
 
İtalya'da bulunan Parchi Del Garda Hotel'de yaz mevsimi için soğutma ihtiyacı kış mevsimi için ise 
nemlendirme ihtiyacı endirekt evaporatif soğutucular ile karşılanmaktadır. Hotel alanına kurulu 3500 
m3/h ve 4500 m3/h hava debili iki ayrı santral ile konferans salonları, restoranlar ve toplamda 233 adet 
olmak üzere misafirlerin konakladığı odaların iklimlendirmesi sağlanmaktadır. Kurulu bu sistemlerin 
yaz dönemi boyunca 113 kW'a kadar güç tasarrufu sağladığı belirlenmiştir. 
 
Teknoloji firmalarından Fujitsu'nun Nümberg, Almanya'da kurduğu 480 m2 alan üzerine yerleştirilmiş 
ve 2500'ün üzerinde sunucuya hizmet veren veri merkezinin iklimlendirilmesinde püskürtmeli direkt 
evaporatif soğutucular kullanılmaktadır. Aynı zamanda otomatik kontrol sistemi ile kontrol edilen 
sistem, hacmin şartlarına göre nemlendirme veya doğal soğutma şeklinde çalışmaktadır. Yapılan 
hesaplamalar sonucunda binada soğuk su serpantinlerinin kullanılması durumuna göre 90%'a varan 
oranda enerji tasarrufu sağlandığı ortaya konulmuştur. 
 
Madrid, İspanya'da bulunan Penagrandemetro istasyonu İspanya'nın en işlek metro istasyonlarından 
biri olma özelliğine sahiptir. İstasyonda insan ve taşıt geçişi ile ortaya çıkan yüksek ısının 
uzaklaştırılması özellikle de yaz aylarında önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. İstasyonun soğutulması 
dış hava şartlarının 35oC olduğu yaz aylarında dış ortamdan çekilen taze havaya pulvarize su 
püskürtülmesi ile sağlanmaktadır. 277 kg/h debide su buharlaşması kapasitesi ile çalışan bu 
püskürtmeli direkt evaporatif soğutucunun soğutma kapasitesi 400,91 kW olarak belirlenmiştir. 2006 
yılında yapılan ölçümlerde sistemin 7-25 Haziran tarihleri arasında geçen süre boyunca 1600 kWh 
enerji tüketimi ile çalıştığı saptanmış ve aynı işlemin soğutma serpantinleri ile yapılması halinde 40000 
kWh enerji tüketimi gerçekleşeceği belirlenmiştir. 
 
Pakistan'da bulunan Saphire tekstil fabrikasında yüksek kapasitelerde e farklı türlerde iplik üretimi 
gerçekleştirilmektedir. İplik üretiminde kullanılan yöntemler göstermiştir ki üretim ortamının hava 
şartları ürün kalitesi üzerinde büyük öneme haizdir. Fabrikada nem ve sıcaklık gibi hava koşullarının 
kontrol altında tutulması amacıyla püskürtmeli direkt evaporatif soğutma sistemleri kullanılmaktadır. 
Yakın zamanda sistemin pülverizatörlerinin orta basın pülverizatörleri ile değiştirilmesi sonucunda 
önemli oranda su ve enerji tasarrufunun sağlandığı kaydedilmiştir [21]. 
 

FAN 

FAN 
FAN 

FAN 
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Aydın, Türkiye'de bulunan Forum alışveriş merkezi içerisindeki mağazaların iklimlendirilmesi fancoil 
sistemleri ile sağlanmaktadır. Yaz aylarında fancoil ünitelerine su soğutma grupları (çiller) ile soğuk su 
sağlanmakta ve mağazalardan çekilen ısı her bir mağazaya yerleştirilen kalorimetreler ile 
ölçülmektedir. AVM bloklarından biri için kullanılan 150 kW kapasiteli çiller grubunun veriminin 
artırılması amacı ile yoğuşturucu girişine petekli direkt evaporatif soğutucular yerleştirilmiştir. 2016 yılı 
boyunca sistemden alınan ölçümler sonucunda sistem verimliliğinde %13 ila 15 arasında artış olduğu 
kaydedilmiştir. Geliştirilen sistemin şematik gösterimi Şekil.11'de verilmiştir. 
 

 
 

Şekil.11 Su Soğutma Grubu (Çiller) yoğuşturucularına evaporatif ön soğutma uygulaması şematik 
gösterimi 

 
 
 
 

3. ÖRNEK UYGULAMA 
 
Bu çalışmada, Manisa'da kurulu ve kullanılmakta olan bir kafeteryanın açık hava kısmını ihtiva eden 
bahçesinde kurulu bir direkt evaporatif soğutucunun ölçümleri ve analizleri gerçekleştirilmiştir 
 
3.1 Sistem Tanımı Ve Ölçümler 
 
.Analizleri gerçekleştirilen direkt evaporatif soğutucu 84 m2 açık alanın iklimlendirilmesinde 
kullanılmakta ve 4 adet buharlaşma peteği, 1 fan, 1 su pompası, su dağıtma kanalları ve hava 
kanallarından meydana gelmektedir. Evaporatif soğutucu çıkışına yerleştirilen fan, dış ortamdan 
emilen havanın buharlaşma peteklerinden geçirilerek soğutulmasından sonra 0,4 m çaplı dairesel 
kesitli havalandırma kanalı vasıtasıyla soğutulacak ortama iletilmesi işlemini gerçekleştirmektedir. 
Evaporatif soğutucu bileşenleri Şekil.12'de, soğutulan alanın şematik gösterimi Şekil.14'de 
gösterilmektedir. 
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Şekil.12 Direkt evaporatif soğutucu üst görünüş şematik gösterimi. 
 
Testlerde ilk olarak sistem girişindeki koşulların belirlenmesi için dış ortam hava şartları kaydedilmiştir. 
Sistem çıkışında hidrodinamik akışın oluşumu göz önünde bulundurularak ve ASHRAE standard 55 
[22] e uygun olarak sıcaklık, nem ve hava hızı değerleri kaydedilmiştir. Hız ölçümleri Tcehbycheff 
kuralına [23] uygun olarak dairesel kesitli kanallar için gerekli ölçüm noktalarının belirlenmesi ile 
küresel hız ölçüm probu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sistemin enerji tüketimi, elektrik giriş hattına 
bağlanan bir enerji analizörü ile ölçülerek kaydedilmiştir. Sistem üzerinde ölçülen veriler 1 saatlik bir 
süre boyunca her 5 dakikada bir kaydedilmiştir. 
 

 
 

Şekil.13 Direkt Evaporatif Soğutucu şematik gösterimi 
 

Soğutulacak alana inşa edilmiş olan direkt evaporatif soğutucunun şematik gösterimi Şekil.13'de 
gösterilmektedir. Burada gösterilen soğutucuda 4 adet hava giriş menfezi bulunmaktadır. Şekilde 1 ile 
belirlenen noktalar taze hava girişlerini göstermektedir, 2 ile gösterilen nokta ise soğutulmuş havanın 
alana verildiği kanal içersindeki halini belirtmektedir. 
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Şekil.14 Soğutulan alanın şematik gösterimi 
 
3.2 Enerji Ve Ekserji Analizleri 
 
Enerji, hareket kabiliyetinin nicel verisi olarak tanımlanabilir. Ekserji ise, iş veya iş kabiliyetidir veya bir 
diğer tanım ile bir sistemin sahip olduğu enerjinin kalitesi olarak tanımlanabilmektedir. Basit bir tanım 
ile bir sistemin enerji verimliliği elde edilen işin harcanan enerjiye oranı yani gaye/bedel olarak 
belirtilebilineceği gibi farklı yaklaşımlar da mevcuttur. Bu çalışmada incelenen sistemin enerji 
verimliliği, soğutma etkinlik katsayısı (COP) olarak tanımlanmış ve sistemin çektiği ısı , sistemi 
enerji tüketimine  oranı şeklinde ortaya konulmuştur. Burada , sistemde meydana 
gelen duyulur soğutma miktarına eşittir ve Şekil.15'te verilen psikrometrik diyagram üzerinde detaylı 
olarak gösterilmektedir.  

 
 

Şekil.15 Evaporatif soğutma işleminde duyulur soğutmanın belirlenmesi 
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Bir sistemin analizinde kullanılan ekserji verimliliği yöntemi sistemin enerji verimlilik tanımına göre 
değişiklik göstermektedir. Yukarıda verilen enerji verimlilik tanımını sağlayan ekserji verimliliğinin 
belirlenebilmesi için sistemde ürün ve yakıt tanımları yapılması gerekmektedir. İncelenen direkt 
evaporatif soğutma sisteminde sistemden elde edilen ekserji soğutulmuş hava'nın ekserji değişimi, 
sisteme sağlanan ekserji ise buharlaşma suyu'nun ekserji değişimi olarak tanımlanabilir. Bu durumda 
sistemin ekserji verimi; ürün tarafındaki ekserji değişiminin yakıt tarafındaki ekserji değişimine oranı 
şeklinde tanımlanabilir [24]. 
 

Direkt Evaporatif Soğutucu kontrol hacmi için 

Kuru Hava Kütle Eşitliği: 
                                                                         (1) 

 
Su Kütle Eşitliği: 
 

                                          (2) 
 
Enerji Dengesi:  
 

                                                          (3) 
 

                                                               (4) 
 

                                                  (5) 
 

                                                            (6) 
 
 

Soğutma Etkinlik Katsayısı:                           
 

                                                                       (7) 

 
Ekserji Dengesi: 
 

                                  (8) 
 

Direkt evaporatif soğutma işleminde gerçekleşen buharlaşma işlemi adyabatik buharlaşma işlemidir ve 
bu işlem sabit sıcaklıkta meydana gelmektedir. İşlem sıcaklığında su sıcaklığı değişmediği için ekserji 
değişimi hesabında faz değişimi göz önünde bulundurulmalıdır ve sistemin ekserji verimliliği aşağıdaki 
şekilde ortaya konulabilir: 
 
 Sisteme Sağlanan Ekserji: 
 

                                                             (9) 
 

 
Sistemden Elde Edilen Ekserji: 

                                                           (10) 
 

 
Direkt Evaporatif Soğutucu ikinci yasa verimi; 
 

                                                             (11) 

 
eşitlikleri ile hesaplanmıştır. 
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3.3 Araştırma Sonuçları 
 
Sistemin soğutma kapasitesi, enerji tüketimi, soğutma etkinlik katsayısı ve ekserji veriminin zamana 
bağlı değişimini gösteren grafikler sırasıyla Şekil.16, Şekil.17, Şekil.18 ve Şekil.19'da verilmiştir. 

 
Şekil.16 Soğutma kapasitesinin zamana bağlı değişimi 

 
Şekil 3.3'te görüldüğü üzere sistemin soğutma kapasitesi 23,05 ila 17,58 kW arasında değişiklik 
göstermiştir. Alınan ilk ölçümlerde daha düşük olan soğutma kapasitesi değerleri zamanla sistem 
kararlı hale geldiğinde küçük değişiklikler göstermiştir. Sistemin başlangıç performansının düşük 
olmasının sebebi, buharlaşma peteğinin henüz homojen olarak ıslanmamış olması ve buna bağlı 
olarak buharlaşma yüzeyinin tam kapasitesine ulaşamamasına bağlıdır. 

 
Şekil.17 Enerji tüketiminin zamana bağlı değişimi 

 
Sistemin enerji tüketimi 0,92 ila 0,76 kW arasında değişen bir karakter sergilemektedir. Enerji 
tüketimindeki bu dalgalanma su sirkülasyon pompasının belirli periyodlarla durup çalışmasından ve 
şebekede meydana gelen voltaj değişiminden kaynaklanmaktadır. 
 

 
Şekil.18 Soğutma etkinlik katsayısının zamana bağlı değişimi 
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Sistemin soğutma etkinlik katsayısı grafikte de görüldüğü üzere 30,33 ila 20,48 gibi geniş bir aralıkta 
değişim göstermektedir. Bu durum enerji tüketimindeki dalgalanmalar ve soğutma kapasitesindeki 
değişimlerin doğrudan etkisi ile meydana gelmektedir. Başlarda düşük seyreden COP değeri enerji 
tüketiminin minimuma indiği noktada maksimum değerine ulaşmış ardından kararlı bir halde devam 
etmiştir. 

 
Şekil.19 Ekserji veriminin zamana bağlı değişimi 

 
Sisteme ait ekserji verimi değerleri başlarda yüksek olmakla birlikte ani bir düşüş göstermiş ancak 
sonrasında yükselen bir doğrultuda ilerlemiştir. Verim değerinin 0,486 ila 0,344 arasında değişiklik 
gösterdiği grafikte görülmektedir. Sistemin ekserji verim değerleri sistem verimliliğini doğrular nitelikte 
düşük kayıplarla çalıştığını doğrular niteliktedir. 
 
 
 
 
4. SONUÇLAR 
 
 Bu çalışmada evaporatif soğutma sistemleri detaylı olarak tanımlanmış ve sınıflandırılmıştır. 
Literatürde ve piyasada mevcut uygulamalar geniş bir yelpazede incelenerek bu cihazların 
günümüzde geldiği durum ayrıntılarıyla gösterilmiştir. Evaporatif soğutma sistemlerinin oldukça yüksek 
verim değerlerinde çalışan cihazlar olduğu ve bu sistemlerle oluşturulan bütünleşik sistemlerdeki verim 
artışı açıkça görülmektedir.  
 
Yapılan deneysel incelemeler sonucunda sistem veriminin geleneksel soğutma sistemlerine göre 
oldukça yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır. Petekli direkt evaporatif soğutucu üzerinde gerçekleştirilen 
testlerde görülmektedir ki sistemin kararlı hale gelmesi için geçen sürede görece düşük bir performans 
sergilemektedir. Bu sorunun buharlaşma peteğinin başlangıçta homojen bir şekilde ıslanmamasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. İlerleyen çalışmalarda bu problemin üzerine gidilmesi ve petek 
ıslanma karakteristiklerinin incelenmesi ile bu sorunun ortadan kalkacağı öngörülmektedir. 
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EV TİPİ BİR EVAPORATİF SOĞUTUCUNUN FARKLI ORTAM 
SICAKLIKLARINDA SOĞUTMA PERFORMANSLARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI 
 
 

Oğuz Tuncel BEDİR 
Nuri AKCAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, farklı hava sıcaklıklarında ve hava hızlarında ev tipi bir evaporatif soğutucunun 
soğutma performans özellikleri araştırılmıştır. Bu soğutucu, klima ile havası şartlandırılmış bir test 
odasında sırasıyla beş farklı oda sıcaklığında (24°, 26°, 28°, 30° ve 32 °C) ve dört fan hızı seviyesinde 
test edilmiştir. Üfleme sıcaklıkları, nem koşulları, üfleme ve oda sıcaklığı farklılıkları incelenmiştir. 
Ayrıca, referans olarak alınan 30 OC oda sıcaklığı ve % 50 bağıl nem değerlerinde üfleme sıcaklıkları, 
soğutma kapasiteleri ve enerji etkinliği araştırılmıştır. Deney sonuçlarına göre, özellikle 3. Kademe fan 
hızında 0,5 m/s'lik hava hızında cihazın maksimum performansına ulaştığı, deney düzeneğinin 
özellikle 30 °C sıcaklık değerinde buharlaştırma etkisinin en yüksek seviyeye ulaştığı gözlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Evaporatif soğutma, soğutma sistemleri, soğutma kapasitesi, enerji etkinlik 
katsayısı. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, the cooling performance characteristics of a domestic evaporative cooler at different air 
temperatures and air velocities were investigated. This cooler is placed in a conditioned room with air 
conditioner in five different room temperatures (24°, 26°, 28°, 30° and 32 °C) and tested at four fan 
speeds. Differences in blowing temperatures, humidity conditions, blowing and room temperature 
were investigated. In addition, blowing temperatures, cooling capacities and energy efficiency at 
30 OC room temperature and 50% RH relative to the reference were investigated. According to the test 
results, it was observed that the maximum performance of the device was reached especially at the air 
speed of 0,5 m/s at the 3rd stage fan speed, and the evaporation effect at the temperature of 30 °C of 
the experimental setup reached the highest level. 
 
Key Words: Evaporative cooling, cooling systems, cooling capacity, energy efficiency coefficient. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
İklimlendirilen alanlarda tam olarak gerekli şartları yerine getirebilen yaz iklimlendirme sistemlerinin 
işletilmesi pahalıdır. Bazen kısmen etkili sistemler, konfor ve maliyet bakımından en iyi sonuçları 
verebilir. Evaporatif soğutma (serinletme) sistemleri ucuzdur ve sıcak yaz mevsiminde geleneksel yaz 
iklimlendirme sistemlerine cazip bir alternatif olarak sunulmaktadır. Evaporatif soğutma sistemleri, 
küçük iş yerleri ve ortamların iklimlendirilmesinin haricinde, konvansiyonel klima sistemlerinin 
kullanımının pahalı hale geldiği endüstriyel ortamlarında ve hayvan barınaklarında da yaygın olarak 
kullanılmaktadır. 

Comparison of Cooling Performances of a Domestic Type Evaporative Cooler at Different Ambient Temperatures 
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Evaporatif soğutma için soğutma potansiyeli, kuru termometre sıcaklığı ile yaş termometre sıcaklığı 
arasındaki farka bağlıdır. Kurak iklimlerde, evaporatif soğutma, kompresöre dayalı soğutmanın 
alternatifi olarak enerji tüketimini ve şartlandırma için gerekli toplam ekipman sayısını azaltabilir. Kurak 
olarak düşünülmeyen iklimlerde dolaylı evaporatif soğutma ile nem oranını arttırmadan evaporatif 
soğutma işleminden yararlanabilir. Pasif evaporatif soğutma stratejileri, ekipmanın ve kanalların 
karmaşıklığı olmaksızın mekanik buhar sıkıştırmalı soğutma sistemleri ile aynı faydaları sunar [1]. 
 
Bu sistem, nemli fakat doymamış havanın sıcaklığının havanın çiğ sıcaklığından daha yüksek olan 
ıslak bir yüzeye temas ettiğinde, ıslanan yüzeydeki bir miktar suyun buharlaşması ilkesine 
dayanmaktadır. Gizli buharlaşma ısısı su, hava veya her ikisinden de alınır. Bu işlemde, hava ısısını 
kaybeder, ancak su buharı transferinden ötürü gizli ısı kazanır. Böylece hava soğutulur ve nemlenir. 
Soğutulmuş ve nemlendirilmiş hava, termal konfor sağlamak için kullanılabilir [2]. 
 
Bir fan vasıtasıyla dış ortamdan alınan doymamış hava, bir sirkülasyon pompası ile sisteme basılan su 
vasıtasıyla ıslak tutulan bir ped yüzeyinden geçirilir. Hava ile temas eden suyun buharlaşması sonucu 
havadan ısı alınır. Buharlaşmanın gerçekleşmesi ile ortam havasının duyulur ısısındaki azalmasına 
paralel olarak havanın sıcaklığı da düşer. Sıcaklığı düşürülerek soğutulan hava bir fan yardımı ile 
soğutulmak istenen ortama gönderilir. Ortam havasında meydana gelen duyulur ısı azalması 
nedeniyle ortamın kuru termometre sıcaklığında düşüş meydana gelir. Basit bir fan/pedli evaporatif 
soğutma sisteminin çalışma prensibi Şekil 1’de gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 1. Fan/pedli bir evaporatif soğutma sisteminin çalışma prensibi [3]. 

 
Evaporatif soğutma sistemlerinde meydana gelen gerçek doyma işleminin teorik doyma işlemine oranı 
evaporatif soğutma performansını verir.  
 
Direkt uygulanan bir evaporatif soğutma sistemi, evaporatif soğutma sistemleri arasında yaygın bir 
şekilde kullanım alanı bulunan en temel soğutma sistemidir. Genellikle belirli bir nem oranına ihtiyaç 
duyulan ortamlarda ve uygulamalarda sıklıkla kullanılır. Direkt evaporatif soğutmada, sisteme giren 
hava, soğutulması istenen ortama gönderilecek olan üfleme havasını da temsil eder ve hava 
içerisindeki suyun buharlaştırılması vasıtasıyla soğutulur. Psikrometrik diyagram incelenecek olursa 
giren taze havanın yaş termometre sıcaklığı sabit entalpi çizgisi ile çakışık olarak sabit bir değerde 
kalırken hava ile su arasında aynı anda gerçekleşen gizli ve duyulur ısı transferi nedeniyle havanın 
kuru termometre sıcaklığında bir düşüş meydana gelir. Hava içinden geçerek buharlaştırdığı sudan 
nem aldığından özgül nemde de sudan alınan bu neme bağlı olarak artış görülür [4]. 
 
Psikrometrik diyagram üzerinde evaporatif soğutma işlemi Şekil 2’de gösterilmiştir. 
 
Diyagramdaki (1) noktası sisteme dışarıdan giren havanın durumunu gösterir. Dış ortamdan alınan ve 
nemli haldeki bu havanın yaş termometre sıcaklığı ve entalpisi sabit kalırken temas ettiği su 
yüzeyinden nem alır. Burada dış havanın psikrometrik özellikleri yaş termometre sıcaklığı ve entalpi 
değerlerine paralel bir şekilde seyreder. (2) ve (2x) noktaları boyunca havanın nem oranıyla beraber 
bağıl nemi de artar. Buna karşılık kuru termometre sıcaklığında düşüş meydana gelir. Su yüzeyinden 
nem alınmasıyla beraber hava-su karşımının bağıl nemi (2x) noktasında teorik olarak % 100 
seviyesindedir.   
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Psikrometrik diyagramda belirtilen (2x) noktasında tam olarak doymuş hale gelen havanın yaş 
termometre sıcaklığı, kuru termometre sıcaklığı, entalpi, yoğunluk, nem oranı, vb. psikrometrik 
özellikleri okunabilir.  
 
Pratikte tam doyma gerçekleşmeyeceğinden hava evaporatif soğutucudan (2x) noktasına yakın olan 
(2) noktasında çıkar [5]. 
 

 
Şekil 2.  Evaporatif soğutma işleminin psikrometrik diyagramda gösterilmesi [6]. 

 
Bu sistemlerin serinletme etkinliği önemli ölçüde ped malzemesine ve dolgu sıklığına bağlıdır. 
Kullanılacak pedler içinden geçecek havanın mümkün olduğunca çok ıslak yüzeye temas etmesini 
sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Havanın ıslak yüzeylerle teması ne kadar fazla olursa daha fazla 
nem havaya transfer olacağından hava su buharı açısından doyma noktasına yakın bir değere ulaşır 
ve pedlerden dışarı çıkar. Havanın doyma seviyesi ile havanın ped yüzeyinden geçiş hızı ters 
orantılıdır. Havanın geçiş hızı ne kadar düşük olursa hava çok daha yüksek bağıl nem değerlerinde 
ortama geçiş yapar. Buna bağlı olarak da evaporatif soğutma etkinliği ya da sistemin soğutma 
performansı daha yüksek olur. 
 
 
 
 
2. SİSTEMİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI 
 
Evaporatif serinletme/soğutma sistemlerinin, aynı maksatla kullanılan diğer soğutma sistemleri ile 
karşılaştırıldığında bazı avantajları olduğu gibi bir takım dezavantajlarının da bulunduğu görülmektedir. 
Bunlar; 
 

• Bu sistemlerde harcanan güç ve elektrik enerjisinin mekanik buhar sıkıştırmalı soğutma 
sistemlerinde tüketilen güç ve elektriğe göre % 50’lik bir fark göstermektedir. Bu durum 
işletme giderlerini önemli ölçüde düşürdüğü gibi aynı zamanda ciddi bir enerji tasarrufu 
sağlamaktadır.  

• Sistemin güneş enerjili sistemlerle çalışabilme potansiyeli oldukça yüksektir.  
• İç ortam kalitesinin önemli olduğu durumlardaki basit uygulamalarda %100 taze havanın 

kullanılması ile soğutma verimliliğinde önemli bir düşüş yaşanmadan iyi bir seçenek olarak 
değerlendirilmektedir. 

• Özellikle mekanik buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerine nazaran ilk yatırım maliyeti ve 
işletme giderleri açısından daha ekonomiktir. 

• Evaporatif soğutma sistemleri soğutucu akışkan ile çalışmadığından çevreci bir yapıya 
sahiptir. 

• Kurulumu kolay ve benzer şekilde hacim olarak da daha az yer kaplayan sistemler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 
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• Kurak iklime sahip bölgelerdeki uygulamalarda, özellikle nem oranının da düşük olduğu 
bölgelerde soğutma verimlilikleri yüksektir.  

• Klasik iklimlendirme sistemlerinin birçoğunda soğutma etkinliğinin maksimum seviyede 
sağlanması maksadıyla kapı ve pencere gibi açılabilir yapı bileşenlerinin mutlaka kapalı 
olması gerekmesine rağmen evaporatif soğutma sistemlerinde böyle bir zorunluluk 
bulunmamaktadır.  

• Klasik iklimlendirme sistemlerine kıyasla etkin bir soğutma verimliliği için daha yüksek taze 
hava miktarına ihtiyaç duyan evaporatif soğutma sistemleri, sisteme belirli oranda taze hava 
girişi olmadığı takdirde soğutma etkinlik katsayıları düşer ve uzun vadede sistem otomatik 
olarak çalışamaz hale gelir. Dolayısıyla evaporatif soğutma sistemleri, hava sirkülasyonunun 
fazla olduğu binalarda pek kullanılamaz.  

• Evaporatif soğutma sistemleri genellikle küçük hacimlerde tek başlarına bağımsız olarak 
oldukça etkin soğutma sağlayabilmelerine rağmen, orta ve büyük hacimlere sahip bina ve 
tesislerde ise yalnızca ana soğutma sistemini destekleyen sistemler olarak çalıştırılırlar.  

• Evaporatif soğutma sistemleri dış havanın bağıl nem değeri hususunda hassas çalışan 
sistemlerdir ve bağıl nemin artmasından olumsuz bir şekilde etkilenir. Kurak bir iklim söz 
konusu olsa dahi dış hava bağıl neminin yüksek olduğu iklim bölgelerinde sistem genellikle 
etkin ve verimli bir çalışma olanağına sahip değildir. Bununla birlikte dış hava yaş termometre 
sıcaklığının artması da sistemin soğutma etkinliğini negatif yönde etkiler.  

• Klasik soğutma sistemlerinde hassas bir şekilde kontrol edilebilen sıcaklık ve nem değerlerinin 
kontrolü evaporatif soğutma sistemlerinde daha zordur [7]. 

 
 
 
 
3. DENEY DÜZENEĞİ VE HESAPLAMALAR 
 
3.1. Yöntem ve kullanılan cihazlar 
 
Bu çalışmada, farklı oda şartlarında ev tipi evaporatif soğutucu performansı araştırılmıştır. 
 
Öncelikle bu soğutucu, klimalı bir test odasında sırasıyla beş farklı ortam sıcaklığında (24 °C, 26 °C, 
28 °C, 30 °C ve 32 °C) ve dört fan hızı seviyesinde test edilmiştir. Ortam ve cihaz üfleme sıcaklık ve 
nem değerleri PT100 ve elektronik bağıl nem duyargaları ile ölçülmüştür. Odanın kararlı hale gelmesi 
için her ölçüm için 20 dakika beklenmiştir. 
 
Giriş ve çıkış havasındaki nem seviyeleri, elektronik (NTC) sıcaklık kontrolörü tarafından ölçülen 
soğutma havası higrometresi ile ölçülmüştür. Nemli havanın diğer özellikleri psikrometrik grafik 
kullanılarak hesaplanmıştır. Pompanın su akış hızı bir akış ölçer kullanılarak ölçülmüştür. 
 
Ev tipi evaporatif soğutucu, soğutma pedinden (pedler), fan motorundan, su pompasından ve depo ve 
su dağıtım aksamından oluşur. Su pompası, su tankından su çekerek soğutma suyu dağıtım 
nozullarında bulunan besleme hattına gönderir. Bu memeler soğutucu pedleri ıslatır. Fanın dört farklı 
hız seviyesi bulunmaktadır ve bunlar pedlerin gözeneklerinden geçen sıcak bir ortam havasına, 
genişleyen ped yüzeyindeki suyun buharlaşmasıyla soğuyan havanın içeriye yönlendirilmesini sağlar. 
Ev tipi evaporatif soğutucu cihazı Şekil 3'te gösterilmiş ve özellikleri Tablo 1’de listelenmiştir. 
 
Tablo 1. Evaporatif soğutucu deney düzeneğinin özellikleri. 
 

Cihaz ölçüleri (genişlik x derinlik x yükseklik) 48 x 31 x 120 cm 
Fan Motor Gücü 290 W (300 W max) 
Dolgu Sıklığı 800 m2/m3 
Evaporatif Soğutucu Hacmi 0,0174195 m3 
Evaporatif Soğutucu Yüzey Alanı 0,02125 m2 
Pompa Su Debisi 320 L/h 
Pompa Basma Yüksekliği 1,2 mSS 
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Şekil 3. Ev tipi evaporatif soğutucu. 
 
Bu cihaz; 4,95 x 5,94 x 3,20 m boyutlarında ve VRF sistemi ile şartlandırılmış klimalı bir odada test 
edilmiştir. Test odası sıcaklığı sırasıyla 24 °C, 26 °C, 28 °C, 30 °C ve 32 °C olarak belirlenmiş ve fan 
hızı her test için 4 farklı seviyede seçilmiştir. 
 
3.2 Hesaplamalar 
 
Çıkış havası hacimsel ve kütle akış hızı aşağıdaki denklemlerle hesaplanmıştır; 
 
 = ua x Atot    [m3/s]         (1) 
 

  [kg/s]         (2) 
  
    : hava debisi (m3/s) 
 ua      : Üfleme havası hızı (m/s) 
 Atot  : Toplam üfleme alanı (m2) 
   : Kütle akış hızı (kg/s) 
 v      : Özgül hacim (m3/kg) 
 ρ     : hava yoğunluğu (kg/m3) 
 
Evaporatif soğutucu ped yüzey hızları aşağıdaki denklem kullanılarak bulunmuştur; 
 

     [m/s]                  (3) 
 

  A : Ped yüzey alanı (m2) 
 
Hava difüzyon katsayısı aşağıdaki denklemle hesaplanmıştır; 
 

D (m2/s) = 104,91143 x 10-6   T ≤ 80 °C      (4) 
 

 T : Hava sıcaklığı(°C) 
 P : Havadaki nem basıncı (kPa) 
 
Soğutma verimi aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplanmıştır; 
 

           (5) 
 

 T1D  : Ped girişindeki havanın kuru termometre sıcaklığı (°C) 
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 T2D  : Ped çıkışındaki havanın kuru termometre sıcaklığı (°C) 
 T2w  : Ped çıkışındaki havanın yaş termometre sıcaklığı (°C) 
 
Enerji verimliliği oranı (EER) hesabında aşağıdaki denklemden faydalanılmıştır; 
 

EER=           (6) 

 
 Cpa       : Havanın özgül ısısı (kJ/kg) 
 ∆T       : Ped giriş ve çıkışlarındaki sıcaklık farkı (°C) 
 Pfan       : Fan gücü (kW) 
 Ppump  : Pompa gücü (kW) 
 
Deney sonuçlarına göre değişen ortam havası sıcaklılarına bağlı olarak, 4 fan kademesine sahip 
deney düzeneğinin her bir kademesindeki üfleme sıcaklıkları ve bağıl nem değerleri Tablo 2’de 
verilmiştir.  
 
Tablo 2. Değişen sıcaklıklar ve nem değerlerinde ölçüm değerleri. 

Fan 
Çalışma 

Kademeleri 

Ortam Havası Sıcaklık Değerleri (°C) / Nem Oranları 
Ölçüm - 1 

24 °C / % 54 
Ölçüm - 2 

26 °C / % 51 
Ölçüm - 3 

28 °C / % 49 
Ölçüm - 4 

30 °C / % 43 
Ölçüm - 5 

32 °C / % 35 

TÜfleme 
Bağıl 
Nem TÜfleme 

Bağıl 
Nem TÜfleme 

Bağıl 
Nem TÜfleme 

Bağıl 
Nem TÜfleme 

Bağıl 
Nem 

1. Kademe 
Kütlesel 

debi 

22,5°C % 61 25,7°C % 55 25,7°C % 50 27,4°C % 48 28,1°C  % 43 

0,1380 kg/s 0,1368 kg/s 0,1368 kg/s 0,1356 kg/s 0,1356 kg/s 

2. Kademe 
Kütlesel 

debi 

22,3°C % 63 25,2°C % 56 25,3°C  % 61 26,7°C  % 54 25°C % 51 

0,1799 kg/s 0,1783 kg/s 0,1783 kg/s 0,1768 kg/s 0,1783 kg/s 

3. Kademe 
Kütlesel 

debi 

22,1°C % 65 25°C % 59 25,1°C  % 63 23,5°C % 69 21,2°C  % 62 

0,2267 kg/s 0,2248 kg/s 0,2248 kg/s 0,2248 kg/s 0,2287 kg/s 

4. Kademe 
Kütlesel 

debi 

22,0°C % 67 24,6°C % 61 26,3°C % 57 25,9°C % 66 24,6°C % 58 

0,2636 kg/s 0,2613 kg/s 0,2591 kg/s 0,2591 kg/s 0,2613 kg/s 

 
Farklı ortam sıcaklıklarında ve nem değerlerinde üfleme ve oda bağıl nem değerlerinin değişimi 
Şekil 4’te gösterilmiştir. Grafiğe göre, oda sıcaklığı artmasıyla oda bağıl neminin ve üfleme havası 
neminde azalma meydana geldiği, buna karşılık aradaki farkın yüksek sıcaklık değerlerinde arttığı 
görülmüştür. Bu durumda evaporatif soğutucunun ortam sıcaklığının 28 °C’den daha yüksek olduğu 
sıcaklıklarda etkinliğini arttırdığı anlaşılmıştır. 
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Şekil 4. Farklı ortam sıcaklıklarında ve nem değerlerinde, ortam ve üfleme havası bağıl nem değerleri.  

 
Farklı ortam sıcaklıklarında deney cihazının 4 ayrı fan kademesi için üfleme sıcaklıklarındaki değişim 
Şekil 5’te gösterilmiştir. Buna göre; özellikle 30 °C ve 32 °C ortam sıcaklıklarında üfleme sıcaklıklarının 
daha düşük olduğu, ancak bu sıcaklık değerleri için 3. fan kademesinde en etkin üfleme sıcaklığı 
değerlerine ulaşıldığı ancak 4. kademede üfleme sıcaklığının çok düşük olmadığı görülmektedir.  
 

 
Şekil 5. Farklı ortam sıcaklıklarında 4 ayrı fan kademesinde üfleme sıcaklıkları. 

 
Sistemin yüksek oda sıcaklıklarında (30 ve 32 °C) daha verimli olarak çalıştığı ancak 30 °C’nin 
altındaki test sıcaklıklarında ve özellikle fanın 4’üncü kademede çalıştırılması sırasında ortam sıcaklığı 
ile üfleme sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkının düşük olmasının, hava hızının aşırı artması dolayısıyla 
pedlerden geçiş esnasında yeterli seviyede ısı transferi yapamadan ortama gönderildiğini 
göstermektedir.  
 
Referans olarak alınan 30 °C oda sıcaklığı ve %50 bağıl nem şartlarında deney düzeneği 
incelendiğinde; 
 

• Soğutma etkinlik değerleri düşük kütlesel hava debilerinde % 35 olarak gerçekleşmiş, hava 
hızı arttıkça sırasıyla 2. kademede % 46’ya, 3. kademede ise en yüksek değeri olan % 77,5 
seviyesine ulaşmıştır. Ancak 4. kademede hava hızı daha da artmasına rağmen soğutma 
etkinlik değerinde önemli bir azalma gözlenmiş ve % 71,25 olarak hesaplanmıştır. Soğutma 
etkinlik değerlerinin kütlesel hava debisine göre değişimleri Şekil 6’da gösterilmiştir. Bu durum, 
yüksek hava hızlarında pedleri besleyecek şekilde yeterli su dağılımı olamadığından ve 
pompa debisi sabit olduğundan pedlerin bir kısmının kuru olarak kalması ve buharlaştırma 
etkisinin yetersiz kalması şeklinde açıklanabilir.  

Üfleme Havası Bağıl Nemi 

Ortam Havası Bağıl Nemi 
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Şekil 6. 30 °C ortam sıcaklığında ve % 50 bağıl nemde soğutma etkinlik katsayıları. 
 

• Enerji etkinlik oranlarının kütlesel hava debisine göre değişimleri Şekil 7’de verilmiştir. Buna 
göre yukarıdaki soğutma etkinlik değerine paralel olarak 1. kademede 3,26 değerine, 2. 
kademede 3,90 değerine ve 3. kademede ise en yüksek değeri olan 5,9 değerine ulaştığı 
gözlenmiştir. Ancak yine soğutma etkinlik değerinde olduğu gibi 4. kademede enerji etkinlik 
değeri de azalmış olup 4,91 değerine ulaşmıştır.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 7. 30 °C ortam sıcaklığında enerji etkinlik oranları. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Evaporatif soğutucu veya klimanın genel verimliliğinin, kullanıldığı bölgenin nemine bağlı olduğu genel 
olarak iyi bilinmektedir. Bu nedenle, bu alanlarda, nispeten düşük bir atmosfer nemi ve nispeten 
yüksek bir sıcaklık normal olarak beklenebilir olduğunda, evaporatif tip soğutucular son derece 
etkilidir. 
 
Bununla birlikte, normal çalışma sırasında evaporatif türdeki klima veya soğutucu, şimdiye kadar 
göreceli olarak düşük ömür beklentisine sahip olmuştur. Suyun klimanın veya bu tür bir soğutucunun 
açıkta kalan yüzeyleri ile sürekli teması nedeniyle, bu yüzeylerin yüksek bir korozyon oranı vardır. 
Dolayısıyla, evaporatif bir soğutucunun maliyeti mekanik bir soğutucuya kıyasla nispeten düşük olsa 
da, ömrü çok kısadır, nispeten kısa aralıklarla değiştirilmesi gerekir. 
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Bu nedenle, bu tür bir soğutucunun birincil amacı, evaporatif soğutucuların bahsedilen dezavantajını 
büyük ölçüde ortadan kaldıracak, mekanik soğutucularınki ile karşılaştırılabilecek bir kullanım 
ömrünün beklenebileceği bir soğutucu türü sağlamaktır. 
 
Deney cihazının soğutma verimi ile enerji verimlilik katsayısı değerlerini artırabilmek için havanın fan 
hızıyla birlikte su sirkülasyonu orantılı bir şekilde değişmeli ve bunun içinde tek kademeli pompa 
yerine çok kademeli pompa kullanılmalıdır. 
 
Sistemin bir diğer olumsuz yönü ise, evaporatif soğutucudan verim alabilmek için soğutulacak ortamın 
atmosfere açık olmasına ihtiyaç duyulmasıdır. Aksi takdirde taze hava sirkülasyonunun olmaması 
soğutucu performansını düşürecektir. 
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MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan,  
teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada manyetokalorik etkinin ısıtma-soğutma amacıyla kullanımına yönelik deneysel bir 
çalışma sunulmuştur. Çalışma kapsamında tasarlanan ve oda sıcaklığı civarında çalışan manyetik 
soğutma sistemi performansı incelenmiş ve deneysel çalışma sonuçları verilmiştir. Deneysel manyetik 
soğutma sisteminde manyetokalorik malzeme olarak gadolinyum kullanılmıştır. Manyetokalorik 
malzemenin plaka ve toz şeklinde kullanıldığı yeni bir rejeneratör tasarlanarak doğrusal hareketli 
manyetik soğutma sisteminde çalıştırılmıştır. Sistemde ısı transfer akışkanı olarak %10 etanol-su 
karışımı kullanılmıştır. Tasarlanan sistem ile 0.76 Tesla manyetik alan altında teorik çalışmalarda 5oC 
deneysel çalışmalarda yaklaşık 2oC sıcaklık düşüşü elde edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Manyetik alan, manyetik soğutma, gadolinyum, manyetokalorik etki, enerji 
verimliliği 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this paper, an experimental study on magnetocaloric effect utilization for heating-cooling has been 
investigated. Experimental results of the designed near room temperature magnetic cooling system 
has been presented and also performance of the system invstigated. Gadolinium has been used as a 
magnetocaloric material in the experimental magnetic cooling system. A new regenerator has been 
designed for the plate and porous type gadolinum and operated at lineer megnetic cooling system. In 
the study,%10 ethanol-water mix is used as a heat transfer fluid. At 0.76 Tesla magnetic field, for the 
numerıcal and experımental study 5 oC and  about 2 oC temperature span has been obdervedö 
respectively.  
 
Key Words: Magnetic field, magnetic cooling, gadolinium, magnetocaloric effect, energy efficiency 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Dünya birincil enerji tüketiminin yaklaşık %80’ı fosil ve tükenebilir, çevreye zararlı enerji 
kaynaklarından karşılanmaktadır (IEA, 2015). Dünyada her alanda sürdürülebilirliğin sağlanması için 
enerji kullanım verimi daha yüksek sistemlerin kullanımı büyük bir zorunluluktur. Toplam enerji 
tüketimimizin neredeyse yarısını ısıtma ve soğutma sistemlerinde harcanmaktadır. Örneğin bu oran 
Avrupa için 45% tir. Bu nedenle ülkeler daha verimli ısıtma-soğutma sistemleri arayışındadır. Çünkü 
bu alanda yapılacak verim artışı toplam enerjimizin büyük miktarda tasarruf edilmesi anlamına 
gelmektedir.  
 

Design and Performance Evaluation of a Lineer Magnetic Cooling System 
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Günümüzde yaygın olarak ısıtma-soğutma sistemlerinde, geleneksel buhar sıkıştırmalı soğutma 
çevriminden yararlanılmaktadır. Ancak bu sistemlerinde kullanılan soğutucu gazlar çeşitli çevre 
sorunlarına yol açmaktadır. Ayrıca, buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimleri teorik sınırları olan Carnot 
çevriminin %5’ı ila %10’ı aralığında bir verime sahiptir (Zimm vd.,1998).  
 
Ayrıca mevcut yöntemlerde yapılacak çalışmalar ise daha çok sistemlerin kontrolü ve malzeme 
alanına sıkışmıştır. Bu nedenle, termoelektrik, termoakustik, absorbsiyonlu/adsorbsiyonlu, Stirling, 
elastocaloric, manyetik çevrimli soğutma gibi alternatif soğutma yöntemlerine yönelik araştırmalar son 
yıllarda hız kazanmıştır. Tüm dünyada bu konularda yapılan çalışmalar mevcut ısıtma-soğutma 
yöntemlerini iyileştirmek veya alternatif denebilecek yeni teknolojileri geliştirme ve kullanıma sokma 
şeklinde olmaktadır. Bu alternatif yöntemlerden biri olan manyetik soğutma ile ilgili çalışmalar da son 
yıllarda oldukça artmaktadır. Bu konudaki çalışmalar şu aşamada laboratuvar ortamında prototip 
üretmeye yönelik olup gelecekte bu teknolojinin ürün olarak kullanımıyla ilgili altyapıyı oluşturmaktadır. 
Manyetik soğutma yöntemine yönelik araştırma çalışmaları dünyanın birçok ülkesinde özellikle 
Danimarka, Amerika ve Slovenya'da yoğun olarak yürütülmektedir.  
 
Manyetik soğutma, ferromanyetik ya da paramanyetik bir malzemenin, manyetik alan uygulandığında, 
manyetik momentlerinin uygulanan manyetik alana paralel olacakşekilde dizilmesi nedeniyle ısınması; 
manyetik alan kaldırıldığında ise manyetik momentlerinin diziliminin düzensiz hale döndüğü için 
soğuması prensibine dayanmaktadır. Bu olay, manyetokalorik etki (MKE), manyetokalorik etkinin 
görüldüğü malzeme ise manyetokalorik malzeme (MKM) olarak adlandırılmaktadır. Manyetokalorik 
malzeme içerisinde meydana gelen toplam entropi değişimi manyetik, kafes ve elektron olmak üzere 
üç ayrı bileşenden oluşmaktadır: 
 

( ) ( ) ( ),  ,   ( )toplam manyetik kafes elektronS B T S B T S T S T= + +      (1.1)  
 
Manyetik ve kafes entropisi terimlerinin yanında elektron entropisindeki değişiminin küçük olması 
nedeniyle bu terim hesaplamalarda ihmal edilmektedir. Manyetokalorik malzemenin manyetik alan 
içinde ısınması, dışında ise soğuması teorik altyapısı eşitlik (1.1) ile açıklanabilir; manyetik alanda 
MKM manyetik momentlerinin manyetik alana paralel olarak dizilmesi nedeniyle kafes entropi bileşeni 
azalır. Bu durumda toplam entropinin azalmaması için (Termodinamik ilkelerine göre entropi hiçbir 
zaman azalmaz) manyetik entropi artarak durumu dengeler, bu artış malzeme sıcaklığının artmasına 
neden olur. Manyetik alandan çıktığı zaman ise malzeme manyetik momentlerinin tekrar düzensiz 
dizilişinden dolayı kafes entropisi artar. Bu durumda toplam entropinin sabit tutulması için manyetik 
entropi azalarak durumu dengeler, bu azalma ise malzeme sıcaklığının düşmesine neden olur.  
Malzeme sıcaklığında görülen bu değişimler ısıtma-soğutma amaçlı kullanılmaktadır. Şekil 1'de 
MKE'nin gerçekleşme safhaları gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 1. Manyetokalorik etki 

 Soğutma Teknolojileri Sempozyumu 



  ____________________ 1813  _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

Manyetik soğutma isteminde MKE, manyetik alan büyüklüğü ve MKM istenilen sıcaklık düşümünün 
elde edilmesinde önemli bir role sahiptir. Belirli bir sıcaklık değerinin altında veya üstünde, manyetik 
alan uygulanmadan bile malzeme içerisinde manyetik momentler kendiliğinden düzene girer ya da 
düzensizleşir. Aynı zamanda tam bu sıcaklık değerinde bu etki maksimum değerine ulaşır. Her 
malzeme için farklı bir değeri olan bu sıcaklık, Curie sıcaklığı olarak adlandırılır. Manyetik soğutma 
uygulamalarında Curie sıcaklığının (Tcurie ≈ 293K) oda sıcaklığına yakın olması sebebiyle 
Gadolinyum (Gd) yaygın olarak kullanılmaktadır. Curie sıcaklığı manyetokalorik malzemenin manyetik 
faz değişimi gerçekleştirdiği sıcaklıktır. Manyetik soğutma çevriminde, elde edilmek istenen sıcaklık 
düşümü aşağıdaki parametrelere bağlıdır: 
 

• Manyetik alan büyüklüğü,  

• Kullanılan manyetokalorik malzemenin tipi ve miktarı,  

• Manyetik alanda kalma veya ayrılma süresi yani çevrim zamanı, 

• Kullanılan ısı transfer akışkanının tipi, akış kızı ve miktarı. 

 
 
 
2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 
 
Manyetokalorik etki, ilk olarak 1881 yılında, Alman fizikçi Emil Gabriel Warburg tarafından demir 
örneğinin manyetik alan içerisine konulması ile mK (mili Kelvin) mertebesinde ısınıp, manyetik alandan 
çıkarıldığı zaman ise ilk sıcaklığına tekrar soğuması görüldüğünde gözlemlenmiştir. Literatürde 
manyetik soğutma ile ilgili çalışmalar, farklı manyetokalorik malzemelerin araştırılması, rejeneratör 
(manyetokalorik malzemenin bulunduğu yatak) modellemeleri, manyetik alanı oluşturan farklı mıknatıs 
geometrilerinin ve özelliklerinin irdelenmesi, düşük sıcaklık uygulamalarında (helyum-hidrojen 
sıvılaştırması gibi) ve oda sıcaklığı civarındaki iklimlendirme/soğutma uygulamalarında manyetik 
soğutmadan yararlanılmasının teorik ve deneysel incelenmesi gibi konuları kapsamaktadır.  
Özellikle 2001 yılındaki bu gelişmelerden sonra sabit mıknatısların süperiletken veya 
elektromıknatısların yerine özellikle oda sıcaklığı civarındaki uygulamalarda kullanılabileceği 
anlaşılmıştır ve oda sıcaklığı civarındaki manyetik soğutma sistemleri ile ilgili çalışmalar hız 
kazanmıştır.  
 
Farklı tasarımlara sahip oda sıcaklığı civarındaki manyetik soğutma sistemleri laboratuvar ölçekli 
prototipler olarak ortaya çıkmıştır. Hirano ve diğerleri, 2002 yılında bir aktif manyetik soğutucu 
geliştirmiş, 0.3 mm çapında, toplam 2.2 kg kütlesinde toz Gd kullanmıştır. Manyetik alan şiddeti 4 T ve 
COP değeri ise 5.6 civarındadır (Hirano vd., 2002). 
 
Okamura ve diğerleri (2007), 540 W maksimum soğutma kapasitesine ve maksimum 21K sıcaklık 
farkına sahip bir dönel hareketli aktif manyetik soğutucu tasarlamıştır. Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı 
araştırmacıları tarafından 2012 yılında doğrusal hareketli bir prototip tasarlanmıştır (Shassere vd., 
2012). Bu tasarımda elektromıknatıslarla 0.75 T manyetik alan sağlanmış ve iki aktif manyetik 
rejeneratöre 1mm kalınlığındaki Gd plakalar 0.25mm ve 0.5 mm aralıklarla (575 g ve 475 g 
kütlesindeki) yerleştirilmiştir. Isı transfer akışkanı olarak su-etilen glikol karışımı kullanılmıştır.  
 
En iyi performans 0.5 mm boşlukla Gd yerleştirilen rejeneratör olmuştur ve 8.8 W/kg özgül soğutma 
kapasitesi, 5.6 K sıcaklık farkında, 0.17 Hz çevrim frekansında gözlemlenmiştir. 2012 yılında, 
Engelbrecht ve diğerleri Gd kürecikler kullanarak yüksüz durumda 25 K sıcaklık farkına ve 1010 W 
soğutma kapasitesine ulaşmışlardır (Engelbrecht vd., 2012). 2014 yılında, Arnold ve diğerleri 
tarafından 650 g Gd kullanılan bir soğutma sistemi ile yüksüz durumda 33 K sıcaklık farkına ulaşıldığı 
belirtilmiştir (Arnold vd., 2014). Yine 2014 yılında Jacobs ve diğerleri tarafından tasarlanan bir dönel 
hareketli soğutucuda LaFeSiH parçacıkları sayesinde sıfır sıcaklık farkında 3042 W soğutma 
kapasitesine, 12 K sıcaklık farkı için ise 2502 W soğutma kapasitesine ve 2 civarındaki performans 
katsayına ulaşılmıştır (Jacobs vd., 2014).  
 
Dünyadaki diğer uygulamalar için Yu (2003), Yu ve diğerleri (2010), Tura (2013), Kitanovski ve 
diğerleri (2015) kaynaklarında çok detaylı bilgi bulunabilir. 
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3. MANYETİK SOĞUTMA VE DENEYSEL ÇALIŞMA 
 
Manyetik soğutma sisteminde performans göstergesi olarak üç farklı parametre incelenmiştir: sıcaklık 
düşümü, soğutma yükü ve COP. Sıcaklık düşümünün hesaplanmasında akışkanın giriş sıcaklığı ve 
soğutma işlemi için akışkanın sistemden çıkış sıcaklığının hem konuma hem de zamana bağlı 
ortalaması kullanılmıştır,  
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+
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−=∆

cyclet /ww

/w,flow
initial dydtt,yT

wt
TtT

3

2

22

1

t

                                (3.1) 

Çevrim ortalamalı soğutma yükü ise Gd yatağa giren ve çıkan akışkanların sıcaklıkları cinsiden 
aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir,  
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Analizler iki boyutta gerçekleştirildiğinden soğutma yükü Gd yatağın birim kalınlığı cinsinden 
hesaplanmıştır (W/m). Manyetik soğutma çevriminin COP değeri ise sistemden çekilen ısılar cinsinden 
tanımlanmaktadır,  

CR

C

qq
q
−

=COP                                      (3.3) 

burada qC Eşitlik 3.2 de hesaplanmıştı, qR ise Gd yataktan atılan ısıyı temsil etmektedir. Bu nedenle 
manyetizasyon süresinde ısı atımı prosesi boyunca Gd’nin ortalama iç enerji değişiminden 
hesaplanabilir, 
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H ortalama entalpiyi (J/kg), Δt ise zaman adımını temsil etmektedir. Sayısal analizler farklı akış hızları, 
farklı tip ısı transfer akışkanları ve çevrim süreleri için gerçekleştirilmiştir.  Manyetik soğutma 
uygulamalarında yaygın olarak kullanılan boyutsuz performans ifadesi fayda faktörü (utilization) olarak 
isimlendirilir. Akışkanın bir çevrim boyunca sahip olduğu ısı kapasitesinin Gd ısı kapasitesine oranı 
fayda faktörü (φ) olarak tanımlanır. 

( )
( )Gd

flowHTF

mc
tcm

=ϕ                                           (3.5) 

tflow bir çevrimdeki toplam akış süresidir ve manyetizayon ile demanyetizasyon sürelerinin toplamından 
oluşur. Çalışmada ısı transfer akışkanı olarak su, etilen glikol ve %10 su-Etanol karşımı test edilmiştir 
ancak en iyi sonucu %10 su-Etanol verdiğiiçin deneysel çalışmalar da bu akışkan kullanılarak 
yapılmıştır.  
 
Bu çalışmada kullanılan manyetik soğutma deney düzeneği temel olarak (i) gadolinyum yatak, (ii) 
mıknatıslar, (iii) doğrusal (lineer) hareket düzeneği, (iv) akış sistemi, (v) ölçüm-kontrol sistemi ve (vi) 
güç bileşenlerinden oluşmaktadır 

 
Şekil 2. Manyetik soğutma sistemi şematik gösterimi 
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3.1 Gadolinyum Yatak 
 
Manyetik soğutma sisteminde en önemli kısım olan yatak, manyetokalorik malzemenin (Gadolinyum) 
içine yerleştirildiği ve akışkan ile temasın olduğu manyetik alana maruz kalan yapıyı ifade etmektedir. 
Manyetik soğutma sistemlerinde soğutma performansı yatak yapısına ve kullanılan manyetokalorik 
malzemeye doğrudan bağlıdır. Yataklar yapısına göre doğrusal ve dairesel hareket yapan olmak 
üzere iki tiptir. Diğer bir sınıflandırma ise yatakta kullanılan manyetokalorik malzemenin tipi ve 
geometrik şeklidir. Literatürde çok çeşitli saf ve alaşım halinde manyetokalorik malzemeler bulunmakla 
birlikte Gd en verimli referans malzeme olarak kullanılmaktadır. Geometrik sınıflandırmada ise plaka, 
toz, başta olmak üzere farklı boyutlarda tasarımlar kullanılmaktadır.  
 
Bu çalışmada, doğrusal hareket yapan ve hem toz hem de plaka şeklinde Gadolinyum (Gd) 
kullanabilen bir yatak tasarlanmıştır ancak bu çalışmada plakalı tip yatak incelenmiştir. Plakalı tip 
yatakta Gd plaka kalınlıkları 1 mm olup 200x20 mm ölçülerine sahiptir. Plaka Gd yatak içerisinde 49 
adet Gd plaka aralarında ise 1 mm akış boşluğu kalacak şekilde yanyana dizilmişlerdir.  

 

 
 

Şekil 3. Plaka haldeki Gd yatak 
 
3.2 Akış Sistemi 
 
Deneysel manyetik soğutma sisteminde (Şekil 4) manyetik malzeme olan Gd'nin manyetik alana 
maruz kaldığında ısınması sırasında sıcaklık artışı bir akışkana aktarılarak sıcak akışkan elde 
edilmesi, benzer şekilde manyetik alan dışına çıktığında ise soğuyacağı için elde edilen sıcaklık 
düşüşü saysinde bir akışkanın soğutulması planlamıştır. Ancak literatürde de karşılaşıldığı üzere 
pratikte manyetik soğutma sistemlerinde hedeflenen sıcaklık artış yada düşüşleri çok düşük 
mertebede olmaktadır. Bu nedenle şimdilik araştırma aşamasında olan bu sistemler daha çok küçük 
kapasiteli ihtiyaçlar için kullanım potansiyeline sahiptir. Bu şekilde elde edilen sıcak ve soğuk uçlar 
arasındaki sıcaklık farkı ne kadar çok ise manyetik soğutma sistemi performansı o derece yüksek 
olmaktadır. Bu çalışma kapsamında kurulan deney düzeneğinde yatak içinde sıcak ve soğuk uçlar 
elde edilerek manyetik soğutma sisteminde soğutma gözlenmiştir 
 
Deney düzeneğinde Gd yatağın iki ucunda sıcak ve soğuk uçlara akışkanı yönlendirenmesi amacıyla 
pompa yerine piston silindir düzeneği eklenmiştir (Şekil 3'de görülmektedir). Piston sislindir 
düzeneğine bağlı çalışma parametreleri Tablo 1'de verilmiştir. Kullanılan piston silindir düzeneğinin 
silindir çapı 63 mm ve maksimum stroku 100 mm’dir. Pistonun hareket miktarı yani stroku ve hızı yatak 
içindeki akışkanın hareket miktarı ve debisini doğrudan etkilemektedir. 
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Tablo 1. Piston stroku ile yatak için akışkan hareketi ilişkisi 
 

Piston  
Hareketi (mm) 

Yataktaki Akışkan  
Hareketi (cm) 

Yatak Akışkan  
Debisi (lt/dk) 

2 0.3 0.03 
3 0.4 0.04 
4 0.6 0.06 
5 0.7 0.07 
7 1.0 0.10 
8 1.2 0.12 
10 1.5 0.15 
12 1.7 0.17 
14 2.0 0.20 
16 2.3 0.23 
18 2.6 0.26 
21 3.0 0.30 
23 3.3 0.33 
25 3.6 0.36 
27 3.9 0.39 
30 4.4 0.44 
34 4.9 0.49 
38 5.5 0.55 

 
3.3 Mıknatıslar  
 
Manyetik soğutma sistemlerinde verim doğrudan manyetik alanın büyüklüğüne bağlı olduğundan en 
önemli elemanlardan biri mıknatıslardır. Mıknatısların görevi klasik soğutma sistemlerindeki 
kompresöre benzetilebilir. Bu çalışmada, 2 adet neodyum N52 tip sabit mıknatıslar kullanılmıştır. 
Mıknatısların boyutları 200x100x20 (LxWxH) mm ölçülerinde olup aralarında 4 cm hava aralığı olmak 
üzere Şekil 4'de gösterildiği şekilde bir araya getirilmişlerdir. Mıknatısın yarattığı manyetik alan etkisini 
arttırmak için nüve ismi verilen bir yapı kullanılmıştır. Teorik analizler kapsamında manyetik alan 
analizleri yapılarak mıknatıs boyutları ve hava aralığı belirlenmiştir.  

 
Şekil 4. Mıknatıslar 

 
Mıknatıslar arası boşluk azaldıkça manyetik alan şiddeti atmaktadır. 
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Şekil 5. Mıknatısların hava aralığı ile manyetik alan arasındaki ilişki 
 
Deneylerde kullanılan 2 adet 200x100x20 (LxWxH) mm ölçülerindeki neodyum N52 tip sabit 
mıknatıslarla 4 cm hava aralığında en yüksek 0.76 Tesla manyetik alan büyüklüğüne ulaşılmıştır.  
 

 
 

Şekil 6. Deney düzeneği 
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA  
 
Bu çalışma kapsamında hem teorik hem deneysel analizler yapılmıştır. Teorik analiz sonuçlarında 
manyetizasyon sırasında sıcaklığı artan Gd yatağa TH sıcaklığında akışkan girerek Gd yüzeyinden ısı 
transfer gerçekleşmektedir. De-manyetizasyon sırasında ise Gd sıcaklığı başlangıç/ortam sıcaklığının 
altına düşerek akışkandan (TC) ısı alımını gerçekleştirmektedir. Şekil 7’da ısı transfer akışkanın 4 
farklı debi değeri için sıcak ve soğuk uçlar arasındaki farkın zamana bağlı değişimi gösterilmektedir.  
 
Yüksek akış debilerinde sıcak ve soğuk uçların sürekli rejime çok hızlı bir şekilde ulaştığı 
görülmektedir. 1 kg/s akış debisi için bir dakikadan kısa sürede sürekli rejime ulaşılırken, 0.01 kg/s için 
beş dakikalık sürenin yeterli olmadığı görülmektedir. Akış debisinin artmasıyla birlikte uçlar arasındaki 
sıcaklık farkı azalmaktadır.  

 
Şekil 7. Akış debisine bağlı olarak Gd yatak sıcak ve soğuk uç sıcaklıklarının değişimi 

 
Bu kısımda, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisinde kurulumu yapılan güneş enerjisi destekli manyetik 
soğutma sisteminden elde edilen deneysel bulgular sunulmaktadır. Çalışmada kapsamında plaka ve 
poroz olmak üzere iki farklı yatak tasarımı gerçekleştirilmiş bu bildiri kapsamında plaka tip yatak için 
elde edilen sonuçlar sunulmuştur. Aşağıdaki tabloda doğrusal hareket mekanizması ve piston silindir 
hareketinden elde edilen farklı çalışma parametreleri verilmiştir. 
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Tablo 2. Gerçekleştirilen deney parametreleri 

Yatak İçi Akışkan  
Hareket Miktarı 

(cm) 

tman_deman (sn): 2 ile 10 sn arasında  
Akışkan Hızı (mm/sn) 

Akış Zamanı (sn)  
1 1.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0.3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
0.4 3 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 
0.5 4 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 
0.7 5 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 
1.0 7 5 4 2 2 1 1 1 1 1 1 
1.2 8 5 4 3 2 2 1 1 1 1 1 
1.5 10 7 5 3 3 2 2 1 1 1 1 
1.7 12 8 6 4 3 2 2 2 2 1 1 
2.0 14 9 7 5 4 3 2 2 2 2 1 
2.3 16 11 8 5 4 3 3 2 2 2 2 
2.5 17 11 9 6 4 3 3 2 2 2 2 
2.7 19 12 9 6 5 4 3 3 2 2 2 
3.0 21 14 11 7 5 4 4 3 3 2 2 
3.3 23 15 12 8 6 5 4 3 3 3 2 
3.5 24 16 12 8 6 5 4 3 3 3 2 
4.0 28 18 14 9 7 6 5 4 3 3 3 
4.5 31 21 16 10 8 6 5 4 4 3 3 
5.0 35 23 17 12 9 7 6 5 4 4 3 
6.0 42 28 21 14 10 8 7 6 5 5 4 
6.5 45 30 23 15 11 9 8 6 6 5 5 
7.0 48 32 24 16 12 10 8 7 6 5 5 
7.5 52 35 26 17 13 10 9 7 7 6 5 
8.0 55 37 28 18 14 11 9 8 7 6 6 
8.4 58 39 29 19 15 12 10 8 7 6 6 
9.0 62 41 31 21 16 12 10 9 8 7 6 
9.4 65 43 33 22 16 13 11 9 8 7 7 

10.0 69 46 35 23 17 14 12 10 9 8 7 
Yukarıda resmi verilen deney düzeneğinde yapılan çalışmalarda piston silindir kullanıldığı durumda 
plakalı Gd yatakta sıcak ve soğuk uçlar arasında gözlenen sıcaklık farklarının değişimi zamana göre 
incelenmiş ve elde edilen en iyi duruma ait (tman-deman:3 sn) sıcaklık-zaman grafiği Şekil 8’de 
gösterilmiştir. Burada verilen süreler en yüksek sıcaklık farkı oluşan durumlardır diğer durumlarda 
istenen düzeyde sıcaklık düşüşü gerçekleşmemiştir. Görüldüğü üzere Gd yatağın bir ucunda sıcaklık 
artarken diğer ucunda sıcaklık düşüyor bu durum sıcaklıkların sabitlendiği bir yere kadar devam 
ediyor. Sıcak ve soğuk uçlar arasındaki fark ne kadar büyük olursa manyetik soğutma sistem 
performansı o derece iyi olmaktadır.  

 
Şekil 8.Plaka Gd için sıcaklık farkının zamanla değişimi (tman-deman:3 sn) 
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Diğer yandan piston silindir kullanıldığı durumda plaka Gd yatakta deneysel sonuçlardan elde edilen 
soğutma miktarı piston strokuna göre Şekil 9'da verilmiştir. En büyük soğutma 12.6 W olup 
manyetizasyon ve demanyetizasyon süresinin 3 sn olduğu durumda gerçekleşmiştir. 

 
Şekil 9. Plaka Gd yatak soğutma miktarının piston stroku ile değişimi 

 
Manyetik soğutma sistemleri için literatürde en yaygın performans ölçüm yöntemi olan birimsiz fayda 
fakörü(φ) Şekil 10’da verilmiştir. Fayda fakörü(φ) birimsiz bir oran olup Denklem 3.5 de verilmiştir. Bu 
değer farklı manyetizasyon-demanyetizasyon sürelerine bağlı olarak manyetik soğutma düzeneğinden 
elde edilebilecek sıcaklık farkı ile ilgili bilgi vermektedir. Mevcut deneylerden elde edilen sonuçlara 
göre en yüksek sıcaklık farkının elde edildiği fayda faktörü 0.08 dir ve bu değer manyetizasyon-
demanyetizasyon süresinin 3 sn olduğu periyotta gerçekleşmiştir.  

 
Şekil 10. Plaka Gd yatak fayda faktörü (ϕ ) ile sıcaklık farkı değişimi 

 
Pistonun değişik strok değerleri ve farklı manyetizasyon-demanyetizasyon sürelerine bağlı manyetik 
soğutma düzeneğinden elde edilebilecek sıcaklık farkı Şekil 11'de görülmektedir. Burada strok değeri 
Gd yatak içerisinde akışkanın hareket miktarını göstermektedir. Bu sonuçlara göre akışkanın yatak 
içerisinde çok fazla hareket etmesi istenmemekte. En yüksek sıcaklık farkının elde edildiği strok değeri 
0.7 cm  (tman_deman: 3 sn) olarak elde edilmiştir.  

 
Şekil 11. Plaka Gd Yatak strok ile sıcaklık farkı değişimi 
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5. SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada yeni bir yöntem olan manyetik soğutma sistemiyle ilgili sayısal ve deneysel çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. Burada incelenen manyetik soğutma sistemi doğrusal tip olup sistem tasarımı ve 
performansı incelenmiştir.  
 
Teorik çalışmalarda akışkan türü, akış zamanı, akış hızı, çevrim süresi gibi parametreler incelenmiştir. 
Ayrıca teorik çalışmada sistem tasarımı için manyetik alan analizleri gerçekleştirilerek mıknatıs boyut 
ve aralıkları gibi parametreler belirlenmiştir. Sayısal çalışmalarda manyetik soğutma sisteminde 
performans göstergesi olarak sıcaklık düşümü, soğutma yükü ve COP olmak üzere üç farklı parametre 
ele alınmış. Isı transfer akışkanı olarak su, etilen glikol ve %10 su-Etanol karşımı test edilmiştir ancak 
en iyi sonucu %10 su-Etanol verdiği için deneysel çalışmalar da bu akışkan kullanılarak yapılmıştır.  
 
Deneysel manyetik soğutma sisteminde manyetokalorik malzeme olarak Gadolinyum kullanılmış olup 
manyetokalorik malzemenin plaka ve toz şeklinde kullanıldığı yeni bir yatak tasarlanarak doğrusal bir 
hareket sisteminde çalıştırılmıştır. Sistemde ısı transfer akışkanı olarak %10 etanol-su karışımı 
kullanılmıştır. Tasarlanan sistem ile 0.76 Tesla manyetik alan altında teorik çalışmalarda 5oC deneysel 
çalışmalarda yaklaşık 2oC sıcaklık düşüşü elde edilmiştir. En iyi manyetizasyon süresi 3 sn olurken, en 
yüksek sıcaklık farkının elde edildiği fayda faktörünün 0.08 olduğu görülmüştür. Bu manyetizasyon 
süresi ve fayda faktöründe elde edilen en fazla soğutma 12.6 W tır. Manyetik alanın daha büyük 
olması durumuda bu sıcaklık farkı yükselecektir.  
 
Yapılan belirsizlik analizine göre, birim zamandaki enerji miktarıyla ilgili olarak ±%2,51, ekserji 
akımıyla ilgili olarak ±% 2,56 ve bileşenlerin ekserji verimleriyle ilgili olarak, ±%3,62-5,12 arasında 
belirsizlik bulunmuştur. Kullanılan tüm ölçüm aletlerinin yapısından kaynaklanan belirsizlik bilgisi 
ölçüm aletlerinin üreticilerinden alınmış ve okuma hatası ± 0,1°C olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak 
manyetik soğutma sistemleri şimdilik laboratuvar araştırması aşamasında olup gelecekte küçük 
kapasiteli ihtiyaçlar için kullanım potansiyeline sahiptir. Bunun için malzeme ve manyetik alan üretimi 
konusunda gelişmeler bu konuda büyük öneme sahiptir. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, oda sıcaklığı civarındaki manyetik soğutma sistemine ait sayısal bir kod geliştirilmiştir. 
Sistemde plaka şeklindeki Gadolinyum malzemeler kullanılmış ve akışkan hareketi lineer piston 
hareketi ile elde edilmiştir. Gadolinyumun özgül ısısı ve manyetokalorik etkisini modellemek için 
ortalama alan teorisi kullanılmıştır. Ortalama alan teorisine ait bağıntılar detaylı bir şekilde sunulmuş 
ve elde edilen çıktılar literatür ile doğrulanmıştır. Manyetik soğutma sisteminden elde edilen sıcaklık 
düşümü farklı strok ve manyetik alan yoğunlukları için karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Manyetokalorik etki, Manyetik soğutma, Ortalama alan teorisi. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In the current work, a numerical code is developed for a near room temperature magnetic cooling 
system. Gadolinium is used in the cooling systems and placed into the regenerator as thin plates. The 
flow motion is driven by a linear piston. The specific heat and magneto-caloric effect of the Gadolinium 
are evaluated by using the mean field theory. The theory of mean field theory and the formulations are 
given in detailed and the methodology is validated by comparing the current predictions against the 
results taken from the literature. The temperature drop of the cooling unit is reported by varying the 
stroke and also the magnetic field intensity. 
 
Keywords: Magnetocaloric effect, Magnetic cooling, Mean field theory.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Artan nüfus yoğunluğu ve gelişen hayat standartları Dünya genelindeki enerji ihtiyacını da yıllar 
içerisinde hızla arttırmaktadır. Isıtma ve soğutma uygulamaları (HVAC&R) özelinde bu değişim 
incelendiğinde, toplam enerji tüketimiyle paralel bir şekilde mahal koşullandırılması için gereken 
tüketimin de hızla arttığı görülmektedir. Avrupa [1], ABD [2] ve dünya geneli [3] enerji tüketim 
istatistikleri incelendiğinde, HVAC&R sistemleri tarafından kullanılan elektrik enerjisi miktarının toplam 
tüketim içerisindeki payı sırasıyla %40, %31 ve %15 olarak verilmektedir. Günümüzde yaygın olarak 
kullanılan buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimleri içerdikleri kloroflorokarbon (CFC) ve hidroflorokarbon 
(HFCF) bazlı akışkanlar nedeniyle ozon tabakasına zarar vermektedir. Bu akışkanların kullanımı 1987 
yılında Montreal’de imzalanan protokol [4] ile engellenmiştir. Diğer taraftan, insanoğlunun hızla artan 
tüketimi nedeniyle hem atmosferin hem de yeryüzünün sıcaklığı yıllar içerisinde artış göstermektedir. 
Sıcaklıkta meydana gelen değişim ekosistemi olumsuz yönde etkileyerek, iklim değişimine, farklı türde 
canlıların yaşam alanlarının kısıtlanmasına ve canlı türlerinin yok oluşuna sebebiyet vermektedir. Sera 
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gazlarının küresel ısınma üzerine etkisini tanımlamak için Küresel Isınma Potansiyeli-KIP (Global 
Warming Potential- GWP) indeksi kullanılmaktadır. Buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerinin direkt ve 
endirekt olmak üzere iki yönden küresel ısınmaya etkisi söz konusudur. Soğutma gazının sistem 
bileşenlerinden sızması veya şarj sırasında dış ortama yayılması direkt etki olarak düşünülebilir. 
Endirekt etki ise soğutma sistemi kompresörü tarafından kullanılan elektrik enerjisinin üretimi için 
karbon salımı yapan bir güç santralının kullanılıyor olmasıdır. Endirekt etki, sistemin soğutma 
performansı (COP) ile doğrudan ilişkilidir [3]. Çevresel kaygılar nedeniyle, termoelektrik, termoakustik, 
absorbsiyonlu/adsorbsiyonlu, Stirling, elasto-kalorik ve manyetik soğutma gibi çevreye duyarlı ve 
yenilikçi soğutma sistemlerinin geliştirilmesi üzerine çalışmalar özellikle son yıllarda artmaktadır [5]. 
Alternatif soğutma sistemleri içerisinde özellikle manyeto-kalorik ve elesto-kalorik gibi katı-hal soğutma 
teknolojileri öne çıkmaktadır [6]. Bu sistemlerde soğutucu akışkan yerine katı fazdaki malzemeler 
kullanılmakta olup klasik anlamda bir katı-sıvı veya sıvı-gaz faz geçişleri gözlemlenmemektedir. Bu 
nedenle klasik buhar sıkıştırmalı sistemlerde göz önünde tutulması gereken yüksek basınçlı hat 
tasarımları veya sıklıkla karşılaşılan soğutkan kaçakları katı-hal soğutma uygulamalarında gereklilik 
olmaktan çıkar. Manyetokalorik soğutma uygulamalarının küresel ısınma ve ozon tabakası yönünden 
çevreye olumsuz herhangi bir etkisinin bulunmadığı bilinmektedir [3]. Manyetik soğutma sisteminin 
küresel ısınma potansiyeli sıfır olup ozon tabakasına zararlı etkisi bulunmamaktadır. Diğer taraftan 
manyetik soğutma sistemlerinde buhar sıkıştırmalı çevrimlerde yer alan kompresör bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla sıkıştırma ve kısılma işlemleri olmadığından buhar sıkıştırmalı soğutmaya göre teorik 
olarak daha verimli olabilirler [7]. Ayrıca, sistemde hareketli parçalar azalmakta ve kompresörün 
çalışması sırasında oluşan gürültü manyetik soğutmada ortadan kalkmaktadır. Manyetik soğutma 
sistemleri küresel ısınma ve sera gazı emisyonunu azaltmaya yönelik avantajının yanı sıra enerji 
verimliliği açısından da büyük potansiyele sahiptir [8]. Klasik buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerinin 
COP değerleri en fazla tersinir Carnot soğutma çevriminin %10’una kadar ulaşabilmektedir [9]. Benzer 
durumda manyetik soğutma sistemleri ise teorik olarak Carnot soğutma sistemi veriminin %60’ına 
kadar ulaşabilecek potansiyele sahiptir. Hem çevresel etkiler hem de yüksek performanslı soğutma 
potansiyeli nedeniyle manyetik soğutma ile ilgili araştırma/geliştirme faaliyetleri, manyetokalorik 
malzeme geliştirilmesi, rejeneratör tasarımı ve mıknatıs geometrilerinin tasarımı gibi farklı yönlerden 
sürdürülmektedir.  
 
Manyetokalorik etkinin Weiss ve Piccard tarafından 1900’lerin başında keşfedilmesinden [10] sonra bu 
etkiden soğutma uygulamalarında yararlanılmasına yönelik girişimler, birbirinden bağımsız olarak; 
Debye tarafından 1926 ve Giauque tarafından 1927 yıllarında, paramanyetik tuzu manyetik alan 
içerisinde kullanarak aşırı-düşük sıcaklıklara ulaşılabilmesine yönelik soğutma çevrimi önerileri ile 
başlamıştır [9]. Manyetik soğutmayla ilgili ilk deney Giauque ve MacDougall tarafından 1933 yılında 
gerçekleştirilmiş ve 1 K’nin altındaki sıcaklık değerlerine kadar soğutma elde edilmiştir [11]. 
Günümüzde manyetik soğutmadan çok düşük sıcaklık değerlerine ulaşmada yararlanılmaya devam 
edilmektedir. Aynı zamanda, oda sıcaklığına yakın manyetik soğutma uygulamaları da iklimlendirme 
isteklerinin karşılanmasında bir seçenek olarak son yıllarda çeşitli araştırmalara konu olmaktadır. 
Manyetokalorik malzemelerin araştırılması, 1970’li yılların ortalarında önem kazanmış olup; 1976 
yılında Brown tarafından yapılan deneyler sonucu, Gadolinyum (Gd) kullanılan ilk oda sıcaklığına 
yakın (7 Tesla manyetik alanda 14 K sıcaklık farkı elde ederek) manyetik soğutma sistemi prototipi 
oluşturulmuştur [12]. Alternatif soğutma teknolojilerine olan ihtiyacın gündeme gelmesiyle birlikte son 
yıllarda özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde farklı araştırma grupları manyetik soğutma konusundaki 
çalışmalara yeniden yoğunlaşmıştır.  
 
Gd malzemesinin, Cruie sıcaklığının (TCurie) oda sıcaklığına yakın olması sebebiyle manyetik soğutma 
çevriminde yaygın olarak tercih edilmektedir. Manyetik alan içerisindeki Gd malzemesinin sıcaklığının 
zamana bağlı değişimi Şekil 1’de gösterilmiştir.  Manyetizasyon evresinde manyetokalorik malzemeye 
manyetik alan uygulandığında, manyetik momentlerin uygulanan manyetik alana paralel 
yerleşmesinden dolayı malzeme ısınır. Bu aşama geleneksel buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimindeki 
kompresör periyoduna karşılık gelmektedir. Yoğuşma periyoduna karşılık olarak ise manyetik soğutma 
çevriminde Gd malzemesi üzerinden soğuk bir akışkan geçirilerek ısı atımı sağlanmaktadır. Daha 
sonra malzeme manyetik alandan uzaklaştırılarak de-manyetizasyon evresine geçilmektedir. Malzeme 
üzerinden manyetik alan kaldırıldığında manyetik momentlerin dizilimi eski haline döndüğü için 
malzeme soğuma eğilimi göstermektedir. Bu aşama ise genleşme vanasıyla benzeşmektedir. 
Başlangıç sıcaklığının altına inen Gd malzemesi ısı transferi akışkanı ile temas ettirilerek akışkanı 
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soğutmak amacıyla kullanılmaktadır. Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimindeki buharlaşma evresiyle 
benzeşen bu periyot şekil üzerinde ısı alımı (evaporatör) olarak isimlendirilmiştir. 
 

    
     (a) Sıcaklık-zaman grafiği           (b) Sıcaklık-zaman grafiği    (c) Manyetik moment değişimi 
 

Şekil 1. Manyetik soğutma çevrimi 
 
Literatürdeki deneysel/sayısal çalışmalar incelendiğinde mıknatısın malzeme içerisinde oluşturduğu 
manyetik alan dağılımlarının üniforma yakın olduğu görülmektedir. Bu nedenle genel kabul görmüş bir 
yaklaşım olarak, manyetik alanın yerel etkileri göz ardı edilerek sadece zamana bağlı değişimi 
üzerinden manyetokalorik etki (MKE) hesaplanmaktadır.  Manyetokalorik etkinin hesaplanmasına 
ilişkin detaylar bir sonraki bölümde detaylı bir şekilde sunulmaktadır. Elde edilen MKE değerinin enerji 
denklemine aktarılması için kaynak terim veya sıcaklık değişimi olarak aktarılmaktadır. Kamran vd. 
[13] literatürde ele alınan belli başlı matematiksel modelleri karşılaştırmalı bir tablo ile özetlemiştir. 
Buna göre en yaygın uygulanan yaklaşım yatak içerisindeki ısı transferi ve akış hareketini 1-boyuta 
indirgemektedir. Siddikov vd. [14] akışkan yatak şeklinde tasarlanan aktif manyetik rejeneratör (AMR) 
geometrisini 1-boyutlu ve zamana bağlı olarak incelemiştir. Manyetokalorik malzeme olarak Gd 
kullanılan bu çalışmada malzemenin özgül ısısı ve enerji kaynak terimi (MKE), malzeme sıcaklığına ve 
manyetik alan yoğunluğuna bağlı olarak parçalı fonksiyonlar şeklinde tanımlanmıştır. Sonuç olarak 
farklı akış süreleri için yatak içerisindeki eksenel sıcaklık değişimleri karşılaştırmalı olarak elde 
edilmiştir. Engelbrecht vd. [7] EES (Engineering-Equation-Solver) paket programını kullanarak poroz 
ve plakalı AMR yataklarının matematiksel modellerini oluşturmuştur. Farklı akış debileri ve görünüm 
oranları sistem performansını elde etmişlerdir. Buna göre eşdeğer bir buhar sıkıştırmalı çevrime göre 
manyetokalorik yatağın daha yüksek COP değerine sahip olabileceği vurgulanmıştır. Petersen vd. [15] 
1-boyutlu ve 2-boyutlu AMR modellerini mukayese etmiştir. Buna göre 1-boyutlu çözümlemelerin 
ancak yatak içerisindeki sıcaklık gradyenlerinin küçük olduğu akış koşullarında ve/veya geometrik 
tasarımlarda başarılı sonuçlar verebildiği görülmüştür. Petersen vd. [16] ise ticari CFD çözücüsü 
COMSOL ile 2-boyutlu AMR modeli oluşturmuştur. Piston silindir düzeneği hareketini indirgenmiş 
model içerisine aktarmak için hareketli mesh yöntemini özel bir algoritma ile paket program içerisine 
tanımlamışlardır. Oluşturulan özgün matematiksel modelin doğruluğu enerjinin korunumu, başlangıç 
etkilerinden bağımsızlık ve zaman adımı/mesh sayısı bağımsızlığı gibi üç başlıkta incelenmiştir. Aynı 
ekip tarafından yapılan devam çalışmasında Nielsen vd. [17] yanal yüzeylerle dış ortam arasındaki ısı 
transferini modele dahil ederek 2,5-boyutlu özgün bir model geliştirilmiştir. Önerilen bu yeni yöntem 
sayesinde model ile elde edilen zamana bağlı sıcak ve soğuk uç değişimleri deneysel bulgulara daha 
yakınlaşmıştır. Roudaut vd. [18] ise plaka şeklindeki Gd AMR içerisindeki ısı transferini modellemek 
için 1-boyutlu bir matematiksel bir model geliştirmiştir Plaka ve akışkan arasındaki ısı transfer 
katsayısını analitik denklemler ile türeterek akış ve katı içerisindeki ısı transferini bir arada 
modellemiştir. Gd ısıl özelliklerinin sıcaklığa ve manyetik alan yoğunluğuna bağlı olarak hesaplanması 
için Siddikov vd. [14] tarafından önerilen fonksiyonlar kullanılmıştır. Sonuç olarak AMR’nin farklı 
geometrik oranları ve akışkanın değişen debi değerleri için sıcaklık düşümü ve soğutma gücü elde 
edilmiştir.  
 
Çalışmanın amacı, piston silindir mekanizması şeklinde tasarlanan manyetik soğutma sisteminin 1 
boyutlu modellenmesi ve elde edilen sonuçların literatürle karşılaştırılmasıdır. Manyetokalorik etkinin 
modellenmesinde ortalama alan teorisi uygulanmıştır. 1-Boyutlu sayısal model MATLAB programlama 
dilinde oluşturulmuş ve piston silindir hareketini modellemek için hareketli grid kodu geliştirilmiştir.  
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2. PROBLEMİN TANIMI VE ÇÖZÜM YÖNTEMİ 
 
2.1. Problemin Tanımı 
 
İncelenen manyetokalorik sistem ve indirgenmiş matematiksel model Şekil 1(a)’da şematik olarak 
gösterilmektedir. Sistemdeki temel bileşenler (i) silindir, (ii) pistonlar, (iii) mayetokalorik yatak, (iv) 
mıknatıslar, (v) sıcak ısı değiştiricisi, (vi) soğuk ısı değiştiricisidir. Silindirin iki ucunda lineer hareket 
mekanizmasıyla tahrik edilen pistonlar bulunmaktadır. Silindirin ortasında paralel plaka şeklindeki 
manyetokalorik malzemeden oluşan yatak konumlandırılmıştır. Yatağın her iki ucunda akış 
düzenleyicileri ve ısı değiştiricileri yer almaktadır. Çalışmada incelenen sistem Petersen [19] 
tarafından tanımlanan geometrik boyutlara uygun olarak oluşturulmuştur.  Sistemin en önemli bileşeni 
manyetokalorik yatak (veya rejenaratör) olup yatak ve akışkan arasındaki ısı transferinin 
modellenmesi sistemin performansını belirlemek için yeterlidir. Bu nedenle yatağın tamamı yerine 
tekrarlanan plakalı elemanlardan bir modül seçilerek sayısal model oluşturulmaktadır. Şekil 1(b) 
indirgenmiş modeli ve sınır koşullarını göstermektedir.  
 

 
(a) Piston, yatak ve mıknatıs yerleşimi 

 
(b) İndirgenmiş model 

Şekil 2. Fiziksel problem ve matematiksel model 
 
Çalışmada yüksüz manyetik soğutma sisteminin performansı incelenmiştir. Bu nedenle sıcak ısı 
değiştiricisinin temas ettiği yüzey sabit sıcaklıkta tutulmuş (Thhex = 298 K) ve soğuk ısı değiştiricisinin 
temas ettiği yüzey adyabatik (∂T/∂n = 0) olarak tanımlamıştır. Manyetik soğutma sistemi Şekil 1’de 
gösterildiği gibi manyetizasyon, soğuk akış, demanyetizasyon ve sıcak akış periyotlarından 
oluşmaktadır. Petersen [19] tarafından tanımlanan probleme benzer şekilde dört periyot Şekil 3’teki 
gibi tanımlanmıştır. Burada τ1 = τ3 = 2 s ve τ2 = τ4 = 1 s olarak alınmıştır [19]. Mıknatısın 
manyetokalorik malzeme uyguladığı manyetik alan yoğunluğu, B = μ0H, ise 0.5 T ila 3.0 T arasında 
değiştirilmiştir. Çalışmada kullanılan iş akışkanı ve manyetokalorik malzemeye ait temel ısıl özelikler 
Tablo 1’de verilmiştir. İş akışkanı olarak su kullanılmıştır. Manyetokalorik malzeme olarak ise oda 
sıcaklığındaki soğutma uygulamalarına uygun olması nedeniyle Gadolinyum tercih edilmiştir. 
Gadolinyumun özgül ısısı sıcaklığa ve uygulanan manyetik alan yoğunluğuna bağlı hesaplanmıştır. 
Hesaplama detayları Bölüm 2.3’te sunulmaktadır. 
 
Tablo 1. Sistemde kullanılan malzemelerin ısıl özelikleri 

 
Malzeme c (J/kgK) k (W/mK) ρ (kg/m3) μ (kg/ms) 

Gadolinyum c(T, B) 10.5 7900 - 
Su 4183 0.595 997 8.91E-4 
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Şekil 3. Manyetokalorik soğutma sistemi çevrimi 

 
2.2 Çözüm Yöntemi 
Manyetokalorik malzeme ve akış alanı içerisindeki ısı transferi 1-boyutlu olarak kabul edilmiştir. Bu 
kabul altında katı çözüm bölgesi için enerji denklemi aşağıdaki forma indirgenir. 

( ) ( )+MKE ,TcT T B
t x x

kρ∂ ∂ ∂ 
 ∂ ∂ 

=
∂ 

        (1) 

burada son terim manyetokalorik etki olarak isimlendirilmektedir. Manyetokalorik etkinin hesaplama 
detayları Bölüm 2.3’de sunulmuştur. 1-boyutlu akış alanı için enerji denklemi ise aşağıdaki şekilde 
yazılabilir: 

( ) ( ) TkcT cuT
t x x x
ρ ρ =

∂ ∂ ∂ ∂ +  ∂ ∂ ∂ ∂ 
        (2) 

Gadolinyum ve akışkanın temas ettiği ara-yüzeyde taşınım sınır koşulu uygulanmıştır. Akışkanın 
soğuk ve sıcak ısı değiştiricisine komşu grid noktalarında ise sırasıyla adyabatik ve sabit sıcaklık sınır 
koşulları tanımlanmıştır. Eşitlik (1) ve (2) ile verilen enerji denklemleri sonlu hacimler yöntemi 
kullanılarak ayrıklaştırılmıştır. Akışkan hareketi yerine katı bölge hareket ettirildiğinden eşitlik 2’deki 
adveksiyon terimi indirgenmiş ve eşdeğer bir taşınım katsayısı akışkan ile katı yüzeyler arasında 
tanımlanmıştır [19]. Akış ve katı bölgeler için oluşan matris blokları TDMA yöntemi ile çözümlenmiştir. 
Zaman adımı ve grid sayısı stroka bağlı olarak optimize edilmiş ve yakınsama kriteri olarak 1E-4 
tanımlanmıştır.  
 
2.3. Ortalama Alan Teorisi 
Manyetokalorik malzeme üzerine etkiyen manyetik alanın değişmesiyle birlikte malzeme üzerinde 
meydana gelen ısınma ve soğuma etkisi manyetokalorik etki (MKE) olarak bilinmektedir. Meydana 
gelen bu ısıl değişim enerji denklemine kaynak terim olarak (MKE, W/m3) tanımlanmaktadır. 
Manyetokalorik etki, malzemeye etki eden manyetik alan yoğunluğu ve sıcaklık cinsinden aşağıdaki 
şekilde tanımlanmaktadır, 

MCE  
s

T Bc
B t

ρ ∂ ∂ =  ∂ ∂ 
          (3) 

burada B manyetokalorik malzeme üzerine etkiyen ortalama manyetik alan yoğunluğu (Tesla), ρ, c ve 
T ise sırasıyla manyetik malzemenin yoğunluğu (kg/m3), özgül ısısı (J/kgK) ve sıcaklığıdır (K). Eşitlik 
(3) ‘ün son terimi (∂B/∂t) manyetik alan yoğunluğunun zamana göre değişimini ifade etmekte olup 
seçilen manyetik alan değişimine göre tanımlandığından problemin sınır koşuludur. Diğer taraftan 
sıcaklığın manyetik alana göre değişiminden türetilen ∂T/∂B ifadesinin hesaplanabilmesi için 
adiyabatik sıcaklık değişimi tanımlanmaktadır [20],  

( ),ad

s s

T B TT
B B

 ∂∆∂ 
   ∂  

= ∂ 
         (4) 

Adiyabatik sıcaklık değişimi sıcaklık ve manyetik alan yoğunluğunun fonksiyonu olup Maxwell 
bağıntılarından yola çıkarak malzemenin toplam entropi değişimi cinsinden ifade edilmektedir 
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Manyetokalorik malzeme içerisinde meydana gelen toplam entropi değişimi manyetik, kafes ve 
elektron olmak üzer üç ayrı bileşenden oluşmaktadır: 

)()(),(),( TSTSTBSTBS elektronikkafesmanyetiktoplam ++=        (6) 
Manyetik ve kafes entropisi terimleri ile mukayese edildiğinde toplam entropi üzerine elektron 
entropisininin etkisi küçük olması nedeniyle [20], bu terim hesaplamalarda ihmal edilmektedir.  

)(),(),( TSTBSTBS kafesmanyetiktoplam +=          (7) 
Manyetik entropi değeri manyetik alan yoğunluğu ve sıcaklığın fonksiyonu olup aşağıdaki kapalı 
denklem ile hesaplanmaktadır [20], 
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burada, Bj(X) terimi Brillouin fonksiyonu, J ise toplam açısal momentumdur. Brillouin fonksiyonu ve 
açısal momentum aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır [20], 
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Eşitliklerde yer alan μB Bohr magneton, g spektroskopik yayınım faktörü, K Boltzmann sabiti, Tcurie ise 
malzemenin Curie sıcaklığıdır. Gadolinyuma ait malzeme özellikleri şu şekildedir: g = 2, J = 3.5, Tcurie 
= 293 K, Tdebye = 184 K, Mm = 0.157 kg/mol. Eşitlik (9) ve (10)’un birlikte iteratif olarak çözülmesiyle 
manyetik entropi elde edilmektedir. Şekil 4(a)’da farklı manyetik alan yoğunlukları için sıcaklığa bağlı 
elde edilen manyetik entropi değişimleri Bouchekara & Nahas [21] ile karşılaştırmalı olarak 
sunulmaktadır. Manyetik alan yoğunluğunun sıfır olduğu durumda (B = 0 T), artan sıcaklık ile birlikte 
Cruie sıcaklığına kadar doğrusal bir şekilde artmakta ve Cruie sıcaklığından sonra artan sıcaklığa 
bağlı değişmemektedir. Malzeme üzerine manyetik alan uygulandığında eğrinin form değiştirdiği ve 
artan akı yoğunluğu için eğrinin aşağıya doğru ötelendiği gözlenmektedir. 
 
Kafes entropisi ise malzemenin sadece sıcaklık değerine bağlı olup aşağıdaki eşitlik ile 
belirlenmektedir [20], 
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Manyetik alan içerisinde malzemenin özgül ısısı sıcaklığın ve manyetik akı yoğunluğunun 
fonksiyonudur. 
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Eşitliği son terimi IV. dereceden merkezi farklar yöntemi kullanılarak elde edilmiştir ve belirli manyetik 
akı değerleri için hesaplanan özgül ısı değişimleri Şekil 4(b)’de sunulmaktadır. Buna göre manyetik akı 
yoğunluğunun sıfır olduğu durumda Curie sıcaklığına doğru artan sıcaklıkla birlikte malzemenin özgül 
ısı değeri artmaktadır. Curie sıcaklığında özgül ısı değerinde ani bir düşüş olmakta ve Curie üstü 
sıcaklıklarda özgül ısı değeri sıfır manyetik akı yoğunluğu için neredeyse sıcaklıktan bağımsız hale 
gelmektedir. Manyetik akı yoğunluğunun artmasıyla eğrisel bir değişim gözlenmektedir. Curie 
çevresindeki tepe artan manyetik akı yoğunluğu değerleri için basıklaşmakta ve hem Curie öncesi 
hem de sonrasında özgül ısı değeri sıcaklığa bağlı non-lineer bir değişim göstermektedir. 
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(a) Manyetik Entropi             (b) Özgül Isı 

Şekil 4. Gadolinyumun sıcaklığa ve manyetik alan yoğunluğuna bağlı entropi ve özgül ısı değişimleri 
 
 
 
 
3. BULGULAR 
Sayısal analizlerin doğruluğunu test etmek amacıyla kaynak çalışmadaki [19] benzer parametreler için 
çözüm gerçekleştirilmiştir. 2 cm piston hareketi için soğuk ucun sıcaklığa bağlı değişimi Şekil 5’te 
karılaştırılmıştır. Buna göre yaklaşık 75 çevrim boyunca mevcut analiz ile kaynak çalışmadaki sonuçlar 
birbiriyle uyum içerisindedir. İlerleyen çevrim sayısı ile birlikte mevcut analiz sonuçları asimptotik 
olarka 290 K değerine yaklaşırken kaynak çalışmada sıcaklık düşümünün devam ettiği görülmektedir. 
İki çalışma arasındaki farkın sebebi MKE terimi ve özgül ısı hesabından kaynaklanabilir. Mevut sayısal 
kodda MKE terimi ve özgül ısı değeri sıcaklık ve manyetik alan yoğunluğuna bağlı ifade edilmiştir. 
Referans çalışmada ise özgül ısı sabit kabul edilirken MKE sadece manyetik alan yoğunluğuna bağlı 
türetilmiştir. Sonuç olarak, özellikle ilk zaman adımlarındaki uyum göz önüne alındığında mevcut 
kodun manyetik soğutma sistemi içerisindeki sıcaklık değişimini başarıyla tahmin ettiği söylenebilir.  
 

 
Şekil 5. Sayısal kodun doğrulanması 

 
Çalışmada piston stroku ve manyetik alan yoğunluğunun sıcaklık düşümü üzerine etkisi incelenmiştir. 
Şekil 6’da değişen stroklar için soğuk uç sıcaklığının zamana bağlı değişimleri sunulmaktadır. 0.5 cm 
ve 1 cm gibi düşük piston stroklarında sıcaklık düşümü değerlerinin 0,2°C’nin altında kaldığı 
görülmektedir. Strokun 1,5 cm değeri için sıcaklık düşümü değeri 9°C’ye ulaşmaktadır. Bu değerden 
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sonra artan piston stroku ile sıcaklık düşümü değeri düşmektedir. 2 cm ile 2.5 cm arasında sürekli 
rejim durumunda belirgin bir fark yoktur. 4 cm ve 5 cm gibi yüksek strok değerlerinde ise sürekli rejim 
durumuna daha erken geçildiği görülmektedir. Bu iki strok değeri için sırasıyla 8°C ve 9,5°C sıcaklık 
düşümleri gözlenmiştir. Şekil 5’te ayrıca 20 ila 40. çevrimler arasındaki değişimler yakınlaştırılarak 
verilmiştir. Buradan her bir çevrimde oluşan sıcaklık dalgalanmaları net bir şekilde görülmektedir. Bu 
dalgalanmalar Şekil 3 ile gösterilen manyetik soğutma proseslerine karşılık gelmektedir.  
 

 
Şekil 6. Piston strokunun soğuk uç sıcaklık değişimine etkisi 

 
Şekil 7’de ise manyetik alan yoğunluğunun soğuk uç sıcaklık değişimine etkisi sunulmaktadır. Artan 
manyetik alan yoğununluğu ile elde edilen sıcaklık değişiminin de arttığı görülmektedir. 0.5 T gibi 
düşük manyetik alan yoğunluğunda elde edilebilecek sıcaklık düşümü değeri 5°C civarında iken, 
uygulanan manyetik alan yoğunluğu 2.5 T değerine beş kat arttırıldığında sıcaklık düşümü 16,5°C’e 
yükselmiştir.  

 

 
Şekil 7. Manyetik alan yoğunluğunun sıcaklık düşümüne etkisi 
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4. SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada piston silindir düzeneği şeklinde tasarlanan bir manyetik soğutma sistemi içerisindeki ısı 
transferi prosesi sayısal olarak modellenmiştir. Geliştirilen kodun doğruluğunu test etmek için 
literatürle karşılaştırmalı sonuçlar sunulmuştur. Sistem tasarım ve çalışma parametrelerinin sıcaklık 
düşümüne etkisini irdelemek için piston stroke ile mıknatıstan elde edilebilecek manyetik alan 
yoğunluğu değeri geniş aralıklarda değiştiştirilmiştir. Sonuç olarak aşağıda sıralanan temel çıktılar 
elde edilmiştir: 

• Incelenen sistemde strok boyu ile sıcaklı düşümü arasında tek yönlü bir ilişki saptanamamıştır. 
Bu nedenle seçilen ele alınan manyetik soğutma sisteminde dinamik analizlerin 
gerçekleştirilmesi ve en uygun çalışma şartının analiz sonuçlarına göre tespit edilmesi uygun 
bir yaklaşım olacaktır. 

• Manyetik alan yoğunluğu sıcaklık düşümünü önemli ölçüde etkilemektedir. Ancak mıknatıs 
maliyetleri de göz önüne alındığında yüksek güçte mıknatıs kullanımı çok sınırlı uygulama 
alanlarında mümkün olabilmektedir. Bu nedenle mıknatıs ile manyetokalorik malzeme 
arasındaki etkileşimi de hesaplamalara dahil edilerek manyetokalorik malzeme üzerindeki 
manyetik alan dağılımların uniformluğu sağlanabilir ve kaçaklar en aza indirgenebilir. 

• Deneysel bir kurulum öncesi plakalı yatak tasarımının yanında poroz ve boru tip gibi alternatif 
yatak geometrilerinin de modellenmesi ve seçilecek boyutsuz parametreler için 
performanslarının karşılaştırmalı olarak elde edilmesi tavsiye edilmektedir. 
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ÖZET 
 
Günümüzde yaygın olarak kullanılan buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerinin olumsuz çevresel etkileri 
ve fazla enerji tüketimleri nedeniyle farklı soğutma yöntemlerine yönelik araştırmalara hız 
verilmektedir. Manyetik soğutma sistemleri, geleneksel buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerine göre 
daha yüksek verim potansiyeline sahip olmaları, daha sessiz çalışmaları ve doğaya zarar verebilecek 
soğutucu akışkan içermemeleri gibi avantajları sebebiyle yoğun ilgi gören konulardan birisidir. Bu 
çalışmada deneysel bir manyetik soğutma sisteminin verimli bir şekilde işletilmesi için geliştirilen 
model tanılama ve optimal kontrol yaklaşımı sunulacaktır. 
 
Kontrol stratejileri bir sistemin kararlı çalışmasını, istenmeyen dış etkilere karşı gürbüz olmasını ve 
aynı zamanda yüksek performans sergilemesini sağladıkları için sistem tasarımı sürecinde büyük 
önem taşımaktadırlar. Sistem optimizasyonu temelli optimal kontrol yaklaşımı bir sistemin parçaları 
arasındaki dinamik ilişkileri modellemesi ve sistem performansını optimize edebilmesi açısından şu an 
yaygın olarak kullanılan on/off mantık devreleri ve PID uygulamalarına ve önceden belirlenmiş ayar 
noktaları planlamasına göre çok daha avantajlıdır. Çalışma kapsamında, kontrol algoritmaları için 
gerekli olan dinamik modeller sistem tanılama metodu kullanılarak elde edilmiş, manyetik soğutma 
sisteminden çeşitli çalışma koşullarında veriler toplanmış ve bu verilere yakın çıktılar veren 8. 
dereceden bir durum uzayı modeli oluşturulmuştur. Daha sonra bu model, sistemdeki piston stroku ve 
manyetizasyon/demanyetizasyon sürelerini ayarlayan model öngörümlü denetleç içerisinde 
kullanılmıştır. Bilgisayar ortamında yürütülen benzetim testleri sonuçları geliştirilen kontrol 
algoritmalarının manyetik soğutma sistemini etkin ve verimli şekilde işleterek sistem performansını 
artırdığını göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Manyetik soğutma, optimal kontrol, enerji verimliliği, model tanılama 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Due to the adverse environmental effects and high energy consumption of the commonly used vapor 
compression based cooling systems, research for alternative cooling systems have been gaining 
momentum. Magnetic cooling systems have attracted recent interest due to their higher efficiency 
potential, more silent operation and lack of environmentally damaging cooling fluids as compared to 
the conventional vapor compression cooling systems. In this study, a system identification and an 
optimal control approach for efficient operation of a magnetic cooling system will be presented. 
 
Control strategies play a vital role engineering systems since they provide safety and protection, 
stable and robust operation, as well as high performance. Control systems that are based on system 
optimization can model complex interactions between system components, deliver optimal system 
performance, and thus outperform on-off logic, a-priori set-point scheduling and PID based designs. In 
this study, dynamic mathematical models of the system are obtained by system identification methods. 

An Optimal Control Design for an Experimental Magnetic Cooling System 
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Several sets of operational data are collected from the magnetic cooling system, and an 8-order state 
space model is constructed. This model is then used in a model predictive controller that coordinates 
the optimal piston stroke and magnetization/demagnetization period of the system. Computer 
simulations reveal that the designed controller can operate the magnetic cooling system efficiently and 
effectively increased system performance. 
 
Keywords: Magnetic cooling, optimal control, energy efficiency, system identification 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Günümüzde soğutma sistemlerinde yaygın olarak geleneksel buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminden 
yararlanılmaktadır. Ancak bu soğutma sistemlerinde kullanılan soğutucu gazlar çeşitli çevre 
sorunlarına yol açmaktadır. Ayrıca, buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimleri teorik sınırları olan Carnot 
çevriminin %5’ı ila %10’ı aralığında bir verime sahiptir [1]. Bu nedenle, termoelektrik, termoakustik, 
absorbsiyonlu/adsorbsiyonlu, Stirling çevrimli soğutma gibi alternatif soğutma yöntemlerine yönelik 
araştırmalar son yıllarda hız kazanmıştır.  
 
Bu alternatif yöntemlerden biri olan, bazı malzemelerin manyetik alan varlığında/yokluğunda 
ısınma/soğuma eğilimi göstermesi prensibine dayanan manyetik soğutma, buhar sıkıştırmalı soğutma 
çevriminin çevreye olumsuz etkilerinin azaltılmasında ve enerji verimliliğinin arttırılmasında uygun bir 
seçenek olmaktadır. Manyetik soğutmada çevreye zarar veren soğutucu gazların yerine manyetik 
malzeme ve ısı transfer akışkanı (su, etilen glikol karışımı, hava, helyum gazı vb.) kullanılmaktadır. 
Aynı zamanda, manyetik soğutmada buhar sıkıştırmalı çevrimlerde yer alan kompresör 
bulunmamaktadır. Dolayısıyla sıkıştırma ve kısılma işlemleri olmadığından buhar sıkıştırmalı 
soğutmaya göre teorik olarak daha verimli olabilirler [2]. Ayrıca, sistemde hareketli parçalar azalmakta, 
kompresörün çalışması sırasında oluşan ses, manyetik soğutmada ortadan kalkmaktadır.  
 
Kontrol stratejileri bir sistemin kararlı çalışmasını, istenmeyen dış etkilere karşı gürbüz olmasını ve 
aynı zamanda yüksek performans sergilemesini sağladıkları için sistem tasarımı sürecinde büyük 
önem taşımaktadırlar. Taranan çalışmaların çoğunda [2-5], manyetik soğutma sistemleri tekil 
ekipmanlar üzerinden basit aç-kapa, mantık devreleri, vb. yöntemler ile kontrol edilmiş, bütünsel bir 
sistem kontrolü tasarımı gerçekleştirilmemiştir. Bahsi geçen basit kontrol stratejileri reaktif olarak 
sınıflandırılır. Sisteme beklenmeyen bir dış etki geldiği zaman ayar noktalarından sapmaları 
gözleyerek reaksiyon gösterirler, ileriki zamanda gerçekleşebilecek etkilerin tahminlerini bütünleşik bir 
çerçevede ele alamazlar. Bu çalışmada ise manyetik soğutma sisteminin performansını optimize eden 
bir model öngörümlü denetleç (MÖD) geliştirilerek, sistemin gerçek zamanlı kontrolü ile elde edilecek 
enerji tasarrufu ve sistem performansı hesaplanacaktır. Bu amaçla manyetik soğutma sisteminin 
dinamik modelleri oluşturulacak, bu modeller kullanılarak belirli bir tahmin ufku içerisinde sistemin ısıl 
ve elektriksel durumu dinamik olarak tahmin edilecek ve belirlenen performans kriterlerini eniyileyen 
kontrol komutları manyetik soğutma sistemi için hesaplanacaktır. MÖD teknolojisi endüstriyel 
tesislerde başarılı ile uygulanan çok aktif bir disiplindir [6,7]. Büyük ölçekli kimyasal proseslerde [8], 
LNG kompresör sistemlerinde [9], doğalgaz kombine çevrim santrallerinde [10,11] MÖD metodunun 
uygulamaları yaygın olarak görülmektedir. 
 
 
 
 
2. MANYETİK SOĞUTMA SİSTEMİ DENEY DÜZENEĞİ 
 
Bu çalışmada kullanılan manyetik soğutma deney düzeneği temel olarak (i) gadolinyum yatak, (ii) 
mıknatıslar, (iii) doğrusal (lineer) hareket düzeneği, (iv) akış sistemi, (v) ölçüm-kontrol sistemi ve (vi) 
güç bileşenlerinden oluşmaktadır (Şekil 1). 
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Şekil 1. Manyetik soğutma sistemi şematik gösterimi 
 

Sistemin en önemli kısmı olan yatak içindeki akışkanın yönlendirilmesi akış sistemi adı verilen piston 
silindir düzeneği ile gerçekleşmektedir. Manyetik soğutma sisteminde (Şekil 2) sıcak ve soğuk uç 
yaratmak için akışkan piston silindir düzeneği ile iki uç (sıcak ve soğuk) arasında yönlendirilir.  
 

 
 

Şekil 2. Deney düzeneği 
 
Kullanılan piston silindir düzeneğinin silindir çapı 63 mm ve maksimum stroku 100 mm’dir. Pistonun 
hareket miktarı yani stroku ve hızı yatak içindeki akışkanın hareket miktarı ve debisini doğrudan 
etkilemektedir. Piston silindir düzeneğine bağlı çalışma parametreleri Tablo 1'de verilmiştir. 
 
Manyetik soğutma sistemlerinde sıcak ve soğuk uç elde edilmesi performans karşılaştırma ve 
soğutma eldesi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Elde edilen sıcak ve soğuk uçlar arasındaki 
sıcaklık farkı ne kadar çok ise manyetik soğutma sistemi performansı o derece yüksek olmaktadır. 
Doğrusal tip manyetik soğutma sistem harekete sahip bu çalışmada da Gd yatakta sıcak ve soğuk 
uçlar elde edilmiştir.  
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Tablo 1. Piston stroku ile yatak için akışkan hareketi ilişkisi  
 

Piston  
Hareketi (mm) 

Yataktaki Akışkan  
Hareketi (cm) 

Yatak Akışkan  
Debisi (lt/dk) 

2 0.3 0.03 
3 0.4 0.04 
4 0.6 0.06 
5 0.7 0.07 
7 1.0 0.10 
8 1.2 0.12 
10 1.5 0.15 
12 1.7 0.17 
14 2.0 0.20 
16 2.3 0.23 
18 2.6 0.26 
21 3.0 0.30 
23 3.3 0.33 
25 3.6 0.36 
27 3.9 0.39 
30 4.4 0.44 
34 4.9 0.49 
38 5.5 0.55 

 
 
 
 
3. DİNAMİK MODEL TANILAMA 
 
Bu çalışmada manyetik soğutma sisteminde yüksek performans elde etmek amacını güden optimal 
kontrol sistemi tasarlanmıştır. Bu kısımda, manyetik soğutma sisteminin dinamik modellerinin elde 
edilmesi için izlenen yöntem sunulacaktır. 
 
3.1 Manyetik Soğutma Sisteminin Dinamik Modeli 
Optimal kontrol yönteminde sistemin dinamik modeli önemli rol oynamaktadır. Bu amaçla, manyetik 
soğutma sisteminde gadolinyumun manyetizasyon ve demanyetizasyon süresi, ortam sıcaklığı ve 
piston strokunun ısı transfer akışkanı sıcaklığına etkisi modellenmiştir (Tablo 2). Bu amaçla, manyetik 
soğutma sistemi çeşitli dinamik testlere tabi tutulmuş ve ilgili parametrelerdeki değişiklikler 
gözlenmiştir.  

 
Tablo 2. Manyetik soğutma sistemi kontrol modeli girdileri ve çıktıları 
 

Girdiler Birim 
• Manyetizasyon/demanyetizasyon süresi s 
• Piston stroku s 
• Ortam sıcaklığı oC 

Çıktılar Birim 
• Isı transfer akışkanı sıcaklığı (sıcak taraf) oC 
• Isı transfer akışkanı sıcaklığı (soğuk taraf) oC 

 
Sistem tanılama [12] belirli bir sistemin girdi ve çıktılarını belirli bir süre boyunca inceleyerek, 
matematiksel modelini oluşturmayı amaçlayan tekniktir. Sistem tanılama yöntemi kullanılarak girdileri 
manyetizasyon/demanyetizasyon süresi ve ortam sıcaklığı olan, çıktıları ise gadolinyum sıcaklığı olan 
doğrusal kesikli zamanlı durum uzayı modeli oluşturulmuştur. Bu model matematiksel olarak  
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       (1) 
       (2) 

 
şeklinde ifade edilebilir. Burada  kesikli zaman değişkenini,  girdinin kararlı durumdan sapma 
miktarını   ve  bunun sonucunda sırasıyla durum değişkenleri ve çıktıların kararlı durum 
değerlerinden sapma miktarlarını,  ise ölçümden kaynaklanan gürültüyü ifade etmektedir. Yapılan 
deneylerde veriler 1 sn aralıklarla kaydedilmiştir.  
 
Kontrol sistemi manyetik soğutma sistemini yavaş zaman ölçeğinde kontrol edeceği için deney 
verilerindeki hızlı değişimlerin modellenmesine gerek yoktur. Bu amaçla, deneylerden elde edilen 
model çıktı verileri zaman sabiti 40sn olan düşük frekans geçirgenli bir filtreden geçirilmiştir. Filtreleme 
işlemi sonucunda elde edilen ısı transfer akışkanı sıcaklıkları Şekil 3’te sunulmuştur. 
 
3.2 Sistem Tanılama 
 
Manyetik soğutma sistemi için seçilen sistem tanılama yaklaşımında temel amacımız A, B, K, C ve D 
matrislerini belirlemektir. Doğrusal modeller sistemin kararlı durum noktasından belirli sınırlar içinde 
dürtüldüğünde gösterdiği dinamik davranışı belirlemek için kullanılmaktadır. Bu sebeple, deneylerde 
ölçülen çıktı verilerinin ilk değerleri veri setinden çıkarılarak sistemin kararlı durumdan sapma 
miktarları ortaya çıkarılmış, böylece deney verisi sistem tanılama algoritması için hazır hale 
getirilmiştir. Bu işlemin sonucundaki deney verileri Şekil 4’te sunulmuştur. 
 
Bir sonraki adımda, Matlab System Identification Toolbox eklentisi kullanılarak değişik büyüklüklerde 
modeller elde edilmiştir. Bu modeller içerisinden deney verilerine yeteri kadar yakın sonuçlar veren ve 
boyutu kontrol ve optimizasyon algoritmalarının gerçek zamanda koşturulabilmesine olanak sağlayan 
8 değişkenli model parametreleri Şekil 5’te görülmektedir. Sistem tanılama yöntemi ile elde edilen bu 
parametreler herhangi bir fiziksel değişkeni (sıcaklık, basınç, debi, vb.) ifade etmemekte, bu 
değişkenlerin sistem tanılama algoritması içerisinde bir dönüşüm matrisi çarpılarak farklı bir uzayda 
elde edilen izdüşümlerini belirtmektedir. Bu parametreler ile koşturulan dinamik modelin deney verileri 
ile kıyaslanması sonucu gadolinyum sıcaklığında yaklaşık %77 ve %83 uydurma oranları elde 
edilmiştir (Şekil 6). Bu değerler kontrol sistemi tasarımını yapabilmek için yeterlidir. 
 
Sistem tanılama ile elde edilen A matrisinin özdeğerlerinin (eigenvalue) mutlak değerleri Lambda_A = 
{0.9804,  0.9804,  0.9341,  0.9341,  0.7429, 0.9992,  0.9878,  0.9878} olarak elde edilmiştir. Kesikli 
zamanlı modelimizin A matrisinin özdeğerlerinin hepsi birim çemberin içerisinde olduğu için A 
matrisinin kararlı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 
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Şekil 3. Isı transfer akışkanı sıcaklığı: ölçüm verileri ve filtreden geçirildikten sonraki durum 
 

 
 

Şekil 4. Piston stroku, manyetizasyon/demanyetizasyon süresi ve ortam sıcaklığının ısı transfer 
akışkanı sıcaklığına etkisi 
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Şekil 5. Sistem tanılama ile belirlenen dinamik model parametreleri 
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Şekil 6. Dinamik model çıktılarının deney verileri ile karşılaştırması 

 
 
 
 
4. OPTİMAL KONTROL TASARIMI 
Sistem tanılama metodu ile geliştirdiğimiz matematiksel modeller kullanılarak belirli bir tahmin ufku 
içerisinde sistemin ısıl ve elektriksel durumu dinamik olarak tahmin edilecek ve manyetik soğutma 
sistemi için belirlenen performans ölçütlerini eniyileyen kontrol girdileri hesaplanacaktır.  
 
4.1. Kontrol Metodolojisi 
 
Optimal kontrol sisteminde, her bir kontrol adımında sistemde bulunan ölçme cihazlarından gelen 
bilgiler kullanılarak sistemin son durumu kestirilmekte, sonrasında sistemin matematiksel modeli 
yardımıyla sistem dinamikleri göz önüne alınarak sistemi kısıtlar içinde tutan ve aynı zamanda 
belirlenen sistem performans parametrelerini optimize eden ayar noktaları hesaplanmaktadır. Şekil 
7’de tasarlanan kontrol stratejisinin temel prensibi özetlenmektedir. 
 

 
 

Şekil 7. Optimal kontrol sisteminin temel çalışma prensibi 
 

Manyetik soğutma sistemi için tasarladığımız optimal kontrol sisteminde her bir kontrol adımında 
aşağıdaki optimizasyon problemi çözülmektedir: 
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Burada  kesikli zaman değişkenini,  durum değişkenlerini,  girdileri (piston stroku ve gadolinyum 
manyetizasyon/demanyetizasyon süresi),  ise çıktıları (ısı transfer akışkanı sıcak-soğuk sıcaklık 
farkı) ifade etmektedir.  tahmin ufkunu,  , ,  matrisleri amaç fonksiyonunda 
ağırlıkları temsil eden optimal kontrol tasarım parametreleridirler. 
 
4.2 Kontrol Uygulaması ve Benzetimi 
Bu kısımda önce kontrol sisteminin benzetim ortamında uygulamasının kısa bir özeti verilecek, 
sonrasında performans testi sonuçları sunulacaktır. Kontrol sisteminin tasarımı ve ön testleri Matlab 
programında gerçekleştirilmiştir. Kontrol sisteminin tasarımında kullanılan parametreler (amaç 
fonksiyonu ağırlıkları, tahmin ufku, kısıtlar, vb.) Şekil 8-11’de görüldüğü gibi Matlab MPC eklentisi 
kullanılarak girilmiş, benzetim test senaryolarının belirlenmesi yine aynı arayüz ile yapılmıştır.  
 

 
Şekil 8. Kontrol tasarımı arayüzü - kontrol blok şeması 
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Şekil 9. Kontrol tasarımı arayüzü - durum uzayı modeli özellikleri 

 
Şekil 10. Kontrol tasarımı arayüzü - kontrol parametreleri (tahmin ufku, kısıtlar, ağırlıklar) 

 
Şekil 11. Kontrol tasarımı arayüzü -benzetim testi senaryoları 
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5. PERFORMANS ANALİZİ 
 
Yukarıda detayları verilen modelleme ve kontrol tasarımı çalışmalarının benzetim testleri ile 
doğrulaması yine Matlab ortamında yapılmıştır. Benzetim sonucu hem grafik olarak izlenebilmekte, 
hem de daha sonra analiz edilmek üzere Matlab çalışma alanına kaydedilmektedir. Şekil 12 ve Şekil 
13’te sonuçları verilen benzetim testinde çıktılar ( ısı transfer akışkanı sıcak ve soğuk sıcaklık 
farkı için referans  değeri verilmiş ve MPC algoritması koşturulmuştur. MPC amaç fonksiyonu 
bu değişkenin verilen referans değerini takip etmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Tablo 3’te bu 
benzetim testinde kullanılan MPC parametreleri listelenmiştir. Burada 1s aralıklarla örnekleme alınan 
sistemde kontrol algoritması 60 adım (=60 s) ötesine kadar optimum girdileri hesaplamaktadır. 
Manyetik soğutma sistemindeki sıcaklık değişim hızları göz önüne alındığında 60 s’lik tahmin ufku 
yeterli bulunmuştur. P, Q ve R matrisleri sırasıyla durum değişkeni, girdi ve çıktıların kararlı veya 
referans değerlerinden sapmalarını önlemek için amaç fonksiyonunda kullanılan ağırlıklardır. P matrisi 
0 olarak alınarak durum değişkenlerindeki değişim ihmal edilmiştir. Q matrisi küçük bir değer seçilerek 
kontrol girdilerinin zaman içerisinde çok fazla salınımlı hareket etmesinin önüne geçilmesi 
amaçlanmaktadır. R matrisi ise sistemde çıktının (soğutucu akışkan sıcaklık farkı) referans değeri iyi 
takip etmesi için diğerlerine göre daha yüksek seçilmiştir. Değişkenlerin en küçük (_min) ve en büyük 
(_max) değerleri optimizasyon probleminin uygun bölgede çözülmesini sağlamaktadır. 
 
Windows 7, 4GB RAM, Intel Core i5-2430/2.40Ghz işlemci özelliklerine sahip dizüstü bilgisayarda her 
bir optimizasyon probleminin çözümü ortalama 0.05 saniye sürmüştür. Sistemin örnekleme frekansı 
1Hz olduğundan bu süre kontrol algoritmasını gerçek zamanda çalıştırmak için yeterlidir. 
  
Tablo 3. Benzetim testinde kullanılan MPC parametreleri 
 

Parametre Değer 
N 60 adım 
T 1.0s 
P 08x8 
Q [0.1  0; 0 0.1] 
R 1 
∆x_max  diag(100)8x8 
∆x_min -diag(100)8x8 
∆u_max [ 10  6] 
∆u_min [0 0] 
∆y_max - 
∆y_min 0 

 
Şekil 12’de görüldüğü üzere MPC kontrol algoritması piston stroku ve menyetizasyon/ 
demanyetizasyon sürelerini etkili bir şekilde değiştirerek ısı transfer akışkanı sıcaklığını Şekil 13’teki 
gibi hızlıca referans değere yaklaştırmıştır (  -  sıfıra doğru yakınsamıştır).  
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Şekil 12. MPC benzetim testi sonuçları – model girdileri (piston stroku ve manyetizasyon/ demanyetizasyon 
periyodu kontrol sistemi tarafından set değerleri hesaplanan ve değiştirilebilir değerlerdir; ortam sıcaklığı ise 

dış etken olarak sisteme etki eden sadece ölçülebilir girdidir) 
 

 
Şekil 13. MPC benzetim testi sonuçları – model çıktısı (soğucu akışkan sıcaklık farkı) 

 
 
 
 
6. SONUÇ 
 
Bu çalışmada manyetik soğutma sisteminin verimli bir şekilde işletilmesi için optimal kontrol yaklaşımı 
geliştirilmiştir. Kontrol algoritmalarının çalışması için gerekli olan dinamik model sistem tanılama 
metodu kullanılarak elde edilmiştir. Manyetik soğutma sistemi üzerinden çeşitli çalışma koşullarında 
veriler toplanmış ve bu verilere yakın çıktılar veren 8. dereceden bir durum uzayı modeli 
oluşturulmuştur. Daha sonra bu model, sistemdeki piston stroku ve manyetizasyon/demanyetizasyon 
sürelerini ayarlayan model öngörümlü denetleç içerisinde kullanılmıştır. Bilgisayar ortamında yürütülen 
benzetim testlerinde tasarlanan kontrol sisteminin manyetik soğutma sistemini etkin ve verimli şekilde 
işleterek sistem performansını artırdığı gözlemlenmiştir. Tasarlanan optimal kontrol stratejisinin 
deneysel ortamda testleri önümüzdeki süreçte yapılacaktır. 
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FARKLI LAMEL TİPLERİNİN KANATLI BORULU ISITMA 
BATARYASI PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN 

SAYISAL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI 
 
 

Ayhan ONAT 
Mert Ekin ÖZKAN 
Görkem ZENGİN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Kanatlı borulu ısı değiştiricilerin uygun tasarımı ve seçimi, enerji verimliliği açısından çok önemlidir. 
Enerji verimli ürünlerin tasarımı ve seçimi, ekonomik ve ekolojik olarak büyük avantajlar 
sağlamaktadır. 
 
Bu çalışmanın amacı, değişik lamel tiplerine sahip kanatlı borulu ısıtma bataryalarının kapasite ve 
basınç kaybı gibi performans değerlerinin sayısal yöntemlerle hesaplanarak karşılaştırma yapılmasına 
bağlı olarak enerji verimli ürün tasarımına destek vermektir.  
 
Yapılan bu çalışmada, aynı şartlarda çalışan aynı geometrik özelliklerdeki ısıtma bataryalarında farklı 
lamel tiplerinin kullanılmasıyla oluşan performans farklılıkları sayısal yöntemlerle incelenmiştir. Isı 
değiştirici kapasite hesapları yapılırken ε-ntu yöntemi kullanılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Enerji Verimliliği, Kuru Soğutucu, Isıtma Bataryası, Kanatlı Borulu Isı Değiştirici, ε 
-Ntu Yöntemi 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Proper design and selection of fin and tube heat exchangers are very important with respect to energy 
efficiency. Design and selection of energy efficient products provide advantages economically and 
ecologically. 
 
The purpose of this study is to support design of energy efficient products based on comparing fin and 
tube heater coils’ performances which has different fin types as calculating performance values like 
capacity and pressure drop with numerical methods.  
 
In this study, performance differences based on different fin types on heater coils, which has the same 
geometrical properties and works under the same ambient conditions, has investigated with numerical 
methods. ε-NTU method were used calculating heat exchanger capacity. 
 
Key Words: Energy Efficiency, Dry Cooler, Heater Coil, Fin And Tube Heat Exchanger, ε -NTU 
Method 
 
 
 
 
 
 

Comparison of the Effects of Different Fin Types on the Performance of Air Cooled Heat Exchanger with Numerical 
Methods 
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1. GİRİŞ 
 
Kanatlı borulu ısıtma bataryaları kuru soğutma prensibine göre çalışan endüstriyel ekipmanlardır. 
Endüstrinin hemen her alanında, iklimlendirme, enerji ve diğer tüm  alanlarda gerek atık ısının 
uzaklaştırılmasında, gerekse mahal iklimlendirme ihtiyacında kanatlı borulu ısı değiştiriciler 
kullanılabilmektedir. 
 
Değişen çevre koşulları, su kaynaklarının azalması, enerji krizleri ve diğer nedenler işletmelerin 
soğutma ekipmanlarından ve üretici firmalardan temel beklentilerini düşük enerji tüketimi, düşük 
kurulum ve işletme maliyetlerine yoğunlaştırmaktadır. 
 
Isıtma bataryalarında ısıyı ortamdan uzaklaştıran temel akışkan havadır. Havayı ısı transfer yüzeyiyle 
maksimum seviyede temas etmeye zorlamak, basınç kaybı yüksek bir sonuç ortaya çıkarır. Basınç 
kaybını azaltmak için havanın ortamda rahat bir akış halinde dolaşımı ise ısı transfer kapasitesini 
olumsuz etkileyecek sonuçlar doğurur. Bu nedenle hava tarafı dizaynının da olabildiğince verimli 
olması genel olarak sistemi verimli bir hale getirecektir. 
 
Sektörde çeşit çeşit lamel yapıları bulunmaktadır. Başlıca; dalgalı, düz ve panjurlu lamel tipleri 
kullanılmaktadır. Bu lamel tiplerinin birbirlerine göre avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır.  
 
Bu çalışmada çeşitli notasyon ve lamel yapılarındaki kanatlı borulu ısıtma bataryalarının, farklı dizayn 
koşullarındaki performanslarının enerji verimliliği yönünden karşılaştırılması literatürde test edilerek 
doğrulanan sayısal çalışmalar yardımıyla yapılmıştır. Farklı koşullardaki ısıl performansları 
incelenirken ε-NTU metodu kullanılmıştır. 
 
 
 
 
2. ÇALIŞMA PRENSİBİ 

Kanatlı borulu ısı değiştiricilerinin çalışma prensibi oldukça basit olmakla beraber, ısı geçişini etkileyen 
parametrelerin çokluğu sebebiyle performans analizini yapmak bir o kadar zordur. Isı geçişi birbirine 
çapraz olarak akan, yani aralarındaki açı 90° olan akışkanlar arasında olur. İç akışkan, ısı değiştiricisi 
içinde mümkün olduğu kadar gezinir. 

 

Şekil 1. Kanatlı Borulu Isı Değiştiricisinin Sembolik Gösterimi 

Şekil 1’de standart bir kanatlı borulu ısı değiştiricinin çalışma mantığı gösterilmektedir. Soğuk akışkanı 
hava, sıcak akışkanı da su olarak ele aldığımızda Grafik 1’deki gibi bir sıcaklık – konum grafiği elde 
ederiz. 
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Grafik 1. Kuru Soğutucu Sıcaklık Analiz Grafiği 

Genelde ısıtma bataryalarında, başlangıçta su ortamdaki sıcak akışkan iken, hava ise soğuk 
akışkandır. Grafik 1’deki gibi hava suyun giriş sıcaklığına yaklaşırken, su da havanın giriş sıcaklığına 
yaklaşmıştır. Bu grafik iki akışkanın da tek fazda olduğu, herhangi bir faz değişiminin gerçekleşmediği 
şartlar için geçerlidir. 

 

Grafik 2. Isıtma Bataryasında Havanın Psikrometrik İncelemesi 

Grafik 2 incelendiğinde standart bir ısıtma bataryasında giren havanın psikrometrik diyagram üzerinde 
izlediği yol gösterilmiştir. Hava içeriğindeki su miktarı değişmediği için entalpi artışı kuru termometre 
sıcaklığına bağlıdır. Bu nedenle yüksek ısı transfer kapasitelerinin ısıtma bataryaları ile sağlanması 
için yüksek hava debilerine ihtiyaç duyulmaktadır. 
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3. HESAPLAMA ALGORİTMASI 
 
Enerji verimliliği tüm sistemlerde temel olarak elde edilen gücün harcanan güce oranı olarak 
tanımlanır. Kanatlı borulu ısı değiştiricilerinde elde edilen güç olarak soğutma kapasitesi, harcanan 
güç olarak ise pompa ve fanların harcadığı güç alınabilir. Bu yüzden enerji verimliliğini doğrudan 
etkileyen ilk parametre ısı değiştiricinin soğutma kapasitesidir. 
 
Endüstride kanatlı borulu ısıtma bataryası seçimi yapılırken genelde su debisi veya su çıkış sıcaklıkları 
bilinmemektedir. Bu yüzden klasik yöntemlerle hesaplama yapmak mümkün olmamaktadır.  
 
Bu çalışmada ε -NTU hesaplama yöntemi kullanılarak geliştirilen iteratif algoritmayla ısıtma bataryası 
performansları sayısal olarak hesaplanmıştır. Bu algoritma, temel olarak 6 aşamadan meydana 
gelmektedir. 
 
• akışkanların termofiziksel özelliklerinin hesaplanması 
• geometrik hesaplamalar 
• su ısıl hesaplamalarının yapılması 
• hava ısıl hesaplamalarının yapılması 
• ısı değiştirici ısıl hesaplamalarının yapılması 
• ısı değiştirici etkenliğinin hesaplanması 
 
İlk aşamada akışkanların sıcaklık değerlerine bağlı olarak, özgül ısıları, viskozite değerleri, 
yoğunlukları ve termal iletkenlikleri hesaplanır. 
 
Ardından akışkan hızlarının ve ısı transfer alanlarının belirlenmesi için temel geometrik hesaplamalar 
yapılır. 
 
Boru içindeki akışkan hızının hesaplanması için debi ve alan parametrelerine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Boru içindeki suyun debisi bilinmediği için burada iteratif bir yöntem izlenerek afaki bir ε değeri atanır. 
ε değeri, ısı değiştiricinin genel etkenliği olarak tanımlanıp 
 

ε = Q / Qmax      (1) 
 
olarak formülize edilebilir. 
 
Buradaki Qmax teorik kapasite olarak tanımlanabilir ve boru içindeki akışkanın boru dışındaki akışkanın 
giriş sıcaklığına eşitlendiği durumdaki ısı değiştiricinin kapasitesidir. 
 

    (W) (2) 

  
Afaki ε değeri ve dolasıyla afaki kapasite parametreleri bilindiğinden, boru içi akışkanın giriş ve çıkış 
sıcaklıkları yardımıyla akışkan debisi belirlenir.  

                                                                               (kg/s)       

(3)  

Akışkan debisine bağlı olarak hesaplanan hızdan Reynolds sayısı hesaplanarak akış karakteristiği 
belirlendikten sonra, Nusselt sayısı ve buna bağlı olarak boru içi akışkanının ısı transfer katsayısı 
hesaplanır. 

     (m/s) (4) 

     (5) 

Bu çalışmada incelenen bataryalarda türbülanslı akış olduğu için (  > 2300) türbülanslı akış için 
Gnielinski’nin korelasyonu seçilmiştir. 
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     (6) 

 
Burada; 
 

     (7) 
 
olarak tanımlanabilir. Su için ısı transfer katsayısı Nu sayısından hareketle hesaplanabilir: 
 

     (W/m2K) (8) 

 
Hava debisi doğrudan belirli olduğu için direkt olarak Reynolds sayısı hesaplanabilir. 
  

      (9) 

 
Ancak ısı transfer katsayının hesaplanması için gerekli Colburn sayısının hesaplanması için birçok 
deneysel çalışma yapılarak sayısal korelasyonlar ortaya konulmuştur. Tüm bu korelasyonlar lamel 
geomerisine bağlı olarak değişmekledir. Düz lamel geometrisi Şekil 2.’de gösterilmiş olup bu geometri 
için korelasyonlar şu şekildedir: 

 

 

Şekil 2. Düz Lamel Geometrisi ve Resmi 

N = 1 için; 

   (10) 

 

N > 1 için; 

    (11) 

 

Bu denklemlerde kullanılan P1, P2, P3, P4 ve P5katsayıları şu şekilde hesaplanır: 

 

                                                                           (12) 
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                                                                               (13) 

 

                                                                        (14) 

                                  

(15)              

  

        (16) 

Bu denklemdeki Dh şu şekilde hesaplanır: 

      (m) (17) 

Dalgalı lamel geometrisi ise Şekil 3.’te gösterilmiş olup  bu geometri için korelasyonlar şu şekildedir: 

 

 

 

Şekil 3. Dalgalı Lamel Geometrisi ve Resmi 

 
Ddış ≥ 8,4 mm ise; 

   

(18)  
 
Ddış < 8,4 mm ise; 

    (19) 
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Bu denklemlerde kullanılan J1, J2, J3, J4 katsayıları şu şekilde hesaplanır: 
 

  (20) 

 
     (21) 

 

    (22) 

 
     (23) 

Panjurlu lamel geometrisi de Şekil 4.’te gösterilmiş olup  bu geometri için korelasyonlar şu şekildedir: 

  

 

 
Şekil 4. Panjurlu Lamel Geometrisi ve Resmi 

 

Redc < 1000 ise; 

  (24) 

Redc ≥ 1000 ise; 

   (25) 
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Elde edilen Colburn sayısından hareketle havanın ısı taşınım katsayısı belirlenir. 
 

   (W/m2K) (26) 

 
Kanatlı borulu ısı değiştiricilerinde kanatların amacı ısı transfer yüzeyini arttırmaktır. Fakat bu ısı 
transfer alanının tamamının üstünden akışkan geçmez. Çünkü kanat alanının bir kısmı borular 
tarafından kaplıdır ve bir kısmı akışkanla temas halinde değildir. Dolayısıyla ısı değiştiricisinin 
kapasitesi hesaplanırken bu transfer alanının ne kadarının verimli kullanıldığını hesaplamak gerekir. 
Kanat verimliliğinin hesaplanması için μ ve l katsayılarını hesaplanması gerekmektedir.  
 
Bu katsayıları aşağıdaki bağıntılar yardımıyla hesaplanır. 
 

            (27) 

 

         (28) 

 
         (29) 

 
Bir kanatın verimliliği hesaplandıktan sonra tüm kanatların toplam verimliliğine ulaşmak için şu bağıntı 
kullanılır. 

     (30) 

Su ve hava tarafının ısı taşınım katsayılarından hareketle bataryanın toplam ısı transfer katsayısı şu 
şekilde hesaplanır. 
 

   (K/W) (31) 

 
Hesaplanan ısı transfer katsayılarına bağlı olarak toplam ısı transfer katsayısı hesaplanır. Buna bağlı 
olarak: 

       (32) 

formülüyle ısı transfer ünitesi sayısının (NTU) değeri hesaplanır. 
 
Isı değiştiricilerde etkenlik ifadesi akışkanların ısı sığalarının oranları (cmin/cmax) ve ısı transfer ünitesi 
sayısının bir fonksiyonudur. Etkenlik ifadesi akış biçimine ve kanat formuna göre değişiklik 
göstermektedir. Geliştirilen hesap yöntemi boru-boru olduğu için her bir boru için ayrı inceleme 
yapılmıştır ve çapraz akış kabulü yapılmıştır. 

ε = f(NTU, c r)      (33) 
 
Burada hesaplanan ε değeri ilk başta afaki olarak atanan ε değerine göre hesaplandığı için bu iki 
değerin birbirine yakınsama durumuna bakılır. Yakınsama olmaması durumunda hesaplanan ε 
değeriyle aynı işlemler yakınsama oluncaya kadar tekrarlanır. Yakınsama sağlandığında hesaplanan ε 
değerine göre gerçek kapasite hesaplanmış olur. 

Enerji verimliliğini doğrudan etkileyen başka bir parametre de basınç kayıplarıdır. Isı değiştiricilerde 
oluşan basınç kayıpları doğrudan fan ve pompa seçimlerini etkileyecek ve buna bağlı olarak motor 
seçimlerini de etkileyecektir. 
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Hava tarafı basınç kaybı için ise literatürde deneysel çalışmalara bağlı olarak çeşitli ampirik 
korelasyonlar mevcuttur. Buradaki korelasyonların lamel geometrisine göre değişmekle birlikte bu 
çalışmada aşağıdaki korelasyonlar kullanılmıştır: 
 
Düz lamel için; 
 

   (34) 

 
Bu denklemlerde kullanılan P6 ve P7 katsayıları şu şekilde hesaplanır: 
 

    (35) 

         (36) 

Dalgalı lamel için; 

Ddış ≥ 8,4 mm ise; 

     (37) 

Ddış < 8,4 mm ise;                                                                                                          

  (36) 

Bu denklemlerde kullanılan F1, F2 ve F3 katsayıları şu şekilde hesaplanır: 

    (37) 

     (38) 

      (39) 

Panjurlu lamel için; 
 

  (40) 

 

Bu denklemlerde kullanılan L1, Z1 ve Z2 katsayıları şu şekilde hesaplanır: 

              (41) 

                (42) 

              (43) 
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Elde edilen (f) sürtünme faktörüne göre hava tarafı basınç kaybı Darcy-Weishbach eşitliğine göre 
hesaplanır. 

    (Pa) (44) 
 
Bu çalışmada kullanılan korelasyonlara göre hesaplanmış olan Colburn sayısı ve sürtünme 
faktörlerindeki sonuçlarla, test sonuçları arasındaki sapma aşağıdaki gibidir: 
 
Tablo 1. Düz Lamel İçin Colburn Sayısı ve Sürtünme Faktörü Sapma Değerleri 
 

Sapma 
Colburn 
Sayısı Sürtünme Faktörü 

±10% 76.3% 67.4% 
±15% 87.4% 84.2% 
±20% 92.8% 92.5% 

Ortalama Sapma 7.64% 8.97% 
 
Tablo 2. Dalgalı Lamel İçin Colburn Sayısı ve Sürtünme Faktörü Sapma Değerleri 
 

Sapma 
Colburn 
Sayısı Sürtünme Faktörü 

±10% 79.6% 84,9% 
±15% 95,1% 97,3% 
±20% 97,4% 99,6% 

Ortalama Sapma 6,44% 5,01% 
 
Tablo 3. Panjurlu Lamel İçin Colburn Sayısı ve Sürtünme Faktörü Sapma Değerleri 
 

Sapma 
Colburn 
Sayısı Sürtünme Faktörü 

±10% 79.7% 59% 
±15% 93,2% 75,3% 
±20% 96,4% 86,9% 

Ortalama Sapma 6,83% 10,1% 
 
 
 
 
4. LAMEL TİPLERİNİN ISIL PERFORMANS VE ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN 
KARŞILAŞTIRMASI 

Bu bölümde aynı dizayn koşullarında ve soğutma kapasitelerinde farklı lamel tiplerinin performans 
karşılaştırmaları yapılmıştır. Bu performans karşılaştırmalarında sadece hava tarafı dikkate alınmıştır. 
Bu nedenle belirlenen akışkanın ısı değiştirici içerisindeki dolanımı için gerekli olan pompa ve 
pompanın enerji tüketimi dikkate alınmamıştır. Karşılaştırmaların performans analizleri yapılırken 
sayısal metotlar kullanılmıştır. Analizler için kanatlı borulu ısı değiştiriciler eş konstrüktif notasyonlarda 
kullanılmıştır. Bunun nedeni şartları mümkün olduğunca sadeleştirip, farkları azaltıp analizi daha 
derinlemesine, olabildiğince lamel yapısındaki farklılıkların performansa etkisinin incelenebilmesinden 
kaynaklıdır. Tablo 4.’te karşılaştırma yapılacak ısı değiştiricilerin konstrüktif özellikleri verilmiştir. 
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Tablo 4. Karşılaştırmak İçin Kullanılan Isı Değiştiricinin Konstrüktif Özellikleri 
 

Boru Sayısı 56 Adet 
Sıra Sayısı 4 Adet 
Devre Sayısı 112 Adet 
Geçiş Sayısı 2 Adet 
Borular Arası Mesafe  40 mm 
Sıralar Arası Mesafe 35 mm 
Boru Dış Çapı 15,8 mm 
Boru Et Kalınlığı 0,4 mm 
Lamel Dizili Boru Uzunluğu 10.000 mm 
Lameller Arası Mesafe 
(Hatve) 

2,1 mm 

Lamel Kalınlığı 0,1 mm 
Boru Malzemesi Bakır - 
Lamel Malzemesi Alüminyum - 

Koşul 1: 

• Su giriş sıcaklığı 45 °C,  
• Su çıkış sıcaklığı 40 °C, 
• Hava sıcaklığı 35 °C, 
• Giriş Bağıl Nem %50, 
• Su debisi 75 m3/h, 

 
Tablo 5. Koşul 1 İçin Fan Motoru Enerji Tüketimleri 
  

Lamel 
Tipi 

Gerekli Hava 
Debisi 

Hava 
Direnci 

Hava Tarafı Isı 
Transfer Katsayısı 

Hava Çıkış 
Sıcaklığı 

Fan Motoru 
Enerji Tüketimi 

m3/s Pa W/(m2K) °C kW 
Düz 57,6 67 61 41,4 7,2 
Dalgalı 53,7 75 67 41,8 7,5 
Panjurlu 50,4 78 76 42,3 7,3 

Koşul 2: 

• Su giriş sıcaklığı 45 °C,  
• Su çıkış sıcaklığı 40 °C, 
• Hava sıcaklığı 32,5 °C, 
• Bağıl Nem %50, 
• Su debisi 75 m3/h, 

 
Tablo 6. Koşul 2 İçin Fan Motoru Enerji Tüketimleri 
  

Lamel 
Tipi 

Gerekli Hava 
Debisi 

Hava 
Direnci 

Hava Tarafı Isı 
Transfer Katsayısı 

Hava Çıkış 
Sıcaklığı 

Fan Motoru 
Enerji Tüketimi 

m3/s Pa W/(m2K) °C kW 
Düz 39,0 35 48 41,9 2,5 
Dalgalı 37,1 41 54 42,3 2,8 
Panjurlu 35,3 43 61 42,8 2,8 

Koşul 3: 

• Su giriş sıcaklığı 45 °C,  
• Su çıkış sıcaklığı 40 °C, 
• Hava sıcaklığı 30 °C, 
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• Bağıl Nem %50, 
• Su debisi 75 m3/h, 

 
Tablo 7. Koşul 3 İçin Fan Motoru Enerji Tüketimleri 
  

Lamel 
Tipi 

Gerekli Hava 
Debisi 

Hava Direnci Hava Tarafı Isı 
Transfer Katsayısı 

Hava Çıkış 
Sıcaklığı 

Fan Motoru 
Enerji Tüketimi 

m3/s Pa W/(m2K) °C kW 
Düz 29,7 22 40 42,2 1,2 
Dalgalı 28,4 26 45 42,7 1,3 
Panjurlu 27,4 28 52 43,2 1,4 

3,5  
Grafik 3. Koşul 1, Koşul 2 ve Koşul 3 İçin Lamel Tiplerinin Enerji Tüketimi Karşılaştırması 

 
Koşul 4: 

• Su giriş sıcaklığı 45 °C,  
• Su çıkış sıcaklığı 40 °C, 
• Hava sıcaklığı 35 °C, 
• Bağıl Nem %50, 
• Su debisi 100 m3/h, 

 
Tablo 8. Koşul 4 İçin Fan Motoru Enerji Tüketimleri 

Lamel 
Tipi 

Gerekli Hava 
Debisi 

Hava 
Direnci 

Hava Tarafı Isı 
Transfer Katsayısı 

Hava Çıkış 
Sıcaklığı 

Fan Motoru 
Enerji Tüketimi 

m3/s Pa W/(m2K) °C kW 
Düz 87,3 136 79 40,6 22,1 
Dalgalı 80,6 149 87 41,1 22,4 
Panjurlu 74,4 151 97 41,6 20,9 
 
Koşul 5: 

• Su giriş sıcaklığı 45 °C,  
• Su çıkış sıcaklığı 40 °C, 
• Hava sıcaklığı 32,5 °C, 
• Bağıl Nem %50, 
• Su debisi 100 m3/h, 
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Tablo 9. Koşul 5 İçin Fan Motoru Enerji Tüketimleri 
 

Lamel 
Tipi 

Gerekli hava 
debisi 

Hava 
direnci 

Hava tarafı ısı 
transfer katsayısı 

Hava çıkış 
sıcaklığı 

Fan motoru enerji 
tüketimi 

m3/s Pa W/(m2K) °C kW 
Düz 56,9 67 61 41,1 7,1 
Dalgalı 53,5 75 67 41,6 7,4 
Panjurlu 50,4 79 76 42,2 7,4 
 
Koşul 6: 

• Su giriş sıcaklığı 45 °C,  
• Su çıkış sıcaklığı 40 °C, 
• Hava sıcaklığı 30 °C, 
• Bağıl Nem %50, 
• Su debisi 100 m3/h, 

 
Tablo 10. Koşul 6 İçin Enerji Tüketimleri 
 
Lamel Tipi Gerekli hava 

debisi 
Hava 

direnci 
Hava tarafı ısı 

transfer katsayısı 
Hava çıkış 
sıcaklığı 

Fan motoru enerji 
tüketimi 

m3/s Pa W/(m2K) °C kW 
Düz 42,5 41 51 41,4 3,2 
Dalgalı 40,3 47 56 42 3,5 
Panjurlu 38,5 50 64 42,6 3,6 
 

 
Grafik 4. Koşul 4, Koşul 5 ve Koşul 6 İçin Lamel Tiplerinin Enerji Tüketimi Karşılaştırması 

 
 
 
 

5. SONUÇ 
Kanatlı borulu ısı değiştiricilerin ısıl performansı ve enerji tüketimleri direkt olarak rejim ve lamel yapısı 
ile değişken olduğu 6 koşulda da görülmektedir. Genel olarak su çıkış sıcaklığının hava giriş 
sıcaklığına yakın olduğu dizayn şartlarında daha fazla hava debisi gerektiği için enerji tüketimleri de 
buna bağlı olarak yüksek değerlerdedir. 
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Bu bildiride araştırılan ve bilgi verilmek istenen ana konu, akademisyenler ve araştırmacılar tarafından 
termal analizleri yapılmış başlıca lamel yapılarının aynı notasyon ve dizayn koşullarındaki enerji 
tüketimlerini karşılaştırmaktır. 
 
Analizlerde de görüldüğü üzere düz lamel, termal performansı sağlamak için en fazla hava debisine 
ihtiyaç duyan lamel yapısıdır. Bunun avantajı iki akışkan arasındaki sıcaklık farkının fazla olduğu 
durumlarda düşük basınç kaybı değerlerinde çalışması avantajı ile birleşerek düşük enerji tüketimi 
değerlerine ihtiyaç duymasını sağlamaktadır. Lakin diğer incelenen lamel yapılarına kıyasla da en 
düşük ısı transfer katsayısına sahip olmalarının sonucu olarak, yüksek termal performans gerektiren 
zor koşullarda, yani iki akışkan arasındaki sıcaklık farkının düşük olduğu durumlarda, verimsiz bir 
lamel tipi olduğu görülmektedir. 
 
Dalgalı lamel yapısı gerek hava direnci olarak gerekse ısı transfer katsayısı bakımından ortalama 
değerlere sahip ideal yapıdadır. Aynı termal dizaynda panjurlu ve düz lamele kıyasla daha ortalama 
hava debisine ihtiyaç duyması sonuç olarak daha ortalama tüketim değerlerinde çalıştığını 
göstermiştir. 
 
Panjurlu lamel diğer lamel yapılarına kıyasla daha yüksek ısı transfer katsayılarına ulaşmaktadır. 
Bunun sonucunda aynı termal dizayn ve konstrüktif notasyonda daha az hava debisine ihtiyaç 
duymaktadır. Lakin havayı diğer lamel yapılarına göre daha fazla zorladıkları için ünite içerisindeki 
hava direnci (basınç kaybı) diğer lamel yapılarına kıyasla yüksektir. Bunların en net avantajı zor 
dizayn şartlarında düşük hava debisi ihtiyacı ile görülmektedir.  
 
Bu çalışmada akademisyenler ve araştırmacılar tarafından performans analizi yapılan belirli 
notasyonlardaki lamel yapıları enerji tüketimi ve dolayısıyla enerji verimliliği açısından analiz edilmiştir. 
Bilindiği üzere her kanatlı borulu ısı eşanjörünün gerek üretim tekniği, gerek kullanılan malzeme 
gerekse lamel yapısı ile değişken kendine özgü performans karakteristiği vardır. Buradaki temel husus 
şudur ki elde edilen sonuçlar referanslardaki notasyonlar için geçerlidir. Örnek ile açıklamak gerekirse, 
dalgalı lamel yapısını farklı notasyonlarda farklı imalat teknikleri ve malzeme kalitesiyle daha verimli 
bir lamel haline getirmek mümkündür. 
 
Bu çalışma sonucunda ideal lamel yapısının seçiminde termal dizayn kriterlerinin önemi irdelenmiştir. 
Farklı dizayn koşulları için lamel tiplerinin, gerekli hava debisi, hava direnci, ısı transfer katsayısı ve 
temel kriter olarak fan motorunun toplam elektrik enerjisi tüketimleri analiz edilmiştir. 
 
 
 
 
6. TERMİNOLOJİ 
 

SEMBOLLER ANLAMLARI 
A Alan 
c Isıl Sığa 
D Çap 
f Sürtünme Faktörü 
h Isı Taşınım Katsayısı 
j Colburn Sayısı 
k Isı İletim Katsayısı 
L Uzunluk 
m Kütlesel Debi 
N Bir Sıradaki Boru Sayısı 

NTU Isı Transfer Ünite Sayısı 
P Basınç 
Pr Prandtl Sayısı 
Pl Borular Arası Boyuna Mesafe 
Pt Borular Arası Enine Mesafe 
ε Isı Değiştirici Etkenliği 
Q Isıtma Bataryası Isı Transfer Kapasitesi 
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T Sıcaklık 
U Isı Transfer Katsayısı 
V Hız 

Re Reynold Sayısı 
Nu Nusselt Sayısı 

 

Yoğunluk 
 

Dinamik Viskozite 
 

Hatve 
Fp  

 

Dalga Açısı 
 

Verimlilik 
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KURU SOĞUTUCULARDA LAMEL GİRİŞ TARAFI HAVA HIZI 
PROFİLİNİN CFD YAZILIMI İLE ANALİZ EDİLEREK 

İYİLEŞTİRİLMESİ 
 
 

Feridun YAVAŞ 
Hüseyin ONBAŞIOĞLU 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Kanatlı borulu ısı değiştiricilerinde lamel bloğu içinden geçen hava, lamel bloğunun girişindeki her 
noktada aynı hızla geçmeyebilmektedir. Bu hız farkı lamel bloğuna gelen havanın karşılaştığı çeşitli 
üniteye ait olmayan engellerden, çalışma alanındaki rüzgârdan, fan ile lamel bloğu arasında kalan 
davlumbaz boşluğuna ait büyüklük ve bu boşluktaki yapısal unsurlara ait şekil ve çıkıntılardan kaynaklı 
olabilir.  

Lamel bloğuna giren havanın bölgesel olarak farklı hızlarda olması ısı transferi ve basınç kayıplarında 
bölgesel farklılıklara sebep olduğundan verimliliği etkileyebilir. Bu sebeple söz konusu hız 
farklılıklarının mümkün olan en düşük değerde olması gerekmektedir. 

Bu çalışmada yatık tip kuru soğutucularda hava akışının durumu lamel bloğu girişinde ve çıkışında 
CFD yazılımı ile incelenmiş, akışın düzelmesi için ünitenin yapısal unsurlarında yapılabilecek 
değişiklikler gösterilmiştir. Çıkan sonuçlar lamel bloğu girişindeki hava hızı dağılımı düzgünlüğü kıstas 
alınarak incelenmiş, alınan sonuçlar kıyaslanmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Hesaplamalı Akışkan Dinamiği, Hesaplamalı Isı Transferi, Basınç Kaybı, Hava 
Dağılımı Dengesizliği 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In a finned-tubed heat exchanger, the air passing through coil block could have uneven velocity 
distribution at he inlet side of the coil block. This difference may occur due to any barrier outside of the 
unit, external wind flows, size of the space between the coil block and the fan, and the shape and the 
spurs of the constructional members. 

Due to the uneven velocity distribution at the entrance of the coil block may cause local differences in 
heat transfer and pressure loss, the situation may affect the efficiency. Therefore, these differences 
must be minimal. 

In this study, the state of the air flow has been examined by a CFD software at the entrance and the 
exit of the coil block in a horizontal type dry cooler, and possible changes in the sheet metal structure 
were investigated. The results were compared with the air velocity distribution at the entrance of the 
lamella block, and the results were compared. 
 
Key Words: Computational Fluid Dynamics, Computational Heat Transfer, Pressure Drop, 
Maldistributed Air Flow 
 
 

Improvement of Air Velocity Profile At Coil Entrance in Dry Coolers by Analyzing with CFD Software 
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1. GİRİŞ 
 
Kuru soğutucular içerisindeki hava, fan ile bir kanal kesitine sahip alanın içinden geçmektedir. Bu 
nedenle kanal kesitinin geometrisi, akışı etkileyecek unsurları barındıracağından önem arz eder. Kanal 
içerisinde akan havanın akış karakteri, havanın hızına, kanalın kesit geometrisine, büyüklüğüne ve 
havanın lamel bloğu girişinden ve çıkışına kadar kat ettiği toplam mesafeye bağlıdır [1]. Fanın verimi, 
fanın hava emiş tarafındaki akışın düzgünlüğünden etkilenir. Eğer kesit boyunca ilerleyen hava fana 
girmeden döngü oluşturuyorsa, fan bu döngüden dolayı oluşan ilave basınç kaybını yenmek için de 
enerji harcayacağından, fan verimini olumsuz etkilenir. Akış kesiti içerisine sac aksamda bulunan 
bükümler, keskin köşeler ya da akışın içine dolduğu cepler bu döngü akımlarına sebep olan 
unsurlardır. Bununla birlikte yapının temel bileşenlerine ait ölçüler (ayak yüksekliği, davlumbaz 
boşluğu) akışın gelişmesinde doğrudan etkilidir. 
 
Havanın lameller arasındaki akışının düzgün dağılımı, ısı değiştiricisinin verimi ve istenen ısı iletiminin 
sağlanabilmesi üzerinde ciddi etkisi vardır [2]. İdeal olan kanatlı borulu ısı değiştiricisinde, lamel 
bloğuna giren hava, lamel bloğu girişindeki her noktada aynı karakterde olmalıdır. Pratikte ünitenin 
yapısı, yerleştirileceği konum, ünite tasarımında ve üretiminde var olan kısıtlamalar ya da maliyetteki 
ekonomiklik gibi sebeplerden, seçilen yapı ve yapıyı oluşturan ölçüler, hava hızlarındaki bu istenen 
dengeli dağılımın oluşturulmasını etkiler. Bunun yanında basınç kayıpları hıza bağlı olarak doğrusal 
olmayan bir artış gösterir. Lamel kesiti boyunca fanın daha yüksek hızla çektiği hava, bölgesel olarak 
nispeten daha yüksek basınç kaybı doğurur. Bu durum da hava hızlarının birbirine yakın değerlere 
sahip olması konusunun önemini açıklamaktadır. 
 
Isı değiştiriciler içinde akan havanın gözlenmesi gerçek hayatta zordur. Her ne kadar geleneksel 
yöntemlerle görselleştirme yapılabilse de, gerçek bir model üzerinde çalışmak maliyetlidir. Akışa ait 
sayısal değerleri elde etmek için ölçüm ekipmanları ya da PIV (Particle Image Velocimetry) sistemlerle 
hava akışı görselleştirmesi üzerinden veri elde edilebilir. Ancak bu test ekipmanları da oldukça 
maliyetlidir. Bilgisayar destekli analiz sistemleri bir prototip ve test düzeneği ihtiyacı duymadığından, 
incelediğimiz modeli test etme maliyetleri düşmüştür. Yine de üzerinde analiz yapılan bilgisayara ait 
kaynaklar kullanıldığından oluşacak maliyet, analizlerin yoğunluğu ve kabul kıstaslarının belirlenmesi 
bu konuda bir strateji oluşturur [3]. 
 
Bu çalışmada seçilen bir ünitenin mevcut akış karakteristikleri bilinen bir CFD uygulaması olan 
Fluent® ile yapılan çözümle belirlenmiş ve ortaya çıkan akış bozuklukları tespit edilerek düzeltilmiştir. 
Analiz 2 boyutta çözüldüğünden optimizasyon 2 farklı kesitte gerçekleştirilmiştir. Optimizasyon adım 
adım her iki kesitte yapılan denemelerle tamamlanmıştır. Boruları kesen kesit incelenerek lamel 
girişindeki akış mümkün olan en iyi hale getirilmeye çalışılmıştır, benzer yaklaşımla lamelleri kesen 
kesit incelenerek lamel girişindeki hız profili iyileştirilmiştir. Bu kesitte yapısal bir değişiklik olması 
halinde birinci kesitte tekrar analiz yapılmış ve eğer değişim gözlenirse bu yeni duruma göre yeniden 
analiz edilmiştir. Sonuçlar karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir  

 
 
 
2. ANALİZİ YAPILACAK KURU SOĞUTUCU ÜNİTESİNİN İNCELENMESİ 
 
Üniteye ait kapasite bilgilerinin hesaplanabilmesi için güvenilirliği Eurovent tarafından 
sertifikalandırılmış bir yazılım olan FRTCoils yazılımı kullanıldı. Bu çalışma için seçilen ünitenin 
özellikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 1. Analizi yapılacak üniteye ait özellikler 

Ünite Tipi Kuru Soğutucu 
Kapasite (kW) 97,4 
Hava Giriş Sıcaklığı (°C) 25 
Hava Çıkış Sıcaklığı (°C) 36,2 
Hava Tarafı Basınç Kaybı (Pa) 187,18 
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3. ANALİZ 

3.1. Analizi Yapılacak Kesitin Belirlenmesi 
 
CFD yazılımında akış modellemesi yapabilmek için, üniteye ait katı tasarım programlarında 
hazırlanmış 3 boyutlu modele ihtiyaç vardır. Analiz 3 boyutlu modelin tamamını içerecek şekilde veya 
modele ait bir kesitte yapılabilir. 3 boyutlu bir analizde kullanılacak eleman sayısı çok olduğundan ve 
her bir eleman için çözüm yapılıyor olduğundan, bu durum çözüm süresini dramatik bir şekilde 
uzatacaktır. Buna karşın model üzerindeki bir kesit akışa ait karakteristik yapıyı görmemize yardımcı 
olabilir. Bu durumda modelin tamamını çözdürmeye gerek kalmaz. Çözümü yapılacak ünitenin fan 
merkezinden geçen kesit çözüm için uygundur ve bu kesit üzerinden analiz yapılacaktır [4].  

 

Şekil 1. Seçilen ünitede analizi yapılacak kesit 

Ünite içindeki akışa davlumbaz yüksekliği etki edebilmektedir. Bir kaynaktan belirli bir hızla çıkan 
akışkanın homojen bir akış profiline ulaşabilmesi için, kaynaktan çıktıktan sonra belirli bir mesafe yol 
alması gereklidir. Kuru soğutucu ünitesinde fanın lamel bloğuna olan mesafesi, akışın fana kadar 
ilerlediği mesafenin, kesitin her noktasında hava hızlarının eşit değerde veya eşit değere yakın 
oluncaya kadar değiştirilmesi gereklidir. Yapılan analizde hazırlanan çözüm alanı borulara paralel 
yönde, lamelleri kesecek bir kesitte oluşturulmuştur. Bu kesit için sadece hava akışı düzeltilmeye 
çalışılacağından ısı transferi hesaba eklenmemiştir. 

3.2. Ağ Yapısı (Mesh) ve Sayısal Modelleme 
Akışın gerçekleşeceği hacmin, akışı canlandıracak sonlu elemanlara bölünme işlemine “mesh 
oluşturma” adı verilir. Bu işlemde kritik olan eleman adedi ve elemanın bulunduğu konuma göre 
eleman yoğunluğunun, akışı en uygun seviyede canlandıracak şekilde seçilmesidir. Eleman sayısı ve 
yoğunluğunun az seçilmesi, çözüm alanında (domain) çözümün yeterli hassasiyetle 
gerçekleştirilememesine sebep olurken, çok seçilmesi zaman ve kaynak kullanımını artıracaktır. Bu 
bilgiler ışığında elemanlara ayırma işlemi gerçekleştirilmiştir [5]. Ağ yapısından bağımsız çözüm elde 
etmek için 476809, 702679 ve 1033804 elemanla çözümler yapılmış ve incelenmiş, sonuçlar birbirine 
yakın bulunmuştur. Analiz 476809 elemanlı ağ yapısı üzerinden yapılmıştır. Çözüm için k-ε Türbülans 
modeli seçilmiştir. k-ε Türbülans modeli, yüksek Re sayılı akışlar için tanımlanan bir model 
olduğundan burada tercih edilmiştir. Ayrıca hesaplama zamanı açısından da en uygun modellerden 
biridir. 
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Şekil 2. Analizi yapılacak kesite ait oluşturulan ağ yapısı 

Tablo 2. Ağ yapısına ait değerler 

Node Sayısı 307169 

Eleman Sayısı 476809 
Ünite modelinin çözümünde sınır koşulu atamaları aşağıdaki gibi yapılmıştır. Bu sınır değerler, 
modelin yüzeylerine verilen değerlerdir. 

Tablo 3. Çözüm alanına ait sınır koşulları 
Model unsuru Numara Sınır Koşul Tipi ve İşlemler Sınır Koşullarına Ait 

Skaler Değerler 
Sac aksam 1 Duvar, Isı Transferi yok - 
Fan giriş 2 İçeri yönlü hız profili tanımlı 25°C 
Fan çıkış 3 Dışarı yönlü hız profili tanımlı - 
Borular 4 Duvar, Isı akısı tanımlandı 7689 W/m2  
Zemin 5 Duvar, Isı Transferi yok - 
Atmosfer sınırları 6 Sabit Basınç 25°C, 101325 Pa 

 

6 

3 3 

1 
5 

2 2 

4 

 

Şekil 3. Analizi yapılacak kesite ait sınır koşullar 

Hacim içerisinde tanımlamalar, hacmi oluşturan ortamın tipi ve işlevi tanımlanarak yapılmıştır. Ünitenin 
lamelleri tek tek modellendiğinde çözüm süresini ciddi seviyede olumsuz etkileyecek kadar çok fazla 
eleman kullanılacaktır. Bu durum, lameli içerecek hacmi gözenekli ortam olarak kabul ederek 
kolaylaştırılmıştır. Fluent® yazılımında bu tanımlama “Porous Media” olarak yapılmıştır [1].  
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Gözenekli ortam yaklaşımı ile, gözenekli yapıdan geçen havanın, gözenekli hacim içinde havanın 
ilerlediği birim uzunluk için oluşan basınç kaybı hesaplanmalıdır. Basınç kaybını veren ifade aşağıdaki 
gibidir. [6] 

 

Bu denklemde 1.terim gözenekli ortamdaki viskoz direnci, 2.terim ise atalet direncini tanımlar. Fluent® 

yazılımına denklemdeki  ve  katsayıları girilmelidir. Bu katsayılar, FRTCoils yazılımı kullanılarak, 

girilen hız değerleri için elde edilen basınç kaybı sonuçlarına göre belirlenmiştir. [7]. 

Tablo 4. Gözenekli ortam kabulünde kullanılacak değerler 

 

2948751 

 

67 

Fan giriş ve çıkışlarına ait sınır koşulları “hız girişi” olarak yapılmıştır. Ancak fanların akış kesitinde hız 
dağılımı sabit olmadığından, fan üzerinden ölçülen değerlerle oluşan hız eğrisine ait tanım, bir 
kullanıcı tanımlı fonksiyon (UDF-User Defined Function) aracılığı ile Fluent®’e tanımlanmıştır [7]. 

 

Şekil 4. Fanın merkez kesitindeki hız profili 
 
Jianying’in çalışmalarında adı geçen hava akış dengesizliği tanımı (AMD - air flow maldistribution) bu 
çalışmada kıyas kriteri olarak kullanılmıştır. Buna göre, kesit üzerinde lamel girişinde okunan hız 
değerlerinin standart sapmasının ortalama hıza oranı bize hava dağılımı dengesizlik oranını 
verecektir. Formül aşağıdaki gibidir: 
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Formülde 𝑣𝑣𝑖𝑖 ağ yapısı üzerinde lamel girişindeki noktalardan okunan hız değeri, 𝑣𝑣 ̅ okunan hız 
değerlerinin ortalamasından alınan ortalama hız, 𝑛𝑛 ise verinin okunduğu nokta sayısıdır.  
 
Jianying, hava dengesizliğinin sistem dinamiğine etkilerini incelediği çalışmasında, üç farklı hız 
profilinde test işlemlerini gerçekleştirmiş ve sonuçta %18 oranında hava dağılımı dengesizliğinin 
uniform, %49 oranında dengesizliğin non-uniform, %93 seviyesinde dengesizliğin ağır non-uniform 
olduğunu belirtmiştir. 
 
3.3. Bulgular ve Değerlendirme 
 
Akış kesitindeki akış yörüngeleri incelendiğinde ilk göze çarpan sac aksamın lamel girişinden önce 
oluşturduğu köşede akışın ayrılmasıdır. Bu ayrılmaya hava hızının bölgesel olarak artışı sebep 
olmaktadır. Havanın aktığı açıklığın ünite ile zemin arasındaki boşluk kadar olduğu göz önünde 
bulundurularak, fanların sağladığı debi sabit olduğundan, döngünün oluştuğu bölgede ünitenin zemine 
olan uzaklığının büyüklüğü hava hızlarını etkileyecektir. Fan emişinden önceki sorunlu akış bölgeleri 
Şekil 7 ve Şekil 8’de gösterilmiştir. Bu dağılımda hava dağılımı dengesizliği oranı % 29,5 olarak 
bulunmuştur. Bu sonuç hava dağılımının non-uniform olduğunu gösteriyor. Analiz sonucu elde edilen 
değerler aşağıdaki gibidir. 

Tablo 5. Analiz sonucu elde edilen değerler 

 

Lamel Giriş Ortalama Sıcaklık (°C) 25 
Lamel Çıkış Ortalama Sıcaklık (°C) 36.81 
Ortalama Sıcaklık Farkı ∆T (°C) 11,16 
Ortalama Basınç Kaybı (Pa) 200,8 
Lamel Girişindeki Akış Düzgünsüzlük Oranı  %29,5 

 

 

A 

B 

C 

 
Şekil 5. Mevcut ünitedeki akış kesitinde oluşan akış yörüngeleri 

(Renk paleti hıza göre düzenlenmiştir.) 
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Şekil 6. (A Detayı) Lamel girişinde oluşan döngü 
(Renk paleti hıza göre düzenlenmiştir.) 

 

 
Şekil 7. (B Detayı) Fan girişine yakın, akışın olmadığı bölge 

(Renk paleti hıza göre düzenlenmiştir.) 
 

 
Şekil 8. (C Detayı) Fan girişine yakın, akışın döngü oluşturduğu 

bölge (Renk paleti hıza göre düzenlenmiştir.) 
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Şekil 9. Mevcut ünitede lamel giriş hızı dağılımı 
 

 

Şekil 10. Mevcut ünitede lamel çıkış hızı dağılımı 
 

 
Şekil 11. Mevcut ünitede lamel çıkış sıcaklığı dağılımı 
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Şekil 12. Akış yörüngelerinde sıcaklık dağılımı (°C) 

2. kesitte yapılan analizde kullanılan çözüm alanında davlumbaz yüksekliği kısa tutulmuştur. 
Şekil13’den görüldüğü gibi, lamel bloğu kesitinde fana yakın bölgelerde hızlar daha yüksektir. 
İstenen homojen dağılımın gerçekleşmesi için akışın gelişebilmesine olanak sağlayacak mesafe 
bulunmuyor. Şekil-13’te gözlenen bir diğer durum da, fana yakın bölgelerde bulunan sac unsurlarına 
ait çıkıntıların ürettiği döngülerdir.   

 
Şekil 13. Verilen ölçülere göre sonuçlanan CFD analizi sonucunda oluşan hız dağılımı 

 
Şekil 14’te lamel dizili uzunluk boyunca oluşan hız dağılımı gösterilmiştir. Fanın altında kalan 
bölgede hız ortalamanın oldukça üzerindedir. Hava dağılımındaki dengesizlik oranı % 35,9 olarak 
hesaplanmıştır. 
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Şekil 14. Verilen başlangıç davlumbaz yüksekliğine göre oluşan kesitteki hız dağılımı 
 
3.4. Geliştirmeler 
Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8’de görüldüğü gibi, akışta döngü görülen bölgelerin giderilmesi 
gerekmektedir. Havanın lamelden sonra fana kadar olan kanal kesitinde, bu bölgeler kapatılarak ya da 
sac aksamın kesitinde yapılacak modifikasyonlarla akışı düzeltmek mümkündür. Giriş bölgesinde 
oluşan döngüyü gidermek için, havanın hızını etkileyeceğinden ünitenin yerden olan uzaklığı artırıldı. 
Bu değişikliklerle hedeflenen, davlumbaz boşluğu içerisindeki döngülerin giderilmesi, akışın daha 
düzgün gelişmesi ve lamel girişi ve çıkışına ait hız ve sıcaklık profillerinin eşit dağılım göstermesinin 
sağlanmasıdır. 

 

Şekil 15. İyileştirilen kesit geometrisine ait çözüm alanı ve ağ 
yapısı 

Tablo 6. Geliştirilen ünite kesitinde ağ yapısına ait değerler 

Node Sayısı 289420 
Eleman Sayısı 449731 
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3.5. Geliştirilen Üniteye Ait Sonuçlar 
Analiz sonucu elde edilen skaler değerler aşağıdaki gibidir. 

Tablo 7. Geliştirilen ünitede analiz sonucu elde edilen değerler 

Lamel Giriş Ortalama Sıcaklık (°C) 25 
Lamel Çıkış Ortalama Sıcaklık (°C) 36.85 
Ortalama Sıcaklık Farkı ∆T (°C) 11,85 
Ortalama Basınç Kaybı (Pa) 200,7 
Lamel Girişindeki Akış Düzgünsüzlük Oranı 
(Maldistrubition Ratio) 

% 19,5 

Akış kesitindeki akış yörüngeleri incelendiğinde, lamelden önce gelişen döngünün giderilemediği 
gözlendi. Ancak lamel giriş hızı profilinin sanılanın aksine daha düzgün olduğu gözlendi. (Akış 
Düzgünsüzlük Oranı % 19,5) Bununla birlikte davlumbaz boşluğu içerisinde oluşan döngülerin 
azaldığı, bazı bölgelerde tamamına yakınının giderildiği görüldü (Şekil 18 ve Şekil 19). 

 

 

A 

B 
C 

 

Şekil 16. Geliştirilen ünitedeki akış kesitinde oluşan akış yörüngeleri 
(Renk paleti hıza göre düzenlenmiştir.) 

 

 

Şekil 17. (A Detayı) Lamel girişinde oluşan döngü 
(Renk paleti hıza göre düzenlenmiştir.) 
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Şekil 18. (B Detayı) Fan girişinden önce hava akışı 
(Renk paleti hıza göre düzenlenmiştir.) 

 

 

Şekil 19. (C Detayı) Fan girişinden önce 
hava akışı (Renk paleti hıza göre 

düzenlenmiştir.) 
 

 

 

Şekil 20. Geliştirilen ünitede lamel giriş hızı dağılımı 
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Şekil 21. Geliştirilen ünitede lamel çıkış hızı dağılımı 

 

Şekil 22. Geliştirilen ünitede lamel çıkış sıcaklığı dağılımı 
 

 

Şekil 23. Akış yörüngelerinde sıcaklık dağılımı (°C) 
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Şekil 24’te ise davlumbaz yüksekliği optimize edildikten sonraki hız dağılımı görülmektedir. Her ne 
kadar akışın dengelenmesi için davlumbaz yüksekliği etkili rol alsa da, hız profilinin dengeli 
dağılması için lamel dizili uzunluk ölçüsünde de bazı kısıtlamalar yapılmalıdır. Hesaplanan hava 
dağılımındaki dengesizlik oranı % 16,3 seviyelerine kadar düşmüştür. Şekil 25’te bu değişim açıkça 
görülmektedir. 

 

Şekil 24. Optimizasyon sonucunda oluşan hız dağılımı 
 

 
Şekil 25. Optimizasyon öncesi ve sonrasında oluşan kesitteki hız dağılım profillerinin 

mukayesesi 
 
 
 
 
4. SONUÇ 
 
Yapılan analizlerin sonucuna göre, 1.kesitte ve 2.kesitte özellikle davlumbaz boşluğunda yapılan 
geliştirmeler lamel bloğunun girişindeki hız profilinde % 34 iyileşme sağlamıştır. Davlumbaz 
boşluğunda akışın yumuşak geçişlerle yer değiştirmesi, akışın olduğu boşlukta sac aksama dair 
çıkıntıların olmaması ve fanın lamele olan uzaklığının doğru seçilmesi, hava akışının düzgünlüğünü 
etkilemektedir. Özellikle davlumbaz yüksekliği, lamel çıkışındaki akışın gelişmesini olumlu 
etkileyerek, lamel girişindeki hava akışının düzgün bir profil elde etmesine yardımcı olur. Öte yandan 
ünitenin içine çekilen havanın girişte döngü oluşturmasının giderilmesi çok önemli bir geliştirme 
konusu olacaktır. Şekil 20’de Yatay Konum’da 0-2 ve 8-10 değerleri arasında kalan bölgelerde 

 Soğutma Teknolojileri Sempozyumu 



  ____________________ 1889  _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

oluşan düzgünsüzlükler, bu döngü akışlarının etkisi ile oluşmaktadır. Giderilmesi akış düzgünsüzlük 
oranını düşürecektir.  
 
Grafiklerden ve tablodan okunan verilere göre akışta elde edilen iyileştirmenin ısı transferine ve basınç 
kaybına çok büyük etkisi olmamıştır. Hesaplama programı ve sonlu elemanlar programı ile elde edilen 
sonuçlar arasındaki farkların, analitik hesaplama için yapılan kabullerdeki hata paylarından kaynaklı 
olduğu düşünülmektedir. Ayrıca sonlu elemanlar programı ile yapılan çözümde geometrinin 2 boyutlu 
seçilmesi de ünitenin tamamını inceleme fırsatı tanımadığından, kıyaslama için yeterli değildir. 

Tablo 8. Analiz sonucu elde edilen değerlerin mukayesesi 

 FRTCoils Mevcut Ünite Geliştirilen Ünite 
Lamel Giriş Ortalama Sıcaklık (°C) 25 25 25 
Lamel Çıkış Ortalama Sıcaklık (°C) 36,2 36.81 36.85 
Ortalama Sıcaklık Farkı ∆T (°C) 11,2 11,16 11,85 
Ortalama Basınç Kaybı (Pa) 187,18 200,8 200,7 
Lamel Girişindeki Akış Düzgünsüzlük Oranı 
(Maldistrubition Ratio) 

% 0 % 29,5 % 19,5 
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PERFORMANSINI ETKİLEYEN İYİLEŞTİRME VE TASARIM 
PARAMETRE SEÇİMLERİNİN SİSTEM PERFORMANSINA 

ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 
 
 

Mete ÖZŞEN 
Hüseyin ONBAŞIOĞLU 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Kanatlı borulu ısı değiştiricileri ısıtma/soğutma sistemlerinin en önemli bileşenleridir. Bu bileşenin ısıl 
veya hidrolik performanslarını (ısıl kapasite veya basınç düşüşü) arttıracak iyileştirmelerin sistem 
performansına etkileri de göz önüne alınmalıdır. Yapılacak iyileştirmelerin yanında ısı değiştirici 
tasarım parametreleri (hatve, boruların dizilimi, geçiş sayısı, boru uzunluğu vb...) seçiminde 
değişiklikler yapılarak sistem performansını daha da arttırmak mümkündür. Günümüzde, 
iyileştirmelerin ve tasarım parametrelerindeki seçimlerin etkilerinin incelenmesi bilgisayar programları 
yardımıyla kolay bir şekilde elde edilebilmektedir. 
 
Bu çalışmada, tasarım iyileştirme örneği olarak panjurlu kanatların etkisi, sistem örneği olarak da 
kanatlı borulu ısı değiştirici ve fandan oluşan yapı ele alınmıştır. Sistem şartlarına göre tasarım 
parametrelerinden sıra sayısı ve hatve değerlerinin belirlenmesi tartışılmıştır. Ayrıca sistemde 
kullanılan fan devrinin tasarıma olan etkisi incelenmiştir. Yapılacak tüm analizlerde doğruluğu 
deneylerle kanıtlanmış kanatlı borulu ısı değiştirici tasarım ve seçim programı olan “FrtCoils” 
kullanılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kanatlı borulu ısı değiştirici, Fan, Sıra sayısı, Hatve, Kanat tipi, Panjurlu kanat, 
kaburgalı kanat, Fan devri 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Fin and tube type heat exchangers are the most important part of heating and cooling systems. The 
effects of the improvements that helps enhance thermal or hydrolic performances (heat capacity or 
pressure drop) should be examined in terms of system performance. Besides the improvements it is 
possible to enhance system performance by changing design parameters (fin pitch, arrangement of 
the tubes, pass number, tube length etc…). The current technology enables us  investigate various 
effects of the design parameters and improvements with the aid of a suitable software. 
 
In this study, louvered fin effect was examined as improvement example and structure that consists of 
fin-tube heat exchanger and fan was considered as system example. Determining the row number and 
fin pitch among the design parameters was investigated according to system conditions. In addition 
the effect of fan revolution on the heat exchanger design parameter was invetigated. All analyses were 
done by using “FrtCoils” that is fin and tube heat exchanger design and selection software.   
 
Key Words: Fin and tube type heat exchanger, Fan, Row number, Fin pitch, Fin type, Louvered fin, 
corrugated fin, Fan revolution 
 

Investigation of the Improvements on Thermal/Hydrolic Performance of Finned and Tube Type Heat Exchenger and 
Effects of Coil Parameter Selection on System Performance 
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1. GİRİŞ 
 
Kanatlı borulu ısı değiştiriciler belirli aralıklarla birbirine paralel olarak dizilmiş ince levhalardan (kanat) 
ve bu kanatlara belirli bir düzen ile açılan deliklerden, kanada dik olarak, geçirilen borulardan 
oluşmaktadır. Genelde dış ortamdan yani kanatlar arasından hava, boru içinden ise akışkan (örn. Su, 
Glikol, R404A, R134A vb…) akmaktadır. Uygulamada, klima santrallerinde sulu ısıtma/soğutma 
bataryası veya buharlaştırıcı (evaporatör) ve yoğuşturucu (kondenser) bataryası, trafo ve enerji 
sistemlerinde yağ soğutucu, enerji santrallerinde soğutma sıvısı soğutucu (kuru soğutucu), gıda 
depolama amacıyla yapılan soğuk odalarda oda soğutucu, soğutma çevrimlerinde hava soğutmalı 
yoğuşturucu (kondenser), -50°C düşük sıcaklıklarda şok dondurucu, fabrikalarda proses sıvısı 
soğutucu, buhar ısıtmalı sistemlerde buhar bataryası, ısı geri kazanım bataryaları, doğal gaz 
depolama tesislerinde gaz soğutucu, transkritik CO2 soğutma çevrimlerinde buharlaştırıcı ve gaz 
soğutucu vb. olarak kullanılmaktadır. 
 
Kanatlı borulu ısı değiştiriciler istenilen ısıl kapasite ve basınç kayıpları limitlerine göre 
tasarlanabilmektedir. Uygun tasarıma ulaşmak için belirlenmesi gereken birden fazla tasarım 
parametresi bulunmaktadır. Bunlar; borular arası dikey ve yatay mesafe, boru çapı, iki kanat arası 
mesafe (hatve), kanat kalınlığı, hava akışına dik boru sayısı, hava akışı yönünde boru sayısı (sıra 
sayısı), boru uzunluğu ve akış geçiş sayısıdır. Bu değişkenlerin yanında tasarımı etkileyen en önemli 
parametre kanat tipi ve boru tipidir çünkü akış koşullarını etkileyen değişkenlerdir. Bu yüzden ısıl ve 
hidrolik performansı iyileştirmenin bir yolu olarak kanatlar üzerindeki (dış) ve boru içindeki (iç) akışı 
iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 
 
Dış taraf taşınım katsayısını arttırmaya yönelik literatürde yapılan çalışmalar ile değişik kanat tipleri 
geliştirilmiştir. Bunlar arasından en bilineni düz, kaburgalı ve panjurlu kanat tipleridir. Yapılan 
çalışmalardan "Hsieh & Jang" [1] panjurlu kanatların panjur açıları üzerinde sayısal çalışma yapmıştır. 
Yaptığı analizler sonucunda aynı ısıl kapasite, sıcaklık farkı ve pompa gücünde düz kanatlara göre 
alanın %25,5 oranında azaltılabileceği sonucuna varmıştır. "Tao ve diğ." [2] kaburgalı kanat tipinde 
kaburga açısının etkisini sayısal olarak incelemiştir. Kaburga açısının artması ile Nusselt sayısının ve 
sürtünme faktörü değerlerinin artacağı sonucuna varmıştır. Bir diğer çalışma olan "Wang ve diğ." [3] 
düz, panjurlu ve girdap üreteçli kanatlar üzerinde deneysel çalışma yapmıştır. Sıra sayısı, hatve ve 
hava hızına bağlı olarak en iyi ısıl performansı veren kanat tipinin değiştiğini göstermiştir. 
 
Kanat tipi çalışmalarının yanında ısı değiştirici tasarım parametrelerinin ısıl ve hidrolik performans 
üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalar da bulunmaktadır. "Wang ve diğ." [4] kaburgalı kanat tipi için 
sıra sayısı ve hatve değişiminin etkisini deneysel olarak incelemiştir. Düşük Reynolds sayılarında sıra 
sayısındaki artışın ısıl performansı kötüleştirdiğini vurgulamıştır. 1,7 mm hatvede sıra sayısının 1' den 
16' ya çıkması ile ısıl performansın %85 oranında azaldığı sonucuna varmıştır. Ayrıca yüksek sıra 
sayılarında hatve değerinin artmasının ısıl performansı iyileştirdiğini belirtmiştir. "Tao ve diğ." [2] 
kaburgalı kanat tipinde hatve ve sıra sayısının etkisini inceleyen bir diğer çalışmadır. Çalışmasını 
sayısal olarak gerçekleştirmiştir. Isıl performans için sıra sayısının 3 değerinden düşük olmasını 
tavsiye etmiştir. Hatve değeri arttıkça da Nusselt sayısının önce arttığını sonra da sürekli azaldığını, 
sürtünme katsayısının ise sürekli azaldığını vurgulamıştır. "Halıcı ve diğ." [5] sıra sayısının etkisini 
farklı hava hızlarında incelemiştir. İncelenen tüm Reynolds sayılarında sıra sayısı artıkça Colburn ve 
sürtünme faktörlerinin azaldığını vurgulamıştır. 
 
Isı değiştirici performansını etkileyen değişikliklerin ısı değiştiricilerin kullanıldığı sistem performansını 
etkilemesi kaçınılmazdır. Bu etkiler genelde sistemdeki fan veya pompa performansı ile ilgilidir. Bu 
çalışmada ısı değiştirici tasarımının sistem üzerindeki etkileri araştırılmış ve bu etkilere göre tasarım 
parametresi seçiminde önerilerde bulunulmuştur. Ele alınan sistem fan ve kanatlı borulu ısı 
değiştiriciden oluşmaktadır. Ayrıca ısıl performansı iyileştirici etkisi bulunan panjurlu kanat tipinin 
kullanılmasının sistem üzerindeki etkileri de araştırılmıştır. Analizler kanatlar üzerinden hava ve boru 
içinden ise su akışı olacak şekilde yapılmıştır. Yapılan incelemeler doğruluğu deneylerle kanıtlanmış 
kanatlı borulu ısı değiştirici hesaplama yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. 
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2. HESAPLAMA YÖNTEMİ 
 
İncelenen sistem kanatlı borulu ısı değiştirici ve fandan oluşmaktadır. Fanın çalışma noktasını 
belirlemek için üretici firma tarafından sağlanan hava debisi basınç kaybı eğrileri kullanılmıştır. Bu 
eğriler Şekil 1' de gösterilmiştir. Fan eğrilerinden 3. dereceden polinom denklemleri (Denklem 1,2,3) 
elde edilmiştir. Çıkarılan bu denklemler sayesinde belirli bir hava debisine karşılık fanın 
karşılayabileceği basınç kaybı bulunmaktadır. 
 
Sistemdeki fanın çalışma noktasını belirlemek için iteratif bir yöntem izlenmiştir. İterasyonda hava 
debisi tahmin edilen değerdir. Hava debisine karşılık gelen ısı değiştirici basınç kaybı değeri ve fan 
denkleminden bulunan fan basınç kaybı değeri karşılaştırılan değerlerdir. İterasyona karşılaştırılan 
basınç kaybı değerleri arasındaki fark ±1 Pa değerinden küçük olana kadar devam edilmiştir. İstenilen 
farkın elde edildiği hava debisi fan çalışma noktasındaki debi olarak kabul edilmiştir. 
 

  (1) 
   (2) 
  (3) 

 

 
 

Şekil 1. Sistemde kullanılan fanların karakteristik eğrileri  
 
Isı değiştiricide oluşan basınç kaybı değeri hesaplama yazılımından elde edilmiştir. Bu programla elde 
edilen basınç kaybı değerlerinin hesaplama doğruluğu "Özşen&Şahin" [6] tarafından açıklanan deney 
sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Tablo 1' de hesaplanan basınç kaybı değerleri ile test sonuçlarının 
karşılaştırılması verilmiştir. Hesaplama ile test sonuçları arasında ortalama % 7,13 fark elde edilmiştir. 
Bu fark standartta [7] belirtilen % 15 limit içinde olduğundan hava tarafı basınç kaybı hesaplama 
yönteminin uygun olduğuna karar verilmiştir. 
 
Tablo 1. Hava tarafı basınç kaybı hesaplama yöntemi doğrulama test sonuçları 
 

  
Test Numarası*  

  
1 2 3 Ortalama Fark % 

Test  Hava Basınç Kaybı - Pa 54 8 143   

Hesaplama Hava Basınç Kaybı - Pa 50,43 7,01 142,73 
 Fark - % 7,07% 14,14% 0,19% 7,13% 

 
* Test koşulları için "Özşen&Şahin" [6] kaynağından Ek-1’ e bakınız. 
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Isı değiştirici ısıl kapasite hesabı "Ortalama Logaritmik Sıcaklık Farkı (LMTD)" yöntemi ile yapılmıştır.  
Programının hesaplama yöntemi [6], [8] ve [9] nolu kaynaklar tarafından açıklandığından burada 
değinilmemiştir. "Özşen&Şahin" [6] tarafından yazılımdan elde edilen sonuçların doğruluğu 
ispatlandığından burada detay verilmeyecektir. 
 
Bunların yanında karşılaştırmalarda kullanılan panjurlu kanat tipi için hava tarafı taşınım katsayısına 
ve basınç kaybına ait hesaplamalar için "Wang ve diğ." [10] tarafından verilen bağıntılar kullanılmıştır. 
Panjurlu kanat tipi ile elde edilen sonuçların doğruluğu için yapılan test sonuçlarının karşılaştırılması 
Tablo 2' de verilmiştir. Testler fanlı montajlı ürünler üstünde gerçekleştirilmiştir. Prototip ve test 
detayları Ek-1' de açıklanmıştır. Test ve hesaplama sonuçları arasındaki fark kapasite için ortalama %-
3,7 olup bu değer standartta [7] belirtilen %±8 limit içindedir. 
 
Fan tarafından sağlanan hava debisi basınç kaybına göre değiştiği için hava debisinin doğru 
hesaplanması basınç kaybının da doğru hesaplandığını göstermektedir. Bu yüzden basınç kaybının 
doğruluğu hava debisi karşılaştırması ile incelenmiştir. Ölçülen ve hesaplanan hava debileri arasındaki 
fark ortalama %-0,77 olup bu değer standartta [7] belirtilen %±10 limiti içine girdiğinden basınç kaybı 
hesaplaması sonuçları doğru kabul edilmiştir. Bu sonuç aynı zamanda fan hesaplama mantığının da 
doğru olduğunu göstermektedir. 
 
Tablo 2. Panjurlu kanat tipi ısıl kapasite ve basınç kaybı-hava debisi hesaplama yöntemi doğrulama 
test sonuçları 
 
Prototip 

No 
Fan Devri - 

d/d 
Kapasite - kW Kapasite 

Farkı - % 
Hava Debisi - m^3/h Hava Debisi 

Farkı - % Test Hesaplama Test Hesaplama 

1 
1330 11,497 12,005 -4,23% 6555 7268 -9,81% 
940 10,193 10,408 -2,07% 5113 5179 -1,27% 

2 
1330 14,113 15,071 -6,36% 6391 6602 -3,19% 
940 11,573 12,232 -5,39% 4764 4539 4,96% 

3 
1330 15,253 16,298 -6,41% 5823 5840 -0,30% 
940 12,769 12,487 2,26% 4275 3928 8,84% 

 
 
 
 
3. TASARIM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ 
 
Isı değiştirici tasarım parametresi değişikliklerinin sistem performansı üzerindeki etkilerini incelemek 
için karakteristikleri Denklem 1, 2 ve 3 ile verilen 500mm çaplı fan ve Tablo 3' de belirtilen özelliklerde 
kanatlı borulu ısı değiştirici ele alınmıştır. Tasarım parametrelerinden sıra sayısı ve hatve değişiminin 
etkileri farklı fan devirlerinde incelenmiştir. İnceleme sırasında ısıl performansı iyileştirici etkisi bulunan 
panjurlu kanat tipi mevcutta kullanılan kaburgalı kanat tipi ile karşılaştırılmıştır. 
 
Tablo 3. Karşılaştırmalarda kullanılan kanatlı borulu ısı değiştirici özellikleri 
 

XT 
[mm] 

XL 
[mm] NT NR Fp [mm] NC Lic 

[mm] 
Ddış 
[mm] 

Kanat 
Kalınlığı 

[mm] 

Boru 
Kalınlığı 

[mm] 
31,75 27,5 24 1,2,3,4,6,8,10 2,1-2,5-3,2 12 800 9,525 0,15 0,3 
 
İncelenen değişkenlerin ısı değiştirici hidrolik performansına etkisi direk fan çalışma noktasını 
değiştirmektedir. Bu da sistemde oluşan hava debisini yani hava hızını değiştirmektedir. Sonuç olarak 
ısı değiştirici hidrolik performanstaki değişimler fan çalışma noktasını etkileyerek sisteme 
yansımaktadır. Bu yüzden karşılaştırmalar direk ısıl kapasitedeki değişime göre yapılmıştır. 
 

 Soğutma Teknolojileri Sempozyumu 



  ____________________ 1897 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

Karşılaştırmalarda hava 25 ºC kuru termometre ve %50 bağıl nem koşullarında girecek şekilde 
ayarlanmıştır. Boru içi tarafında akışkan olarak su alınmıştır ve su giriş sıcaklığı 40 ºC ve su giriş 
debisi 4m3/h olarak alınmıştır. 
 
3.1. Sıra Sayısı Etkisi 
 
Şekil 2' de sıra sayısı değişimine karşılık kapasitede meydana gelen değişimler 2,1 mm hatve ve 1330 
d/d fan devri için farklı kanat tiplerinde gösterilmiştir. Her iki kanat tipinde sıra sayısı artışı ile kapasite 
önce artmış daha sonra ise azalmıştır. Sıra sayısındaki artış ile yüzey alanı ve basınç kaybı artar. 
Yüzey alanındaki artış kapasiteyi arttırıcı yönde etkilemesine karşılık basınç kaybındaki artış 
kapasiteyi azaltıcı yönde etkiler. Basınç kaybının artması ile kapasitenin azalması, fanın sağladığı 
hava debisi ve doğal olarak hava hızının azalmasından kaynaklanmaktadır. Belirli bir sıra sayısından 
sonra hava hızındaki düşüşün etkisi daha baskın olmuş ve alanın artmasına rağmen ısıl kapasite 
düşmüştür. Isıl kapasitenin olumsuz yönde etkilendiği sıra sayısı kanat tipine göre değişmektedir. 
Kaburgalı kanat tipinde 6 sıradan sonra panjurlu kanat tipinde ise 4 sıradan sonra ısıl kapasite 
azalmaktadır. Belirtilen sıra sayılarından daha büyük tasarımların yapılması alanı yani maliyeti 
arttırmasına rağmen ısıl kapasiteyi düşürecektir. 
 

 
 

Şekil 2. Sıra sayısına göre sistemin ısıl kapasite değişimi. (1330 d/d ve 2,1 mm hatve için)  
 
Şekil 2' de görüleceği üzere 4 sıra sayısından büyük sıralarda panjurlu kanat tipi ile elde edilen ısıl 
kapasite kaburgalı kanat tipine göre daha düşük çıkmıştır. Bunun sebebi panjurlu kanat tipinde hidrolik 
performanstaki düşüşün belli bir sıra sayısından sonra fan performansını daha çok etkilemesidir. Fan 
performansındaki bu düşüş panjurlu kanadın getirdiği ısıl performans üstünlüğünün önüne 
geçmektedir. Bu sonuç panjurlu kanat tipi iyileştirmesinin tasarım parametresi seçimi üzerindeki 
etkisini göstermesi açısından önemlidir.  
 
Panjurlu kanat tipi kullanımında sıra sayısının seçimi fan devrine göre de değişiklik göstermektedir. 
Şekil 3' de 2,5mm hatve değeri için sıra sayısına bağlı olarak kaburgalı ve panjurlu kanat tipleri 
arasındaki ısıl kapasite farkı değişik fan devirlerinde gösterilmiştir. Pozitif yüzde değeri panjurlu kanat 
tipinin negatif yüzde değeri ise kaburgalı kanat tipinin daha iyi ısıl kapasite verdiğini göstermektedir. 
660 d/d, 870 d/d ve 1330 d/d fan devirleri için sırasıyla 3, 4 ve 5 değerinden büyük sıra sayılarında 
panjurlu kanat tipi kullanımı uygun değildir. 
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Şekil 3. Panjurlu ve kaburgalı kanat tiplerinde ısıl kapasite farkının sıra sayısına göre değişimi (2,5 
mm hatve için) 

 
Sıra sayısının artışı basınç kaybını arttıracağından fan performansının düşeceği vurgulanmıştı. Şekil 
2’ de 10 sıra sayısı için panjurlu kanat tipinde herhangi bir sonucun olmadığı görülmektedir. Bunun 
sebebi bu noktanın fanın verimli çalışma bölgesinin dışında kalmasıdır. Fan üreticisinin belirlediği bu 
bölge içinde kalan minimum hava debisinde ısı değiştiricide oluşan basınç kaybını fan 
karşılayamamaktadır. Bu durumda daha güçlü bir fan kullanılması gerekmektedir. Fan devri azaldıkça 
verimli bölgenin dışında kalan sıra sayısı değeri de düşmektedir. Şekil 3 incelendiğinde 660 d/d ve 870 
d/d fan devri için sırasıyla 4 ve 6 sıra sayısından büyük değerlerde fan çalışma noktasının verimli 
bölgenin dışına çıktığı görülmektedir. 
 
Sıra sayısının uygun değerinin belirlenmesi hatve ve fan devrine bağlı olarak değişmektedir. Ek 2’ de 
yer alan grafiklere bakılarak uygun sıra sayısı değerleri incelenebilir. 
 
3.2. Hatve Etkisi 
 
Şekil 4’ de panjurlu kanat tipinde 2 sıra sayısı ve 4 sıra sayısı için hatve değişimine bağlı ısıl kapasite 
değişimleri gösterilmektedir. Hatve arttıkça ısı değiştirici alanı azalmaktadır. Bu durum ısıl kapasiteyi 
azaltır. Bunun yanında hatvenin artmasının basınç kaybını düşürücü yani hidrolik performansı arttırıcı 
bir etkisi bulunmaktadır. Basınç kaybının düşmesi fanın sağlayacağı hava debisini arttıracağından ısıl 
kapasiteye arttırıcı yönde etkili olacaktır. Bu iki zıt etki belli durumlarda ısıl kapasiteye olumlu 
yansımaktadır. Şekil 4.b’ de 4 sıra sayısında hatve arttıkça düşük devirlerde kapasite artmıştır. Bu 
noktalarda hava debisindeki iyileşmenin etkisi alanın azalmasının etkisinden daha büyüktür. Şekild 
5.a’ da 2 sıra sayısında ise hatve arttıkça tüm devirlerde kapasite düşmektedir. 
 
Şekil 4.b’ den elde edilen bir diğer önemli sonuç ise 4 sıra sayısında 1330 d/d fan devrinde 2,1mm 
hatve ile 2,5 mm hatve arasında ısıl kapasite farkının neredeyse yok denecek kadar az olmasıdır. 
Daha düşük hatve kullanılması ile alan %18 artmasına rağmen daha az ısıl kapasite elde edilmiştir. Ek 
2’ de (b) ile gösterilen şekilde, 1330 d/d fan devrinde, 2,5 mm hatvede ve 4 sırada panjurlu kanat 
tipinin kullanılmasının uygun olduğu da görülmektedir. Bu çıkarımlarla belirtilen şartlarda en yüksek 
kapasiteyi veren hatve değeri olarak 2,5 mm değerinin seçilmesi gerektiği sonucuna varılır. 
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Şekil 4. Isıl kapasitenin hatve ile değişimi. (Panjurlu kanat tipi) a. 2 sıra sayısında b. 4 sıra sayısında 

 
Kaburgalı ve panjurlu kanat tipleri arasındaki ısıl kapasite farkının hatveye bağlı değişimi sıra sayısı ve 
devir sayısına göre farklılık göstermektedir. Şekil 5’ de 2 sıra ve 4 sıra için ısıl kapasite farkları 
yüzdesel olarak görülmektedir. Negatif değerlerde kaburgalı kanat tipi, pozitif değerlerde ise panjurlu 
kanat tipi daha iyi ısıl kapasite vermektedir. 2 sıra sayısında tüm hatve ve fan devirlerinde panjurlu 
kanat daha iyi ısıl kapasite vermektedir. 4 sıra sayısında ise 870 d/d devrinde 2,5mm hatveden, 660 
d/d devrinde ise 3,1 mm hatveden büyük değerlerde panjurlu kanat daha iyi ısıl performans 
göstermiştir. Sıra sayısı arttıkça panjurlu kanat tipi büyük hatvelerde daha avantajlı olmaktadır. 
 

 
 

Şekil 5. Panjurlu ve kaburgalı kanat tiplerinde ısıl kapasite farkının hatveye göre değişimi a. 2 sıra 
sayısında b. 4 sıra sayısında 

 
 
 
 
SONUÇ 
 
Isı değiştirici tasarımının fan ve ısı değiştiriciden oluşan sistem üzerindeki etkileri incelenmiştir. Fan 
devrine dolayısıyla karakteristiğine göre uygun ısı değiştirici tasarımının değişeceği görülmüştür. 
 
Isı değiştirici basınç kaybını arttırıcı değişikliklerin örneğin sıra sayısının veya hatvenin artması fan 
performansını azaltacağı ve belli bir değerden sonra bu etkinin sistemin ısıl kapasitesini düşüreceği 
sonucuna varılmıştır. Genel olarak sıra sayısı arttıkça ısıl kapasitenin düşmemesi için hatve değerinin 
yükseltilmesi gerektiği elde edilmiştir. Bu çıkarım "Wang ve diğ." [4] tarafından da elde edilmiştir. 
Özellikle düşük devirli fanlarda bu durum daha belirgin görülmektedir. 
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Daha iyi ısıl performansa sahip kanat tipi olan panjurlu kanat kullanımı tasarıma göre değişiklik 
göstermektedir. Bu sonuç "Wang ve diğ." [3] tarafından verilen sonuç ile uyumludur. Yüksek basınç 
kaybının elde edileceği sıra sayısındaki artış veya hetvedeki azalış bir süre sonra panjurlu kanat ile 
elde edilecek sistem ısıl kapasitesini daha çok düşürmektedir. Bu durumlarda kaburgalı kanat tipine 
geçilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Hangi tasarımda hangi kanat tipinin kullanacağı da 
incelemeler sonucu kolayca görülebilmektedir. 
 
Sistemlerde bulunan bileşenlerin tasarımının birbirine olan etkileri ve toplam sistem üzerindeki etkileri 
oluşturulan bilgisayar programları aracılığıyla kolay bir şekilde analiz edilebilmektedir. Ayrıca 
hesaplama sonuçlarının doğruluğu da görüleceği üzere uygun ısı değiştirici tasarımına karar verirken 
önemlidir. Bu yüzden hesaplama yönteminin deneylerle test edilmesi ve doğrulanması gerekmektedir. 
Bu çalışmada kullanılan "Kanatlı Borulu Isı Değiştirici Hesaplama" yazılımının doğruluğu gösterildikten 
sonra uygun tasarım için karşılaştırmalar yapılmış ve önerilerde bulunulmuştur. 
 
KISALTMALAR 
 
P Basınç [Pa] 
V Hacimsel debi [m3/s] 
XT Borular arası dikey mesafe [mm] 
XL Borular arası yatay mesafe [mm] 
NT Tek sırada dikeydeki boru sayısı 
NR Yataydaki boru sayısı 
Fp Kanat hatvesi  [mm] 
NC Devre sayısı 
Lic Boru uzunluğu (Lamel içi mesafe) [mm] 
Ddış Boru dış çapı  [mm] 
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EK-1 Panjurlu Kanat Tipi Hesaplama Doğrulama Test Özellikleri 
 
Panjurlu kanat tipi için hava tarafı ısı taşınım katsayısı ve basınç kaybı bağıntılarının doğruluğun 
kanıtlamak için yapılan testte kullanılan ısı değiştiricilerin özellikleri aşağıda verilmiştir.  
 
Tablo Ek-1. Panjurlu kanat hesaplama doğrulama çalışmasında kullanılan prototip batarya tasarımları 
 

Prototip 
No 

XT 
[mm] 

XL 
[mm] 

Boru 
Sayısı 

Sıra 
Sayısı 

Geçiş 
Sayısı 

Lic 
[mm] 

Ddış 
[mm] 

Fp 
[mm] 

Kanat 
Kalınlığı 

[mm] 

Boru 
Kalınlığı 

[mm] 
1 

31,75 27,5 24 
2 4 

800 9,525 2,1 0,12 0,3 2 3 6 
3 4 8 

 
Kanat ve boru malzemesi sırasıyla alüminyum ve bakırdır. Kanat panjurlu formda olup, boru tipi 
yivlidir. 
 
Fanlı kasetli kondenser testi gerçekleştirilmiştir. Test düzeneği ile ilgili bilgilere Özşen ve Şahin’in [6] 
çalışmasından ulaşılabilir.  
 
Yapılan test koşulları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
Her bir prototip için fanın 1330 ve 940 devrinde ayrı ayrı testleri yapılmıştır. 
 
Tablo Ek-2. Test şartları 
 

Hava Giriş 
Sıcaklığı [°C] 

Hava 
Giriş 
Bağıl 
Nemi 
[%] 

Akışkan Yoğuşma Sıcaklığı 
[°C] 

Kondenser Giriş 
Sıcaklığı [C] 

Aşırı Soğuma 
Derecesi[°C]  

25 50 R404-A 40 65 1  
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EK-2 Isıl Kapasitelerin Sıra Sayısına Göre Değişimleri 
 

 
 

Şekil Ek-1  Isı kapasitelerin sıra sayısına göre değişimleri. a) Fp=2,1mm / 1330 d/d, b) Fp=2,5mm / 
1330 d/d, c) Fp=3,2mm / 1330 d/d, d) Fp=2,1mm / 660 d/d, e) Fp=2,5mm / 660 d/d, f) Fp=3,2mm / 660 

d/d 
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ÖZET 
 
Buharlaştırıcıdaki soğutma çevriminin amacı, soğutucu akışkanın buharlaştırıcıda soğutulan ortamdan 
ısı alarak buharlaşmasıdır. Buharlaştırıcı verimini etkileyen en önemli parametreler; homojen olmayan 
boru içindeki akış dağılımı, hava ve akışkan tarafındaki basınç düşüşü, ısı transfer hızı ve kızgınlık 
derecesi olarak sıralanmaktadır. 
 
Soğutma çevriminde basınç düşümünü uygun seviyelerde tutmak ve soğutucunun homojen akış 
dağılımını sağlamak amacıyla buharlaştırıcı girişinden önce dağıtıcı bulunmaktadır. Ne yazık ki; 
deneysel tekniklerle dağıtıcıda meydana gelen basınç düşüşünü ve akış profillerini analiz etmek 
oldukça zordur. Bu işlemler hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) simülasyonu tarafından kolaylıkla 
tahmin edilebilmektedir. Ancak bu durumda da türbülans, iki faz (sıvı-gaz) gibi bir çok hesaplama 
parametreleri mevcuttur.  
 
Bu çalışmada iki farklı dağıtıcı modelinin HAD ile akış analizleri yapılıp sonuçları karşılaştırıldı. 
Numerik analizler ANSYS'15 CFX ile yapılmıştır. İki model için de kararlı durum analizi yapıldı.  
Numerik analizde sınır koşulları iki fazlı akış modelleri incelenerek belirlenmiştir. Ayrıca her iki 
dağıtıcının soğutma performansına etkisini deneysel olarak incelemek için test düzeneği kurulmuştur. 
FRTCOILS® yazılımı ile kapasite ve dizaynı belirlenen endüstriyel tip buharlaştırıcıda iki dağıtıcının da 
aynı çevre şartlarında ve çalışma sıcaklıklarında soğutma kapasiteleri karşılaştırıldı. 
 
Numerik sonuçlara göre, dağıtıcının çıkış kanallarında kütle akış hızları ve boşluk oranlarının aynı 
olmadığı gözlenmiştir. Ek olarak, 1 nolu dağıtıcı modelinin soğutma kapasitesinin model 2 dağıtıcıya 
göre %11.1 daha yüksek çıkmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Dağıtıcı, Hesaplamalı akışkanlar mekaniği (HAD), İki fazlı akış, Soğutma 
kapasitesi 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In refrigeration cycles, evaporators are used to evaporate refrigerant fluid while absorbing heat from 
air passing through evaporator coil. The most important factors affecting the efficiency of evaporators 
may be counted as refrigerant side flow maldistribution, pressure drops on both air and refrigerant 
sides, heat transfer rates, and superheat.  
 
In the refrigeration cycle, a distributor should be used at the inlet of an evaporator to keep appropriate 
levels of pressure drop and to provide uniform flow distribution of refrigerant. Unfortunately; to analyze 
the pressure changes in the distributor and flow profiles are very difficult with current experimental 
techniques.  

The Modeling of Two-Phase Flow Forming in Different Evaporator Distributors and the Investigation of Flow Characteristic 
on Cooling Capacity 
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These procedures can be analyzed easily by using computational fluid dynamics (CFD) simulation. 
However, in this case there are many parameters which should be taken into account such as the 
turbulent, two phase (liquid-gas) fluid characteristics. 
 
In this study, two different distributor models had been performed with CFD flow analysis and results 
were compared. Numerical analysis was performed with ANSYS'15 CFX® software package. The 
steady state experiments were done for both distributor models.  The boundary conditions for the 
numerical analysis were determined by examining the two-phase flow models. Also, a test apparatus 
was set up in order to experimentally investigate the effect of distributors on cooling performance. The 
cooling capacity of an industrial type evaporator designed with FRTCOILS® software has been tested 
with two distributor models for comparing difference on cooling capacity at the same environmental 
conditions and operating temperatures. 
 
As a consequence, according to numerical results, the mass flow rate and the volume fractions at the 
exit of the channels of the distributors were not same. Additionally, for model 1 distributor the 
evaporator cooling capacity obtained as 11.1 % higher in comparison to that of model 2 distributor.  
 
Keywords: Distributor, Computation fluid dynamics (CFD), Two phase flow, Cooling capacity 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Klima ve soğutucularda, soğutma yükü ve soğutma performans katsayısı (COP) buharlaştırıcıya giren 
soğutucu akışkanın homojen akış dağılımı sağlanarak arttırılabilir. Bu nedenle akışkan tek kanalla 
değil birden çok kanalla buharlaştırıcıya giriş yapmaktadır. Kısılma vanasından çıkan belli bir kuruluk 
derecesine sahip akışkan hemen sonrasında dağıtıcı tarafından buharlaştırıcı kanallarına 
dağıtılmaktadır. Akışkan, çok devreli buharlaştırıcının devrelerine dağıtıcı vasıtası ile dağılmaktadır. 
Soğutucu akışkan bu bölümde iki faz durumundadır. Soğutucu akışkanın homojen akış dağılımı ile 
buharlaştırıcıya girmesi, ısı değiştiricilerinin verimi ve genel olarak istenilen ısı geçişinin 
gerçekleştirilmesi üzerinde önemli ölçüde etkilidir [1].  
 
Dağıtıcı geometrisindeki akışı incelerken en önemli ve zor olan konu ise akış profillerinin 
belirlenmesidir. Yatay ve düşey borularda yerçekimi etkisiyle farklı şekillerde akış profilleri 
oluşmaktadır. Ayrıca ısı transferi ve basınç düşümü de akış profillerinin etkisi altında değişmektedir.  
 
Karmaşık geometriye sahip soğutucu akışkan dağıtıcısının akış profillerini belirlemek analitik 
çözümlerle oldukça zordur. Dağılımın homojen olması geometriye, akış profillerine bağlıdır.  Dağıtıcı 
gibi geometrik parametrelere sahip modellerde iki faz akış davranışlarını tahmin etmek oldukça zordur. 
Li ve ark., çalışmalarında iki fazlı akışı iki boyutlu modelleyerek (hava-su) boşluk oranlarının etkisini 
hesaplamalı akışkanlar dinamiği programıyla (HAD) tek kanaldan iki kanala nasıl dağıldığını başarı ile 
tespit etmiştir. Yapmış oldukları başka bir çalışmada, buharlaştırıcı devrelerinde homojen olmayan 
akışın, soğutucu akışkanın boru içi akış profillerini etkilediğini ve ısı transfer oranının % 6 azalttığını 
tespit etmiştir [2,3].  
 
Kim ve ark., buharlaştırıcı devrelerinde, düzgün olmayan dağılımın soğutma yükünü ve soğutma 
performans katsayısını (COP) % 10-15 arası düşürdüğünü tespit etmiştir [4]. 
 
Nakayama ve ark., soğutucu akışkanın buharlaştırıcı girişinde kullanılan dağıtıcıda farklı kuruluk 
derecelerinin etkisini farklı debilerde incelemiştir [5]. Ayrıca Tompkins ve ark., Peng ve Hrnjak, 
dağıtıcıdaki dağılım iki fazlı soğutucunun yerçekimi ve atalet etkisini incelemiştir [6,7]. 
 
Buharlaştırıcıda kötü bir akışkan dağılımı; 

• Kısılma vanasında avlanma olayı (Özellikle termostatik genleşme vanalarında kısmi yüklerde 
kızgınlık oranı ayarlanamadığından vana iğnesi kesintili olarak açılıp kapanır, bu olaya valf 
avlanmasıdır.),  
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• Aşırı sıvı ile beslenen devrelerde, yeterince ısı alıp buharlaşmanın olmaması nedeniyle 
kompresöre sıvı kaçmasına, 

• Az sıvı beslenen buharlaştırıcı devrelerinde ise yağ birikimine neden olmaktadır. 
 
Bu çalışmada iki farklı model dağıtıcıda akış davranışı hesaplamalı akışkan dinamiği (HAD) 
simülasyonu ile modelleyip, deneysel olarak da buharlaştırıcı geometrisinin buharlaştırıcı soğutma 
yüküne etkisi incelenmiştir. 
 
 
 
 
2. SOĞUTUCU AKIŞKAN DAĞITICISI 
 
Dağıtıcı, kısılma vanasından çıkan akışkanı buharlaştırıcının her bir devresine dağıtmakla 
kullanılmaktadır. Ayrıca soğutucu akışkanın buharlaştırıcı devrelerine eşit miktarda akışkanla 
beslemesi gereklidir. Bu ise kolay bir iş değildir. Çünkü genişleme vanasından çıkan soğutucu, ne tam 
olarak sıvı ne de buhar fazındadır (Şekil 1). 
 

 

Şekil 1. Kısılma vanasındaki soğutucu akışkan [8] 

Yer çekiminin etkisiyle boruların alt kısmında toplanan sıvı faz ile kesit alanda hızı fazla olan buhar 
fazındaki akışkan çok devreli bir buharlaştırıcı devrelerine ayrı ayrı dağıtılır. İki fazlı akışkan iyi bir 
şekilde karışmadan homojen bir şekilde verilmez ise bazı devreler yalnız sıvı faz alırken diğer devreler 
buhar fazı alarak soğutma yükünü düşürecektir (Şekil 2). Bu durumu önlemek için, sıvı-buhar 
karışımının soğutucu akışkanın homojen dağıtılması için doğru seçilmiş bir soğutucu akışkan 
dağıtıcısı gereklidir. 
 

 

a )   b ) 

Şekil 2 a) Homojen olmayan dağılım, b) Homojen dağılım [8] 
 
Homojen olmayan akış dağılımının (maldistribution), en büyük dezavantajı, sistem kapasitesini 
düşürerek kullanım maliyetlerini, arızaya bağlı bakım-onarım maliyetlerini ciddi şekilde artırmasıdır [9]. 
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3. İKİ FAZLI AKIŞ MODELLERİ 
 
3.1 Homojen Akış Modeli 
Homojen akış modelinde; gaz ve sıvı faz hızları eşit, fazlar arasında termodinamik dengede, iki fazlı 
akış için uygun bir şekilde tanımlanmış ve tek fazlı sürtünme faktörü kullanılmaktadır. 
 
3.2 Ayrık Akış Modeli 
Ayrık akış modelinde ise; farklı gaz ve sıvı faz hızlarda, fazlar arası termodinamik dengede, 
hesaplamada ampirik ifadeler kullanılmaktadır. Gaz ve sıvı akışkanın akışı bir borunun çapraz kesit 
alanı görünümü Şekil 3’ deki gibidir. Gaz faz AG alanından ortalama uG hızında, sıvı faz ise AL 
alanından uL hızında akmaktadır. Numerik çözümlerde sınır koşullarının tespiti, dağıtıcı giriş ve çıkış 
kanallarında boşluk oranlarının hesaplanmasında aşağıdaki ifadeler kullanılmıştır.  

 
Şekil 3. Ayrık akış modeli (Collier, 1982) 

 
Toplam çapraz kesit alanı;  
 

A = AG + AL         (m2)      (1) 
 
dt anlık zamanında dz kanal uzunluğu boyunca; uG, uL, AG, AL sabit kabul edilir ise boşluk oranı; gaz 
fazın aktığı kesit alanın toplam alana oranıdır.  
 

α = AG / A               (2) 
 
Boşluk oranı (void fraction) (α); çeşitli araştırmacılar boşluk oranı için homojen olmayan akışta farklı 
korelasyonlar tanımlamışlardır [10]. Literatürde kullanılan korelasyonlardan bir kaçı aşağıda verilmiştir.  
 

Armand korelasyonu; hacimsel kuruluk derecesi ile boşluk oranını aşağıdaki şekilde tanımlamıştır. 
 

α = 0.833* β, β = (mgaz/ρgaz) / [(mgaz/ρgaz)+ (msıvı/ρsıvı)]          (3) 
 
Zivi korelasyonu;  
 

α =                 (4) 

 
Fauske korelasyonu;  
  

α =                (5) 
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4. SINIR KOŞULLARININ BELİRLENMESİ 
 
Numerik analizler iki faz ayrık akış modeline göre yapılmıştır. Sınır giriş koşulları test sonuçlarına göre 
belirlenmiştir. Her dağıtıcı için test sonucunda okunan debi ve kuruluk derecesine göre gaz sıvı 
fazların giriş alanları oranı yani boşluk oranı Armand korelasyonu ile tespit belirlenmiş olup,  sınır 
koşulları belirlenmiştir. Tablo 1’ de sınır koşulları verilmiştir. Giriş sınır koşulları her fazın aktığı 
alandan o fazın kütlesel debisi, çıkış sınır koşullarında ise basınç olarak tanımlanmıştır.  
 
Giriş sınır koşulları için sırasıyla; 

• Test sonuçlarından iki dağıtıcı için de debi ve kuruluk dereceleri alınmıştır. 
• Kuruluk derecesine göre sıvı ve gaz faz kütlesel debileri ve hacimsel debileri hesaplanmıştır. 
• Hacimsel kuruluk derecesi tespit edilerek Armand korelasyonu ile α boşluk oranı bulunmuştur. 
• Boşluk oranı ile dağıtıcı için her fazın giriş alanları belirlenmiş olup numerik çözümde 

kullanılacak geometriler oluşturulmuştur. 
 
Tablo 1 Giriş sınır koşulları 
 

 Model 1 Model 2 
Kütlesel debi (kg/s) 0,104 0,094 
Kuruluk derecesi 0,29 0,3 
Boşluk oranı α 0,7662 0,7561 
Toplam giriş alanı (m2) 0,000385 0,000284 
Gaz faz giriş alanı (m2) 0,000295 0,000217 
Sıvı faz giriş alanı (m2) 0,000090 0,000067 

Giriş sınır koşulları  
Gaz faz kütlesel debi (kg/s) 0,03 0,027 
Sıvı faz kütlesel debi (kg/s) 0,074 0,067 

Çıkış sınır koşulu  
Basınç (Pa) 0 0 
     

4.1 Ağ Yapısı (Mesh) 
 
Mesh işlemi akışın gerçekleşeceği hacmin sonlu küçük elemanlara ayrılması olayıdır. Bu elemanlar 
tanımlanan fiziksel özelliklere göre CFX’ de modellenmiş formülleri kullanarak problemin çözülmesi 
işlemi ile yapılmaktadır [11]. Sonlu elemanlar metodu problemin kesin çözümünün değil, çözüme 
olabildiğince yaklaşarak sonuçların bir bütünüdür. Mesh için seçilen elemanlar modele ne kadar uygun 
ve küçük seçilirse çözüme yakınsama o kadar sağlıklı olur. Ancak mesh modellerinin sıklığı bilgisayar 
performansıyla doğrudan etkilidir ve kullanıcıyı kısıtlamaktadır [12]. 
CFX sonuçlarının meshten bağımsızlığını belirlemek için üç farklı mesh yapısı uygulanmıştır. Bu 
işlemle her mesh modelinin farklı sonuçlar vermemesinin ve çözümlemenin yakınsamasının ve mesh 
kalitesinin doğruluğu kanıtlanmıştır. Model 1 için uygulanan mesh element sayısı 120455, 205464 ve 
298077’ dir. Bu üç mesh modelinde sonuçlar yaklaşık olarak aynı çıkmıştır. Bu çalışmasında model 1 
için 205464 element sayısına sahip mesh modeli kullanılmıştır. Model 2 için ise uygulanan mesh 
element sayısı 89215, 203703, 278020’ dir. Uygulanan mesh modellinin ikisinde (203703, 278020) 
sonuçlar birbirine yakın çıkmıştır. Model 2 için 203703 element sayısına sahip mesh modeli 
kullanılmıştır (Tablo 2). 

 
Tablo 2 Model 1 ve 2 dağıtıcı için mesh istatistikleri 
 

 Model 1 Model 2 

Düğüm (nodes) sayısı 67572 65300 

Element sayısı 205464 203703 
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Şekil 4 Sırasıyla Model 1 ve Model 2 mesh yapısı 

 
 
 
 
5. TEST CİHAZININ BELİRLENMESİ 
 
Test edilecek cihazın tasarımı FRTCOIL® yazılımı ile Tablo 3’ de verilen tasarım test koşullarına göre 
yapılmıştır. Buharlaştırıcı geometrisi Tablo 4’ de verildiği gibi 9 devreli olarak tasarlanmıştır. Aynı lüle 
iç çapına sahip iki farklı tasarımlı dağıtıcılar (Şekil 6) belirlenen buharlaştırıcıda test edilmiştir. 
 
Tablo 3 Tasarım test koşulları 
 

Sıvı tarafı özellikleri Değer 
Akışkan ismi R404A 

Buharlaştırıcı çalışma sıcaklığı -4 oC 
Yoğuşturucu çalışma sıcaklığı 40 oC 

Aşırı soğutma 10 oC 
Aşırı kızgınlık 3 oC 

Hava Giriş Sıcaklığı 1 oC 
Bağıl Nem %50 

Buharlaştırıcı Tasarım Kapasitesi 13,5 kW 
 
 
Tablo 4 Buharlaştırıcı geometri özellikleri 
 

Geometri Parametreleri Değer 
Devre sayısı 9 devre 
Sıra sayısı 4 sıra 
Ağırlık  48,95 kg 
Kanat malzemesi Alüminyum 
Kanat kalınlığı 0,15 mm 
Lamel hatvesi 4 mm 
Tüp (devre) malzemesi Bakır 
Tüp kalınlığı  0,32 mm 
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Şekil 5 FRTCOIL® tasarım çıktısı 
 

 
 

Şekil 6 Testlerde kullanılan dağıtıcılar 
 
 
 
 
6. TEST DÜZENEĞİ 
 
Test laboratuvarı klima bataryalarının testinin gerçekleştiği iklimlendirme odası ve DX bataryalarının 
testinin gerçekleştiği kalorimetrik odadan oluşmaktadır. Şekil 7’ de laboratuvar genel şeması 
gösterilmiştir. 
 
Ürün testleri iklimlendirme ve kalorimetrik odada aşağıdaki prensiplere göre yapılmaktadır: 
 

• Hava Entalpi Metodu (İklimlendirme Odası):  Psikiyometrik hava giriş çıkış entalpi fark yöntemi ile, 
• Oda Tipi Kalorimetrik Metod (Kalorimetrik Oda): Odaya giren-çıkan tüm yükler ölçülür ve 

hesaplama esnasında toplam enerji alışverişi yöntemi ile hesaplamalar yapılmaktadır. 

Model 1 dağıtıcı Model 2 dağıtıcı 
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Şekil 7 Laboratuvar genel gösterimi 
(1.Test Edilen Ürün, 2. Karışım Odası, 3. Hava Debisi Ölçüm Odası 4. Klima Santrali) 

 
Genleşme vanasının seçimi buharlaştırıcı testlerinde oldukça önemlidir, bu cihaz buharlaştırıcıdaki 
akış karakteristiğini önemli şekilde etkilemektedir. Bu çalışma kapsamında elektronik genleşme vanası 
(EXV) kullanılmıştır. Şekil 8’ de şematik olarak verilen buharlaştırıcı aşırı kızgınlık kontrolü genleşme 
vanası ve buharlaştırıcı sonrası sensörle ayarlanmaktadır. Test sırasında buharlaştırıcı giriş-çıkış 
sıcaklığı T tip ısılçift ve basınçlar transmitterler yardımıyla ölçülmektedir. Her devre çıkışlarında da K 
tip ısılçiftler ile sıcaklıklar tespit edilmiştir. 
 

 
Şekil 8 Superheat kontrol şeması 

 
 

 
 

Şekil 9 Test cihazının kalorimetrik odaya yerleşimi 
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7. SONUÇLAR VE YORUMLAR 
 
7.1 Numerik Sonuçlar 
 
Akış analizinin deneysel olarak zor olduğu dağıtıcı gibi elemanların numerik analizlerle tespiti oldukça 
önemlidir. Bu kapsamda soğutucu akışkanın dağıtıcı içi akış analizi ANSYS’15 CFX paket programı ile 
yapılmıştır. Numerik analiz sonuçları, iki dağıtıcı modelinde de basınç değişimi, hız değişimi, her kanal 
çıkışındaki boşluk oranlarının ve debilerin ortalama çıkışlarına göre yüzdesel (%) karşılaştırmaları 
yapılmıştır. 
 
Dağıtıcıların numerik çözümünü A-A kesitinde incelenecek olursa (Şekil 11) basınç ve gaz faz boşluk 
oranlarının kontur gösterimleri Şekil 12 ve Şekil 13’ de verilmiştir. Ayrıca dağıtıcılar örnek olarak giriş-
lüle, koni ve bir çıkış kanalı boyunca (Şekil 14) incelendiğinde kontur gösterimlere paralel şekilde sıvı 
faz hız değişimi (Grafik 1), gaz faz hız değişimi (Grafik 2) ve basınç değişimi (Grafik 3) görülmektedir. 
Her iki modelde de basınç (Grafik 3), dağıtıcının lüle bölgesinde hızın artması ile düşmüştür. Koninin 
bulunduğu bölgede ise bir miktar arttığı görülmektedir. Model 1 dağıtıcıda faz karışımının koni 
bölgesinde oluşan girdapların etkisi ile çıkış kanallarında daha homojen olduğu görülmüştür. Model 2 
dağıtıcıda ise koni bölgesi uzunluğunun burada oluşacak girdaplara fırsat vermeyişi ve akışkanın koni 
bölgesinde hızının artması (Grafik 1 ve Grafik 2) dağılımı etkilemiştir.  

 
Şekil 11 Dağıtıcıların A-A kesit görünümü 

 

    
Şekil 12 Model 1 ve Model 2 A-A Kesit basınç kontur görünümü 

    
Şekil 13 Model 1 ve Model 2 A-A Kesit gaz-sıvı faz boşluk oranı kontur görünümü 
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Şekil 14 Bir kanalının giriş – çıkış boyunca örnek gösterimi 

 

 
Grafik 1 Her iki dağıtıcı için sıvı fazın hız değişimi 

 

 
Grafik 2 Her iki dağıtıcı için gaz fazın hız değişimi 

 

 
Grafik 3 Her iki dağıtıcı için basınç değişimi 
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Li ve ark., dört devreli beş farklı soğutucu akışkan dağıtıcıları ile çalışma yapıp HAD analizlerini tek ve 
çift faz olarak incelemişlerdir. Analizlerde yer çekimini yukarıdan aşağı yönde uygulamışlardır. Tek ve 
çift faz akış çözümlemesinde, klasik geometrilerinin devre çıkışlarındaki kütlesel debi dağılım 
oranlarının oldukça kötü olduklarını tespit etmişlerdir. Fakat yenilenen geometrilerin devre çıkış 
kütlesel debilerinin birbirine oldukça yakın olduğunu tespit etmişlerdir. Boşluk oranlarının her devre 
çıkışında da aynı biçimde olduğunu belirlemişlerdir. Kütlesel debi ve boşluk oranlarının ortalama çıkış 
değerlerine göre dağılım farklarını göstermek için aşağıdaki denklemleri kullanmışlardır [2]. 
 

i - ave / ave * 100%             (6) 
 

x= i - ave / ave * 100%        
      (7) 
 

i her kanal çıkışındaki kütlesel debiyi, ave her kanal çıkışındaki ortalama kütlesel debiyi, i her kanal 
çıkışındaki boşluk oranını, ave her kanal çıkışındaki ortalama boşluk oranını temsil etmektedir. 
 
Grafik 4’ de model 1’ deki kütlesel dağılım model 2’ ye göre daha homojendir. Model 2’ deki 5. ve 8. 
kanallardaki kütlesel debi çıkışları diğer kanallara göre oldukça yüksektir. Grafik 5’ de ise model 1 ve 2 
dağıtıcıda, kanal çıkışındaki boşluk oranlarının dağıtıcı girişine göre %’de farkı verişmiştir. Boşluk 
oranları, kanallardaki fazların kütlesel dağılımı hakkında da bilgi vermektedir. Kanaldaki gaz debisi 
yükseldikçe kuruluk derecesi artmakta bunun paralelinde boşluk oranı da artmaktadır. Model 1’ deki 
kanal çıkışlarındaki boşluk oranı farkları % 10-15, model 2’ nin kanal çıkışlarındaki boşluk oranı 
farkları % 30-40 arasında olmaktadır. Bu verilere göre model 2’ de gaz ve sıvı faz boşluk oranı 
homojen olarak kanallara dağılmadığı numerik olarak gözlenmiştir.  
 

 
Grafik 4 Model 1 ve 2 Dağıtıcılarda, her kanal çıkışındaki ortalama kütlesel debiye göre % 

farkları 

 
 

Grafik 5 Model 1 ve 2 Dağıtıcılarda, her kanal çıkışındaki ortalama boşluk oranına göre % farkları 
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7.2 Test Sonuçları 
 
Dağıtıcı deneyleri aynı buharlaştırıcı ve koşullarda gerçekleşmiş olup sonuçları Tablo 5’ de verilmiştir. 
Buharlaştırıcı giriş ve çıkış entalpileri Tablo 6’ da verilmiştir. Her iki model dağıtıcı için yapılan testler 
sonucu elde edilen buharlaştırıcının soğutma kapasitesileri, cihazın her çıkış devre sıcaklıkları Grafik 
6, 7, 8’ de verilmiştir. 
 
Aynı çalışma koşullarında ve aynı buharlaştırıcıda denenen dağıtıcıların soğutma kapasitesi model 1 
dağıtıcı için 12,843 kW, model 2 dağıtıcı için 11,561 kW olarak hesaplanmıştır. 
 
Tablo 5 Test sonuçları 
 

Test Değerleri Test 1 (Model 1) Test 2 (Model 2) 

Buharlaştırıcı basıncı 527 kPa 527 kPa 

Buharlaştırıcı sıcaklığı -4 oC -4 oC 

Yoğuşturucu sıcaklığı 40 oC 40 oC 

Kısılma vanası öncesi akışkan sıcaklığı 29,89 oC 30,09 oC 

Kısılma vanası öncesi akışkan basıncı 1,53 MPa 1,58 MPa 

Buharlaştırıcı aşırı kızgınlık 3 K 3 K 

Buharlaştırıcıdaki toplam basınç kaybı 202,399 kPa 184,909 kPa 

Kütlesel debi 376,092 kg/h 339,154 kg/h 

 
Tablo 6 Buharlaştırıcı giriş-çıkış entalpileri 
 

Entalpi (kj/kg) Test 1 (Model 
1) Test 2 (Model 2) 

Buharlaştırıcı çıkış entalpisi 365,227 365,291 
Buharlaştırıcı giriş entalpisi 242,295 242,578 

 

 
 

Grafik 6 FRTCOİL®’ de hesaplanan ve testler sonucu elde edilen soğutma kapasiteleri 
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Grafik 7 Model 1 dağıtıcı için buharlaştırıcı devrelerinin çıkış sıcaklıkları 

 

 
Grafik 8 Model 2 dağıtıcı için buharlaştırıcı devrelerinin çıkış sıcaklıkları 

 
7.3 Yorumlar  
 
Bu çalışmada, buharlaştırıcı girişinde bulunan, soğutucu akışkanın buharlaştırıcı devrelerine homojen 
dağılması için kullanılan iki farklı dağıtıcı modelinin numerik analizleri ANSYS’15 CFX® ile yapılmış, 
aynı ortam koşullarında ve buharlaştırıcıda her iki dağıtıcı test edilmiştir. 
 
Numerik olarak akış, iki faz ve türbülanslı olarak modellenmiştir. Numerik analiz sonuçlarına göre, 
model 1 dağıtıcının çıkış kanallarındaki debi farkları çıkış ortalamasının % -25 ile % 25 arasında 
değiştiği, model 2 dağıtıcının ise % -75 ile % 290 arasında değiştiği görülmüştür.  
 
Testlerden alınan sonuçlara göre buharlaştırıcı devre çıkış sıcaklıkları, model 1 için -0,2/-1 oC olup 
buharlaştırıcı çıkış sıcaklığına yakındır. Fakat model 2 için bu sıcaklıklar 0,2/-2,7 oC’dir. Düzensiz 
sıcaklık dağılımın sebebi, model 2 dağıtıcıdaki çıkış kanallarındaki homojen olmayan kütlesel debiden 
kaynaklanmaktadır. Test sırasında elektronik kısılma vanası buharlaştırıcı çıkış sıcaklığını ayarlamak 
için kısıldığı gözlemlenmiştir. Sonuç olarak buharlaştırıcı soğutma kapasitesi azalmaktadır. 
 
Buharlaştırıcı çıkış devrelerindeki homojen olmayan kütlesel debi dağılımının etkisiyle, soğutma 
kapasitesinde %11,1 azalma model 2 dağıtıcı gövdesinin seçiminin uygun olmayacağı belirlenmiştir. 
Buharlaştırıcıda model 1 dağıtıcının kullanılması ile tasarım soğutma kapasitesi yakalanmış olacaktır.  
 
Yeni dağıtıcı modellerinin tasarımında ise model 1 için numerik analiz sonuçları değerlendirilebilir. 
Üretilen dağıtıcıların basınç farkı ve çıkış kanallarındaki homojen akış dağılımı tespitinde numerik 
analizleri yapılması, dağıtıcı tasarımlarında kolaylık sağlayacak, böylece tasarım soğutma kapasitesi 
yakalanabilecektir.  
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ÖZET 
 
Günümüzde, çevreci özelliklerinden dolayı soğutucu akışkan olarak CO2 (R744) kullanımı 
yaygınlaşmaktadır. Soğuk içecek otomatlarında, süpermarketlerde, soğuk odalarda, gıda üretim ve 
işleme tesislerinde, endüstriyel dondurma üretim makinelerinde, ısı pompalarında ve araç klimaları 
gibi birçok uygulama alanında CO2'nin soğutucu akışkan olarak kullanımı giderek artmaktadır. 
 
Bu çalışmada, CO2’nin soğutucu akışkan olarak kullanıldığı kanatlı borulu buharlaştırıcılar hakkında 
detaylı teorik ve uygulama bilgileri aktarılacaktır. Literatür incelendiğinde CO2 (R744) buharlaştırıcı 
tasarımlarıyla ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Bununla birlikte farklı özelliklerde boru kullanımının 
(düz, yivli vb.) ve bu borulara ait özelikler arasındaki farklılıkların ısıl kapasiteyi etkilediği 
görülmektedir. Çalışmada, farklı boru geometrilerinin ısıl kapasiteler üzerindeki etkileri irdelenecektir. 
Araştırmalar sonucunda ısıl kapasitelerin elde edileceği bağıntılar (korelasyonlar) belirlenecektir. 
 
Analitik çözümler, deneysel çalışmalar ve analizlerden elde edilen veriler değerlendirilerek elde edilen 
sonuçlar gösterilecektir. Çalışmanın sonucunda, en iyi çözümü veren bağıntı ve geometri 
belirlenecektir. 
 
Anahtar Kelimeler:  CO2 (R744), Isı Transferi, Boru Geometrisi, Kanatlı Borulu Buharlaştırıcı, 
Deneysel Çalışma, Korelasyon 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Nowadays, due to the environmental properties of CO2 as a refrigerant (R744) widespread use. 
Recently, CO2 has been intensely studied for application as the primary refrigerant in transcritical 
mobile air conditioners, vending machines, supermarkets, cold rooms, food production and process 
industry, industrial ice cream machineries and heat pumps. 
 
In this study, detailed theoretical and practical information will be given about the finned evaporators in 
which carbon dioxide is used as refrigerant. When the literature is examined, there are many studies 
on CO2 (R744) evaporator design. Use the differences between characteristics of the pipes (smooth, 
ribbed, etc.) affect the thermal capacity. In this study, the effects of different pipe geometries on 
thermal capacities will be investigated. As a result of the investigations, the correlations to be obtained 
of the thermal capacities will be determined. 
 
The results obtained from analytical solutions, experimental studies and analyzes will be evaluated. At 
the end of the study, the correlation and geometry that gives best solution will be determined. 

Investigation of the Effect of Pipe Properties on the Thermal Performance of  Finned Tube Evaporators using CO2 
Refrigerant 
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Key Words: CO2 (R744), Heat Transfer, Tube Geometry, Finned Evaporator, Experimental Study 
Correlation 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin başını çektiği sanayileşme faaliyetleri ve ekonomik kalkınmaya 
dönük çeşitli uygulamalar, çevreyi, atmosferi ve dolayısı ile bütün yaşam alanlarını olumsuz şekilde 
etkilemiştir. Bu süreçler, doğanın kaldıramayacağı seviyelere ulaşmış ve canlı yaşamını tehdit eder 
hale gelmiştir. Problemin boyutlarını fark eden ülkeler kalıcı çözüm arayışlarına girmiş 
bulunmaktadırlar [1]. Her geçen yıl,  uluslararası sözleşmeler ile farklı yasalar ve standartlar 
belirlenmektedir. Standart ve normlara uyum sağlayabilmek için, firmalar yeni üretim teknolojileri 
geliştirmeye çalışmaktadır. Toplumun ve firmaların, çevrenin korunmasına gösterdiği özen, araştırma- 
geliştirme faaliyetlerindeki artış önemli teknolojik gelişmeler yaratmaktadır. 
 
Birçok endüstri dalı gibi iklimlendirme sektörü de bu gelişmelerden etkilenmektedir. Soğutma 
sistemlerinde kullanılan, küresel ısınmayı hızlandırıcı, ozon tabakasına zararlı, çevreye negatif etkisi 
olan kloroflorokarbonlar (CFC) ve hidrokloroflorokarbonların (HCFC) yerine çevreye uyumlu soğutucu 
akışkan çözümleri bulunması noktasında çalışmalar yapılmaktadır. Hidroflorokarbonlar (HFC), klor 
içermeyen etan (C2H6), metan (CH4) gibi doğal gazların sentezi yolu ile elde edilmekte olup klor 
yerine hidrojen ikame edilmekte ve bu nedenle göreceli olarak daha çevreci diye tanımlanmaktadır [2, 
3]. Endüstriyel tesislerde ve yüksek şarjlı sistemlerde, R290 (Propan), izobütan benzeri, yanıcı ve 
patlayıcı özelliği bulanan akışkanları kullanmak belirli sorunlar teşkil etmektedir. Teknolojik gelişmeler, 
üretim yöntemlerindeki yenilikler, bir diğer doğal akışkan olan R717 (NH3) kullanımını da gün geçtikçe 
attırmaktadır. 
 
Küresel ısınmaya etkisi olmayan ve ozon tabakasına zarar vermeyen doğal soğutucu akışkanlar 
alternatif olarak ortaya çıkmaktadır. R744 (CO2) gazı bu noktada etkili bir çözüm olarak sunulmaktadır. 
CO2, soğutma endüstrisinin gelişme dönemlerinde yaygın olarak kullanılmıştır. Ancak, kritik nokta 
civarında veya üzerindeki ısı geçişi nedeniyle ortaya çıkan soğutma tesir katsayısındaki düşüş ve 
yüksek çalışma basınçları nedeniyle yerini halokarbon soğutucu akışkanlara bırakmıştır [4]. Flor içeren 
gazların çevreye olumsuz etkileri ve teknolojinin getirdiği yenilikler ile birlikte R744 (CO2) gazının 
kullanımı yeniden gündeme gelmiştir. Güncel makine ve ısı değiştirici teknolojisi, sistem kontrol 
elemanları sayesinde CO2 verim yönünden transkritik çevrim ile özellikle kuzey ülkelerinde ve subkritik 
kaskad çevrim ile güney ülkelerde rekabetçi seviyelere ulaşmıştır. R744 (CO2), 31,06 °C düşük kritik 
nokta sıcaklığı ve 73,8 bar yüksek kritik nokta basıncından dolayı diğer geleneksel soğutucu 
akışkanlara nazaran bir takım ek teknik gereksinimlere ihtiyaç duymaktadır. 
 
 
 
 
2. R744 (CO2) SOĞUTUCU AKIŞKANININ ÖZELİKLERİ 
 
R744 (CO2), 1850 yılında ilk kez soğutucu akışkan olarak, Britanyalı Alexander Twining tarafından 
gündeme getirilmiştir. Fakat ilk CO2 soğutma sisteminin yapılması 1860‘lı yılların sonunda Amerikalı 
Thaddeus S.C. Lowe tarafından gerçekleştirilmiştir. Temiz ve güvenilir oluğundan dolayı 1920‘lere 
kadar gemilerde ve endüstride yaygın olarak kullanılmıştır. 1928‘de CFC‘lerin kullanılmaya 
başlanmasıyla, yukarıdaki sebeplerden dolayı CO2 yavaş yavaş market dışında kalmış, 1950‘lerde de 
kullanımı son bulmuştur. 20. yüzyıl sonlarına gelindiğinde CFC‘lerdeki kısıtlamalar yoğunlaştığı için 
yeni arayışlara girilmiş ve CO2 ve NH3 gibi eski, doğal akışkanlar tekrar gündeme gelmiştir. 1990‘da 
Prof. Gustav Lorentzen‘in transkritik CO2 çevrimi patent uygulaması bu konu için bir milat 
oluşturmuştur [5]. 
 
2.1  R744 (CO2)’ün Çevresel Özellikleri 
 
Soğutucu akışkanların çevresel etkilerini tanımlayan iki temel kavram vardır: 
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1. ODP (Ozon Tüketme Potansiyeli - Ozone Depletion Potential): Bir gazın ozon 

tabakasına verebileceği zararı ifade eder. Bağıl bir değer olarak bulunur [6]. 
 

2. GWP (Küresel Isınma Etkisi - Global Warming Potential): CO2‘in GWP‘si 1 kabul 
edilerek belli zaman sürecinde bir sera gazının çevreye küresel ısınma etkisini CO2‘e bağıl 
olarak veren değerdir [6]. 

CO2‘in ozon tüketme potansiyeli sıfırdır (ODP=0) ve küresel ısınmaya doğrudan etkisi çok düşük 
seviyededir (GWP=1). Tablo 1‘de yaygın bilinen soğutucu akışkanların çevresel özellikleri 
verilmektedir. 
 
Tablo 1. Yaygın Bilinen Soğutucu Akışkanların Çevresel Özellikleri [6] 

 

Soğutucu Akışkan Soğutucu Akışkan Sınıfı ODP GWP 

R 11 CFC 1 4600 

R 12 CFC 0,73 10600 

R 22 HCFC 0,034 1700 

R 134a HFC 0 1300 

R 410a HFC 0 1980 

R 404a HFC 0 3780 

R 407c HFC 0 1650 

R 507a HFC 0 3850 

R744 (CO2) Doğal Akışkan 0 1 

R717 (NH3) Doğal Akışkan 0 <1 

ODP: R11 = 1 kabul edilmiştir.     /     GWP: CO2 = 1 kabul edilmiştir. 

 
ODP ve GWP kavramlarına ek olarak literatürde Toplam Eşdeğer Isınma Etkisi (TEWI) kavramı da 
mevcuttur. Toplam Eşdeğer Isınma Etkisi (TEWI), akışkanın ve bulunduğu sistemin doğrudan ve 
dolaylı olarak yarattığı küresel ısınma etkisini tanımlar. Akışkanın özelliklerinden dolayı çevrede 
oluşturduğu etki doğrudan etkidir. Kullanıldığı soğutma sistemine enerji temini esnasında oluşan CO2 
emisyonu ise dolaylı etkidir. Bu iki etkinin toplamı Toplam Eşdeğer Isınma Etkisi (TEWI) şeklinde 
tanımlanır. CO2, soğutma sistemlerinde toplam eşdeğer ısınma etkisinin azaltılmasında da etkili bir 
akışkandır [7]. Tablo 2‘de yaygın bilinen soğutucu akışkanların güvenlik yönünden sınıflandırılması 
verilmektedir. 
Tablo 2. Yaygın Bilinen Soğutucu Akışkanların Güvenlik Yönünden Sınıflandırılması [8] 
 

Soğutucu 
Akışkan R 11 R 12 R 22 R 134a R 410a R 404a R 407c R 507a R744 

(CO2) 
R717 
(NH3) 

Zehirlilik A A A A A A A A A B 

Yanıcılık 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

 
Yanıcılık yönünden soğutucu akışkanlar 3 ana sınıfa ayrılır. Sınıf 1; 21°C‘de ve 101 kPa basınçta 
alevlenme testinde yanmayan soğutucu akışkanları gösterir. Sınıf 2; 21°C‘de, 101 kPa basınçta 0,10 
kg/m3 yoğunlukta düşük yanıcılık gösteren ve 19 kJ/kg‘dan düşük yanma ısısı üreten soğutkanları 
ifade eder. Sınıf 3; 21°C‘de, 101 kPa basınçta 0,10 kg/m3 yoğunlukta yüksek yanıcılık gösteren ve 19 
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kJ/kg‘dan büyük yanma ısısı üreten soğutucu akışkanları ifade eder[8]. Ana sınıflandırmanın yanı sıra 
alt yanıcılık sınıfları bulunmaktadır. Yanıcılık sınıfı 2 olan fakat uygun şartlarda kullanıldığında oldukça 
düşük yanıcılık özelliği gösteren akışkanlar olduğu tespit edilmiştir. Sınıf 2L, daha önce sınıf 2’de yer 
alan ve yanma hızı 10 cm/s ‘den daha düşük soğutucu akışkanları ifade eder. 
 
Soğutucu akışkanlar zehirlilik yönünden 2 ana gruba ayrılır. A sınıfı derişikliği 400 ppm‘e eşit veya 
altındaki olan soğutkanları gösterir. B sınıfı derişikliği 400 ppm‘in üzerindeki soğutkanları gösterir [8]. 
 
2.2  R744 (CO2)’ün Termofiziksel Özellikleri 
 
CO2 özelliklerinin diğer geleneksel soğutucu akışkanlardan farklı olduğu bilinmektedir. Karşılaştırma 
yapıldığında CO2‘in en dikkat çekici özelliği düşük kritik nokta sıcaklığı (31,06 °C) ve yüksek 
basıncıdır (73,8 bar). CO2 uygulamadaki diğer bir sınırlayıcı etken -56,6 °C ve buna karşılık gelen 5,1 
bar basınçtaki yüksek üçlü noktasıdır. Ayrıca geleneksel akışkanlarla (CFC, HCFC, HFC, HC) 
karşılaştırıldığında buhar basıncı ve hacimsel ısı transferi kapasitesi (0°C‘de 22545 kJ/m3) oldukça 
yüksektir [9]. 
 

 

 

 

 
 

Şekil 1. CO2  Faz Diyagramı [10] Şekil 2. CO2  lnP – h Diyagramı  
 
Tablo 3‘te, CO2’nin termofiziksel özellikleri, benzer halokarbon soğutucu akışkanların viskozite, 
hacimsel kapasite, ısıl iletkenlik ve buhar yoğunluğu gibi özellikleri görülmektedir. 
 
Tablo 3. Yaygın Bilinen Soğutucu Akışkanların Termofiziksel Özellikleri [11] 
 

Soğutucu 
Akışkan 

T 
(kritik) 

(°C) 

P 
(kritik) 
(bar) 

Sıvı Faz 
Yoğunluk 

(kg/m3) 
[a] 

Gaz Faz 
Yoğunluk 

(kg/m3) 
[b] 

Isıl 
Kapasite 
(kJ/kg) 

[a] 

Hacimsel 
Kapasite 
(kJ/m3) 

[a] 

Isı İletim 
Katsayısı 
(W/m.K) 

[a] 

 

 

 
R 134a 101,1 40,6 1298,9 13,9 1,3 2774 0,09  

R 410a 72,1 49,3 1174,4 28,8 1,5 6566 0,10  
R 404a 72,1 37,3 1154,8 29,9 1,3 4954 0,07  

R744 (CO2) 31,0 73,7 934,3 94,2 2,5 22089 0,11  

R717 (NH3) 132,3 113,3 640,3 3,3 4,4 4193 0,56  
Açıklamalar: [a] -1,1°C'deki doymuş sıvı; [b] -1,1°C'deki doymuş buhar  
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3. R744 (CO2) TEMEL SOĞUTMA ÇEVRİMLERİ 
 
R744 (CO2) soğutma sistemlerinde Subkritik ve Transkritik olarak adlandırılan iki tip çevrim 
bulunmaktadır. Subkritik çevrimde yüksek basınç kritik noktanın altındadır. Transkritik çevrimde ise 
yüksek basınç kritik noktanın üzerinde ve çevreye ısı geçişi kritik noktanın üzerinde gerçekleşir. 
 
3.1 Subkritik Çevrim 
 
Subkritik çevrim soğutma endüstrisinde en çok kullanılan sistemdir. Bütün sıcaklıklar ve basınçlar kritik 
noktanın altında, 3‘lü noktanın üzerindedir. Tek kademeli CO2 subkritik çevrim oldukça basit bir 
sistemdir. Fakat kısıtlı sıcaklık aralığı ve yüksek basınçtan dolayı bazı dezavantajları bulunmaktadır. 
Düşük kondenzasyon sıcaklığından dolayı çevreye ısı geçişinin geçekleşmesi güçleşir. Çalışma 
basıncı 60-70 bar seviyelerindedir [13]. 
 
3.1.1 Direkt Genleşmeli Subkritik Çevrim  
 

 
 

 

 

 

Şekil 3. Direkt Genleşmeli CO2 Subkritik Çevrim 
[14] 

Şekil 4. Direkt Genleşmeli CO2 Subkritik    
Çevrim lnP - h Diyagramı [10] 

 
3.1.2 Kaskad Subkritik Çevrim 
 
CO2 kaskad sistem, birbirine karışmayan iki farklı akışkanlı iki çevrimden oluşan bir soğutma 
çevrimidir. İki çevrimden bir tanesi genellikle sıkıştırma çevrimidir ve dışarıya ısı geçişinin gerçekleştiği 
çevrimdir. Bu sistemlerde, akışkan olarak R 717 (NH3, amonyak) başta olmak üzere, R404A ve uygun 
diğer HFC akışkanlar kullanılır [15]. Bu tip sistemlerde çalışma basıncı 40-45 bar dolaylarındadır [16]. 
 
Kaskad sistemlerde, farklı olarak kaskad kondenseri olarak bilinen ısı değiştiricisinde CO2 
yoğunlaşırken, yüksek sıcaklık tarafındaki akışkan buharlaşmaktadır. Bu tip ısı değiştiriciler plaka tipi 
veya boru-kovan tipinde olabilir [16]. 
 
3.2 Transkritik Çevrim 
 
CO2, 31,06 °C düşük kritik nokta sıcaklığı ve 73,8 bar yüksek kritik nokta basıncına sahiptir. Klasik 
buhar sıkıştırmalı çevrimlerde olduğu gibi akışkanın kondenserde yoğuşarak atmosfere ısı atması 
mümkün değildir. Süperkritik bölgede çevreye ısı geçişi gaz fazındaki CO2‘in yoğuşmaksızın, 
sıcaklığının düşmesiyle gerçekleşir. Bu şekilde gerçekleşen çevrimlere transkritik CO2 çevrimi denir 
[6]. Bu sebeple sistemde kondenserin yerini gaz soğutucu alır. Transkritik CO2 çevriminde 
kompresörde sıkıştırılmış CO2, gaz soğutucusunda ısısını çevreye atar [18]. 
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1-2 CO2 kompresöründe izentropik sıkıştırma 
2-3 Kaskad kondenserde (kovan tipi) CO2'in sabit 
basınçta yoğuşması 
3-4 Genleşme valfinde sıvı CO2'in genleşmesi 
4-1 Subkritik evaporatörde sabit basınçta 
buharlaşma  
5-6 R717/R404A/R134A,…vb. kompresöründe 
izentropik sıkıştırma 
6-7 R717/R404A/R134A,…vb. kondenserinde sabit 
basınçta yoğuşma 
7-8 R717/R404A/R134A,…vb. genleşme valfinde 
sabit entalpide genişleme 
8-5 Kaskad kondenserde (kovan tipi) sabit basınçta 
NH3'ün buharlaşması 

Şekil 5. Subkritik CO2 - R717/R404A/R134A  
Kaskad Çevrimi Şeması [15] 

Şekil 6. Subkritik CO2 - R717/R404A/R134A… 
Kaskad Çevrimi lnP - h Diyagramı [17] 

 
 

            
 

 

 

Şekil 7. Basit CO2  Transkritik Çevrim [19] Şekil 8. CO2 Transkritik Çevrim lnP - h       
Diyagramı [10] 

 
 
 
 
 
 

R717, 
R 134a, 
R 404A 
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3.2.1 Tek Kademeli İç Isı Değiştiricili Transkritik Çevrim 
 
Transkritik sistemlerde etkenliği arttırmaya yönelik olarak iç ısı değiştiricisi kullanılmaktadır. Bu eşanjör 
sistemin EER değerini arttırmaya yönelik hem gaz soğutucu çıkış sıcaklığını düşürürken hem de 
kompresöre sıvı kaçmasını engellemek için akümülatör görevi görerek evaporatör çıkışında gaz 
olmasını garanti altına alır.[15] 

Şekil 9. İç Isı Değiştiricili CO2 Transkritik Çevrim [10] 
 

   

Şekil 10. İç Isı Değiştiricili CO2 Transkritik Çevrim  [14] 

 
3.2.2 Gaz By-Passlı İç Isı Değiştiricili Basit Transkritik Çevrim 
 
Transkritik sistemlerin verimliliğini artırmak için, tasarımlar gaz by-passlı olarak da yapılmaktadır. 
Geleneksel sistemlerden farklı olarak ikinci bir genleşme vanası sisteme eklenir. Birinci genleşme 
işlemi gaz soğutucudan likit tankına gerçekleşirken burada sıvı ve gaz fazları oluşur. Daha sonra 
tekrar sıvı istenen buharlaşma sıcaklığına kadar kısılmış olur. Bu sistemlerde ikinci genleşmeden 
dolayı evaporatörün girişindeki kuruluk derecesi azaltılmış olur ve böylece sistemin EER değeri artar. 
Ara basınç kademesinde likit tankı kullanıldığından dolayı sistemin dış ortam ile bağlantısı azaltılmış 
olur. Sistemde dengeleme valfi bulunur. Bu valf, sıvı tankındaki basınç seviyesini kontrol eder. 
Dolasıyla, genleşme vanası öncesi sıcaklık ve evaporatör giriş entalpisi kontrol edilmiş olur. [17] 
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 Şekil 11. Gaz By-Passlı İç Isı Değiştiricili Basit Transkritik Çevrim [17] 
 

1-2  Kompresörde izentropik sıkıştırma 
2-3  Gaz soğutucusunda çevreye izobarik (sabit basınçta) ısı geçişi 
3-4  İç ısı değiştiricisinde soğuma 
4-5  Genleşme valfinde sabit entalpide genişleme  
5-  Sıvı buhar ayracında sıvı ve gaz fazının ayrışması 
6-7  Genleşme valfinde sıvının sabit entalpide genleşmesi 
7-8  Transkritik evaporatörde sabit basınçta buharlaşma 
9-10 Genleşme valfinde sabit entalpide genleşme  
11-1 Isı Değiştiricisinde aşırı kızdırma   
 
 
 
 
4. R744 (CO2) SOĞUTUCU AKIŞKANININ DİĞER SİSTEMLER İLE VERİMLİLİK VE TASARIM 
YÖNÜNDEN KIYASLANMASI 
 
4.1 Basınç Kaybı  
 
Yüksek gaz yoğunluğundan dolayı emme hattındaki boru çapları geleneksel akışkanlara göre daha 
küçüktür. Bu durum, evaporatörün daha küçük(compact) ve emme hattı borularının geleneksel 
akışkanlara göre küçük çaplarda seçilmesini sağlamaktadır. Yüksek işletme basınçlarında çalışması, 
boru et kalınlığı seçiminde geleneksel akışkanlara göre dezavantaj yaratmaktadır. Tablo 4’te 1K’lik 
sıcaklık düşüşüne karşılık gelen basınç düşümü tablosu gösterilmektedir. [20] 
 
Tablo 4. Doymuş sıcaklıkta 1K'lik bir değişiklik için Pa cinsinden basınç düşümü 
 

  20°C 0°C -20°C -40°C -50°C  
 

R717 27,4 16,1 8,4 3,8 2,4  
R22 25,4 16,2 9,5 4,9 3,3  

R404A 29,8 19,2 11,4 6,0 4,1  
R744 (CO2) 134,5 92,3 60,7 37,0 27,7  

 
4.2 Bağlantı Çapları, Boyutlar ve Tasarım 
 
R744 (CO2) kullanılan soğutma sistemlerinde seçilecek kompresör boyutları, R22 akışkanına göre 
yaklaşık 6-8 kat daha küçük boyutlardadır. R404 A,  R717 and R744 için bazı sistem parametreleri 
Tablo 5’te gösterilmiştir. 
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Tablo 5. R404 A,  R717 ve R744 için bazı sistem boyutlarının karşılaştırılması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Verimlilik 
 
R744 soğutma sistemlerinin genel olarak orta ve düşük sıcaklıktaki ılıman ve soğuk iklim 
kuşaklarında daha verimli olduğu görülmüştür. Sıcak iklim koşullarına sahip bölgelerde kaskad 
sistemlerin kullanımı tavsiye edilmektedir [21]. Şekil 12’de farklı sistemlere ait COP değerleri 
gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 12. Farklı sistemlerin COP değerlerinin karşılaştırılması 
4.4 Isı Transfer Katsayısı 
 
R744 (CO2)’ün geleneksel soğutucu akışkanlara göre birçok avantajı bulunmaktadır. Farklı yönleriyle 
açıklanmaya çalışılan avantaj ve dezavantaj yaratan durumlar hesaplamalar ile de kıyaslanmıştır. 
Günümüzde yaygın olarak kullanılan R404A akışkanı ile R744  akışkanı aynı şartlar altında ısı transfer 
katsayıları karşılaştırılmıştır. Hesaplamalar için FrtCoils© yazılımı kullanılmıştır. Karşılaştırma düz 
boruda yapılmıştır. Isı transfer katsayısı hesabı için Gungor ve Winterton [23] bağıntısı kulanılmıştır. 

 
Şekil 13’te farklı kütle akılarına göre, R404A ve R744 ısı transfer katsayı değerleri görülmektedir. 
Hesaplamalarda, kuruluk derecesi ve ısı akısı değerleri sabit alınmıştır. Isı transfer katsayısı R744 
akışkanının R404A akışkanına göre ortalama %24 daha yüksektir. 
 

 Akışkan R404A R717 R744 C02 

Emme 
Hattı 

 
 

Kapasite 150 kW 150 kW 150 kW 
Hız 11,3 m/s 25,6 m/s 7,7 m/s 

Çap  
101,6 mm 

 
72,6 mm 

 
50,8 mm 

Alan 8107,0 mm2 4139,0 mm2 2026,0 mm2 

 
 

Sıvı Hattı 
 
 

Hız 0,6 m/s 0,3 m/s 1,1 m/s 

Çap 33,1 mm 25,4 mm 25,4 mm 

Alan 1140,0 mm2 506,0 mm2 506,0 mm2 

 
COP                           Sistem Performansı 
2,5 

2 18 
2 1,9

 1,7
 

1,7
 

1,8
 1,7

 
1,5 1,3

 
1,4
 1,2

 1,0
 1 

 
 
0,
5 

 
 

 Amonyak
 Amonya

 
    

 

R22, Tek 
Kademeli 

R22 Çift
 

 
 Kaskad 

Sistem 
–40 / +25°C (–40 / 
+77°F) 

     
 Kayn

 
 

IIAR -  Albuquerque, New Mexico 2003, P.S Nielsen &  T.Lund 
Introucing a New Ammonia/CO2 Cascade Concept for Large 
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Şekil 13. Farklı kütle akılarında elde edilen ısı transfer katsayısı değerleri 

 
Şekil 14’te farklı kuruluk derecelerinde R404A ve R744 ısı transfer katsayı değerleri görülmektedir. 
Hesaplamalarda, kütle akısı ve ısı akısı değerleri sabit alınmıştır. Isı transfer katsayısı R744 
akışkanının R404A akışkanına göre ortalama %31 daha yüksektir. 
 

 
Şekil 14. Farklı kuruluk derecelerinde elde edilen ısı transfer katsayısı değerleri 

 
 
 
 
5. BORU ÖZELLİKLERİNİN ISIL PERFORMANSA ETKİSİ 
 
Aşağıdaki tabloda verilen boru özellikleri için teorik olarak aynı şartlar altında ısı transfer katsayıları 
karşılaştırılmıştır. Literatürde yapılan araştırmalar sonucunda ısı transfer katsayısı hesabında düz boru 
için Gungor ve Winterton [23] bağıntısı, yivli boru için ise Cavallini [24] bağıntısı kullanılmıştır. 
Hesaplamalar için FrtCoils© yazılımı kullanılmıştır. FrtCoils© yazılımında bulunan buharlaştırıcı 
verilerinin hesabında, boru içi ısı transfer katsayısı hesabında düz boru ve yivli boru için belirtilen 
korelasyonlar kullanılmıştır. 
 
5.1 Kütle Akısının Etkisi 
 
Şekil 15’te farklı kütle akılarına göre, düz ve yivli boruya ait ısı transfer katsayı değerleri görülmektedir. 
Hesaplamalarda, kuruluk derecesi ve ısı akısı değerleri sabit alınmıştır. Yivli borunun düz boruya göre 
ısı transfer katsayısı ortalama %82 daha yüksektir. 
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Tablo 6. Düz boru ve yivli boru özellikleri 

Boru Özellikleri – Bakır Boru  
 

  
Düz Yivli  

 

Kesit Görünümü  

 

 
 
 

İç Yüzey Görünümü 
 

 

 
 
 

Boru Malzemesi Bakır Bakır  
 

Dış Çap [mm] 7,94 7,94  
 

Boru Et Kalınlığı [mm] 0,35 0,28  
 

Yiv Yüksekliği [mm] - 0,18  
 

Tepe Açısı [°] - 42  
 

Helis Açısı [°] - 18  
 

Yiv Sayısı [-] - 50  
 

Şişirme Sonrası Dış Çap 
[mm] 8,38 8,38  

 
Şekil 15. Farklı kütle akılarında elde edilen ısı tansfer katsayısı değerleri 

 
5.2 Kuruluk Derecesinin Etkisi 

 
Şekil 16’da farklı kuruluk derecelerinde, düz ve yivli boruya ait ısı transfer katsayı değerleri 
görülmektedir. Hesaplamalarda, kütle akısı ve ısı akısı değerleri sabit alınmıştır. Yivli borunun düz 
boruya göre ısı transfer katsayısı ortalama %72 daha yüksektir. 
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Şekil 16. Farklı kuruluk derecelerinde elde edilen ısı transfer katsayısı değerleri 

 
 
 
 
6. TEST DÜZENEĞİ 
 
6.1 Buharlaştırıcı Prototipleri 
 
R744 (CO2) akışkanı için kullanılan korelasyonları ve kapasite hesap metodolojisini doğrulamak için iki 
adet prototip üretilmiştir. Buharlaştırıcılar (evaporatörler) kasetli-fanlı (Şekil 17) ürünler olup özellikleri 
Tablo 7’de belirtilmiştir. İki prototipten biri düz boru, diğeri ise yivli boru kullanılarak üretilmiştir. 
Prototipler geometri, kaset yapısı, akış devre biçimi, fan özellikleri vb. özellikleri birbirinin aynı olacak 
şekilde üretilmiştir. 
 

 
 

Şekil 17. Kasetli-fanlı buharlaştırıcı prototiplerinin deney düzeneğine montajı 
 
 
Tablo 7. Test edilen buharlaştırıcı prototiplerinin özellikleri. 
  

Prototip 
No 

Boru 
Dizilimi 

Boru 
Sayısı 

Boru 
Tipi 

Sıra 
Sayısı 

Pass 
Sayısı 

Lamel 
Uzunluğu 

[mm] 
Ddış 
[mm] 

Fp 
[mm] 

 

 
1 

Şaşırtmalı 20 
Düz 

6 20 1000 7,94 4  

2 Yivli  
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Kullanılan kanat malzemesi alüminyum olup kaburgalı (corrugated) forma sahiptir ve 0,12mm 
kalınlığındadır. Her iki prototipte bakır boru ve bakır kolektör kullanılmıştır. Prototip buharlaştırıcılar 
direkt genleşmeli olarak üretilmiştir ve akışkan girişinde distribütör kullanılmıştır. Bakır borulara ait çap, 
boru et kalınlığı vb. özellikler Tablo 6’da gösterilmiştir. 
 
Ürünlerin devre modeli ve kaset yapısı Şekil 18’de şematik olarak gösterilmiştir. Soğutucu akışkanın 
akış yönü akışa ters ve akışa çapraz olacak şekilde tasarım yapılmıştır. 
 

 
Şekil 18. Prototip ürünlerin devre şeması ve kaset yapısı 

 
6.2. Test Odası Özellikleri 
 
Test laboratuvarı, iklimlendirme ve kalorimetrik oda şeklinde tanımlanan iki odadan oluşmaktadır (Şekil 
19). Buharlaştırıcı testleri kalorimetrik odada yapılmıştır. Kalorimetrik oda “kasetli/fanlı” ürün (Şekil 17) 
test etmek amacı ile kullanılır ve Şekil 19’da 4 nolu bölme ile ürüne şartlandırılmış hava sağlar. Hava 
debisi ürün üstünde bulunan fanlar aracılığıyla elde edilir. Kapasite hesabı “Oda Tipi Kalorimetrik Metot” 
kullanılarak hesaplanır. Kalorimetrik odada test edilen bir ürüne ait uygulama Şekil 19’da 
gösterilmiştir.[22] 
 

 
 

Şekil 19. Test Odası (1.Test Edilen Ürün, 2. Hava Alıcı Oda, 3. Hava Debisi Ölçüm Odası 4. Klima 
Santrali, 5. Hava Numune Alma Cihazı 

 
Hava giriş koşulları “hava numune alma cihazı (air sampler)” (Şekil 19’te 5 nolu cihaz) olarak 
isimlendirilen sistemle ölçülmüştür. Cihazın topladığı hava, ölçüm kutusuna gelmekte ve burada kuru 
termometre sıcaklığı ve bağıl nem değerleri ölçülmektedir. Buradan elde edilen verilere göre Şekil 19’ 
da gösterilen 4 nolu bölmedeki soğutucu ve ısıtıcılar otomatik olarak devreye girmektedir. Bu sayede 
giriş havası istenilen sıcaklık ve bağıl nem değerine getirilmektedir. Hava giriş hacimsel debisi prototip 
üstünde bulunan fan ile sağlanmaktadır.[22] 

 Soğutma Teknolojileri Sempozyumu 



  ____________________ 1936  _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

Testlerde soğutucu akışkan olarak R744 kullanılmıştır. Laboratuvarda bulunan soğutucu akışkan 
hazırlama ünitesi sayesinde istenilen yoğuşma sıcaklığı ile kızgınlık ve aşırı soğutma dereceleri 
ayarlanmaktadır. Bu çalışmada “CSN EN 328” [20] standardına (Heat exchangers - Forced convection 
unit air coolers for refrigeration - Test procedures for establishing the performance) göre yapılmıştır. 
 
6.3 Test Koşulları ve Sonuçların Karşılaştırılması 
  
Test işlemi, -2,74°C evaporasyon sıcaklığında ve 24,9°C kondenzasyon sıcaklığında subkritik olarak 
yapılmıştır. Düz ve yivli borulu prototipler için aynı şartlarda test işlemi gerçekleştirilmiştir. Yapılan test 
işleminin koşulları Tablo 8’de gösterildiği gibidir. 
 
Tablo 8. Yapılan testlere ait koşullar 

TEST KOŞULLARI  

Akışkan 
Hava Giriş 
Sıcaklığı 

[°C] 

Hava Giriş 
Bağıl Nemi 

[%] 

Evaporasyon 
Sıcaklığı 

[°C] 

Kondenzasyon 
Sıcaklığı 

[°C] 

Kızgınlık 
Derecesi 

[K] 

Aşırı 
Soğutma 
Derecesi 

[K] 
 

R744 5 34,3 -2,74 24,9 4,9 1 
 
 
 

 
Testlerden elde edilen kapasite değerleri ve FrtCoils© programından elde edilen kapasite değerlerinin 
karşılaştırılması Tablo 9’da görülmektedir. 
 
Tablo 9. Hesaplama sonuçları ile test sonuçlarının karşılaştırılması 
 

Prototip Kapasite - kW Fark - % 
- Hesaplama Test - 

Düz 8,64 8,72 %-0,92 
Yivli 8,92 8,81 %1,25 

Fark - % %3,24 %1,03 - 
 

 
Şekil 20. Test sonuçları ile hesaplamaların karşılşatırılmalı gösterimi 

 
 
 
 

SONUÇ 
 
Yapılan hesaplamalardan elde edilen veriler ile test işlemi arasında, düz boru kullanılan prototipte %-
0,9 oranında, yivli boru kullanılan prototipte ise %1,25 oranında fark bulunmaktadır. Testlerden elde 
edilen sonuçlar yapılan hesaplamaları doğrulamaktadır. Kanatlı borulu R744(CO2) akışkanlı ısı 
değiştiricilerde düz boru yerine yivli boru kullanımının kapasiteyi, hesaplamalara göre %3,24 test 
işlemlerine göre ise %1,03 oranından artırdığı görülmektedir.  
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Literatür araştırıldığında yivli boru hesaplamalarıyla ilgili çok fazla çalışma bulunamamaktadır. KAJI ve 
diğerlerinin yaptığı deneysel çalışmalarda [25], elde ettiğimiz deney ve hesaplama sonuçlarına benzer 
verilere ulaşılmaktadır. Test işlemi sırasında ortaya çıkan ve kapasiteyi etkileyen farklı faktörlerin 
olması sebebiyle ayrıntılı çalışmalar yapılacaktır. Kompresör yağının ve boru özelliklerinin(yiv 
yüksekliği, yiv sayısı vb.) kapasiteye etkisinin parametrik olarak incelenmesinin gerekliliği fark 
edilmiştir. 
 
KISALTMALAR 
 
XT Borular arası dikey mesafe 
XL Borular arası yatay mesafe 
Lic Bir borunun uzunluğu 
Ddış Boru dış çapı 
Diç Boru iç çapı 
Fp Kanatlar arası hatve 
U Toplam ısı transfer katsayısı 
A Isı transfer yüzey alanı 
Af Kanat yüzey alanı 
hiç Boru iç taraf ısı taşınım katsayısı 
hdış Isı değiştirici dış taraf ısı taşınım katsayısı 
Aiç Boru içi yüzey alanı 
Adış Isı değiştirici dış yüzey alanı 
R”

f, iç Boru içi kirlilik faktörü 
R”

f, iç Dış yüzey kirlilik faktörü 
k Boru malzemesi ısı iletim katsayısı 
L Boru et kalınlığı 
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EK-1 HESAPLAMADA KULLANILAN BAĞINTILAR 
 
Terimler 
 
Bo Kaynama sayısı, düz boru 
Bo Bond sayısı, yivli boru 
d İç çap, m 
dt Diş dibi çapı, m 
E İyileştirme faktörü 
f Yiv yüksekliği 
Fr Froude sayısı 
G Kütlese akı, kg/m2s 
g Yer çekimi ivmesi, m/s2 

hCV Taşınım ısı transfer katsayısı, W/m2K 
hFG Gizli ısı, J/kg 
hL Sıvı ısı transfer katsayısı, W/m2K 
hNB Çekirdek kaynaması transfer katsayısı, W/m2K 
hPOOL Havuz kaynama ısı transfer katsayısı, W/m2K 
hTP Çift fazlı ısı transfer katsayısı, W/m2K 
kL Sıvı ısı iletim katsayısı, W/m2K  
L Boru uzunluğu, m 
M Moleküler ağırlık, kg/kmol 
Ngroove Boru yiv sayısı 
nopt Optimum yiv sayısı 
NuCV Taşınım için nusselt sayısı 
Pr İndirgenmiş basınç (basınç/kritik basınç) 
PrL Sıvı prandtl sayısı 
q Isı akısı, W/m2 
ReL Sıvı reynolds sayısı 
RX Geometri iyileştirme faktörü 
S Supresyon faktörü 
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x Kuruluk derecesi 
Xtt Martinelli sayısı 
α Yiv tepe açısı, derece 
β Helis açısı, derece 
μL Sıvı faz dinamik vizkosite, kg/ms 
μV Buhar fazı dinamik vizkosite, kg/ms 
ρL Sıvı fazı yoğunluğu, kg/m3 
ρV Buhar fazı yoğunluğu, kg/m3 
σ Yüzey gerilmesi, N/m 

 
Isı Transfer Katsayısı Bağıntıları 
 
Düz boru kullanılan hesaplamalar için Gungor and Winterton [23] bağıntısı kulanılmıştır. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Yivli boru ile yapılan hesaplamalar için Cavallini [24] bağıntısı kulanılmıştır. 
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A B C D T V Z 

1,36 0,36 0,38 2,14 -0,15 0,59 0,36 
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SABİT ALANDA VE SABİT BASINÇTA KARIŞIMLI EJEKTÖR 
MODELLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 

 
 

Ayşe Uğurcan ATMACA 
Aytunç EREK 
Orhan EKREN  
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Soğutucu akışkanlarla ilgili çevresel düzenlemelerin gereklilikleri ve yüksek performans hedefleri 
soğutma ve iklimlendirme sistemlerindeki yenilikler için bir itici güç olmaktadır. Buhar sıkıştırmalı 
soğutma çevriminde yaygın olarak üstünde çalışılan performans arttırma yöntemlerinden biri de 
çevrime ejektör eklenmesidir. Ejektörün buhar sıkıştırmalı bir soğutma çevrimindeki uygulamaları 
yenilenebilir enerji veya atık ısıdan faydalanan harici ısı kaynaklı ejektörlü sistemler ve genleşme 
vanasındaki kısılma kayıplarını azaltan ejektör genleştiricili sistemler olmak üzere iki temel başlık 
altında sınıflandırılabilir. Bu çalışmanın konusu genleşme vanası yerine ejektör kullanarak kısılma 
kayıplarını azaltmayı amaçlayan ejektör genleştiricili soğutma sistemleridir. Çeyrek yüzyılı aşkın bir 
süredir ejektörler, soğutma sistemlerinde kısılma kayıplarını azaltarak performans katsayısını 
iyileştirmek için artan bir ilgi ile çalışılmaktadır. Bu bildirideki temel amaç sabit alanda ve sabit basınçta 
karışım olmak üzere iki farklı teoriye dayandırılan ejektör modellerinin ejektör genleştiricili soğutma 
çevriminde performans kıyaslamasını yapabilmektir. Literatürde karışım teorilerinin karşılaştırmaları ile 
ilgili olarak çeşitli uygulamalar için modeller oluşturulmuş ve yorumlanmıştır. Bildiri kapsamında 
literatürdeki mevcut yorumlar bir araya getirilmiş, hangi varsayımlar çerçevesinde ortaya konduğu 
belirlenmiş ve ejektör genleştiricili bir soğutma çevriminde kullanılacak olan iki fazlı ejektör için 
geçerliliği tartışılmıştır. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için öncelikle sabit basınçta ve sabit alanda 
karışım teorilerine göre ejektör genleştiricili soğutma çevrimi Matlab® ortamında modellenmiştir ve bu 
modeller kullanılarak farklı düşük küresel ısınma potansiyeli (GWP) değerine sahip soğutucu 
akışkanlar için performans katsayısı (COP) karşılaştırmaları yapılmıştır. Soğutucu akışkanların 
termodinamik özellikleri için REFPROP veritabanı kullanılmıştır. Ayrıca hem sabit basınçta karışımlı 
hem de sabit alanda karışımlı ejektörlü çevrim modellerinde kritik bir parametre olan sekonder lüledeki 
(ikincil lüledeki) karışım öncesi akışkan basınçlarının toplam performans üzerindeki etkisi ve sebepleri 
tartışılmıştır. Bu basınçların belirlenmesi ile ilgili olarak literatürde kullanılan varsayımlar ortaya 
konulmuş ve modellerde kullanılmak üzere aralarından bir seçim yapılmıştır. Sistem performansını 
hesaplayabilmek için kurulan termodinamik modeller özellikle belirli tasarım parametrelerinin etkilerinin 
gözlemlenebilmesi açısından oldukça kısıtlayıcı olsa da kapsamlı hesaplamalı akışkanlar dinamiği 
(HAD) analizlerine sağlayacağı zemin açısından önem taşımaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Ejektör, Performans katsayısı (COP), Ejektör genleştiricili soğutma çevrimi, Yeni 
nesil soğutucu akışkan, Küresel ısınma potansiyeli (GWP). 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Environmental regulations regarding the refrigerants and high performance targets are the driving 
force for the innovations in the refrigeration and air conditioning systems. One of the performance 
improvement methods in the vapor compression refrigeration cycle is the implementation of the 
ejector. Applications of the ejectors in the vapor compression refrigeration cycle are categorized 
mainly into two groups as heat driven refrigeration cycles utilizing renewable or low-grade energy 
sources and ejector expansion refrigeration cycles decreasing the throttling losses in the expansion 
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valve. The subject of this study is ejector expansion refrigeration cycle utilizing ejector instead of the 
expansion valve to decrease the throttling losses. More than a quarter century, ejectors have been 
studied in the refrigeration systems with an increasing popularity to decrease the throttling losses 
thereby improving the performance. Main objective of this paper is making the performance 
comparison of the ejector expansion refrigeration cycles utilizing ejector models based on the 
constant-area and constant-pressure mixing theories. There are various studies and comments 
concerned with the comparison of these two ejector mixing theories in the literature. These comments 
have been gathered together, the assumptions of the models yielding those comments have been 
defined, and the validity of them for the two-phase ejector to be used in the ejector expansion 
refrigeration cycle has been discussed within the content of this research. To accomplish these 
targets, ejector expansion refrigeration cycle has been modelled according to the constant-area and 
constant-pressure mixing theories using Matlab® and coefficient of performance (COP) comparisons 
have been made for the refrigerants having low global warming potential (GWP) values via these 
constructed thermodynamic models. REFPROP database has been used for the thermodynamic 
properties of the refrigerants. By the way, the effects of the pressure of the primary and the secondary 
refrigerants in the suction nozzle (secondary nozzle) before mixing which is a critical parameter for 
both constant-area and constant-pressure mixing ejectors on the overall performance have been 
discussed and the main reasons have been focused. The assumptions used in the literature to define 
the pressure of the primary and secondary fluid before mixing have been displayed and evaluated 
according to the selection of the approach utilised in the established models. Although the 
thermodynamic models built for the performance calculation of the cycles provide limited results in 
terms of evaluating the effects of the design parameters, they are of great value to create a basis for 
the comprehensive computational fluid dynamics (CFD) analyses.  
 
Key Words: Ejector, Coefficient of performance (COP), Ejector expansion refrigeration cycle, New 
generation refrigerant, Global warming potential (GWP). 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Ejektörün çalışma prensibi yüksek basınçtaki bir akışkanın iç ve akış enerjisinin kinetik enerjiye 
dönüştürülerek momentum transferi ile düşük basınçtaki ikinci bir akışkanın basıncında artış meydana 
getirilmesine dayanır. Ejektörün buhar sıkıştırmalı bir soğutma çevrimindeki uygulamaları Leblanc 
tarafından 1910 yılında öne sürülen yenilenebilir enerji veya atık ısıdan faydalanan harici ısı kaynaklı 
ejektörlü sistemler ve Gay tarafından 1931 yılında önerilen genleşme vanasındaki kısılma kayıplarını 
azaltan ejektör genleştiricili sistemler olmak üzere iki temel başlık altında sınıflandırılabilir [1]. Bu 
çalışmada ikinci grup olan ejektör genleştiricili soğutma sistemleri ele alınacaktır. Şekil 1’de buhar 
sıkıştırmalı soğutma çevrimi (BSSÇ) (a) ve ejektör genleştiricili soğutma çevrimi (EGSÇ) 
karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir. Çalışma boyunca buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi klasik 
veya geleneksel çevrim olarak da ifade edilecektir. 
 
BSSÇ’deki kayıplardan bir tanesi genleşme vanasındaki kısılma işleminden kaynaklanmaktadır ve 
akışkandan akışkana farklılık göstermektedir. Genleşme vanası yerine türbin gibi bir çeşit iş üretebilen 
bir aparat eklenmesi sonucunda buradaki sabit entalpili prosesin sabit entropili hale dönüştürülerek 
sistemin performans katsayısının arttırılabileceği bilenen bir gerçektir. Sabit entropili proses ile 
amaçlanan evaporatöre giren soğutucu akışkanın entalpisini düşürmek ve kompresöre giren akışkanın 
basıncını arttırmaktır. Herhangi bir iş üreten aparat maliyette artış meydana getireceği gibi aynı 
zamanda iki-fazlı akışta deformasyona maruz kalacaktır. Üretim ve bakım maliyetlerinin düşük olması, 
hareketli parçasının olmaması, kimyasal maddelerle ve çok fazlı akış koşullarında zarar görmeden 
çalışabilmesi gibi özellikleri ejektörleri birçok uygulamada olduğu gibi soğutma konusunda da avantajlı 
kılmaktadır.  
 
Ejektörün termodinamik modellerinde daha detaylı anlatılacağı üzere ejektördeki karışım işleminin 
gerçekleştiği yere göre sabit alanda ve sabit basınçta karışımlı olmak üzere iki çeşit ejektör teorisi 
bulunmaktadır. Sabit alanda karışımlı ejektörde birincil ve ikincil akışkanlar sabit alanlı bir bölümde 
basınç değişimi eşliğinde karışırken sabit basınçta karışımlı ejektörde iki akışkan değişken alanlı bir 
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bölümde sabit basınçta karışırlar. Ejektöre giren birincil ve ikincil akışkanlar ile ejektörden çıkan 
akışkan karışımının bulunduğu faza göre ejektörler sınıflandırılabilmektedir [1]. Ejektör genleştiricili bir 
soğutma çevriminde birincil akışkanı sıvı, ikincil akışkanı buhar fazında ve karışım akışkanı sıvı-buhar 
fazında olan çift fazlı bir ejektör modeli üstünde çalışılacaktır.  
 

 
Şekil 1. Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi (a) ve ejektör genleştiricili soğutma çevrimi (b) şematik gösterimi. 

 
Şekil 1’de geleneksel çevrim ile kıyaslamalı olarak verildiği üzere ejektörlü çevrimde kondenserden 
çıkan yüksek basınçtaki akışkan ejektörün birincil (primer) akışkanı olarak, evaporatörden gelen düşük 
basınçtaki ikincil (sekonder) akışkanın basıncının artmasını sağlar. Ejektörden çıkan akışkanın basıncı 
buharlaştırıcı ve yoğuşturucu basınçları arasında bulunacak şekilde arttırılmış olur. Sıvı-buhar 
ayırıcısına giren iki fazlı akışın sıvı kısmı evaporatöre dönerken buhar kısmı kompresöre girer. İkincil 
akış döngüsündeki kısılma işlemi ilerleyen kısımlardaki P-h diyagramlarında gösterileceği üzere küçük 
bir basınç farkı aralığında olmaktadır ve oldukça düşük bir kayıp meydana getirmektedir. Bu çevrimin 
1966 yılında patenti alınmıştır. Daha sonraki gelişmeleri çevrimin kontrolü ile ilgili 1972 yılında alınan 
iki patent izlemiştir. O tarihten 1990 yılına kadar bu konuda ilk çalışma Kornhauser tarafından 
ejektörün termodinamik modellenmesi ile ilgili olarak yapılmıştır [2]. 1990 yılında Kornhauser’in sabit 
basınçta karışımlı ejektör teorisine göre kurduğu termodinamik modelden bu yana ejektör genleştiricili 
soğutma çevrimi artan bir ilgi ve merak ile çalışılmaktadır. Ejektöre olan ilginin bu denli artmasında 
1980’lerin sonunda karbondioksitli (CO2 veya R744) transkritik çevrimin verimlilik iyileştirmesinde 
kısılma kayıplarına yoğunlaşılması da etkili olmuştur [1]. 
 
Son yıllardaki çevresel düzenlemelerden, motorlu taşıtların iklimlendirme sistemlerinde kullanılan 
soğutkanları kapsayan yönergenin [3] ve soğutma sistemlerinde kullanılan soğutkanlarla ilişkin florlu 
gazlar (F-gaz) yönetmeliğinin [4] soğutucu akışkanların küresel ısınma potansiyeli (GWP)  değerlerine 
getirdiği kısıtlamalar  sonucunda, kullanılabilecek çevre dostu bazı akışkanların performans katsayıları 
aynı yönetmeliklerle kullanım dışı bırakılan geleneksel soğutkanlara göre düşük kalmaktadır. Özellikle 
hidrofloroolefin (HFO) grubuna mensup R1234yf ve R1234ze(E) akışkanlarının, yaygın kullanımı olan 
ancak F-gaz yönetmeliği ile kullanım dışı bırakılan R134a ile kıyaslandığında düşük performans 
sergiledikleri ortaya konmuştur ve bu akışkanların kullanımı söz konususu olduğunda çevrime ejektör 
eklenmesi gibi bir iyileştirmeye ihtiyaç duyulmaktadır [5]. Bir ejektörün performansı kullanılan akışkana 
bağlıdır ve sistemle ilgili tasarım ve çalışma parametrelerine yönelik herhangi bir optimizasyon ancak 
kullanılan akışkan üstünden yapılablir. Bu çalışmadaki performans değerlendirmeleri gündemdeki 
yönetmelikler açısından çevre dostu olarak nitelendirilen akışkanlar kullanılarak yapılacaktır. 
 
Ejektör genleştiricili sistemlerle ilgili birçok sayısal ve deneysel analizleri kıyaslayarak biraraya getiren 
derleme çalışmalar bulunmaktadır [1, 6, 7, 8, 9]. Bu araştırma ejektörün termodinamik modelleri 
üstüne bir kıyaslamayı hedef aldığı için literatürdeki çalışmalar termodinamik modeller kapsamında 
sunulacaktır. Kornhauser (1990) [2] sabit basınçta karışım teorisine göre bir model ortaya koymuştur 
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ve R11, R12 ve R22 gibi soğutucu akışkanların performansını kıyaslamıştır. Karışım basıncı olarak 
öncelikle buharlaştırıcı basıncı seçilmiştir ve daha düşük basınçlar performans açısından 
değerlendirilmiştir. Yapılan analizlerden, belirli çalışma koşullarında ve ejektör kısımlarının verimlilik 
değerlerinde buharlaştırıcı basıncından düşük bir optimum karışım basıncında  maksimum ejektör ve 
çevrim performansının elde edildiği görülmüştür. Li ve Groll (2005) [10] termodinamik modellerini sabit 
alanda karışım teorisine göre oluşturmuşlardır ve soğutucu akışkan olarak R744 (CO2) üstünde 
incelemeler yapmışlardır. Termodinamik modelin çözümünde sabit olarak belirlenen ikincil ve birincil 
akışkan debi oranı ile ejektör çıkışındaki iki fazlı akış için hesaplanan kuruluk derecesi arasındaki 
tutarlılığı çevrimin kontrolü üstünden sağlayabilmek için ejektör genleştiricili soğutma çevriminde bir 
takım değişiklikler yapmışlardır. Sabit alanlı bölüm öncesindeki iki akışkanın basıncının 
belirlenmesinde evaporatörden gelen akışkanın basıncında 10, 30 ve 50 kPa’lık basınç düşümleri 
olduğu varsayımları üstünde ayrı ayrı çalışılmış ve her bir basınç düşümüne denk gelen karışım 
bölgesi giriş basıncının performansa etkisi incelenmiştir. Bilir ve Ersoy (2009) [11] Li ve Groll’un 
modelini kullanarak (2005) [10] R134a soğutkanı için analizler yapmışlardır. Nehdi vd. (2007) [12] 
kurdukları termodinamik model ile geometrik parametrelerin performans üstünde önemli bir etkisi 
olduğunu farklı akışkanları kullanarak yaptıkları analizlerle göstermişlerdir. Termodinamik modeller 
genel olarak incelendiğinde ejektör genleştiricili bir sistem için Li ve Groll’un (2005) [10] sabit alanda 
karışımlı ejektör için ortaya koyduğu sıfır boyutlu model ile Kornhauser’in (1990) [2] sabit basınçta 
karışım prosesini açıklayan ejektör modeli yaygın olarak analizlerde kullanılmaktadır ve çeşitli 
eklemelerle günümüzdeki birçok sayısal ve deneysel çalışmaya pratik yaklaşımları ile yol 
göstermektedirler. Lawrence (2012) [13] Kornhauser’in modelini çalışmalarında kullanmıştır ve sabit 
basınçta karışım için yapılması gereken akışkan basınçları varsayımını Kornhauser [2] ile aynı 
doğrultuda ancak bir eşitlik ile daha net bir biçimde ifade etmiştir.  
 
Bu çalışmada Li ve Groll’un [10] sabit alanda karışımlı ejektör modeli ile Kornhauser’in [2] sabit 
basınçta karışımlı ejektör için ortaya koyduğu model kullanılarak termodinamik analizler yapılmıştır ve 
her iki ejektör teorisi sistem performası açısından kıyaslanmıştır. Literatürde benzer kıyaslamalar 
bulunmaktadır. Bunlardan ilki Keenan vd. (1950) [14] tarafından sabit basınçta karışıma dayanan 
ejektörün daha iyi performans sergilediği ancak sayısal ve deneysel sonuçlar arasındaki uyumun en iyi 
sabit alanda karışım modelinde gözlendiği şeklinde ortaya konmuştur. Bu çalışmada tek fazlı akış için 
termodinamik modeller elde edilmiştir ve analiz akışkanı olarak seçilen hava  ideal gaz varsayımı ile 
değerlendirmeye alınmıştır. Ayrıca performans karşılaştırması bir soğutma çevrimi üstünden değil 
birim birincil akışkan debisi için ikincil akışkanın izantropik sıkıştırma işi referans alınarak yapılmıştır. 
Soğutma çevrimlerindeki performansa yönelik bir teorik model karşılaştırma çalışması Yapıcı ve Ersoy 
(2005) [15] tarafından ısı kaynaklı ejektörlü soğutma sistemi üzerinden ortaya konmuştur. Yapıcı ve 
Ersoy (2005) [15] sabit alanda karışımlı ejektör modeli için elde ettikleri sonuçları Sun ve Eames’in 
(1996) [16] sabit basınçta karışımlı ejektör analizi ile kıyaslamışlardır. Her iki çalışmada da harici ısı 
kaynaklı ejektörlü çevrimin çalışmasını açıklayan termodinamik modeller tek fazlı akış için kurulmuştur 
ve karşılaştırmalar R123 soğutkanını için elde edilmiştir. Optimum COP ve alan oranlarında çalışan bir 
sistem incelendiğinde sabit alanda karışımlı ejektörlü çevrimin daha iyi performans sergilediği, ancak 
aynı alan oranlarında çalıştırıldığında sabit basınçta karışımlı ejektörün üstün geldiği sonucuna 
varılmıştır.  
 
Harici ısı kaynaklı ejektörlü bir çevrimdeki ejektör Şekil 2’de görüldüğü üzere tek fazlı akışa göre 
modellenebilir, fakat ejektör genleştiricili bir soğutma çevriminde termodinamik modeller iki fazlı akışa 
göre oluşturulmalıdır. Çalışma koşulları ve kullanılan soğutucu akışkan sıfır boyutlu bir termodinamik 
modelde ejektör ile ilgili performansı belirleyen en önemli iki parametredir. Ejektör genleştiricili bir 
sistemde hangi ejektör teorisinin daha iyi performans göstereceği ancak iki fazlı akış için kurulan 
termodinamik modeller üstünden belirlenebilir.  
 
Bu çalışmada amaç iki karışım teorisi için de Matlab® ortamında kurulan termodinamik modelleri 
kıyaslayarak performans değerlendirmesi yapmak ve sabit alanda karışımlı ejektör için karışım 
bölümünden önceki akışkan basınçları varsayımı ile sabit basınçta karışımlı ejektörün karışım 
basıncının tahmin edilmesine denk gelen aynı yaklaşımın kurulan termodinamik modeller üstünden 
performansa etkisini incelemektir. Soğutucu akışkanların özellikleri için REFPROP [17] veritabanı 
kullanılmıştır.  
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Şekil 2. Harici ısı kaynaklı ejektörlü soğutma çevrimi (a) ve P-h diyagramı (b) [15]. 

 
 
 
 
2. AKIŞKANLARIN BELİRLENMESİ 
 
2.1. Çevresel Yönetmelikler 
 
Çevresel yönetmelik ve yönergelerce [3, 4] soğutma uygulamalarına göre belirlenen kritik GWP 
değerleri ve bu değerlere göre soğutkanların devredışı bırakılma tarihleri incelendiğinde yeni nesil 
soğutucu akışkanlara geçiş sürecinin içerisinde olunduğu anlaşılmaktadır. Tablo 1’de görüldüğü üzere 
GWP değeri 150’nin üzerinde olan hiçbir soğutkan 1 Ocak 2015 tarihi itibari ile ev tipi buzdolapları ve 
doncurucularda kullanılamazken, motorlu taşıtların iklimlendirme sistemleri için bu tarih 1 Ocak 
2017’dir.  
 
Tablo 1. Soğutma uygulamalarına ve GWP değerlerine göre soğutkanların kullanım dışı bırakılma 
tarihleri [3, 4]. 

Soğutma Uygulamaları ve Sınır GWP Değerleri Yasaklanma Tarihi 
Araçların klima sistemlerinde kullanılan GWP değeri 150 ve üzerinde olan 
soğutucu akışkanlar  

1 Ocak 2017 

Ev tipi buzdolapları ve dondurucularda kullanılan  GWP değeri 150 ve üzerinde 
olan HFC'ler  

1 Ocak 2015 

Ticari amaçlarla kullanılan buzdolapları ve soğutucularda kullanılan GWP 
değeri 2500 ve üzerinde olan HFC'ler  

1 Ocak 2020 

Ticari amaçlarla kullanılan buzdolapları ve soğutucularda kullanılan GWP 
değeri 150 ve üzerinde olan HFC'ler 

1 Ocak 2022 

Taşınabilir klimalarda (odalar arasında) kullanılan  GWP değeri 150 ve 
üzerinde olan HFC'ler 

1 Ocak 2020 

3 kg'dan az florlu sera gazı içeren tekli split klima sistemlerinde kullanılan 
GWP değeri 750 ve üzerinde olan HFC'ler 1 Ocak 2025 

40 kW ve üstünde kapasiteye sahip ticari amaçlı kullanılan çoklu merkezi  
soğutma sistemlerinde kullanılan GWP değeri 150 ve üzerinde olan HFC'ler 

1 Ocak 2022 
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Tablo 2’de 2030 yılı itibari ile HFC kullanımının, 2015 yılındaki kullanım miktarının %21’ne düşmesinin 
hedeflendiği görülmektedir.  
 
Tablo 2. İzin verilen maksimum HFC kullanım miktarını hesaplayabilmek için yıllara göre belirlenmiş 
yüzdesel değerler [4]. 

Yıllar İzin verilen HFC yüzdesel 
değerleri 

2015 100% 
2016-17 93% 
2018-20 63% 
2021-23 45% 
2024-26 31% 
2027-29 24% 

2030 21% 
 
Tablo 3. İnceleme için seçilen düşük GWP değerine sahip soğutucu akışkan grubu (a:[19]; b:[20], 
c:[21], d:[22], e: [4], f: [17]). 

Soğutucu  
Akışkanlar ASHRAE Güvenlik Sınıfıa,b,c,d GWP Değeri a,e ODP Değeria,b,d 

Kritik 
Basınç 
 (MPa)f 

Kritik 
Sıcaklık 

(°C)f 

Normal 
Kaynama 
Noktası 

(°C)f 

R134a A1 Alev yayılması yok 1430  0 4.06 101.06 -26.07 
Düşük zehirlilik 

R600a A3 
Yüksek alevlenebilirlik 

3  0 3.63 134.66 -11.75 
Düşük zehirlilik 

R717 B2L 
Düşük alevlenebilirlik 

(Max. Yanma hızı≤10 cm/s) 0  0 11.33 132.25 -33.33 
Yüksek zehirlilik 

R290 A3 
Yüksek alevlenebilirlik 

3  0 4.25 96.74 -42.11 
Düşük zehirlilik 

R1270 A3 
Yüksek alevlenebilirlik 

2  0 4,56 91,06 -47,62 
Düşük zehirlilik 

R32 A2 
Düşük alevlenebilirlik 

675  0 5.78 78.11 -51.65 
Düşük zehirlilik 

R152a A2 
Düşük alevlenebilirlik 

124  0 4.52 113.26 -24.02 
Düşük zehirlilik 

R161 A3 
Yüksek alevlenebilirlik 

12  0 5.01 102.1 -37.55 
Düşük zehirlilik 

R1234yf A2L 
Düşük alevlenebilirlik 

(Max. Yanma hızı≤10 cm/s) 4  0 3.38 94.7 -29.45 
Düşük zehirlilik 

R1234ze(E) A2L 
Düşük alevlenebilirlik 

(Max. Yanma hızı≤10 cm/s) 7  0 3.63 109.36 -18.97 
Düşük zehirlilik 

RE143a - 
Flor atomları/(Flor+Hidrojen) atomları oranı 0.5 

756  0 3.64 104.77 -23.58 
Yüksek zehirlilik  
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2.2. Soğutucu Akışkan Seçimi 
 
Çalışma kapsamında incelenecek akışkanlar Tablo 3’te gösterildiği üzere düşük GWP değerine sahip 
soğutkanlardan seçilmiştir. Genel bir karşılaştırma yapabilmek için düşük GWP’li HFC’lerden (R32, 
R152a, vb.), doğal soğutucu akışkanlardan (R600a, R717, vb.), florlu eter ve alkollerden (RE143a), 
yeni nesil HFO’lardan (R1234yf, R1234ze(E)) seçilerek söz konusu tablo oluşturulmuştur.  
 
Atmaca vd. (2016) [18] tarafından bahsedilen soğutucu akışkanlar üstüne yapılan ön enerji analizleri 
ile belirli çalışma koşulları için COP değerleri hesaplanmıştır ve en düşük performansın R1234yf 
tarafından sergilendiği ortaya konmuştur. En yüksek performans değerleri ise R152a, R600a, R717 ve 
R161 soğutucu akışkanları için hesaplanmıştır. Ancak hem güvenlik sınıfı hem de çevre dostu 
özellikleri düşünüldüğünde R1234yf ve R1234ze(E) soğutkanları ön plana çıkmaktadır. Literatür 
tarafından da belirtildiği üzere bu akışkanlar kullanılacaksa sistemde performans iyileştirmesi 
gerekmektedir. Bu bildiri Atmaca vd.’nin (2016) [18]  alternatif soğutucu akışkanlar için enerji analizi 
çalışmasının bir devamı olarak, ortaya konulan COP değerlerinin sabit alanda ve sabit basınçta 
karışımlı ejektörlü çevrimlerde ele alınan akışkanlar üstünden ne ölçüde iyileştirilebileceğine ışık 
tutacaktır. Bununla beraber sabit alanda karışımlı ejektör modelinde karışım öncesi akışkan basınçları 
ile aynı parametrenin sabit basınçta karışımlı ejektör modelindeki karşılığı olan karışım basıncının 
belirlenmesinde kullanılan varsayımlar için literatürdeki yaklaşımlar tartışılacaktır ve bunların içinden 
seçilen varsayımın sonuçlara etkisi üstünde durularak toplam çevrim performansı değerlendirilecektir. 
 

 
(a) 

 
 (b) 

Şekil 3. Sabit basınçta karışımlı (a) ve sabit alanda karışımlı ejektör (b) modelleri. 
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3. EJEKTÖRÜN TERMODİNAMİK MODELLENMESİ  
 
Bir ejektör Şekil 3 (a) ve (b)’de detaylı bir şekilde gösterildiği üzere birincil lüle (primer lüle), ikincil lüle 
(sekonder lüle), sabit alanlı bölüm ve difüzör (yayıcı) olmak üzere dört temel bölümden oluşmaktadır. 
Kondenserden gelen yüksek basınçlı soğutucu akışkan birincil lüleden geçerken hızı artar ve basıncı 
düşer. Böylece evaporatörden gelen düşük basınçtaki akışkanı ikincil lüleye doğru çeker. 
Termodinamik modeller oluşturulurken bu bölümde her iki akışkanın da eşit basınçta olduğu 
varsayımında bulunulacaktır. Söz konusu basıncın belirlenmesi termodinamik modeller açısından 
oldukça kritiktir. Ejektörün dayandığı teoriye göre iki akışkan arasında ya sabit alanlı bölümde ya da 
sabit basınçlı bölümde gerçekleşen karışım sonucu akışkanlar arasında momentum transferi 
gerçekleşir. Daha sonra difüzöre giren akışkan karışımının bir miktar da basıncı bu bölümde arttırılmış 
olur ve sıvı kısmı evaporatöre, buhar kısmı kompresöre gönderilmek üzere sıvı-buhar ayırıcına girer. 
Böylece birincil ve ikincil akışkanlar döngülerini tamamlamış olurlar. 
 
Bir ejektörün hangi teoriyi referans aldığı birincil lülenin ikincil lüle içindeki konumuna göre belirlenir. 
Şekil 3 (a)’da şematik gösterimi detaylı olarak verildiği üzere sabit basınçta karışımlı ejektörlerde 
birincil lüle ikincil lülenin içinde konumlanmaktadır ve ikincil lülenin öyle bir geometrik yapısı 
bulunmaktadır ki bu bölümde sabit basınçta karışım gerçekleşmektedir.  
 
Sabit alanda karışımlı ejektörde ise birincil lülenin çıkışı sabit alanlı bölümün hemen girişinde yer 
almaktadır ve sabit alanlı bölümden önce akışkanlar arasında karışım olmadığı kabul edilmektedir. 
Karışımın tamamı sabit alanlı bölümde basınç artışı eşliğinde gerçekleşmektedir. Her iki teori için de 
kurulan termodinamik modellerde karışım öncesi her iki akışkanın da aynı basınçta olduğu kabul 
edilecektir ki bu ortak basınç sabit basınçta karışımlı ejektörler için aynı zamanda karışım basıncına 
denk gelmektedir. Ancak gerçekte akışkanlar farklı basınçlarda sabit alanlı karışım bölümüne 
girmektedirler [23]. 
 
Matematik modellerde tanımlanan Pb, sabit basınçlı modelde akışkanların ikincil lüledeki ortak 
basınçları ve karışım işleminin gerçekleştiği sabit basınçtır. Aynı basınç değeri sabit alanlı modelde 
akışkanların sabit alanda karışmadan önceki ortak basınçlarına karşılık gelmektedir. Bu basınçların 
belirlenmesi için literatürde birçok yaklaşım bulunmaktadır. Çalışmalardan bazıları bu basıncı 
evaporatör basıncına eşit olarak değerlendirirken bazıları evaporatör basıncının altında herhangi bir 
basınç belirlemektedirler [23]. Termodinamik modellerin bazılarında ise sabit bir basınç düşümü değeri 
tanımlanmaktadır [10]. İlerleyen bölümlerde sebepleri üstünde daha detaylı durulacağı üzere en 
gerçekçi yaklaşım evaporatör basıncı üstünden bir düşüş belirlemektir. Çünkü sabit bir basınç düşümü 
değeri her akışkana uygulanamaz ve herhangi bir sabit değer belirlemek gerçeği yansıtmayabilir. 
Seçilen basınç düşümü değeri bir temele dayandırılmalıdır. Nasıl ki kısılma kayıpları seçilen akışkana 
göre farklılık göstermekte ve bunun sonucunda her akışkan belirli çalışma koşullarında farklı bir 
performans göstermekte ise basınç düşümü için de soğutkan tipine göre farklılıklar olacaktır. İkincil 
akışkanın ikincil lüleye çekilebilmesi için bu bölgede bir basınç düşümü olması şarttır; dolayısı ile Pb 
basıncını evaporatör basıncına eşit kabul etmek de doğru bir yaklaşım değildir. Bu çalışmada 
akışkandan akışkana farklılık göstermesi beklenen bir yaklaşım kullanılacaktır [13]. Bu yaklaşıma göre 
Pb, evaporatör sıcaklığının 5 K altındaki sıcaklığa denk gelen doyma basıncına göre belirlenir: 
 

)5( KTPP esatb −=           (1) 
 
Bu çalışmada evaporatör sıcaklığının sırayla 5 K, 4 K, 3 K ve 2 K altına denk gelen doyma 
basınçlarına göre belirlenmiş Pb değerleri, her iki karışım teorisi için de sözkonusu akışkanların 
performansına etkisi açısından incelenmiştir. Aynı zamanda oluşacak basınç düşüm miktarlarının da 
akışkandan akışkana değiştiği bu varsayım altında vurgulanarak Pb’nin sabit bir değer olarak modele 
eklenmesi veya buharlaştırıcı basıncına eşit alınmasının yanıltıcı bir yaklaşım olduğu ortaya 
konulmuştur. 
 
Karışım bölümleri ile ilgili denklemler ve varsayımlar her iki termodinamik model için farklılık gösterse 
de birincil lüle, ikincil lüle ve difüzör ile ilgili basitleştirmeler ve denklemler ortaktır. Ejektör boyunca 
termodinamik ve mekanik dengenin kurulduğu esasına dayanan homojen denge modeli kabul 
edilmiştir. Kesit alanları boyunca hız ve kütlesel debi değişmemektedir. Akışkanların ejektöre giriş ve 
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akışkan karışımının ejektörden çıkış hızı sıfır kabul edilmiştir. Buharlaştırıcı ve yoğuşturucuda basınç 
düşümü olmamaktadır. Sistemden olan ısı kayıpları ihmal edilmiştir. Difüzöre girmeden önce akışkan 
karışımı subsonik koşullarda bulunmaktadır. Sistemdeki tasarım ve çalışma parametrelerine göre 
değişkenlik gösterecek olan tersinmezlikler birincil lüle, ikincil lüle, difüzör ve kompresör için verimlilik 
değerleri ile modele dâhil edilmiştir. Evaporatör çıkışında akışkan kızgın buhar, kondenser çıkışında 
ise sıkıştırılmış sıvı fazındadır. Analizde kullanılan çalışma koşulları Tablo 4’te verildiği gibidir. 
 
Giriş bölümünde de değinildiği üzere termodinamik modeller kurulurken Kornhauser’in (1990) sabit 
basınçta karışım modeli [2] ve Li ve Groll’un (2005) sabit alanda karışım modeli [10] kullanılmıştır. 
Termodinamik modeller kütle, enerji ve momentumun korunumu kanunları ejektör kısımlarına 
uygulanarak oluşturulmuştur. Birincil lüle, ikincil lüle, difüzör (yayıcı) denklemleri ortak olarak 
verilmiştir. Ancak karışım bölümü iki farklı teoriye dayandığı için ayrı ayrı sunulmuştur.  
 
Her iki termodinamik modelde de ejektör için kritik bir parametre ve performans göstergesi olan  ikincil 
akışkan debisinin birincil akışkan debisine oranı (kütlesel debi oranları), “w” yineleme yöntemi ile 
hesaplanmıştır. İlk hesap adımında w için bir değer varsayımında bulunulmuş, ilerleyen adımlarda 
ejektörün çıkışındaki akışkanın kuruluk derecesi “r” kullanılarak gerçekte oluşabilecek kütlesel debi 
oranı hesaplanıp bir önceki “w” varsayımının yerine konmuştur. Varsayılan kütlesel debi oranı ile 
ejektör çıkışı için hesaplanan kütlesel debi oranı birbirine belirli bir hata oranı içerisinde yaklaşıncaya 
kadar yineleme işlemi devam ettirilmiştir. 
 

11
−=

r
w            (2) 

 
3.1. Birincil Lüle 
 
Birincil akışkan basıncı birincil lüleden geçerken kondenser basıncından Pb basıncına düşer ve 
akışkanın hızı artar. Akışkanın birincil lüleye giriş entalpisi ve entropisi kondenser basıncı ve 
kondenser çıkışındaki sıkıştırılmış sıvı sıcaklığı kullanılarak bulunur. 
 

)(, condsatinmn TPP =           (3) 
 

),( ,,, inmninmninmn PTfcnh =                          (4)
          

),( ,,, inmninmninmn PTfcns =          (5) 
 
Birincil lüledeki izantropik genişleme varsayımı kullanılarak lüle çıkışındaki gerçek akış koşulları 
belirlenir. Giriş entropisi ve Pb basıncı kullanılarak birincil akışkanın izantropik genişlemesine karşılık 
gelen çıkış entalpisi elde edilmiş olur. 
 

inmnoutmn ss ,, =            (6)
             

),( ,,, boutmnisenoutmn Psfcnh =          (7) 
 
Birincil lülenin verimlilik değeri kullanılarak gerçek çıkış entalpisi hesaplanır. 
             

inmnisenoutmn

inmnoutmn
mn hh

hh

,,,

,,

−
−

=h          (8) 

Genişleme prosesi için birincil lüleye enerjinin korunumu prensibi uygulanarak lülenin çıkışındaki 
akışkan hızı hesaplanır. 
 

)(2 ,,, outmninmnoutmn hhV −=          (9) 
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Lüle çıkışındaki gerçek entalpi değeri ve varsayılan çıkış basıncı Pb kullanılarak, çıkıştaki özgül hacim 
termodinamik fonksiyonlardan elde edilir. 
 

),( ,, boutmnoutmn Phfcn=n          (10) 
 
Kütlenin korunumu kullanılarak, birincil akışkanın lüle çıkışında kapladığı alanın ejektörden geçen 
birim toplam debi cinsinden ifadesi aşağıda verildiği gibidir.  
 

)1(,

,

wV
a

outmn

outmn
mn +
=

n
          (11) 

 
3.2. İkincil Lüle 
 
Birincil lüle için oluşturulan, kütlenin ve enerjinin korunumu yasalarına dayanan denklem takımı ikincil 
lüle için de  benzer bir şekilde elde edilmiştir. 
 

)(, esatinsn TPP =           (12) 
 
İkincil lüleye giriş özellikleri evaporatör basıncı ve evaporatör çıkışındaki kızgın buhar sıcaklığından 
bulunur.           
  

),( ,,, insninsninsn PTfcns =          (13) 
         

),( ,,, insninsninsn PTfcnh =          (14) 
 
İzantropik genileşme varsayımı ile beraber lülenin verimlilik değeri de hesaba katılarak ikincil lüle 
çıkışındaki gerçek entalpi hesaplanmış olur.  
         

insnoutsn ss ,, =            (15) 
          

),( ,,, boutsnisenoutsn Psfcnh =          (16) 
          

insnisenoutsn

insnoutsn
sn hh

hh

,,,

,,

−
−

=h           (17) 

 
İkincil lüleye enerjinin korunumu prensibi uygulanarak lülenin çıkışındaki veya karışım öncesi akışkan 
hızı hesaplanır. 
        

)(2 ,,, outsninsnoutsn hhV −=          (18) 

 
Lüle çıkışındaki gerçek entalpi değeri ve varsayımla belirlenen çıkış basıncı Pb kullanılarak, karışım 
öncesi özgül hacim termodinamik ilişkilerden bulunur. 
 

),( ,, boutsnoutsn Phfcn=n                      (19) 
 
Kütlenin korunumu ile ikincil akışkanın lüle çıkışında kapladığı alanın ejektörden geçen birim toplam 
debi cinsinden ifadesi aşağıda verildiği gibidir.  
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3.3. Karışım Bölümü 
 
Karışım bölümü için yapılan varsayım farklı ejektör teorilerinin temelini oluşturmaktadır. Karışım 
prosesinin sabit basınçta veya sabit alanda gerçekleştiği durumlar için modele eklenecek denklemler 
aşağıda açıklanmıştır. Her iki teori için de karışım denklemleri dışında varsayımlar ve diğer kısım 
bağıntıları aynı şekilde değerlendirmeye alınmıştır. 
 
3.3.1. Sabit Basınçta Karışım Modeli 
 
Sabit basınçta karışım bölümünden difüzöre geçişteki hız ve entalpi değerleri  birincil ve ikincil lüleden 
çıkıştaki hızlar ve ejektöre girişteki entalpiler kullanılarak momentumun ve enerjinin korunumundan 
hesaplanır. 
 

outsnoutmnindiff VrrVV ,,, )1( −+=          (21) 

2
)1(

2
,

,,,
indiff

insninmnindiff

V
hrrhh −−+=         (22) 

 
3.3.2. Sabit Alanda Karışım Modeli 
 
Sabit alanda karışım bölümünden çıkışta oluşan basınç ve diğer termodinamik özellikleri 
hesaplayabilmek için de yineleme yöntemi kullanılmıştır. Öncelikle sabit alanda karışım bölümü için bir 
çıkış basıncı varsayımında bulunulmuş, daha sonra momentumun korunumu sabit alanlı bölüme 
uygulanarak varsayılan basınç için çıkış hızı hesaplanmıştır.  
 

)())1/(())1/(1()( ,,,, snmnoutmixoutsnoutmnsnmnboutmix aaPVwwVwaaPV +−+++++=   (23) 
 
Birincil ve ikincil akışkan karışımının karışım bölümündeki çıkış entalpisi enerjinin korunumu ile elde 
edilir. 
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Sabit alanda karışım bölümünün çıkış entalpisi ve çıkış basınç varsayımı kullanarak akışkanın özgül 
hacmi bulunur. 
       

),( ,,, outmixoutmixoutmix Phfcn=n          (25) 
 
Son adım olarak kütlenin korunumu kanununun sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilir. Kütlenin 
korunumu ile elde edilen çıkış hızı, Denklem (23)’ten sabit alanlı bölüm için yapılan çıkış basıncı 
varsayımı kullanılarak hesaplanan çıkış hızı ile kıyaslanır ve ikisi arasındaki fark belli bir hata 
değerinin altına düşünceye kadar yineleme işlemine devam edilir. Kütlenin korunumundan elde edilen 
hız bilgisi Denklem (23)’te yerine konularak hesaplanan çıkış basıncı ile bir sonraki yineleme işlemi 
için çıkış basıncı varsayımı elde edilmiş olur. 
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, =
+
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          (26) 

 
3.4. Difüzör 
 
Difüzör bölümü için de hesaplamalar her iki ejektör modeli için ortak olarak verilecektir. Karışım 
bölümünün çıkış entropisi, çıkış entalpisi ve basıncı kullanılarak belirlenir. 
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),( ,,, outmixoutmixoutmix Phfcns =          (27) 
 
İzantropik difüzör entropisi giriş ve çıkışta sabit kalır.      
  

outmixoutdiff ss ,, =           (28) 
 
Difüzör çıkışındaki gerçek entalpi enerjinin korunumu uygulanarak hesaplanır.   
       

w
whh

h insninmn
outdiff +

+
=

1
,,

,          (29) 

 
Girdilerde varsayımla kabul edilen difüzör kısım verimliliği kullanılarak izantropik akış koşullarındaki 
çıkış entalpisi hesaplanır. 
 

mixoutdiff

mixisenoutdiff
diff hh
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−
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İzantropik koşullardaki çıkış entalpi ve entropi değerlerinden çıkış basıncı belirlenir. 
 

),( ,,,, outdiffisenoutdiffoutdiff shfcnP =         (31) 
 
Difüzör çıkışındaki iki fazlı akışın kuruluk derecesi belirlenirken Li ve Groll (2005) [10] çıkış basıncı ile 
izantropik çıkış entalpisini kullanırken Kornhauser (1990) [2] modelinde gerçek entalpiyi referans 
almıştır. Bu çalışmada da her iki model için kuruluk derecesi gerçek entalpiye göre belirlenmiştir.
           

),( ,, outdiffoutdiff hPfcnr =          (32) 
 
3.5. BSSÇ ve EGSÇ için COP Değerlerinin Karşılaştırılması 
 
Bu bölümde öncelikle difüzör çıkışından itibaren EGSÇ ve daha sonra BSSÇ için COP tanımlamaları 
yapılarak performans iyileştirmesi COP oranlarını ifade eden “R” katsayısı ile gösterilecektir. Bu kısma 
kadar ejektörlü bir çevrimin en temel parçası olan ejektörün termodinamik modeli ilgili korunum 
denklemleri kapsamında ortaya konmuştur. Ejektörden çıkan soğutkanın sıvı-buhar ayırıcısına girmesi 
ile bütünleşik çevrim modeline geçiş yapılır.  
 
Sıvı-buhar ayırıcısından kompresöre gönderilen buhar fazındaki soğutkanın ve evaporatöre gönderilen 
sıvı fazındaki akışkanın entalpisi termodinamik özellik ilişkilerinden bulunur. 
 

)0,( ,, == rPfcnh outdiffsf          (33) 
 

)1,( ,, == rPfcnh outdiffsg          (34) 
 
Ejektörlü çevrimde separatör basıncı ile evaporatör basıncı arasında fark bulunacağı için bu bölümde 
küçük miktarda bir basınç düşümü sağlaması gereken genleşme vanasına ihtiyaç duyulmaktadır. Şekil 
1 (b)’de ejektörlü çevrimin “5” ve “6” noktaları arasında kullanılan genleşme vanasının gerek sabit 
alanda gerekse sabit basınçta karışımlı ejektörde meydana getirdiği kayıplar Şekil 4 (a) ve (b)’deki P-h 
diyagramlarında aynı noktalarla gösterilerek söz konusu kayıpların klasik çevrimdeki “c” ve “d” 
noktalarına karşılık gelen kısılma kayıplarına nazaran ne kadar küçük mertebede kaldığı 
vurgulanmaktadır.  
 
Genleşme vanasında sabit entalpili proses gerçekleşeceği için çıkış entalpisi giriş entalpisine eşit 
olacaktır. Evaporatörden çıkış entalpisi ikincil akışkanın ejektöre giriş entalpisine eşit olarak modele 
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eklenmiş ve buradan kompresörden geçen birim primer akışkan debisi için soğutma kapasitesi 
hesaplanmıştır. 
 

sfine hh ,, =            (35) 
 

insnoute hh ,, =            (36) 
 

)( ,,

.

outeinee hhwQ −=           (37) 
 
Kompresöre giren soğutkanın entalpisi, sıvı-buhar ayırıcıdan çıkan separatör basıncındaki doymuş 
buharın entalpisine eşittir. Kompresörden çıkan soğutkanın gerçek entalpisi kompresörün izantropik 
verimliliği kullanılarak hesaplanır. 
 

sgincomp hh ,, =            (38) 
 

)1,( ,, == rPfcns outdiffincomp          (39) 
 

outcompincomp ss ,, =           (40) 
 

),( ,,, outcompcondisenoutcomp sPfcnh =         (41) 
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Kompresörden geçen birim primer akışkan debisi için kompresör işi ve sistemin etkinlik katsayısı 
aşağıda verildiği gibidir. 
 

)( ,,

.

incompoutcompcomp hhW −=          (43) 
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Klasik soğutma çevrimi için benzer bir analiz yapılarak COP hesabı yapılır. 
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),( ,,, insninsnincomp
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İki çevrimin performans katsayıları oranı, “R” farklı soğutkanlar için ejektörlü çevrimin klasik çevrime 
üstünlüğünü kıyaslamada kullanılacaktır. 
 

c

n

COP
COPR =            (55) 

 
 
 
 
4. BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Bu çalışmanın en temel amacı sabit alanda karışımlı ve sabit basınçta karışımlı ejektör teorilerinin 
sistem performansı açısından kıyaslanmasıdır. Literatürde iki ejektör teorisini kıyaslayan çalışmalar 
bulunmaktadır, ancak bunlar doğrudan genleştirici olarak buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde 
kısılma kayıplarını azaltmak için genleşme vanası yerine kullanılan iki fazlı ejektör modeli üzerinden 
yapılmamıştır. Bu bildiri söz konusu kıyaslamayı iki fazlı ejektör modeli üstünden yapmakla 
kalmayacak aynı zamanda sabit basınçta ve sabit alanda karışımlı ejektörde ikincil lüledeki karışım 
öncesi akışkanların eşit kabul edilen basınçları için yapılan varsayımların performansa etkisini de 
değerlendirecektir. Bu ortak basınç varsayımı akışkanların bir araya geldiği bölümde yaşadıkları 
basınç düşümü sonucundaki son basınçlarını ifade etmektedir. Bu bölümdeki basınç düşümü ile ilgili 
olarak literatürde farklı yaklaşımlar bulunmakla beraber bu yaklaşımlardan bir tanesi seçilerek her iki 
modelde de ortak performans kıyaslaması açısından kullanılacaktır. 
 
Seçilen varsayım etrafında aynı yaklaşım kullanılarak farklı basınç düşüm değerlerinin performansa 
etkisi karşılaştırılan akışkanlar üstünden ortaya konmuştur. Sonuçlar varsayımın her bir varyasyonu 
için buhar sıkıştırmalı klasik soğutma çevriminin ve sabit alanda ve basınçta karışımlı ejektörlü 
çevrimlerin bire bir COP kıyaslamaları için verilmekle beraber aynı zamanda her iki teori için ejektörlü 
çevrim performans katsayılarının klasik çevrim performans katsayısına oranı, “R” değeri üstünden de 
yorumlanmıştır. 
 
Sabit alanda ve basınçta karışımlı ejektörlerin performans değerlendirmesinde kullanılan analiz 
koşulları ile ilgili detaylar Tablo 4’te özetlenmiştir. Kondenser ve evaporatör sıcaklıklarının 
belirlenmesinde ılık ve soğuk ortam sıcaklıklarından faydalanılmıştır. Kondenser sıcaklığı ılık ortam 
sıcaklığının 15 K üstü olarak, evaporatör sıcaklığı ise soğutulmak istenen ortam sıcaklığının 7 K altı 
olarak belirlenerek bir soğutma uygulaması senaryosu oluşturulmuştur. Kondenser çıkışındaki sıcaklık 
düşüşü ve evaporatör çıkışındaki sıcaklık artışı 3 K’lik bir sıcaklık farkına göre belirlenmiştir. 
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Tablo 4. Termodinamik modellerinde kullanılan analiz girdileri. 
 

Analiz Parametreleri Soğutma Uygulaması 
Ilık ortam sıcaklığı (TH) 25 ˚C 

Soğuk ortam sıcaklığı (TL) -3 ˚C 
Evaporatör sıcaklığı (Te) -10 ˚C 

Evaporatör çıkışı kızgın buhar  
sıcaklığı (Tsn,in) 

-7 ˚C 

Kondenser sıcaklığı (Tcond) 40 ˚C 

Kondenser çıkışı sıkıştırılmış sıvı 
sıcaklığı (Tmn,in) 

37  ˚C 

Kompresör verimliliği (ηcomp) 0.75 
Birincil lüle verimliliği (ηmn) 0.8 
İkincil lüle verimliliği (ηsn) 0.8 
Difüzör verimliliği (ηdiff) 0.75 

 
Şekil 4 (a)’da sabit alanda karışımlı, Şekil 4 (b)’de sabit basınçta karışımlı ejektör çevrimlerinin 
döngüleri P-h diyagramında modelde kullanılan ve hesaplanılan gerçek değerler eşliğinde 
sunulmuştur. Şekil 4’teki P-h diyagramları Şekil 1’deki klasik çevrim ve ejektörlü çevrim ile aynı 
harflendirme ve numaralandırmaya sahiptir. Her iki ejektör modeli için de klasik çevrime kıyasla 
evaporatöre giren akışkanın entalpisinde meydana gelen düşüş böylece soğutma kapasitesindeki artış 
açık bir şekilde ortaya konmaktadır. Aynı zamanda kompresör işindeki düşüş de P-h diyagramlarından 
görülmektedir.  
 
Şekil 5 (a-d)’de 11 farklı çevre dostu soğutucu akışkan için farklı basınç düşümü varsayımlarına göre 
klasik çevrimde, sabit alanda karışımlı ve sabit basınçta karışımlı ejektörlü çevrimlerde performans 
katsayılarının kıyaslaması yapılmaktadır. Buradan karışım basıncı için yapılan varsayımların sistem 
performansı üzerinde ne kadar etkili olduğu anlaşılmaktadır. En yüksek performans hemen hemen 
tüm koşullarda sabit alanda karışımlı ejektörlü çevrimde elde edilmekle beraber ikincil lüle 
basıncındaki düşüş azaldıkça genel olarak akışkanların performanslarında iyileşme olduğu 
gözlenmiştir. Yapılan analizlerde R717’nin evaporatör sıcaklığının 5 K altına denk gelen doyma 
basıncındaki karışım basıncında hesaplanan sonuçları dışında sabit alanda karışımlı ejektörler daha 
iyi performans sergilemektedir.  
 
Şekil 6’da daha net görüleceği üzere sabit alanda karışımlı modelde R1234yf’nin evaporatör 
sıcaklığının 2 K altına denk gelen doyma basıncındaki karışım prosesinde sistem performansı 
düşmektedir. Burada literatür tarafında sıkça vurgulanan optimum basınç düşümünde elde 
edilebilecek optimum COP kavramının hatırlatılması faydalı olacaktır. Bu çalışmada amaç optimum 
basınç düşümünü belirlemek veya optimum basınç düşümünde analizler yapmak değil sistem 
performansını ortak çalışma koşullarında iki ejektör teorisi için de ortaya koyabilmek ve karışım 
bölümü öncesi akışkanların basıncının (sabit basınçta karışımlı ejektör modelinde aynı zamanda 
karışım basıncı) belirlenmesinde kullanılacak varsayımın sistem performansına etkisini her iki ejektör 
teorisi için de inceleyebilmektir. Düşük bir buharlaştırıcı sıcaklığı seçildiği için optimum karışım basıncı 
üstünden kıyaslama yapılmak istenseydi benzer COP değerleri elde edileceğinden dolayı kıyaslama 
açısından çok belirleyici sonuçlar alınamayacaktı [15]. 
 
Hangi karışım teorisi olursa olsun, optimum COP ve alan oranı (sabit alanlı bölümün kesit alanının 
birincil lülenin çıkış alanına oranı) ile sonuçlanan bir basınç düşümü değeri olacaktır. Farklı çalışma 
koşullarındaki optimum COP ve alan oranları kıyaslamaları bu çalışmanın devamı niteliğinde 
potansiyel soğutkanlar için incelenecektir. 
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(a) 

 
(b) 

Şekil 4. R134a soğutucu akışkanı için sabit alanda karışımlı (a) ve sabit basınçta karışımlı (b) ejektörlü 
çevrimlerin P-h diyagramı. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Şekil 5. Sabit alanda karışımlı ejektörlü çevrim (SAKEÇ), sabit basınçta karışımlı ejektörlü çevrim (SBKEÇ), ve 
buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi (BSSÇ) için farklı basınç düşümü yaklaşımlarının performansa etkisi. 
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Şekil 6, Şekil 5’te sunulan verileri varsayımlar açısından sıralı bir şekilde birkaç akışkan için bir araya 
getirmektedir. Söz konusu gösterime R134a’nın eklenmesinin sebebi kullanım dışı bırakılma sürecini 
yaşamasına karşın yakın zamanın en yaygın kullanılan soğutkanlarından biri olmasıdır. R1234yf ve 
R1234ze(E)’nin seçilme sebebi ise çevre dostu ve güvenli olmalarının yanında kısılma kayıplarının 
fazlalığından dolayı ejektörlü bir sistemde ciddi bir iyileşme potansiyeli göstermeleridir. Sabit alanda 
karışımlı ejektör modelinde R1234yf’nin performansında belli bir basınç düşümünden sonra düşüş 
görülmüştür. Bunun sebebi optimum basıncın geçilmiş olmasıdır. Optimum basınç geçildikten sonra 
basıncın düşürülmeye devam edilmesi COP de azalma meydana getirecektir. Optimum basınç her iki 
akışkanın birbirine yakın hızlarla karşılaştığı böylece karışım kayıplarının düşük olduğu basınca 
karşılık gelmektedir [2]. Ancak sabit basınçta karışım performans değerlerine bakıldığında karışım 
basıncındaki düşüşün R1234yf için performans artışına katkı sağladığı görülmektedir. Bu da aynı 
soğutkan için sabit basınçta karışım modelinde henüz optimum basınç düşümüne ulaşılmadığını 
göstermektedir. 
 

 
Şekil 6. R134a, R1234yf ve R1234ze(E) soğutkanları için karışım basıncının her iki ejektör modelindeki etkileri. 

 
Klasik çevrim ve sabit basınçta ve sabit alanda karışım teorilerine dayanan ejektör genleştiricili 
çevrimlerin birebir COP değerleri üstünden kıyaslamalarına bakıldığında R1234yf’nin çevredostu ve 
güvenli bir soğutkan olmasına karşın belirtilen çalışma koşulunda diğer alternatiflere kıyasla en düşük 
performansı sergilediği görülmektedir. Buna karşın Şekil 7 (a-d)’deki farklı varsayımlarda farklı ejektör 
teorileri için aynı çalışma koşulunda en iyi iyileşme oranı bu soğutkan için elde edilmiştir. Farklı basınç 
düşümü yaklaşımları ile farklı performans değerleri elde edilmektedir. En yüksek iyileşme oranı tüm 
incelenen basınç düşümü yaklaşımları için R1234yf soğutkanı için elde edilmiştir.  
 
Şekil 8 ise daha önceden bahsedilen, evaporatörden gelen akışkan ve birincil lüleden çıkan akışkan 
için ikincil lüleye giriş bölümünde sabit bir basınç düşüşüne dayanan varsayımın gerçeğe yakın 
sonuçlar üretmeye engel olmasının kanıtı olarak sunulmuştur. Evaporatörden gelen soğutkan çeşidine 
ve çalışma koşullarına göre ikincil lülede bir basınç düşümü olmaktadır ve bu durum yukarıdaki 
sonuçlardan da anlaşılacağı üzere performans üzerinde oldukça etkilidir. Buradan anlaşılmaktadır ki 
bahsedilen basınç düşümü modele ne kadar doğru bir yaklaşımla eklenirse sonuçlar o kadar gerçeğe 
yakın olacaktır.   
 
Karışım öncesi akışkan basınçlarının belirlenmesinde kullanılan basınç düşümü varsayımı için sabit 
bir değer belirlenmesi yanıltıcı olacaktır. Nasıl kısılma prosesi akışkanın karakteristik özelliklerine bağlı 
olarak bir kayıp yaratıyorsa evaporatörden ikincil lüleye geçişteki basınç düşümü de akışkanın tipine 
bağlı ve değişken bir şekilde belirlenmelidir. Şekil 8’de seçilen akışkan tipine ve yaklaşıma göre basınç 
düşümündeki değişimler sayısal değerlerle gösterilmiştir. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 

 
 (d) 

Şekil 7. Sabit alanda karışımlı ejektörlü çevrim (SAKEÇ) ve sabit basınçta karışımlı ejektörlü çevrim 
(SBKEÇ) için klasik çevrime göre farklı basınç düşümü yaklaşımlarının performans iyileştirme oranları. 
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Şekil 8. Akışkan çeşidine göre farklı yaklaşımlar altında basınç düşümlerinin incelenmesi. 

 
 
 
 
4. SONUÇ 
 
Bu çalışmada ejektör genleştiricili bir soğutma çevriminin farklı ejektör teorilerine göre yeni nesil çevre 
dostu bir grup soğutucu akışkan kullanılarak performans değerlendirmesi yapılmıştır. Literatürdeki 
termodinamik model kıyaslamaları üstünde durularak bu tip bir kıyaslamanın da özellikle yeni nesil 
soğutucu akışkan analizleri açısından önemi vurgulanmıştır. Aynı zamanda ikinci lüledeki, akışkanların 
karışım öncesi ortak basıncı için farklı varsayımlar incelenerek performansa etkisi araştırılmıştır. Sabit 
alanda karışımlı ejektörün, ejektör genleştiricili bir soğutma çevriminde sabit basınçta karışımlı 
ejektöre göre daha iyi performans sergilediği sonucuna varılmıştır. Ancak bu çalışmada optimum 
basınç düşümü ve optimum COP üstünden kıyaslama yapılmamıştır.  
 
Planlanan karşılaştırmaya en yakın çalışma bir soğutma çevrimi için Yapıcı ve Ersoy (2005) [15] 
tarafından yapılmıştır. R123 akışkanı kullanılarak harici ısı kaynaklı ejektörlü soğutma çevriminde sabit 
alanlı ejektör kullanılarak elde edilen optimum COP ve alan oranı değerleri, literatürdeki Sun ve 
Eames (1996) [16] tarafından aynı akışkanın sabit basınçta karışımlı ejektörlü çevrim için ortaya 
konmuş değerleriyle kıyaslanmıştır. Harici ısı kaynaklı ejektörlü soğutma çevrimi için aynı çalışma 
koşullarında sabit alanda karışım modeli ile elde edilen optimum COP ve alan oranının sabit basınçta 
karışımlı ejektör teorisine göre ortaya konmuş değerlerden daha büyük olduğu sonucuna varılmıştır. 
Isı üreteci sıcaklığının 80 °C, evaporatör sıcaklığının 5 °C olduğu çalışma koşullarında aynı alan oranı 
için sabit basınçta karışımlı ejektör daha düşük kondenser sıcaklığının yaratılması koşulu ile sabit 
alanlı ejektöre göre daha iyi sonuçlar sergilemiştir. Ayrıca bu çalışmadan elde edilen bir diğer sonuç 
ise düşük buharlaştırıcı ve yüksek yoğuşturucu sıcaklıklarında her iki karışım teorisinin de birbirine 
yakın performans sergilemesidir.  
 
Bu sonuçlar oldukça faydalı olmakla beraber soğutma sistemlerinin farklılığından dolayı harici ısı 
kaynaklı bir soğutma çevrimi her iki akışkanın ideal gaz olarak varsayıldığı tek fazlı akışa göre 
modellenebilir. Ancak ejektör genleştiricili bir soğutma çevriminde birincil akışkan sıvı, ikincil akışkan 
buhar fazındadır ve yayıcıdan çıkan akışkan çift fazlıdır. Bu durumda iki çevrim aynı model ile 
değerlendirilemez. Model kurulumlarında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Yapıcı ve Ersoy (2005) [15] 
tarafından ortaya konan karşılaştırma her ne kadar fikir verse de iki fazlı akış modeli üstünden 
yapılacak bir kıyaslama gerekmektedir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar oluşması muhtemel farklı 
basınç düşümü varsayımları kapsamında sunularak performans açısından kritik bir parametre üstünde 
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durulmuştur. Sonuçlar birebir COP değerleri ve COP değerlerinin klasik çevrimle kıyaslamaları 
üstünden ayrı ayrı verilmiştir. 
 
Tek fazlı akışa göre oluşturulmuş ejektör modeli gibi iki fazlı akışa göre kurulan modelde de farklı 
soğutkanlar üstünden yapılan analizler, sabit alanda karışımlı ejektörlerin daha iyi performans 
sergilediğini göstermektedir. Optimum basınç varsayımı ile karışım kayıplarının yok denecek kadar az 
olduğu çalışma koşulları oluşturulabilir ve ulaşılabilecek makisimum performans değerleri ortaya 
konabilir. Literatürdeki kıyaslamalar optimum COP üstünden yapılsa da evaporatör sıcaklığının 5 K 
altına denk gelen doyma basıncındaki karışım bölümü öncesi akışkan basınçları (ikincil lüleye girişteki 
akışkan basınçları) her iki termodinamik model için de karşılaştırma amacıyla kullanılabilecek makul 
bir yaklaşımdır.  
 
 
 
 
5. PLANLANAN ÇALIŞMALAR 
 
Termodinamik modeller sistem performansının belirlenmesinde temel sonuçlar elde etmek için faydalı 
bir şekilde kullanılabilir; ancak kullanılan akışkan ve çalışma koşulları değişirse sistemdeki 
tersinmzelikler doğrudan değişir. Bu sebeple en başta sabit değerler olarak tanımlanan ejektör kısım 
verimlilikleri yanıltıcı olmaktadır. Aynı zamanda kompresör için de sabit bir izantropik verim 
kullanılamaz. Kompresörün giriş basıncı artacağı için aynı zamanda verimi de artacaktır. Sistem 
modelindeki varsayımlarımızın ciddi bir hata getirisi olacaktır. Bu sebeple termodinamik modeller her 
ne kadar ön sonuçların elde edilmesinde kullanılsa da ejektör tasarımı aşamasında hesaplamalı 
akışkanlar dinamiği (HAD) analizlerine ihtiyaç duyulacaktır. İlerleyen çalışmalarımızda termodinamik 
modellerden belirli öngörüler elde edildikten sonra çalışmalara kapsamlı HAD analizleri ile devam 
edilecektir. Farklı soğutucu akışkanların farklı çalışma koşullarındaki optimum performans değerleri ve 
ejektörün termodinamik modellerle belirlenebilecek optimum geometrik özellikleri üstünde durularak 
kapsamlı analizler yapılması planlanmaktadır. 
 
Kısaltmalar 
 
GWP   Küresel ısınma potansiyeli  
ODP  Ozon tabakasına zarar verme potansiyeli 
COP  Performans katsayısı 
BSSÇ   Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi 
EGSÇ  Ejektör genleştiricili soğutma çevrimi 
HFO  Hidrofloroolefin 
HFC  Hidroflorokarbon 
SAKEÇ  Sabit alanda karışımlı ejektörlü çevrim 
SBKEÇ  Sabit basınçta karışımlı ejektörlü çevrim 
 
Semboller 

w   İkincil akışkan debisinin birincil akışkan debisine oranı (
..

/ ps mm ) 
.

m   Kütlesel debi [kg/s] 
T   Sıcaklık [K] 
P   Basınç [kPa] 
fcn   Fonksiyon/Termodinamik ilişki 
h   Entalpi (kJ/kg) 
s   Entropi (kJ/kg.K) 
r   Birincil akışkanın kütlesel debisinin toplam debiye oranı veya kuruluk derecesi 

bP   Birincil ve ikincil akışkanların ikincil lüledeki basınçları (Teorik modellerde karışım 
bölümü öncesi akışkanların ortak basıncı, sabit basınçta karışım modelinde aynı 
zamanda karışım basıncı) 
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a  Akışkanın kapladığı alanın ejektörden geçen toplam kütlesel debiye oranı (m2.s/kg) 
R  Ejektörlü çevrim performans katsayısının klasim çevrim performans katsayısına oranı 
.

Q  Isı kapasitesi [W] 
.

W  Kompresör işi [W] 
 
Alt İndisler 
 
p   Birincil akışkan  
s   İkincil akışkan 
sat   Doyma noktası 
e   Evaporatör 
in   Giriş 
out   Çıkış 
mn   Birincil lüle 
sn   İkincil lüle 

sf ,   Separatörden çıkan doymuş sıvı 
sg,   Separatörden çıkan doymuş buhar 

diff   Difüzör  
isen   Izentropik 
comp   Kompresör 
mix   Karışım bölümü 
n   Ejektörlü çevrim 
c   Klasik çevrim 
 
Üst İndisler 
 
b   Klasik çevrim 
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DUVAR YÖNLENMESİNİN ISI KAYIP VE KAZANÇLARINA 
ETKİSİ  

 
 

Tuğçe PEKDOĞAN 
Tahsin BAŞARAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Binaların opak duvar yüzeylerindeki ısı transferi problemi, yıl boyunca değişik iklim koşulları ve 
yönlenmelere bağlı olarak, enerji tüketiminin azaltılması ve istenen ısıl konfor şartlarının elde edilmesi 
bağlamında oldukça önemlidir. Bu çalışmada, uygulamada çok kullanılan dıştan yalıtımlı opak duvarın 
zamana bağlı ısıl davranışı parametrik olarak farklı dış ortam sınır koşulları için analiz edilmiştir. 
İzolasyon kalınlığı TS825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı baz alınarak belirlenmiştir. Tüm 
ayların günlük ortalama iklimsel verileri ile kuzey, güney ve batı olmak üzere üç farklı yönlenme 
durumunda, bir boyutlu zamana bağlı ısı iletim denklemi, sonlu farklar yöntemi kullanılarak, ısı kazanç 
ve kayıpları açısından irdelenmiştir. İç ortam sıcaklığı yıl boyunca sabit bir değer alınmış; dış yüzeyde 
ise etkili olan güneş ve gökyüzü ışınımı; dış hava sıcaklık, bağıl nem ve rüzgâr hızı ve buna bağlı 
olarak tanımlanan ısı taşınım katsayısı değerleri, zamana bağlı olarak ifade edilmiştir. Bu sınır 
koşulları altında analizler, İzmir ilinin meteorolojik verileri kullanılarak gerçekleştirilmiş olup, duvar 
içindeki sıcaklık dağılımının ve buna bağlı ısı transferinin gün boyunca zamana bağlı değişimi sayısal 
olarak elde edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Isı iletimi, Duvar yönlenmesi, Isı yalıtımı.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Heat transfer problem of the building opaque wall surfaces are highly important for restricting of the 
energy consumptions and providing thermal comfort for different climatic conditions and orientations. 
In this study, opaque wall insulated externally which is widely used in application is parametrically 
analyzed regarding their time dependent thermal behaviors. Thermal insulation thickness is obtained 
based on TS825 Turkish directive on the thermal insulation of buildings. One dimensional time 
dependent heat conduction equation is investigated by solving implicit finite difference method for 
monthly average daily climatic conditions; and it is analyzed three different directions including north, 
south, and west orientations. The inside temperature is defined as a constant value during the year; 
and the solar and sky radiation, outside temperature, relative humidity, heat convection coefficient 
defined by wind velocity values for the outside surface are also expressed as a function of time. 
Numerical analyses under those climatic conditions are carried out to calculate time dependent 
temperature distribution through the wall and the heat transfer by using the meteorological data for 
İzmir.  
 
Key Words: Heat conduction, Orientation of the wall, Thermal insulation. 
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1. GİRİŞ 
 
21. yüzyılda artmakta olan nüfus ve sanayileşmenin sonucu olarak mevcut kaynakların aşırı 
kullanılması, günden güne azalması, enerji talebi ve fosil yakıt rezervlerinin tükenmesi sonucu ekolojik 
dengenin bozulması dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük problem olmuştur. Enerji ihtiyacı gittikçe 
artarken enerjinin verimli kullanılması da önem kazanmaktadır. Bu durum insanları üretim ve tüketim 
biçimlerini tekrar gözden geçirmeye, farklı kaynak arayışına ve yeni çözümler bulmaya yönlendirmiştir. 
Bu sebeple çevreye duyarlı tasarım yaklaşımları, binalarda ve sanayide enerji verimliliğini 
destekleyecek çalışmalar ön plana çıkmıştır. Bu amaçla bina elemanlarında ısı yalıtımı enerji tasarrufu 
açısından önemli bir katkı sağlamaktadır. Isı yalıtımı, iç ortamda ısıl konfor koşullarının sağlanabilmesi 
için, dış iklimsel koşulların şiddetine bağlı olarak, içeriden dışarıya veya dışarıdan içeriye ısı geçişinin 
sınırlandırılması ve dolayısıyla ısıtma ve soğutma enerjisi giderlerinin azaltılması için uygulanmaktadır. 
Isı yalıtım malzemelerinin kendilerinden beklenen performansı gösterebilmeleri için yer aldıkları yapı 
elemanlarının tasarımında dış etkenler (rüzgâr, sıcaklık, bağıl nem ve ışınım) göz önünde 
bulundurularak tasarlanmalıdır.  
 
Yıllık ısıtma ve soğutma yükleri, yalıtım kalınlığının belirlenmesinde göz önüne alınmış; birçok yazar, 
farklı iklim bölgelerinde optimum yalıtım kalınlığını araştırmıştır. Bu çalışmaların bazıları kararlı durum 
altında geliştirilmiş olup binaların ısıl atalet etkisi hesaba katılmamıştır [1]. Aksine, dış duvarlarda 
zamana bağlı ısı transferinde ısıl atalet önemli bir etkiye sahiptir [2-12] ve bu çalışmada göz önüne 
alınmıştır. Buna göre ısıl analizin gerçekleştirildiği dış duvar yapısı olarak Şekil 1’de görüldüğü üzere, 
dıştan yalıtımlı durum için kabuk gövde elemanı olarak 20 cm betonarme, yalıtım malzemesi olarak 
XPS (extrude polistren köpük) kullanılmıştır. TS825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardına [13] 
göre ve kullanılan malzemelerin ısıl dirençlerinin tanımlanmasıyla, İzmir için yalıtım kalınlığı 4 cm 
olarak belirlenmiştir. Bu duvar yapısı için zamana bağlı bir boyutlu ısı iletim denklemi, farklı yönlenme 
ve farklı dış ortam koşulları altında sayısal olarak incelenmiştir.  
 

 
Şekil 1. Dıştan yalıtımlı duvar yapısı. 

 
 
 
 
2. MATEMATİKSEL YÖNTEM 
 
Opak bir duvar yüzeyinden olan ısı kazanç ve kayıplarının hesaplanabilmesi için aşağıdaki bağıntılar 
kullanılmıştır. Dış yüzeyinde değişen güneş ışınımı, dış hava koşulları ve ısı taşınım katsayısı zamana 
bağlı olarak ifade edilen değişkenlerken; iç yüzeyinde ise sabit değerdeki ısı taşınım katsayısı ve oda 
sıcaklığına maruz bırakılan dıştan yalıtımlı duvardan olan ısı geçişi ele alınmıştır. Bu duruma göre, 
zamana bağlı ve içinde ısı üretimi olmayan koşullar için paralel, izotropik ve homojen çok tabakalı bir 
duvardaki tek boyutlu ısı iletim denklemi aşağıdaki gibi yazılmıştır; 
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Bu denklemdeki k, ρ ve cp yapı elemanlarının ısı iletim katsayısı, yoğunluğu ve özgül ısısını temsil 
etmektedir. Buna bağlı olarak çok tabakalı bu duvar yapısı için sınır şartları ve başlangıç şartı 
aşağıdaki gibi tanımlanmıştır; 

 
Ayrıca her bir duvar bileşeninin kesişme noktaları ise; 

 
eşitlik 5’teki gibi tanımlanmıştır. Yukarıdaki eşitliklerde, k0 ve kL dış ve iç yüzeylerdeki sıva 
malzemesinin ısıl iletkenliğini temsil eder. α ve I sırasıyla 0.4 olarak tanımlanan dış yüzey güneş 
emiciliğini ve İzmir için dikey bir yüzeye gelen toplam güneş ışınımı şiddetini göstermektedir [14]. σ 
değeri 5.67×10-8 W/m2∙K4 olarak alınmış olan Stefan-Boltzmann sabitiyken, dış yüzeyin yayma 
katsayısı ε ise 0.93 olarak kabul edilmiştir [15]. Burada verilmiş olan Ts,0 ve Ts,L sırasıyla iç ve dış 
yüzey sıcaklığıdır. T∞,i ise iç ortam sıcaklık değeri olup tüm aylar boyunca 22°C olarak sabit kabul 
edilmiştir. Buna karşılık T∞,o ise, aylık ortalamalara göre belirlenen dış hava sıcaklığının gün boyunca 
değişimini yansıtmaktadır. Atmosfer etkin gökyüzü sıcaklığı Tsky denklem 6’daki gibi ifade edilir [15]. 

 
burada gökyüzü sıcaklığı Tsky,  zamana bağlı olarak iklim koşullarına göre değişmektedir ve çiy noktası 
sıcaklığı Tdp ile dış hava sıcaklığı T∞,o kullanılarak tanımlanmıştır. Kelvin birimindeki çiy noktası 
sıcaklığı, bağıl nem ve hava sıcaklığı ile ilişkilendirilir. hi ve ho parametreleri sırasıyla duvarın iç ve dış 
yüzeylerindeki ısı taşınım katsayılarını temsil etmektedir. İç yüzey taşınım direnci TS825’de 
tanımlandığı gibi 1/0.13 m2K/W olarak alınmıştır [13]. Buna karşılık dış yüzey taşınım katsayısı rüzgar 
hızına (Vs) bağlı olarak eşitlik 7’deki gibi tanımlanmıştır [16]:  

 
Tinitial, tanımlanmış olan duvar kesiti için başlangıç sıcaklığıdır ve meşlenmiş (ağ yapısı modeli) 
bölgelere başlangıç şartı olarak uygulanmıştır. Yazılmış olan kod çalıştırıldıktan sonra duvar kesitinde 
yeni bir sıcaklık dağılımı hesaplanmıştır. Çıkan sonuç, bir sonraki iterasyon için yeni başlangıç 
sıcaklığı dağılımı olarak alınmıştır. Bu çalışmada iterasyon sayısı, duvar kesiti boyunca sıcaklık değeri 
için, son iterasyon ile onun bir öncesi arasındaki en yüksek oran %0.5 olana kadar tekrarlanmıştır. 
Dolayısıyla duvar boyunca sıcaklık değerleri hesaplanan son döngü sonuçları kullanılarak verilmiştir.  
 
Fotovoltaik Coğrafi Bilgi Sisteminde yer alan interaktif haritalar, zamana bağlı güneş ışınım 
değerlerinin hesaplanmasında kullanılmıştır [14]. Bu interaktif haritalar ile Avrupa alt kıtasındaki veriler 
güneş ışınım modeli ve GRASS [17] olarak adlandırılan CBS yazılımı ile tanımlanan bazı programlar 
kullanılarak geliştirilmiştir. Güneş ışınım algoritmaları, Avrupa Güneş Işınım Atlas’ında yayınlanan 
denklemlere [18] dayanmaktadır. Buna karşılık diğer iklimsel veriler, sıcaklık, bağıl nem ve rüzgâr, 
İzmir ili için, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınmış, aylık 
ortalamaların günlük değişimini yansıtmaktadır [19]. 
 
 
 
 
3. DIŞTAN YALITIMLI DUVAR ELEMANININ YAPISAL VE TERMOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 
 
Yalıtım kalınlığı TS825 [13] İzmir verilerine göre belirlenmiş olan, dıştan yalıtımlı dış duvar elemanının 
ısı kazanç ve kayıplarını belirlemek amacıyla, malzemelerin termofiziksel özellikleri ASHRAE 
kriterlerine göre tanımlanmış olup Tablo 1’de sırasıyla verilmiştir [20]. Bina kabuğunu oluşturan 
katmanlar; 20 cm kalınlığında betonarme duvar elemanı, 4 cm kalınlığında yalıtım malzemesi olan 
XPS, dış ve iç yüzeye uygun sıvadır. 
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Tablo 1. Kullanılan yapı ve yalıtım malzemelerinin termofiziksel özellikleri [13,20]. 
 

 
 
Şekil 1’deki kompozisyon oluşturulduğunda ve Tablo 1’deki değerlere göre; toplam ısı transfer 
katsayısı 0.676 W/m2K olarak hesaplanmaktadır ve bu değer TS825 gereğince İzmir için olması 
gereken değer 0.7 W/m2K‘den düşüktür.  
 
 
 
 
4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
 
Bu çalışmada, çok katmanlı bir duvarda ısı kayıp ve kazançlarını hesaplamaya yönelik bir boyutlu 
zamana bağlı ısı iletim denklemi implisit sonlu farklar yöntemi ile Visual Basic Programı kullanılarak 
çözülmüştür. Günün farklı saatlerinde duvar kalınlığı boyunca sıcaklık dağılımı ile ilgili simülasyonlar 
gerçekleştirilirken, özellikle 21 Mart ve 23 Eylül ekinoks (gece-gündüz eşitliği) ve 21 Aralık ve 21 
Haziran solstis (gündönümü) tarihleri için kuzey, güney ve batı’ya bakan dış cephelerde dıştan 
yalıtımlı duvar yapısı için saatlik varyasyonlar incelenmiştir. Şekil 2’de Mart, Haziran, Eylül ve Aralık 
aylarının aylık ortalama günlük sıcaklık değişimleri görülmektedir [19]. Hesaplamalar sırasında bu 
değerler periyodik dış sınır şartları olarak kullanılmıştır. Şekil 3, 4 ve 5’de sırasıyla kuzey, güney ve 
batı yönlerinde dik düzleme gelen anlık güneş ışınımı şiddeti (W/m2) değişimi görülmektedir [14]. 

 
 

Şekil 2. İzmir; Mart, Haziran Eylül ve Aralık aylarındaki günlük meteorolojik verilerin aylık ortalama 
günlük sıcaklık değişimleri. 
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Şekil 3. İzmir; kuzey yönü için Mart, Haziran Eylül ve Aralık aylarındaki günlük güneş ışınımının 
ortalama değişimleri. 

 

 
 

Şekil 4. İzmir; güney yönü için Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarındaki günlük güneş ışınımının 
ortalama değişimleri. 
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Şekil 5. İzmir; batı yönü için Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarındaki günlük güneş ışınımının 
ortalama değişimleri. 

 
Hazırlanmış olan kodda yukarıda tanımlanmış sınır koşulları kullanılarak, opak yalıtımlı duvar 
kesitinde farklı zaman adımları için sıcaklık dağılımları elde edilmiştir. Yapılan bu çalışmanın 
sonuçlarına göre pasif kontrol stratejileri ve farklı duvar yönlenmelerine bağlı farklı yalıtım stratejileri 
geliştirilebilir. Şekil 6, 7 ve 8, İzmir’de Mart ayı iklim şartlarında betonarme duvarın dış tarafına yalıtım 
uygulanması durumunda sırasıyla kuzey, güney ve batı yönleri için duvarda olan sıcaklık değişimlerini 
göstermektedir. Bütün aylar için iç ortam sıcaklık değeri 22°C olarak alınmış olup İzmir ili mart ayına 
ait günlük ortalama dış hava sıcaklığı değeri 12.8°C’dir. Şekil 6, 7 ve 8’de; 24.00, 18.00, 12.00 ve 
06.00 zaman aralıkları için duvar kesiti boyunca sıcaklık dağılımları elde edilmiştir. Grafikte görülen 
kırılma noktaları duvardaki malzeme değişimine karşılık gelmekte; izolasyon malzemesinde ise en 
fazla sıcaklık değişimi meydana gelmektedir. Hesaplama sonuçlarına göre Şekil 6’da kuzey yönü için, 
tanımlanmış zaman adımlarındaki sıcaklık değişimlerinin gösterildiği Mart ayının ortalamasını yansıtan 
tüm bir gün için, iç yüzey sıcaklığı ortalaması 21.22°C iken; Şekil 7’de güney yönü için bu değer 
21.39°C olmakta ve Şekil 8’de ise batı cephesinde dıştan yalıtımlı opak duvar bileşeni ortalama iç 
yüzey sıcaklığı 21.31°C değerini almaktadır. Üç duvar yönlenmesi için belirlenmiş olan standart sapma 
değeri ise 0.09°C’dır.  
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Şekil 6. İzmir; Mart ayı, kuzey cephesinde hesaplanan, günün farklı zamanlarında, duvar 
kalınlığındaki sıcaklık dağılımı. 

 

 
 

Şekil 7. İzmir; Mart ayı, güney cephesinde hesaplanan, günün farklı zamanlarında, duvar 
kalınlığındaki sıcaklık dağılımı. 
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Şekil 8. İzmir; Mart ayı, batı cephesinde hesaplanan, günün farklı zamanlarında, duvar kalınlığındaki 

sıcaklık dağılımı. 
 
Şekil 9, 10 ve 11; İzmir için sırasıyla, kuzey, güney ve batı yönleri olmak üzere Haziran ayında günün 
farklı zamanlarında duvar kalınlığında meydana gelen sıcaklık dağılımlarını temsil etmektedir. Haziran 
ayına ait aylık ortalama dış hava sıcaklığı 25.9°C olarak saptanmıştır. Sayısal çözüme göre eklenmiş 
olan yalıtım malzemesi, ısı kayıp ve kazançlarını aza indirgemiştir. Hesaplama sonuçlarına göre Şekil 
9’da Haziran ayı kuzey yönünde iç yüzey sıcaklığı ortalama 22.41°C iken Şekil 10’da güney yönü için 
22.45°C ve Şekil 11’de batı cephesinde dıştan yalıtımlı opak duvar bileşen ortalama iç yüzey sıcaklığı 
ise 22.52°C’dir. Elde edilen sonuçlara göre standart sapma değeri 0.05°C’dir. 
 
 

 
 

Şekil 9. İzmir; Haziran ayı, kuzey cephesinde hesaplanan, günün farklı zamanlarında, duvar 
kalınlığındaki sıcaklık dağılımı. 
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Şekil 10. İzmir; Haziran ayı, güney cephesinde hesaplanan, günün farklı zamanlarında, duvar 
kalınlığındaki sıcaklık dağılımı. 

 

 
 

Şekil 11. İzmir; Haziran ayı, batı cephesinde hesaplanan, günün farklı zamanlarında, duvar 
kalınlığındaki sıcaklık dağılımı. 

 
Şekil 12, 13 ve 14’de, saat 24.00, 18.00, 12.00 ve 06.00 olmak üzere, Eylül ayında günün dört farklı 
zaman diliminde hesaplanmış olan sıcaklık dağılımı verileri görülmektedir. Eylül ayına ait aylık 
ortalama dış hava sıcaklığı 24.2°C’dir. Hesaplama sonuçlarına göre Şekil 6’da Eylül ayı kuzey 
yönünde iç yüzey sıcaklığı ortalama 22.21°C iken Şekil 7’de güney yönü için 22.39°C ve Şekil 8’de 
batı cephesinde dıştan yalıtımlı opak duvar bileşen ortalama iç yüzey sıcaklığı 22.32°C’dir. Eylül ayı 
değerlerine göre standart sapma değeri 0.09’dur.  
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Şekil 12. İzmir; Eylül ayı, kuzey cephesinde hesaplanan, günün farklı zamanlarında, duvar 
kalınlığındaki sıcaklık dağılımı. 

 

 
 

Şekil 13. İzmir; Eylül ayı, güney cephesinde hesaplanan, günün farklı zamanlarında, duvar 
kalınlığındaki sıcaklık dağılımı. 
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Şekil 14. İzmir; Eylül ayı, batı cephesinde hesaplanan, günün farklı zamanlarında, duvar kalınlığındaki 
sıcaklık dağılımı. 

 
İzmir’de dış hava sıcaklığının ortalama olarak 10.9°C olduğu Aralık ayı hesaplamalarının sonuçları 
sırasıyla kuzey, güney ve batı yönü olmak üzere Şekil 15, 16 ve 17’de verilmiştir. Bu hesaplamalarda 
ele alınmış olan dıştan yalıtımlı duvarda ortalama iç yüzey sıcaklıkları, sırasıyla, Şekil 15’de kuzey 
cephesi için 21.03°C iken; Şekil 16’da güney cephesinde bu değer 21.18°C olmakta ve Şekil 17’de ise 
batı cephesinde iç yüzey ortalama sıcaklığının 21.07°C olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak 
standart sapma değeri 0.08°C olarak belirlenmiştir. 
 

 
 

Şekil 15. İzmir; Aralık ayı, kuzey cephesinde hesaplanan, günün farklı zamanlarında, duvar 
kalınlığındaki sıcaklık dağılımı. 
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Şekil 16. İzmir; Aralık ayı, güney cephesinde hesaplanan, günün farklı zamanlarında, duvar 
kalınlığındaki sıcaklık dağılımı. 

 

 
 

Şekil 17. İzmir; Aralık ayı, batı cephesinde hesaplanan, günün farklı zamanlarında, duvar 
kalınlığındaki sıcaklık dağılımı. 

 
Yukarıda sıcaklık dağılımları verilen dıştan yalıtımlı betonarme duvar kesiti için, sayısal 
çözümlemeden ayrıca elde edilen ısı akıları; zamana bağlı olarak hesaplanmış olup, Şekil 18, 19, 20 
ve 21’de, sırasıyla, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarına göre 24 saatlik periyot boyunca oluşan 
değişimleri gösterilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda Mart, Eylül ve Aralık aylarında en az kaybın 
güney cephede en fazla kaybın ise kuzey cephede olduğu görülmüştür. Haziran ayında ise en fazla 
kazanç batı cephesinde elde edilmektedir. Buna göre Mart ayında kuzey, güney ve batı yönleri 
ortalama ısı akısı değerleri sırasıyla -5.98 W/m2, -4.63 W/m2, -5.25 W/m2 olarak hesaplanmış ve buna 
bağlı olarak yönler arası standart sapma değeri 0.67 W/m2 olarak belirlenmiştir. Haziran ayında ise; 
kuzey için 3.21 W/m2, güney için 3.49 W/m2 ve batı için ise 3.96 W/m2 olarak ısı akısı değerleri 
saptanırken; standart sapma değeri ise 0.37 W/m2 olarak hesaplanmıştır. Eylül ayı bir günlük ısı akısı 
dağılım sonuçlarına göre hesaplanan ortalama değerler ise; kuzey yönünde 1.67 W/m2, güney 
yönünde 3.02 W/m2, batı yönünde 2.47 W/m2 iken standart sapma değeri ise 0.68 W/m2’dir. Son 
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olarak Aralık ayı değerleri kuzey cephesi için -7.46 W/m2, güney cephesi için -6.26 W/m2 ve batı 
cephesinde ise -7.11 W/m2’dir ve bu değerlere bağlı olarak hesaplanan standart sapma değeri ise 
0.62 W/m2’dir. Ayrıca dört duvar oryantasyonu için (doğu cephesi de batı cephesine benzer davranış 
göstermektedir [12]), birim yüzey alanı başına günlük ısı transferi yüzdelerine bakıldığında; Mart’ta 
kuzey cephesinden olan ısı transferinin yüzdesi, dört yönün toplamının %28.32’sidir ve güney 
cephesinde bu değer % 21.94’dür; batı cephesinde ise %24.86 oranında bir kayıp gözlenmektedir. 
Haziran ayı için ısı kazanımı yüzdeleri; kuzeyde %21.98, güneyde %23.83, batıda ise %27.08 
oranında meydana gelmektedir. Eylül ayında da ısı kazanımı görülmekte olup, kuzey, güney ve batı 
yönleri için, sırasıyla, ısı transferi yüzdeleri; %17.34, %31.34 ve %25.65’dir. Son olarak Aralık ayında 
ise, %26.70 değeri ile kuzey cephesinden en fazla ısı kaybı yaşanırken; bu yönü %25.44 ile batı 
cephesi ve %22.39 ile güney cephesi takip etmektedir. 
 

 
 

Şekil 18. İzmir; Mart ayı, kuzey, güney ve batı cepheleri için optimum yalıtım koşulları altında duvar 
kalınlığı boyunca iç yüzey ısı akısının gün boyunca değişimi. 

 

 
 
Şekil 19. İzmir; Haziran ayı, kuzey, güney ve batı cepheleri için optimum yalıtım koşulları altında duvar 

kalınlığı boyunca iç yüzey ısı akısının gün boyunca değişimi. 
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Şekil 20. İzmir; Eylül ayı, kuzey, güney ve batı cepheleri için optimum yalıtım koşulları altında duvar 
kalınlığı boyunca iç yüzey ısı akısının gün boyunca değişimi. 

 

 
 
Şekil 21. İzmir; Aralık ayı, kuzey, güney ve batı cepheleri için optimum yalıtım koşulları altında duvar 

kalınlığı boyunca iç yüzey ısı akısının gün boyunca değişimi. 
 
Ayrıca dıştan yalıtılmış olan bu duvarda oluşan ısı kazanç ve kayıplarının daha iyi gözlemlenebilmesi 
için seçili yönler ve 12 ay için sonuçlar Şekil 22, 23 ve 24’de sırasıyla kuzey, güney ve batı yönleri için, 
duvardan iç ortama geçen ısı akısının gün boyunca değişimleri toplu olarak da verilmiştir.  
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Şekil 22. İzmir; 12 ay için kuzey cephesinde görülen optimum yalıtım koşulları altında duvar kalınlığı 
boyunca iç yüzey ısı akısının gün boyunca değişimi. 

 

 
 
Şekil 23. İzmir; 12 ay için güney cephesinde görülen optimum yalıtım koşulları altında duvar kalınlığı 

boyunca iç yüzey ısı akısının gün boyunca değişimi. 
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Şekil 24. İzmir; 12 ay için batı cephesinde görülen optimum yalıtım koşulları altında duvar kalınlığı 
boyunca iç yüzey ısı akısının gün boyunca değişimi. 

 
Dıştan yalıtımlı betonarme duvar örneklemesi için hesaplanmış olan; birim yüzey alanından oluşan ısı 
kazanım ve kayıpları, 12 ay boyunca, her ayın ortalamasını yansıtan bir gün için, Tablo 2’de 
listelenmiştir. Sonuçlara göre kış aylarında kuzey yönlü dış cephelerden kaynaklanan ısı kaybı en 
yüksek düzeydeyken; güney cephe yükleri en düşük değerleri göstermektedir. Mayıs, Haziran 
Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ise en fazla ısı kazanımı batı cephesinde meydana gelmektedir. 
Ayrıca dış ortam sıcaklığının aylık ortalama değerinin bir gün için kararlı durum analizi ile elde edilen 
sonuçları da aynı tabloda karşılaştırma amacı ile gösterilmiştir. 
 
Tablo 2. Oluşturulmuş olan dış cephe kompozisyonuna göre İzmir’de 12 ay boyunca kuzey, güney ve 
batı cephesindeki birim yüzey alanı için günlük ısı transferi değerleri 
 

Aylar Kararlı Durum 
(Wh/m²gün)

Kuzey    
(Wh/m²gün)

Güney   
(Wh/m²gün)

Batı       
(Wh/m²gün)

Ocak -206.16 -204.97 -173.03 -195.08

Şubat -193.28 -191.25 -161.92 -179.39

Mart -148.83 -143.57 -111.24 -126.02

Nisan -85.52 -78.99 -57.08 -60.30

Mayıs -11.72 -1.10 11.57 18.14

Haziran 64.54 77.24 83.75 95.18

Temmuz 110.06 120.81 130.00 137.90

Ağustos 110.65 117.00 136.38 136.34

Eylül 35.89 40.20 72.68 59.48

Ekim -47.57 -43.76 -2.97 -26.79

Kasım -123.25 -121.48 -81.73 -108.63

Aralık -179.42 -179.16 -150.25 -170.73  
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SONUÇ 
 
Bu çalışmada, TS-825 kapsamında tanımlanan toplam ısı geçiş katsayısını sağlayan yalıtım 
kalınlığının kullanıldığı dıştan yalıtımlı opak duvar için, bir boyutlu zamana bağlı ısı iletim denklemi, 
sonlu farklar yöntemine göre parametrik olarak analiz edilmiştir. İzmir ili meteorolojik verileri baz 
alınarak yapılan bu çalışmada, ısı kazanç ve kayıplarının hesaplanmasında, iç ortam sıcaklığı sabit 
değer olarak alınmıştır. Duvarın dış yüzeyinde etkili olan güneş ve gökyüzü ışınımı, dış hava sıcaklığı, 
nem ve rüzgâr hızı değerleri ve ısı taşınım katsayısı, zamana bağlı olarak ifade edilmiştir. Sonuçlar 24 
saatlik periyod üzerinden, sürekli kullanım fonksiyonu uygulamalarına göre hesaplanmıştır. Tüm 
mevsim koşulları ile kuzey, güney ve batı olmak üzere üç farklı yönlenme durumunda, ısıl konfor etkisi 
bağlamında iç yüzey sıcaklığının değişimi irdelenmiş ve ısıl konforu olumsuz etkileyecek bir sıcaklık 
değerinin tüm yıl boyunca görülmediği gösterilmiştir. Opak duvar yüzeylerinden olan ısı transferinin 
yöne bağlı değişimleri sayısal olarak verilmiş ve kararlı durum değerleri ile olan farklılıkları da 
gösterilmiştir. Mevsim geçişlerinde ısıl atalet etkisiyle oluşan yönlenmeye bağlı farklar ve kararlı durum 
ile oluşan farklılıklar daha belirgin olarak görülmektedir. Buna bağlı olarak zamana bağlı hesaplanmış 
değerler ile kararlı durum değerleri arasındaki minimum fark Aralık ayı için kuzey cephesinde 
gözlemlenmekteyken; maksimum fark ise Mayıs ayı batı cephesinde elde edilmiştir.  
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İ. Cem PARMAKSIZOĞLU 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, ısı kaybı ve kazancının sadece pencere ve dış duvardan olduğu varsayılan bir odanın 
ısıl modeli çıkartılmıştır. Pencere ve dış duvarların paralel bağlı levhalar olduğu kabul edilmiş ve bir 
boyutlu zamana bağlı ısı iletimi denklemleri sonlu farklar yöntemi kullanılarak çözülmüştür. Modelin 
doğruluğunu ispatlamak ve uygulanmasını göstermek amacıyla seçilen çeşitli uygulama problemleri 
sürekli rejim problemlerinin analitik çözümleri ile karşılaştırılarak ve gittikçe karmaşık hale getirilerek 
çözülmüştür. Çalışmanın amacı binaların TS EN ISO 13790 standardına göre yapılan uygulama 
çözümlerini karşılaştıracak basit bir dinamik ısı kaybı modeli geliştirmek ve daha karmaşık 
uygulamalar için daha esnek bir ısıl model geliştirmektir.  
 
Anahtar Kelimeler: Bina Enerji Tüketimi, Isıl modelleme 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, thermal model of a room is developed where heat loss and gain occurs only through the 
exterior walls or windows. Windows and exterior walls are assumed as planar surfaces. One 
dimensional heat conduction equations for parallel connected one dimensional planar surfaces are 
presented as a dynamic model and the equations are solved with the finite difference method. 
Application oriented problems are utilized to validate the proposed method and to illustrate the 
application of the aforementioned method, where a gradually increasing complexity is considered. Aim 
of this study is to model a simple dynamic heat loss model in order to compare the results of the 
application examples using buildings standard, TS EN ISO 13790. Hence, the aim is also to develop a 
flexible thermal model for more complex applications of the energy performance of buildings standard. 
 
Key Words: Building energy consumption, Thermal modeling. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Enerji tasarrufunun ve doğru kullanılmasının özellikle enerji kaynakları yetersiz ülkeler için önemi 
açıktır.  Enerji tüketiminin önemli bir kısmı binalarda meydana gelmektedir. Bu konuda tüm dünyada 
sayısız çalışma ve ülkemizde de geçerli olan TS EN ISO 13790 standardına göre enerji tüketimini 
hesaplayan  bir yazılım mevcuttur.  Bu standarttaki ısıl model Şekil 1’de verilmiştir.  
 
Problem, enerji tüketimi hesabının çok sayıda değişkene bağlı olması, dış sıcaklığın ve güneş dâhil ısı 
kazançlarının zamanla değişmesi ve uyulması gereken kararlılık kriterleri nedeniyle karmaşıktır. 
Duvarda zamana bağlı tek boyutlu ısı geçişi, 
 
 

Thermal Model of Building Energy Consumption 
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t+1 bulmak için Δx elemanı göz önüne alınarak  
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olur, Şekil 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. Duvar tek boyutlu ağ ve düğüm noktaları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 1. TS EN ISO 13790 Basit saatlik Metot, Beş direnç, bir kapasite (5R1C) modeli, Burada, Te dış, 
Ts duvar ve cam iç yüzey, Tair iç ortam, Tm duvar, Tsup havlandırma, taze hava sıcaklığı, H tr,m duvar, 

Htr,w cam, Htr,i iç ortam taşınım direnci, Hve, havalandırma katsayısı, Cm,Am duvarın ısıl kapasitesi, ø int, 
iç, øsol güneş ısı kazançları, øHC,nd ısıtma veya soğutma ısı gücü (ayar sıcaklığı noktasına göre )  

anlamındadır. Not: EN standartlarına göre sıcaklık θ, ısı ø ile gösterilmiştir. 
 
Duvar eksenindeki düğüm noktası, 
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)TT(h)TT(
x

k
t2

)TT(xc t
s

t
ii

t
s

t
m

t
s

1t
s −⋅+−⋅=

−⋅⋅⋅ +

∆∆
∆ρ  

t
si

t
ii

t
m

1t
s T)FoBi2Fo21()TBiT(Fo2T ⋅⋅−−+⋅+⋅=+      (4) 

 

T1 Ts Tm 

Δx Δx/2 Δx/2 

 Bina Fiziği Sempozyumu 
 

 



  ____________________ 1991  _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

Dış yüzey, Δx/2 elemanı için enerji korunumu yazılırsa, 
 

t
1d

t
dd

t
m

1t
1 T)FoBi2Fo21()TBiT(Fo2T ⋅⋅−−++⋅=+       

  (5) 
 
elde edilir,  Şekil 2. Burada Fourier sayısı Fo=α·Δt/L2 ve duvar tek bir malzemeden yapıldığı varsayımı 
ve ısı iletim katsayısı k için iç yüzde Biot sayısı Bi i  = hiΔx/k , dış yüzde Bid=hdΔx/k dır 
(2hΔt/ρcΔx=2BiFo).  
 
Kararlılık kriteri olarak,  iç noktada Denk. 3 te Tm ve yüzeylerde T t

s ve T t
1  nin katsayıları 0 veya 

0’dan büyük olmalıdır.  Buna göre Δt seçiminde,  
 
Fo≤1/2  ,yüzeylerde Fo(1+Bi)≤ ½        
     (6) kriterlerini sağlamalıdır. Bi>0 olduğundan yüzeydeki kriter 
alınmalıdır. 
 
 
 
 
2. ISIL MODEL 
 
Bir örnek oda alınarak odanın dış duvarı için sürekli ve geçici rejimde çeşitli modeller oluşturulmuştur. 
Bu çalışmada odanın dış duvarının iç yüzeyindeki ısı taşınım direnci 0,13 m2K/W, dış yüzeyindeki ısı 
taşınım direnci 0,04 m2K/W, ısı iletim katsayısı (tek bir malzemeden yapıldığı varsayımı ile) 1 W/mK, 
yoğunluğu 2000 kg/m3, özgül ısısı 1000 J/kgK alınmıştır,   
 
1.Dış duvar, sürekli rejim : Sürekli rejimde dış ve iç sıcaklıklar, 0 ve 20°C  için 20 cm kalınlıkta 
duvarın  yüzey ve orta nokta sıcaklıkları aşağıdaki gibi bulunur, Şekil 3. Duvar orta nokta sıcaklığını 
bulmak için duvarın ortasına göre   iletim dirençleri   Rd1=Rd2=0,1/1=0,1 m2K/W , Rtoplam = 0,37 m2K/W 
olup geçen ısı akısı q”=54 W/m2 dir. 

 
Tablo 1.  Sürekli rejim 

Td 
°C 

T1 
°C 

Tm 
°C 

Ts 
°C 

Ti 
°C 

Rtoplam 
(m2K/W) 

q” 
(W/m2) 

0 2,16 7,57 12,97 20 0,370 54 
 

Sıcaklık dağılımı Tablo 1 ve Şekil 3’te verilmiş olup iki gün 48 h için enerji  
tüketimi Q=  54·110·48=285405 Wh dir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. Dış duvar için sürekli rejim sıcaklık dağılımı 
 

Td Ti T1 Tm Ts 

1/hd 

1/hi k/L 

k/L 
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2. Dış duvar, geçici rejim: Özdeş duvarın her noktasındaki sıcaklık 20°C  iken aniden her iki taraftaki 
dış ortam sıcaklıkları ve ısı taşınım dirençleri 0°C ve 0,04 m2K/W olsun. 
 
Tablo 2. Geçici Rejim, simetrik sınır şartı 
 

t 
h 

Td 
°C 

T1 
°C 

Tm 
°C 

Ts 
°C 

Ti 
°C 

Fo ζ T 
°C 

5 0 2,13 6,390 2,13 0 0,9 1,16 6,28 
10 0 0,59 1,679 0,59 0,00 1,8 2,32 1,97 
30 0 0,00 0,008 0,00 0,00    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4. Dış duvar geçici rejim sıcaklık dağılımı 
 
t=30 h sonunda tüm duvar sıcaklığı ortam sıcaklığına inmektedir. İkinci bir yol olarak, Fo>0,2 için seri 
çözümün ilk terimi,  
 

)Foexp(C
TT

TT 2
1

i

eksen ⋅−⋅=
−
−

∞

∞ x  alınarak, Bi= 2,5 için ısı geçişi kitaplarındaki tablolardan [2] 

C1= 1,1943,  ζ=1,1347 bulunur. Elde edilen zamana bağlı çözüm Şekil 4 ve Tablo 2 in son sütunda 
verilmiştir. 
 
3. Dış duvar, geçici rejim:  

 
Özdeş duvar t=0 anında tüm duvar 20°C sıcaklıkta iken dış ortam sıcaklığı aniden 0°C a düşsün, iç ve 
dış taraftaki ortam sıcaklıkları ve ısı taşınım dirençleri 20°C , 0°C ve 0,13 , 0,04 m2K/W olsun. Duvarın 
zamana bağlı sıcaklık dağılımını ve sürekli rejime erişene kadarki enerji tüketiminin bulunması 
istensin.  Duvardaki ısı geçişi tek boyutlu kabul edilerek, zamana bağlı tek boyutlu ısı iletim denklemi 
sonlu farklar yöntemi kullanılarak Denk 3 , 4 ve 5 yardımıyla, yüzeylerdeki en küçük kararlılık kriteri 
göz önüne alınarak, 
 
ρ=2000 kg/m3, c=1000 J/kgK olsun, Δt=1 h =3600 s için   
α= k/ ρ  c = 5·10-7 m2/s , Fo = α Δt /L2=0,180,  Bidış=hdış L/k =2,500 , Biiç= hdış L/k = 0,769 
 

bulunur. Dış, iç ortam ve duvar 20°C iken aniden dış ortam sıcaklığı 0°C düşüp sabit kalması halinde 
Denk 3-7 nin birbirlerine bağlı olarak eş zamanlı çözümü ile, kararlılık kriterleri Denk. (6)’dan 
Fo(1+Bidış)=0,630 ve Fo(1+Biiç)=0,318 için,48 h’te, 
 
 
 
 
 
 
 

Td Td T1 Tm Ts 
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Tablo 3. Geçici Rejim, ağır duvar 
 

Td 
°C 

T1 
°C 

Tm 
°C 

Ts 
°C 

Ti 
°C 

t 
h 

 0 20 20 20 20 t=0            Başlangıç sınır şartı 
0 2,90 9,81 14,68 20 t=10 h 
0 2,29 7,94 13,26 20 t=20 h 
0 2,18 7,63 13,02 20 t=30 h 
0 2,16 7,57 12,97 20 t=48 h, 2 gün, q”=54 W/m2Sürekli rejim 

sürekli rejim (Örnek1) şartlarına erişilir, Tablo 3. Bu süredeki 2 gün enerji tüketimi saatlik enerji 
kayıpları toplanarak Q= 2207 Wh/(m2 2 gün) bulunur. 

4. Dış duvar(hafif duvar), geçici rejim  
 
Aynı dış duvar,  ρ=1000 kg/m3, c=500 J/kgK olup farklı ısıl kapasitede olsun, Δt=0,25 h =900 s için  
α= k/ ρ c =2 10-6 m2/s , Fo = αΔt /L2=0,180,  Bidış=hdış·L/k =2,500 , Biiç= hiç·L/k = 0,769 bulunur. 
Dış, iç ortam ve duvar 20°C iken aniden dış ortam sıcaklığı 0°C inmesi halinde, Denk 3-5 in birbirlerine 
bağlı olarak eş zamanlı çözümü ile,  

 
Tablo 4. Geçici Rejim,hafif duvar 
 

Td 
°C 

T1 
°C 

Tm 
°C 

Ts 
°C 

Ti 
°C  

20 20 20 20 20 t=0 Başlangıç sınır şartı 
0 2,17 7,58 12,98 20,00 t=10 h 
0 2,16 7,57 12,97 20,00 t=12 h  1/2 gün, q”=54 W/m2Sürekli rejim  

saatlik enerji kayıpları toplanarak 2 gün, 48 h için Q=2517 Wh/m2 bulunur. Duvarın ısıl kapasitelerine 
göre karşılaştırma yapıldığında, α ısıl yayılım katsayısı artarken ( hafif duvar ) çok daha çabuk 2 gün 
yerine yarım günde rejime girdiği görülür, Şekil 5. 

 

Şekil. 5 Dış duvarın ısıl kapasitesinin etkisi 

5. Dış duvar, geçici rejim, değişken dış sıcaklık (peryodik sınır şartı)  

Gerçekte, binanın bulunduğu iklim şartlarına göre dış sıcaklığın değişiminin de göz önüne alınması 
gerekir. Dış sıcaklıların saatlik değişiminin bulunabileceği kaynaklar mevcuttur. 

Duvar : ρ=2000 kg/m3, c=1000 J/kgK olsun, Δt=1 h =3600 s için   
α= k/ ρ  c = 510-7 m2/s , Fo = α Δt /L2=0,180,  Bidış=hdış L/k =2,500 , Biiç= hdış L/k = 0,769 

 
İki gün için aynı sıcaklık dağılımı alınarak bulunan duvar orta nokta sıcaklığının değişimi Şekil 6 da 
verilmiştir.  
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Tablo 5.  48 saatlik sürede dış ortam sıcaklığının  değişken olması halinde ; 

t 
h 

Td 
°C 

T1 
°C 

Tm 
°C 

Ts 
°C 

Ti 
°C 

q 
      W 

0 0 20 20 20 20 0 
1 0,50 2,00 20,00 20,00 20 0 
12 20,00 17,91 14,80 16,42 20 3027 
24 0 3,81 11,50 15,89 20 3474 
36 20,00 17,54 13,69 15,58 20 3738 
48 0 3.77 11,37 15,80 20 3557 
 

    
Q(kWh) 138780 

Not : 24 h -48 h arası verilmemiş, 48 h sonundaki sıcaklık dağılımı ve enerji kaybı verilmiştir,Tablo 5 
ve Şekil 6. 

 

 
Şekil 6. Td dış sıcaklığın değişimine karşılık gelen duvar (a) orta noktasının (b) yüzey sıcaklıklarının 

ve  ısı geçişinin zamana bağlı değişimi 
 

6. Dış duvar ve pencereden oluşan karma paralel duvar, Sürekli rejim;  
 
Isı kaybının bir kısmı pencerelerden olacağından ısıl modelde pencerelerin de göz önüne alınması 
gerekir. Binanın çift camlı pencerelerinin toplam ısı geçiş katsayısı Kc=2,8 W/m2K, toplam cam alanı 
Ac=10 m2, duvar alanı Ad=100 m2, toplam dış yüzey alanı A t =110 m2 olsun. 
 
Pencere ve duvardan geçen ısı geçişi paralel karma duvar olarak, aşağıdaki elektrik benzeşim modeli 
ile ele alınabilir, Şekil 7, Burada duvar ve cam iç yüzey sıcaklığı standarttaki modele benzer olsun diye 
aynı alınmıştır, kolaylıkla cam ve duvar iç yüzey sıcaklıkları farklı alınabilir.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Şekil 7. Pencere ve duvardan oluşan karma paralel duvarın elektrik benzeşimi 

q"(W/m2) 

1/Ad hd 

Td 

k/LAd 
k/LAd 

1/hdAc 1/At hi 1/KcAc 

Ti 
q 

Ts 

Tm 
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Rduvar+cam : 
C

d

d

Cd R
Ac

k
L2

h
1

A
R

1
+

+
=

+

   Toplam ısı geçiş katsayısı Kc=2,8 W/m2K olan çift cam seçilirse 

(1/Kc=1/2,8+1/hi)  iç yüzeye kadarki direnç Rc=0,22 m2K/W ve duvar direnci Rd+c=0,00216 K/W  olur. 
Rduvar+cam(eş) : 

it
cdtoplam hA

1RR += +
 tanımlanırsa R toplam=0,00335 K/W ve q=(20-0)/Reş=5978 W 

elde edilir. 
 
Tablo 6. Karma paralel duvar sürekli rejim   

Td°C T1°C Tm°C Ts°C Ti°C Rtoplam(K/W) q(W) 
0 2.16 7.55 12.94 20 0.00335 5978 

 
48 h için Q= 5978·48= 286944 Wh bulunur, Tablo 6. 
 
7. Dış duvar ve pencereden oluşan karma paralel duvar : Geçici rejim;  
 
Karma duvar t=0 anında 20°C sıcaklıkta iken dış ortam sıcaklığı aniden 0°C’a düşsün, Denk. 4’e 

pencere ısı kaybı eklenerek,  )TT(BiFo2
A
A)TT(Fo2)TT(BiFo2

A
AT t

sdc
d

ct
s

t
i

t
s

t
ii

d

t1t
s −⋅⋅+−⋅+−⋅=+  duvarın 

zamana bağlı sıcaklık dağılımı ve sürekli rejime erişene kadarki enerji tüketimi Tablo 7 de verilmiştir.  
 
Tablo 7. Karma paralel duvar geçici rejim 

t (h) Td(°C) T1(°C) Tm(°C) Ts(°C) Ti(°C) q(W) Q(Wh) 
 0 20 20 20 20   

1 0 2.00 20.00 20.00 20.00   
10 0 2.84 9.62 14.40 20.00 4735  
20 0 2.26 7.86 13.16 20.00 5792  
30 0 2.17 7.59 12.97 20.00 5950  
39 0 2.16 7.55 12.94 20.00 5973 194406 

 
48 h teki ısıl enerji kaybı: 194406Wh + 9 h ·5973 W = 248159 Wh,  
 
2. dış duvar geçici rejim örneğinde Q= 2207 Wh/m2 bulunmuştu.   
Q=2207 Wh/m2 · 110 m2 = 242770 Wh , ise 10 m2 cam nedeniyle oluşan ısıl enerji farkı fazlası 
5390 Wh olur. (Not : Kd=2,7 W/m2K, Kc=2,8 W/m2K, Bic=Δx/Rck) 
 
8. Eşit güneş ışınımı akısı  gelen dış duvar ve pencereden oluşan karma paralel duvar için 
sürekli rejim; 
Camlı dış duvara toplam 2200 W ,q”=20 W/m2, qG,duvar =2000 W, qG,cam=200 W sabit güneş ışınımı 
gelsin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil. 8 Pencere ve duvardan oluşan karma paralel duvarın elektrik benzeşimi 
 

t1t

si

d

ms

cp

ds
A/R

TT
kA/L
TT

A/R
TT −

=
−

+
−  

d

d

t1t

ms

dd

dm
A
q

A/R
TT

A)k/Lh/1(
TT

+
−

=
+
−  

iki bilinmeyenli denklemden duvar Tm ve iç yüzey Ts sıcaklıkları bulunursa, Tablo 8, sürekli rejimde, 

Sürekli rejim 

1/hdAd 

Td 

k/LAd k/LAd 

1/hdAc 1/hiAt 1/KcAc 

Ti 
qısıtma qgüneş,cam 

T
 

qgüneş,duvar 

T

 

Ts 
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Tablo 8. Güneş ışınımı gelen karma paralel duvar, sürekli rejim 
Td°C T1°C Tm°C Ts°C Ti°C q (W) qc (W) qd (W) 

0 2,64 9,23 13,83 20 5023 629 4395 
 
48 h de toplam enerji kaybı 5023·48=24112 Wh olur.  
 
9. Eşit güneş ışınımı akısı gelen dış duvar ve pencereden oluşan karma paralel duvar için 
geçici rejim; 

 
Tüm duvar 20 °C iken dış sıcaklık aniden 0 °C düşmesi ve Tm noktasına q”(W/m2) güneş ışınımı 
gelmesi halinde iç nokta Tm sıcaklığı Denk. (3) yerine 

 
( ) )xc/(t"q)Fo21(TTTFoT t

m
t
s

t
1

1t
m ∆ρ∆ ⋅⋅⋅+⋅−⋅++⋅=+      (7) 

 
eşitliği ve yüzey sıcaklıkları (4) ve (5) yardımıyla aşağıdaki sıcaklıklar hesaplanır, Tablo 9. 
 
Tablo 9. Güneş ışınımı gelen karma paralel duvar, geçici rejim duvara gelen güneş ışınımı 
qG,duvar=2000 W,   

t (h) Td(°C) T1(°C) Tm(°C) Ts(°C) Ti(°C) q(W) Q(Wh) 
0 0 20 20 20 20 

  1 0 2,00 20,36 20,00 20,00 0 
 12 0 3.05 10.49 14.72 20.00 4271 
 24 0 2.68 9.36 13.92 20.00 4946 
 36 0 2.64 9.25 13.84 20.00 5015 
 39 0 2.64 9.24 13.83 20.00 5019 
 48 0 2.64 9.23 13.83 20.00 5022 206893 

 
39 h de sürekli rejime gelmektedir, Şek. 9.  Enerji kaybı 48 h için  206893 Wh olarak bulunur. 
 

 
Şekil 9. Güneş ışınımı gelen cam ve opak dış duvardan oluşan karma duvar sıcaklığının değişimi 

 
10. Eşit güneş ışınımı akısı gelen dış duvar ve pencereden oluşan karma paralel duvar ve 
değişken dış  sıcaklık ve güneş ışınımı (geçici rejim); 
 
Dış sıcaklık ve dış yüzeye gelen güneş ışınımının gün boyu değişimi, qduvar ve qcam göz önüne 
alınarak aşağıdaki sıcaklıklar bulunur, Şekil 10 ve Tablo 10. qduvar ‘ın Şekil 8 ve Şekil 1’deki elektrik 
benzeşim modellerine göre duvarın ortasına geldiği, cama gelen güneş ışınımının qcam direk içeri 
girdiği varsayılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 

Sürekli rejim 

t(h) 
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Tablo 10. Değişken dış sıcaklık ve güneş ışınımı gelen karma paralel duvar,  Geçici rejim 
t (h) Td(°C) T1(°C) Tm(°C) Ts(°C) Ti(°C) qG,duvar(W) qG,cam(W) q(W) Q(Wh) 

0 0 20 20 20 20 0 0 0  
1 0,50 2,00 20,00 20,00 20,00 0 0 0  
2 0,50 7,13 16,76 19,68 20,00 0 0 270  
12 20,00 18,10 15,65 16,92 20,00 2000 200 2407  
24 0 3,85 11,58 15,74 20,00 0 0 3601  
36 20,00 17,77 14,65 16,21 20,00 2000 200 3006  
48 0 3,81 11,48 15,67 20,00 0 0 3663 129755 

                    

 
 

 
 
 

 
 
Şekil 10. qgüneş, Güneş ışınımı akısı gelen dış duvar ve pencereden oluşan karma paralel duvarda Te, 

değişken dış sıcaklığa göre duvar T1,Tm ve Ts sıcaklıklarının değişimi ve ısı kaybı 
 
 
 

q"(W/m2) Değişken dış sıcaklık ve gelen güneş ışınımına göre ısı kaybının değişimi 

 Bina Fiziği Sempozyumu 
 

 



  ____________________ 1998  _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

11. Eşit güneş ışınımı akısı gelen dış duvar ve pencereden oluşan karma paralel duvar için 
geçici rejim;TS EN ISO 13790 
 
Standart TS EN ISO 13790, EK C de verilen denklem takımı, Şekil1  bizim örnekteki verilere göre, 
Htr,em =714 W/K , Htr,ms =1000 W/K, Htr,w =44 W/K, Htr,is = 846W/K, Hve = 10 W/K alınarak          H tr,1 
=9,9 W/K, Htr,2 =55,3 W/K, Htr,3 =52,4 W/K ve qiç =Φ int =0 ve qG=Φsol =0 için standarttaki C1,C2,C3 
Φ ia= Φm=Φst=0 alınarak Standart C.4-11 denklemleri ;  








 +
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yazılıp birbirlerine bağlı olarak çözülüp sonuçlar bu çalışmadaki karma paralel duvar sonuçları (örnek 
7) ile karşılaştırılmıştır, Tablo 11. 
 
Tablo 11. TS EN ISO 13790 ile bulunan sonuçların Örnek 7 sonuçları ile karşılaştırılması 

 Zaman h Td T1 Tm Ts  Tl q 
Bu çalışma 39 0 2.16 7.55 12.94 20.00 5973 

Standart 39 0   7,91 13,06 20.00 5873 
Fark      0,05 0,01 

 
0,02 

 
 
 
 
SONUÇ 
 
Sonlu fark denklemleri yardımıyla enerji tüketimi, sadece cam ve dış duvardan olduğu varsayılan bir 
oda için birbirlerine bağlı olarak eş zamanlı çözülmüştür. Odanın 110 m2 dış cephesi duvar olarak 
standart bir duvar (ağır duvar) alınmış, problem sürekli rejim problemleri ile karşılaştırılarak ve 100 m2 
duvar, 10 m2 cam ile birlikte karma duvar, değişken dış koşullar ve güneş ışınımı göz önüne alınarak 
bulunan çözümler aşağıdaki tabloda özetlenerek, karşılaştırmalı olarak verilmiştir, Tablo 12. Cam ve 
duvardan oluşan karma duvar çözümü standarttaki yöntemle bulunan sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. 

 
Tablo 12. Örnek çözümlerin karşılaştırmalı sonuçları 

 Td 
°C 

T1 
°C 

Tm 
°C 

Ts 
°C 

Ti 
°C 

Rtoplam 
(K/W) 

q 
(W) 

Q 
(Wh/ 2 gün) 

Duvar(110m2) 0 2,16 7,57 12,97 20 0,370 5945 285405 
Geçici  rejim (3) duvar 

     
242770 

Geçici  rejim (4) Hafif duvar 
     

276870 

Geçici rejim (5) Değişken sıcaklık     138780 
Cam(10m2)+duvar(100m2) 0 2.16 7.55 12.94 20 0.0035 5978 286944 

Geçici  rejim (7) Cam farkı : Duvar + Cam : 248159 - 242770=5390 Wh 248159 
Cam+duvar+Güneş ışınımı 0 2.64 9.23 13.83 20 0,0024 5023 241112 

Geçici  rejim (9) Güneş ışınımı farkı =248159-206893=41266   206893 
Geçici  rejim (10)      129755 
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Bu çalışmada önerilen yöntemlere göre bulunan çözümler bina enerji tüketimi hesapları yapılırken 
referans olarak alınabilir. Bu çözümleme yöntemi kullanılarak daha esnek bir ısıl model oluşturulabilir. 
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TARİHİ BİNALARDA PASİF YÖNTEMLERLE ENERJİ 
TASARRUFU: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE 

FAKÜLTESİ 
 
 

Nurdil ESKİN 
Mesut GÜR 
Işıl ÖZKAYA 
Çağrıl CÖMERT 
Alperen YILDIZELİ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Binalarda tüketilen enerjinin azaltılması günümüz enerji problemleri ve çevre kirliliği açısından büyük 
önem arz etmektedir. Bu çalışma ile tarihi binalarda pasif yöntemler kullanılarak tüketilen enerjinin 
azaltılması amaçlanmıştır. İTÜ Makine Fakültesine ait enerji analizleri Design Builder ve Energy Plus 
programları yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Design Builder programı aracılığıyla binaya doğalgazlı 
kalorifer tesisatı, havalandırma ve değişken soğutucu akışkanlı (VRF) klima sistemleri yerleştirilmiştir. 
Doğalgaz enerji tüketimi 1.557.658,19 kWh/yıl, toplam elektrik enerji tüketimi 2.021.481,836 kWh/yıl 
olarak program aracılığıyla hesaplanmıştır. Pasif yöntemler olarak poliüretan (PU) köpük uygulaması 
ile bina ısı yalıtımı, cam filmi ve panjur uygulaması ile gölgeleme yapılarak ısı kazancının azaltılması 
amaçlanmıştır. Design Builder programı yardımıyla bu üç farklı pasif yöntem binaya ayrı ayrı 
uygulanmıştır. PU köpük uygulaması ile yıllık doğalgaz tüketiminde yaklaşık %5’lik, elektrik 
tüketiminde ise yaklaşık %4’lük, cam filmi uygulaması ile yıllık elektrik tüketiminde yaklaşık %3’lük, 
panjur uygulaması ile elektrik tüketiminde kış aylarında %1, yaz aylarında ise %3’lük bir azalma 
olduğu gözlemlenmiştir. Gerçekleştirilen her bir pasif önlem çalışmasının sonuçlarına göre %3 ile %4 
arasında değişen enerji tasarrufları sağlanmaktadır. Bu sonuçlar oransal olarak düşük değerler olsa 
da binanın boyutları göz önüne alındığında önemli değişimler ifade etmektedir. Bu açıdan, 
iklimlendirmede pasif yöntemler büyük önem taşımaktadır. Fakülte binasında uygulanabilecek pasif 
yöntemlerin değerlendirilmesi, bu yöntemler ile ilgili detaylı çalışmalar sonucunda ekonomik olarak da 
en uygununun belirlenmesi ve uygulanması önerilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Enerji analizi, enerji tasarrufu, gölgelendirme, pasif yöntemler 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Decreasing the energy consumption in the buildings has a significant importance in terms of current 
energy problems and environmental pollution. With this study, reduction of energy consumption in 
historical building with the use of passive solutions is aimed. The energy analyses of ITU Faculty of 
Mechanical Engineering are conducted with the help of Design Builder and Energy Plus software. With 
the use of Design Builder, natural gas operated central heating system, ventilation and variable 
refrigerant flow (VRF) systems are installed to the building. The natural gas energy consumption and 
total electrical energy consumptions are calculated as 1.557.658,19 kWh/year and 2.021.481,836 
kWh/year, respectively. As a passive solution; application of polyurethane foam in the building’s 
insulation layer and window films as well as window shades, the reduction of the heat gain is aimed. 
With the help of Design Builder, these three options are applied to the building separately in the 
program. With the application of PU foam, 5% reduction in natural gas consumption, 4% reduction in 
electricity consumption was observed. Moreover, 3% reduction in electricity consumption was seen as 

Opportunities for Energy Savings with Passive Methods in Historical Buildings: The Case of “ İstanbul Technical University 
Mechanical Engineering Building “ in İstanbul,Turkey 
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a result of window film application. Also, window shade application resulted in 1% and 3% reduction in 
electricity consumption in winter and summer months respectively. As a result of each passive 
application, approximately 3 to 4% of energy saving was achieved.  
Although these results are fairly small in proportional comparison, when the size of building is taken 
into account, they can represent significant changes. Thus, application of passive solutions in building 
climatiation can be seen essential. Finally, evaluations of passive solutions that can be applied in the 
faculty building, and after detailed studies, identification of the best economical option of these 
solutions are suggested. 
 
KeyWords: Energy analysis, energy saving, shading, passive solutions 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
İklimlendirmede pasif yöntemler, binanın iklimlendirme ve havalandırma sistemine (HVAC) doğrudan 
müdahale etmeden yapılan önlemler olup bir binanın yıllık veya mevsimsel ısı kazanç ve kayıplarını 
azaltarak binada tesis edilecek sistemlerin kapasitelerine ve ısıtma ve soğutma ihtiyacının 
azaltılmasına yönelik önlemleri kapsar. Bir binanın ısıtma ve soğutma talebinin HVAC sistemleri 
aracılığıyla ve belirli bir enerji sarfiyatıyla karşılanması ise aktif yöntemler olarak adlandırılır. Pasif 
yöntemler, aktif yöntemlere ek olarak uygulanır ve bina tasarımı üzerinde çeşitli iyileştirmelerle enerji 
tasarrufu amaçlanır. Isıtma ve soğutma ihtiyacının azaltılmasıyla binaya uygulanacak iklimlendirme 
sisteminin daha düşük kapasiteli olması sağlanır. Bu sayede enerji verimliliği daha yüksek, CO2 
salınımı daha düşük, sürdürülebilir binalar tasarlanabilir [1]. 
 
 
 
 
2. BİNANIN ENERJİ ANALİZİ 
  
İTÜ Makina Fakültesi binası toplam alanı 43415,19 m² ve.toplam kullanım alanı 28679,07 m² olan, beş 
katlı bir binadır. Bina dış duvar kalınlıkları 80 cm olup, binaya ait bilgiler Tablo 1’de verilmektedir. 
Binanın aylık ve yıllık enerji analizi Energy Plus ve Design Builder yardımıyla gerçekleştirilmiştir.  
 
Tablo 1. Bina kabuğu ile ilgili bilgiler. 
 

 İklimlendirilen 
Bina Kısımları 

Toplam 
Bina 

Toplam Dış duvar alanı (m²) 16222,92 19908,12 
Yer üstü Dış duvar alanı (m²) 14645,7 14998,58 

Pencere alanı (m²) 3571,31 3571,31 
Pencere - duvar alanı oranı (%) 22,01 17,94 

Yer üstü pencere – duvar alanı oranı (%) 24,38 23,81 
Bina dış ve iç duvar , döşeme ve tavan özellikleri binanın mimari projesi kullanılarak hesaplanmış, ve 
programa tanıtılmıştır.  Tablo 2’de bu değerler verilmektedir. 
 
Tablo 2. Bina elemanlarına ait toplam ısı geçiş katsayıları. 

Bina Elemanları Toplam Isı Geçiş Katsayı (W/m2K) 
Dış Duvar 0,802 

75 cm Kalınlıktaki İç Duvar 0,784 
23 cm Kalınlıktaki İç Duvar 1,58 

Giyotin Pencere 2,943 
Kanatlı Pencere 2,998 
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Pasif yöntemlerin etkilerinin anlayabilmek açısından bina enerji kayıplarının incelenmesi 
gerekmektedir. Bu amaçla  bina önce Enerji plus programına tanıtılmıştır. 
 

 
 

Şekil 1. İTÜ Makina Fakültesi Binası [2]. 
 

 
 

Şekil 2. Fakülte binasının Design Builder yardımıyla oluşturulmuş 3D görünümü. 
Yapılan hesaplamalar sonucu yıllık enerji kayıpları tablo 3’de , enerji kazançları ise Tablo 4’de 
verilmektedir. Görüldüğü üzere bina üzerinden gerçekleşen ısı kaybının büyük bir kısmı dış duvar ve 
pencerelerden kaynaklanmaktadır. Elektrik tüketiminin büyük çoğunluğu iklimlendirme sistemleri ile 
doğrudan ilişkilidir. Güneşten gelen ısı, ısı kazancının büyük bir kısmını oluşturmaktadır. 
 
Tablo 3. Bir yıl boyunca bina kabuğundan gerçekleşen ısı kaybı. 

Binadaki yapı elemanları Isı enerjisi kaybı (kWh/yıl) 
Dış duvar yüzeyleri ve pencereler 409399 

Dış kapılar 13660,3 
Döşeme 1 84866,7 
Tavan 2 63547,4 

Isı kaybı toplamı 571474 
Isı kaybı toplamı (kWh/m2·yıl) 3 19,926 
Isı kaybı toplamı (kWh/m3·yıl) 4 5,215 

1 Toprak temaslı ve ısıtılmayan hacim üstü taban/döşeme 
2 Isıtılmayan hacme bitişik tavan 
3 İklimlendirilen alan başına ısı kaybı toplamı 
4 İklimlendirilen hacim başına ısı kaybı toplamı 
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Tablo 4. Bir yıl boyunca gerçekleşen ısı kazancı. 
Isı kazanç faktörü Isı enerjisi kazancı (kWh/yıl) 

Aydınlatma 413313,62 
Ekipman 122457,76 

İnsan (Duyulur ısı) 261697,61 
İnsan (Gizli ısı) 140584,83 
Güneş ışınımı 969450,70 

Isı kazançları toplamı 1907504,52 
 
Tablo 5. Binanın toplam enerji tüketimi. 

Ay 
Binanın enerji tüketimi (kWh/ay) 

Doğalgaz tüketimi Elektrik Tüketimi 
Ocak 313666,34 48540,92 
Şubat 271961,52 47735,96 
Mart 330886,99 52460,03 
Nisan 135132,84 43883,43 
Mayıs 14997,93 39261,69 

Haziran 49,68 34354,25 
Temmuz 0 33177,25 
Ağustos 0 35626,84 

Eylül 98,12 40302,48 
Ekim 16695,91 48186,44 

Kasım 144685,61 52640,92 
Aralık 329483,25 55240,95 

Toplam (kWh/yıl) 1557658,19 2021481,836 
 
 
 
 
3. PASİF YÖNTEMLER 
 
Bina iklimlendirmesinde hangi pasif yöntemin ne şekilde uygulanacağının kararı, gerçekleştirilecek 
maliyet ve optimizasyon çalışması sonucunda verilebilir. İTÜ Gümüşsuyu Binası için önerilen 3 farklı 
pasif önlem incelenmiştir. Bu pasif yöntemler ısı yalıtımının iyileştirilmesi ve gölgeleme faktörünün 
iyileştirilmesine yöneliktir. Yapılan çalışmada bu senaryoların binanın iç konfor şartlarına ve enerji 
tüketimine olan etkileri belirlenmiş ve maliyet analizi gerçekleştirilmiştir.  Burada sadece pasif 
yöntemlerin enerji tasarrufu üzerindeki etkilerinden bahsedilecektir.  
 
3.1 Binanın Dış Duvar Isı Yalıtımının İyileştirilmesi 
 
Binalarda tüm yıl boyunca iç ve dış ortam arasındaki sıcaklık farkları nedeniyle duvarlardan iletim yolu 
ile bir miktar ısı kayıp ve kazancı gerçekleşir. Bu olumsuz ısıl etkilerin en aza indirilebilmesi için yapı 
elemanlarının toplam ısı geçiş katsayılarının azaltılması gerekir. Dolayısıyla, ısı yalıtımının 
iyileştirilmesi, büyük önem taşıyan bir pasif önlem olarak ortaya çıkmaktadır. Genel uygulamada tuğla 
malzemesi ile dış sıva arasında yer alan yalıtım malzemesinin kalınlığının 2 ila 4 cm arasında değiştiği 
görülmektedir. İncelenecek yalıtım iyileştirmesi için 3 cm kalınlığında yalıtım  malzemesi uygulanmıştır. 
Kullanılan yalıtım malzemesinin özellikleri: 

• Özgül ısı: 1,030 kJ/kgK 
• Isı iletim katsayısı: 0,035 W/mK 
• Yoğunluk: 40 kg/m3 
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Bu uygulama dış duvar için hesaplanmış olan toplam ısı geçiş katsayısını  0,802 W/m2K değerini 
0,571W/m2K değerine düşürmüş, bağıl olarak 28,8% kadarlık bir azalmaya neden olmuştur. Bu 
değişimin bina üzerindeki etkileri binadaki en büyük amfilerden biri olan A501 dersliğinin dış 
duvarlarından gerçekleşen ısı enerjisi kaybı üzerinden aşağıdaki grafikle gösterilmiştir. A501 amfisinin 
hacmi 1688,77 m³ olup, pencere açıklıkları olmaksızın net dış duvar alanı ise 155,964 m²’dir.Bu 
örnekte görüldüğü gibi  A501 dersliğinde % 49,7 oranında azalma tespit edilmişdir. 
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Şekil 3. A501 dersliği Yalıtım uygulamasının dış duvarlardan ısı kaybına etkisi. 

 
Yalıtım uygulamasının binanın yıllık enerji tüketimi üzerindeki etkisi, kazanın doğalgaz tüketimi ve 
binanın toplam elektrik tüketimi üzerinden incelenmiştir. Yalıtım uygulaması ile, yıllık doğalgaz 
tüketiminde yaklaşık %5’lik, elektrik tüketiminde ise yaklaşık %4’lük bir azalma sağlanabileceği  
hesaplanmıştır.  

 
Şekil 4. Yalıtım uygulamasının doğalgaz tüketimine etkisi. 

 
Şekil 5. Yalıtım uygulamasının binanın elektrik tüketimine etkisi. 
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3.2 Cam Filmi Uygulaması ile Gölgeleme Faktörünün İyileştirilmesi 
 
Özellikle yaz mevsiminde pencerelerden ışınım yolu ile gerçekleşen ısı kazancı soğutma yükünü 
oluşturan önemli etmenlerden biridir. Pencerelerden kaynaklanan bu ısı kazancını azaltmanın yolu ise 
pencerenin toplam güneş ışınımı geçirgenliğini ve ısı geçiş katsayısını azaltma yoluna gitmektir. Bu 
amaçla cam filmi uygulaması günümüzde oldukça yaygındır. Makina Fakültesi için cam filmi 
uygulaması binanın dış görünümünün olumsuz etkilenmemesi için yalnızca binanın avlusuna bakan 
cephelerinde yer alan pencereler için önerilmiştir. İncelenen cam filminin teknik özellikleri: 
 

• Güneş geçirgenliği: %36 
• Isı iletim katsayısı: 0,14 W/mK 
• Kalınlığı: 0,07 mm 

 
İncelemeye referans olarak fakültenin resimhane (R354, R358, R362) bölgesinde yer alan bir 
pencerenin cam filmi uygulamasından önce ve sonraki özellikleri Tablo 6’da verildiği gibidir. 
 
Tablo 6. Pencerenin cam filmi uygulamasından önceki ve sonraki özellikleri. 

 Uygulamadan önce Uygulamadan sonra 
Isı geçiş katsayısı (W/m2K) 2,665 1,636 

Güneş geçirgenliği (%) 70,3 38,2 
 
Cam filmi uygulamasının etkisi yaz tasarım haftası (03-10 Ağustos) periyodunda gerçekleştirilen 
simülasyonlar üzerinde incelenmiştir. Öncelikle uygulamanın güneş ışınımı kaynaklı ısı kazancı 
üzerindeki etkisi belirlenmiştir. Cam filmi uygulaması, simülasyon periyodu boyunca gerçekleşen 
toplam güneş enerjisi kazancında yaklaşık %50’lik bir azalma sağlamıştır. Aşağıdaki grafik, seçilen 
referans bölge için cam filmi uygulamasının günlük frekansta etkisini göstermektedir.  
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Şekil 6. Cam filminin güneş enerjisi kazancına etkisi. 
 
Bu analizin ardından cam filmi uygulamasının binada tesis edilebilecek bir VRF klima sisteminin 
elektrik tüketimi üzerindeki etkisi de incelenmiştir. Şekil 7, cam filminin yaz tasarım haftası boyunca 
VRF dış ünitelerinin elektrik tüketimleri üzerindeki etkisini göstermektedir. 
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Şekil 7. Cam filminin VRF dış ünite elektrik tüketimine etkisi. 

 
Cam filmi uygulamasının maliyet analizinin gerçekleştirilebilmesi için iki farklı durum için simülasyon 
sonuçlarının incelenmesi gerekmektedir. Bu inceleme kapsamında doğalgaz ve elektrik tüketimleri 
karşılaştırılmıştır. Cam filmi uygulaması, HVAC sisteminin çalışma düzeni üzerinde doğrudan bir etkiye 
sahip olduğu için binanın yıllık elektrik tüketiminde yaklaşık %3’lük bir düşüş sağlamıştır. Fakat güneş 
enerjisi kazançlarını düşürdüğü için, bu uygulamanın kış döneminde ısıtma ihtiyacı üzerinde olumsuz 
bir etkisi bulunmaktadır ve binanın yıllık doğalgaz tüketiminde yaklaşık %3’lük bir artışa yol açtığı 
gözlemlenmiştir. 
 

 
Şekil 8. Cam filminin binanın yıllık elektrik tüketimine etkisi. 

 

 
Şekil 9. Cam filminin binanın yıllık doğalgaz tüketimine etkisi. 
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3.3 Panjur Uygulaması ile Gölgelendirme Faktörünün İyileştirilmesi 
 
Gölgeleme faktörünün iyileştirilmesi amacıyla önerilen bir başka pasif yöntem, binanın tüm 
pencerelerine jaluzi uygulaması şeklindedir. Pencerelere uygulanacak gölgeleme elemanları üç farklı 
şekilde konumlandırılabilmektedir. Şekil 10, bir gölgeliğin yerleştirilebileceği konumları şematik olarak 
göstermektedir.  
 

 
İç Yüzeyde panjur  Dış Yüzeyde panjur  İki cam arasında 

 
Şekil 10. Bir gölgeleme elemanının yerleştirilebileceği konumlar [3]. 

 
Fakülte binası için uygulama kolaylığı bakımından panjurların pencerelerin odaya bakan taraflarına 
yerleştirilmesi önerilmiştir. Bir  gölgeleme elemanının çalışma düzeninin kontrolü için 18 farklı seçenek 
önerilebilir.  Bu kontroller genel olarak belirli iç ortam konfor koşullarının sağlanması amacıyla 
iklimlendirme sisteminin çalışma düzenine uygun olarak belirlenir. Fakülte binası için önerilen panjur 
uygulamasının kontrolü, soğutma yapılan saatler için belirlenen bir limit güneş ışınım değeri  
aşıldığında çalışacak şekildedir. Çalışmada binanın geneline uygulanması önerilen panjurlar için 
belirlenen limit değer 100 W/m2 olarak seçilmiştir.. Bu tür  panjur kontrolünün sağladığı en büyük 
avantaj, soğutma sisteminin devredışı kaldığı kış aylarında güneş enerjisi kazancını olumsuz yönde 
etkilememesidir. Dolayısıyla, cam filminin aksine panjur  uygulamasının binanın doğalgaz tüketimine 
etkisi oldukça sınırlı kalacaktır. 

 
Panjur uygulamasının bina üzerindeki etkileri yaz tasarım haftası için incelenmiştir. Şekil 11 seçilen bir 
referans bölge için uygulamanın güneş ışınımı kaynaklı ısı enerjisi kazancına olan etkisini 
göstermektedir. Görülebileceği üzere, soğutmanın gerçekleşmediği günlerde panjur devre dışı 
kalmaktadır.  
 

 
 

Şekil 11. Jaluzi uygulamasının güneş enerjisi kazancına etkisi. 
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Panjur uygulaması soğutma sisteminin devreye alındığı dönemlerde binanın soğutma ihtiyacını 
azaltarak HVAC ekipmanlarının elektrik tüketimini düşürmektedir. Elde edilen verilerden, bu tasarruf 
etkisinin kış aylarında %1, yaz aylarında ise %3 oranında olduğu gözlemlenmiştir. Uygulamanın 
binanın yıllık elektrik tüketimine olan etkisi aşağıdaki grafikte verilmiştir.  
 

 
Şekil 12. Panjur uygulamasının yıllık elektrik tüketimine etkisi. 

 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Fakülte binasının iklimlendirilmesi için gereken ısıtma, soğutma ve elektrik yüklerinin bina boyutları ve 
kullanımı nedeniyle yüksek değerlerde olduğu analiz sonuçlarında görülmektedir. Uygulanan tasarımın 
iyileştirilmesi amacıyla mevcut ısı kazanç ve kayıplarının azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütülmüş 
ve binanın enerji tüketimini azaltacağı düşünülen 3 pasif yöntem önerisi incelenmiştir. Gerçekleştirilen 
pasif önlem çalışmalarının sonuçlarına göre farklı pasif yöntemlerin her birinden  %3 ile %4 arasında 
değişen enerji tasarrufları sağlanmaktadır. Bu sonuç oransal olarak düşük değerler olsa da binanın 
kapsamı göz önüne alındığında önemli değişimler ifade etmektedir. Sürdürülebilirlik açısından, enerji 
tüketimi ve CO2 salımı düşük yapıların ve iklimlendirme sistemlerinin tasarımı oldukça önemlidir. Bu 
açıdan, iklimlendirmede pasif yöntemler büyük önem taşımaktadır. Pasif yöntemlerin daha ayrıntılı 
biçimde incelenmesi, bu amaçlar doğrultusunda büyük bir fayda sağlayacaktır. Fakülte binasında 
uygulanabilecek pasif yöntemlerin değerlendirilmesi, bu yöntemler ile ilgili detaylı çalışmalar 
sonucunda ekonomik olarak da en uygununun belirlenmesi ve uygulanması önerilmektedir. 
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CEPHELERDE FOTOBİYOREAKTÖR KULLANIMININ 
BİNALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE ETKİSİ 

 
 

İlknur KÜKDAMAR 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Günümüzde binaların sürdürülebilirliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına öncelik vermesi, 
çevre sorunlarını arttırmaması, enerjiyi, suyu, malzemeyi, bulunduğu araziyi etkin kullanabilmesi, 
insanların sağlığını ve konforunu korumasıyla sağlanmaktadır. Son yıllarda ise bazı sürdürülebilir bina 
tasarımlarında bu ilkeler göz önüne alınarak farklı bir yöntemin ve aracın kullanımı ortaya çıkmaya 
başlamıştır. Bu araç, yenilenebilir enerji çeşitlerinden biyoenerjinin üretiminde yararlanılan, bir alg 
yetiştirme sistemi olan fotobiyoreaktörlerdir. Bu tasarımlarda bina cepheleri fotobiyoreaktörlerle 
bütünleşerek hem enerji üretimi için etkin alanlara dönüşmekte, hem de cephe elemanlarının 
sürdürülebilir yapılarda etkisi artmaktadır. Reaktörlerde yetişen algler, binanın atık suyunu 
dönüştürmekte, fotosentez yaparken çevreye salınan karbondioksidi emmektedir. Ayrıca 
fotobiyoreaktörler yardımıyla alglerden üretilen biyoenerji de binanın enerji tüketiminde 
kullanılmaktadır. Böylece, yapıların sıfır karbona yaklaşması ve enerji verimliliği sağlanmaktadır. Bu 
çalışmada, cephelere fotobiyoreaktör eklenmesinin binaların sürdürülebilirliğine katkısı, tasarlanan 
bazı cephe önerileri ve bina örnekleriyle incelenerek araştırılmış olacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler:   Fotobiyoreaktör, Alg, Biyokütle, Biyoenerji, Bina cepheleri, Sürdürülebilir bina. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The sustainability of buildings is provided by giving priority to the usage of renewable energy sources, 
by not increasing environmental problems, by using energy, water, material and the land effectively, 
by protecting people’s health and comfort nowadays. Recently by taking into account these principles 
in some sustainable building designs, the usage of a different method and tool has emerged. This tool 
is the photobioreactor, an algae cultivation system, which is utilized in the production of bioenergy, 
one of the renewable energy types. In these designs, bulding facades which are integrated with 
photobiorectors, both transform into effective area for energy production and influence of facade 
elements increase on sustainable constructions. Algae that grow in the reactors, recycle the building’s 
waste water, absorb carbondioxide released into environment during photosynthesis. Moreover, 
bioenergy, which is produced from algae through the photobioreactors, is used for the energy 
consumption of the building. Thus, converging to zero carbon level and enery efficiency of structures 
are provided. In this study, the contribution to the sustainability of the buildings by integrating 
photobioreactors on facades will be investigated by some designed facade suggestions and building 
examples.  
 
Key Words: Photobioreactor, Algae, Biomass, Bioenergy, Building facades, Sustainable building. 
 
 
 
 
 
 
 

The Effect of using Photobioreactors on Facades to the Sustainability of the Buildings 
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1. GİRİŞ 
 
Fosil enerji kaynaklarının çevre ve insan sağlığı açısından yarattığı olumsuzluklar her geçen gün 
katlanarak artmakta, açığa çıkan sera gazlarının olumsuz etkileri artık insanlar tarafından 
bilinmektedir. Çevreye verdiği sera gazı salımlarının net değeri sıfır olan yenilenebilir enerji ise yalnız 
çevresel nedenlerle değil, aynı zamanda hızla azalan fosil kaynakların yerine geçebilecek enerji 
kaynakları aranması sebebiyle önem kazanmaktadır. Bunun sonucunda yenilenebilir enerji 
çeşitlerinden olan biyoenerjinin üretimi de, teknolojinin gelişmesine paralel şekilde giderek artmaya 
devam etmektedir. Dahası, biyoenerjinin binalar yardımıyla üretileceği ve sürdürülebilir mimarlığa 
katkıda bulunacağı düşünülmektedir.  
 
Binalar enerji tüketimi söz konusu olduğunda önemli bir paya sahiptir. Bu nedenle binaların enerji 
verimliliği konusunda daha fazla rol üstlenmesi gerekmektedir. Bunu sağlamak için hem binalar daha 
az enerji tüketmeli, hem de enerji üretimine katkıda bulunabilmeli, hatta kendi enerjisini kendisi 
üretebilecek binalar tasarlanmalıdır. Bunu gerçekleştirebilmek için de sürdürülebilir mimarlık ön plana 
çıkmaya başlamıştır. Sürdürülebilir mimarlık, içinde bulunduğu koşullarda ve varlığının her döneminde, 
gelecek nesilleri de dikkate alarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına öncelik veren, 
çevreye duyarlı, enerjiyi, suyu, malzemeyi, bulunduğu alanı etkin şekilde kullanan, insanların sağlık ve 
konforunu koruyan yapılar ortaya koyma faaliyetlerinin tümüdür [1]. 
 
Son yıllarda ise sürdürülebilir mimarlığın tanımında geçen yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımına öncelik verilmesi kriteri göz önünde bulundurularak, yenilenebilir enerji çeşitlerinden olan 
biyoenerjinin bina cephelerinden üretilmesine dair tasarımlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Biyoenerjinin 
yapılardan üretilmesinde araç olarak, cephelere uygulanan, bir alg yetiştirme sistemi olan 
fotobiyoreaktörler, biyoenerji kaynağı olarak da algler kullanılmaktadır. Bu tasarımlarda bina cepheleri 
fotobiyoreaktörlerle bütünleşerek hem enerji üretimi için etkin alanlara dönüşmekte, hem de cephe 
elemanlarının sürdürülebilir yapılarda etkisi artmaktadır. Reaktörlerde yetişen algler, binanın atık 
suyunu dönüştürmekte, fotosentez yaparken çevreye salınan karbondioksidi emmektedir. Ayrıca 
fotobiyoreaktörler yardımıyla alglerden üretilen biyoenerji de binanın enerji tüketiminde 
kullanılmaktadır. Böylece, yapıların sıfır karbona yaklaşması ve enerji verimliliği sağlanmaktadır.  
 
Bu çalışmada, öncelikle biyokütle, biyoenerji, alg ve fotobiyoreaktör gibi temel kavramların tanımları 
yapılacak ve sürdürülebilirliğin ilkelerine bakılarak fotobiyoreaktörler sürdürülebilir tasarım aracı olarak 
irdelenecek, sonrasında cephelerde fotobiyoreaktör kullanımının binaların sürdürülebilirliğine etkisi, 
tasarlanan bazı cephe ve bina örnekleriyle incelenerek araştırılmış olacaktır. 
 
 
 
 
2. BİYOKÜTLE, BİYOENERJİ, ALG VE FOTOBİYOREAKTÖR KAVRAMLARI 
 
2.1. Biyokütle ve Biyoenerji 
 
Biyokütle; biyolojik kökenli, fosil olmayan organik madde kütlesidir [2]. Türk Dil Kurumu, Bilim ve Sanat 
Terimleri Sözlüğü’nün Biyoloji Terimleri Sözlüğü’ne göre ise biyokütle, canlı varlıklarda organizmanın 
suyu alındıktan sonra geriye kalan kuru kütlesidir [3]. Biyokütle bitkisel ve hayvansal biyokütle olmak 
üzere ikiye ayrılmaktadır [2]. 
 
Biyokütlenin enerji amaçlı kullanılması ile elektrik ve ısı üretilmekte, katı, sıvı ve gaz yakıtlar elde 
edilmektedir. Bitkisel veya hayvansal biyokütleden yararlanılarak elde edilen enerji, biyoenerji olarak 
adlandırılmaktadır [4]. Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlüğü’ne göre ise biyoenerji, biyokütlenin 
kimyasal dönüşümü ile elde edilen enerjidir [5]. Algler ise bitkilere benzeyen özelliklerinden dolayı 
bitkisel biyokütle çeşitleri arasında bulunmaktadır. 
 
2.2. Algler 
 
Algler, büyük çoğunluğu fotosentetik olmasına ve bitkilere benzemesine karşın, bitkiler alemiyle yakın 
akraba değillerdir [6]. Türk Dil Kurumu, Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü’nün Su Ürünleri Terimleri 
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Sözlüğü’ne göre, vücut yapıları gerçek kök, gövde ve yaprak olarak farklılaşmamış olan, iletim 
demetleri bulunmayan ve klorofil-a içeren sucul organizmalardır (Şekil 1) [7]. Birçok alg sucul ortamda 
yaşamakta, biyolojik karbondioksit (CO2) / oksijen (O2) döngüsünde görev almakta ve güneş ışığını 
kullanarak fotosentez yapabilmektedir [8,9]. 
 

  
 

Şekil 1. Algler ve büyüme ortamları [10,11] 
 

Bitkisel biyokütle olan algler fotosentez yoluyla gelişirken, tüm canlıların solunumu için gerekli olan 
O2’i atmosfere vermektedir [2]. Burada fotosentez en önemli anahtardır, çünkü biyoenerjiye dönüşüm 
sırasında yanarak serbest kalan karbonun miktarı, alglerin büyümeleri sırasında yaptıkları fotosentez 
tarafından emilen karbon miktarına eşittir. Böylece atmosferdeki CO2 düzeyi ve sera etkisi 
artmamaktadır. Ayrıca dünyanın bitki biyokütlesinin üçte birini algler oluşturmaktadır. Bu nedenle 
alglerin biyoenerji üretiminde kullanılması önemli unsurlardan biridir [12]. 
 
2.3. Fotobiyoreaktörler 
 
Alglere büyüme ortamı oluşturulmasında kullanılan başlıca sistemler ya açık ya da kapalı kültür 
sistemleri olup, içinde alg yetiştirilen kapalı sistemler “fotobiyoreaktör” olarak adlandırılmaktadır [13,8]. 
Fotobiyoreaktörlerde şeffaf ve sızdırmaz çeşitli kaplar veya konteynerler kullanılmaktadır (Şekil 2) [12]. 
Fotobiyoreaktörler, alglerden biyoenerji üretimi için güneş enerjisinden verimli bir şekilde 
yararlanmalıdırlar. Bu sebeple fotobiyoreaktörlerin çoğu ışıklandırmaya, güneş ışığına maruz 
bırakılmış, geniş yüzeylere sahiptirler [13]. Ayrıca güneş ışığını yakalamak, ulaştırmak, yöneltmek ve 
alglerin yetiştirme alanı içine bu ışığı dağıtmakta kullanılmaktadırlar. Böylece her alge ulaşan ışık 
miktarını artırmaya çalışmaktadırlar [14]. Bu sistemler güneş ışığı dışında, yapay ışıkla veya hem 
güneş hem yapay ışık birlikte kullanılarak aydınlatılabilmektedirler [13]. 
 

   

 
Şekil 2. Çeşitli fotobiyoreaktör örnekleri [15,16,17] 

 
Fotobiyoreaktörler biyoenerji üretiminin verimli olarak gerçekleşmesini sağlayacak şekilde 
tasarlanmalıdırlar. Bunun için de alg kültürünün iyi bir şekilde karışmasını sağlayıcı karıştırma 
sistemine ve yüksek kütle aktarım oranına sahip olmalı, etkili ışık kullanımını ve bunu sağlayacak 
yüzey-hacim oranını sağlamalı, yüksek yoğunluktaki alg kültürleriyle çalışma imkanı ve yüksek oranda 
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CO2 aktarımına izin vermeli, dış alanlarda kurulduğunda en üst seviyede güneş enerjisinden 
yararlanmalı ve biriken O2’nin hızla uzaklaştırılmasını sağlamalıdırlar [12,7]. 
 
Yapılan araştırmalar sonucunda, yüksek olumlu özelliklere sahip, en çok üretimi yapılan üç çeşit 
fotobiyoreaktör tasarımı ortaya çıkmıştır. Bunlar “düz-panel”, “tübüler” ve “dikey-kolon” 
fotobiyoreaktörlerdir (Şekil 3). Bu tasarımların temel ilkeleri ışık yolunu azaltmak ve gerekli ışığın tüm 
alglere ulaşmasını sağlamak, iyi karıştırma sağlayarak ışığın dağılımını, gaz ve kütle aktarımını en 
uygun şartlarda sağlayabilmektir [7]. Bu ilkelere bağlı olarak da ışıklandırma, kütle aktarımı/karıştırma, 
ölçeklendirme, süreç yönetimi ve temizlik gibi alg üretimini etkileyen değişkenler ortaya çıkmaktadır. 
Ayrıca her çeşit fotobiyoreaktörün tasarımı ve yapımı, sızdırmazlık tipine, ürün hedefine, coğrafi 
konuma ve üretimin toplam fiyatına bağlı olmaktadır [12].  
 

 
Şekil 3. Düz-panel, tübüler ve dikey-kolon fotobiyoreaktörler [8] 

 
 
 
 

3. SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM ARACI OLARAK FOTOBİYOREAKTÖRLER 
 
Cephelerde fotobiyoreaktör kullanımının binaların sürdürülebilirliğine etkisinden bahsederken, 
öncelikle sürdürülebilirliğin ilkelerine bakmak gereklidir. Binaların sürdürülebilirliğinde amaç, 
kaynakların etkin kullanıldığı ve ekolojik tasarıma dayanan sağlıklı bir çevre yaratmaktır. Bu da yapının 
tasarım ve inşaat sürecinde belirlenen ve yaşam döngüsü boyunca devam ettirebileceği ilkelere 
dayanmaktadır. Bu ilkeler;  
 

• yapı arazisi ve yapı kaynaklarının etkin kullanımı, 
• enerjinin etkin kullanımı, 
• suyun etkin kullanımı, 
• malzemenin etkin kullanımı, 
• yapı iç konforu ve insan sağlığının gözetilmesi, 
• atık yönetimi olarak sıralanabilmektedir [18]. 

 
Fotobiyoreaktörler sürdürülebilir tasarım aracı olarak bina cephelerinde kullanıldığında ise, yukarıda 
bahsedilen sürdürülebilirlik ilkelerinin çoğunu sağlamaktadır (Şekil 4). Fotobiyoreaktörler; 
 

• bina cephelerine uygulandığında, cepheler yeni bir işlev kazanmakta ve enerji üretimi için 
kullanılacak alanlara dönüşmektedir.  

• içinde yetiştirilen alglerden biyoenerji elde edilerek bina için gerekli olan elektrik ve ısı enerjisi 
üretilmektedir.  

• güneş ışınımının yoğunluğu arttığında, gölgeleme sağlayarak, iç mekanın konforunu 
artırmakta ve insan sağlığını gözetmektedir.  

• alglerin büyümek için fotosentez yapmasıyla, yapının sıfır CO2’e yaklaşmasını ve çevreye 
salınan CO2’in emilmesini sağlamaktadır.  

• alglerin içinde yetiştiği kültür ortamı için binanın atık suyunu kullanarak geri dönüştürmektedir. 
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• yüksek ısıl yalıtım sağlamaktadır. 
• giydirme cephe veya çift kabuk cephe sistemleri şeklinde uygulanabilirliği olmaktadır [19]. 

 

 
 

Şekil 4. Sürdürülebilir tasarım aracı olarak fotobiyoreaktörler [20] 
 
 
 
 

4. BİNA CEPHELERİNDE FOTOBİYOREAKTÖR ÖRNEKLERİ 
 
Fotobiyoreaktör cepheler, dinamik sistemlerdir. Fotobiyoreaktörler aracılığıyla yenilenebilir enerji 
çeşitlerinden biyoenerjinin üretimi sağlanmakta, bu, bina  cephelerinde uygun fotobiyoreaktör seçimi 
ve kullanımı ile mümkün olmaktadır. Bu sistemlerin binalarla bütünleşmesi, hem yeni hem varolan 
yapılar ve sanayisel, ticari, konut ve kamusal yapılar için uygundur [21]. Bu bölümde ise bina 
cephelerinde fotobiyoreaktörlerin kullanıldığı örnekler incelenmiştir. 
 
4.1. Algler ve Binalar Arasındaki Yenilikçi Ortak Yaşam, SymBIO2, XTU Mimarlık 
 
XTU Mimarlık, SymBIO2 projesinde algler ve binalar arasındaki yenilikçi bir ortak yaşamı amaçlayan, 
içinde alg yetiştirilen cepheleri geliştirmiştir (Şekil 5). Bu cepheler, alg kültürü ile buna ev sahipliği 
yapan bina arasındaki ısıl ve kimyasal etkileşimlerden yararlanmaktadır. Projenin amacı, binanın 
çevresel niteliğini geliştirmek ve alg kültürlerinin ekonomik üretimi için yeni bir çözüm yolu sunmaktır. 
Üretken, canlı ve etkin bu yeni cephe, alglere ev sahipliği yapan fotobiyoreaktörler ile donatılmış 
üretken bir kabuktur. Bu “dikey tarlalar”, alg kültürü için hasadın ısıl düzenlemesinde %80 ve su 
tüketiminde %90 tasarrufla, güneş enerjisini, sağlık, kozmetik ve yiyecek piyasası için yüksek değerli 
biyokütleye dönüştürmektedir [22]. 

 
Bu cephe, alglerin yaptığı fotosentezle, CO2’i O2’e, büyüyen bir ormandan beş kat daha verimli 
dönüştürmektedir. Yağmur suyunu veya gri suları temizlemekte kullanılmaktadır. Böylece iklim 
değişimini azaltmaya yardımcı olmakta ve şehrin önemli, hayati kaynaklarını korumaktadır. Bu 
cephede, kentsel alg kültürü ortalama 22 °C’de tutulmaktadır. Bu cephe ısıl etkin bir cephedir ve bir 
yandan binanın ısıl ihtiyacından %50 tasarruf ederken, diğer yandan kentsel ısı adası etkisini 
azaltmaktadır [22]. 
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Şekil 5. SymBIO2, algler ve binalar arasındaki yenilikçi ortak yaşam [23] 
 

4.2. “In Vivo” Yeşil Projesi 
 
BPD Marignan ve XTU Mimarlık, SNI Grubu ve MU Mimarlık’la birlikte çalıştıkları projeyle, Paris Rive 
Gauche M5A2 kentsel gelişim bölgesi için, Reinventer.Paris kentsel proje yarışmasını kazanmışlardır. 
“In Vivo” adındaki bu proje, şehirlerde insanlarla doğa arasındaki bütünleşmeyi, sosyal etkileşimi 
desteklemek ve başarmak için, daha uygun, sürdürülebilir ve esnek bir şehir ortaya çıkarmaya 
çalışmaktadır. Tasarlanan üç bina, Ağaç Evi, Bitki Evi ve Alg Evi olarak adlandırılmaktadır ve 13.000 
m2 konut alanı, 1.200 m2 halka açık mekan, 255 m2’lik bir kafe ve 2.000 m2’den daha fazla yeşillik ve 
bahçe alanında, öğrencilere ve genç araştırmacılara ev sahipliği yapacaktır (Şekil 6) [24].  

 

 
 

Şekil 6. “In Vivo”  yeşil projesi, Alg Evi tasarımı ve Ağaç Evi, Bitki Evi ve Alg Evi üçlüsü [24,25] 
 

Tasarlanan bu üç binadan biri olan Alg Evi, fotobiyoreaktörlerle oluşturulan bina cephesine sahiptir 
(Şekil 7). 900 m2’lik cephede, bu fotobiyoreaktörlerde tıbbi araştırmalarda kullanılmak üzere alg kültürü 
üretilecektir. Bu fotobiyoreaktör cepheler, eve ait sıcak suyu ve ısınmayı sağlamak için, 
fotobiyoalgılayıcılar tarafından toplanan ısının kullanılmasına izin verecektir. Binada sıcak su eldesi ve 
ısınmanın neden olduğu yıllık enerji tüketimi fotobiyoreaktör sistemi sayesinde Paris İklim Değişikliği 
Planı çerçevesinde önerilen, metrekare başına 48 kW/s’in altına düşürülecektir [24]. 
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Şekil 7. Alg Evi, fotobiyoreaktörlerle oluşturulan bina cephesi [24] 
 
Bu Alg Evi’nde yetiştirilecek olan alg türü için gereken kültür ortamının hazırlanması binanın çatısında 
bulunan laboratuvarlarda gerçekleştirilecektir. Ayrıca çatıda, temiz su temini için yağmur suyunun geri 
kazanılmasına yönelik sistemler kurulacaktır. Fotobiyoreaktörler binanın yüzeyine çift kabuk cephe 
olarak uygulanacak ve alglerin fotosentez yapabilmesi için gerekli olan CO2 binadaki bir karbondioksit 
kaynağından sisteme verilecektir. Fotosentez yaparak büyüyen alg biyokütlesi, her 24 ile 48 arasında 
bir hasat edilecek, istenilen nem oranlarında biyokütleyi damıtmak için filtreleme yapılacak ve 
biyoenerjiye dönüştürülmesi için biyorafineriye nakliye edilecektir (Şekil 8). 
 

 
 

Şekil 8. Alg Evi’ndeki fotobiyoreaktörlerden biyoenerji üretimi [25]  
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4.3. “Sıfır Süreç: İyileştirme Çözümü” Binası Kavramsal Tasarımı, HOK ve Vanderweil 
Mühendislik ve Mimarlık 
  
Yeşil bir bina söz konusu olduğunda, en kolayı tasarıma sıfırdan başlamaktır ama aslında varolan 
binalarda enerji verimliliğinin iyileştirilmesi gerektirmektedir. Metropol Magazin’in her yıl düzenlediği 
Gelecek Nesil Tasarım Yarışması, 2011 yılında, 10 yıl veya daha az tecrübeye sahip olan 
tasarımcılardan bu konuyu çözmeye çalışmalarını istemiştir. Yarışmaya katılan ekipler, Amerika’nın 
Los Angeles şehrinde bulunan, 1960’lar döneminde inşa edilmiş, U.S. General Services 
Administration (GSA) ofis binasının, net sıfır karbon bina olarak güçlendirilip tasarlanmasıyla 
görevlendirilmiştir. Bu problem ekiplere, federal hükümetler, 2020’den önce sera gazlarının salınımını 
daha düşük, %30 civarında azaltmakla görevlendirildiği için verilmiştir. Bu özel bina, Welton Becket, 
Albert C. Martin ve Paul R. Williams tarafından tasarlanmıştır. 8 katlı çelik çerçeve yapı, tek cam ve 
beton panellerle örtülmüştür (Şekil 9). İç koridorlar doğal ışıktan yoksundur, çalışmak için çevre dostu 
ve hoş bir yer değildir. GSA’nın 33.630.900 m2’lik ofis alanına sahip, 1960’lardan kalma bu binayı, 
2020’den önce iyileştirmesi gerekmektedir [26]. 

 

 
 

Şekil 9. Los Angeles’da, 1960’larda inşa edilmiş, U.S. GSA ofis binası [27] 
 

Gelecek Nesil Tasarım Yarışması 2011’i kazanan yarışmacı, “Sıfır Süreç: İyileştirme Çözümü” olarak 
adlandırılan proje olmuştur (Şekil 10). Bu proje HOK ve Vanderweil’in mühendislerinden ve 
mimarlarından oluşan 15 kişilik bir ekip tarafından, 70.600 m2’lik bir alanda tasarlanmıştır. HOK ve 
Vanderweil, binanın bütün enerjisini %84 oranında azaltmayı başarmaktadır, geriye kalan %16’sını da 
arazide üretmektedir. Bu tasarım böylece sıfır karbon bir bina olabilmektedir, ayrıca Living Building 
Challenge 2.0.’ın toplumsal bilinç ölçütlerini karşılamaktadır [26]. 

 

 
 

Şekil 10. “Sıfır Süreç: İyileştirme Çözümü” binası kavramsal tasarımı [26] 
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Binanın iyileştirilmesi, dışarıdan yeşil olarak yapılmıştır. Yarışmayı kazanan ekibe göre böyle bir 
tasarım mimaride ilktir. Doğayı taklit eden tasarım, binaya gereken gücü sağlamak için alglerden 
üretilen enerjiyi kullanmaktadır. Binanın cephesinde, güneş alma ve gölgeleme için yapılan 
incelemelere dayanarak, %25, %60 ve %80 oranında açıklık içeren, 2.322,5 m2 alan kaplayan tübüler 
fotobiyoreaktörler algler için büyüme alanı oluşturmaktadır (Şekil 11). Algler besinlerini binanın atık 
suyundan almaktadır ve binanın dışını örten cam tüplerde yaşayan algler kirli suyu süzmektedir. Bu 
tasarlanan sistem, güneş ışığını emmektedir ve algler lipitleri üretmektedir, böylece üretilen lipitler 
alanda biyoenerjiye dönüştürülebilmektedir. Ayrıca algler ofis binasının yakınında bulunan Santa Ana 
Çevre yolundan salınan CO2’i fotosentez süreciyle emmektedir ve O2 üretmektedir. Aynı zamanda bu 
tübüler sistem, iç mekandaki ofisler için gölgeleme sağlamaktadır ve fotobiyoreaktörler binayı 
yaşayan, canlı bir varlığa dönüştürmektedir. Bu fotobiyoreaktör sistemi, yenilenen ofis binasının enerji 
ihtiyacının %9’unu sağlamaktadır (Şekil 12) [26,28].  
 

 
 

Şekil 11. %25, %60 ve %80 oranında açıklık içeren, 2.322,5 m2 alan kaplayan tübüler 
fotobiyoreaktörler [28] 

  

 
 

Şekil 12. Tübüler fotobiyoreaktörlerin bina cephesinde uygulanması [26]  
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Ayrıca tasarım ekibi kanıtlanmış enerji korunumu ve yenilenebilir stratejileri geliştirmek için çeşitli 
çözümler bulmuştur. Yeni avlular ve ışık kuyuları çalışma alanlarındaki doğal ışık eksikliğini 
azaltmaktadır. 3 büyük avlu ve 8 ışık kuyusuyla penceresiz iç mekan parçalara ayrılmaktadır, böylece 
ofislerin %100’üne gün ışığı getirilmektedir (Şekil 13). Yapay ışıklandırma, binanın enerji yükünün 
dörtte birini tüketmektedir. Bu açıklıklar aynı zamanda doğal havalandırmayı da sağlamaktadır. 
Binanın yeni cephesi 3.441,5 m2’lik fotovoltaik filmle kaplanmaktadır. Çatıda 2.949,9 m2’lik alanı 
kaplayan güneş toplayıcıları sıralanmaktadır, bu toplayıcılar ile ısıtılan su binanın döşemesinden 
geçirilerek binayı ısıtmada kullanılmaktadır. “Faz değişim malzemeleri” tavanda yalıtımı amaçlı 
kullanılmaktadır. Bulut bilişim sistemi de ısı üreten bilgisayar donanımının yerini almaktadır [26,28].  

 

 
 

Şekil 13. 3 büyük avlu ve 8 ışık kuyusuyla ofislerin aydınlatılması [27]  
 

HOK ve Vanderweil ekibi kazandıkları 10.000 dolarlık ödülü daha çok araştırma için hedeflenen 
yenilenebilir enerji teknolojilerini geliştirmeye tekrar yatıracaktır ve bir gün bu sistem kamu binaları ve 
diğer bina çeşitlerini iyileştirmek için uygulanabilecektir (Şekil 14) [26,28]. 

 

 
 

Şekil 14. “Sıfır Süreç: İyileştirme Çözümü” binası perspektif görünümü  [26]  
 
 
 
 

 Bina Fiziği Sempozyumu 
 

 



  ____________________ 2025  _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

4.4. Ennesys ve OriginOil İşbirliği Binası 
 
Fransa RT2020 olarak adlandırılan çok sıkı bir çevre politikasını benimsemiştir. Bu politikaya göre 
2020’ye kadar ülkeyi enerji tüketiminde %20 azalmaya ve yenilenebilir enerji kullanımını %20 
artırmaya çağırmaktadır. 2020 hedeflerini gerçekleştirmek için Fransa, kullandıklarından daha fazla 
enerjiyi üretmek ve atık suyu şehrin belediye kanalizasyon sistemine birdenbire boşaltmak yerine ona 
özel işlem uygulamak ve dönüştürmek için yeni ticari binalara ihtiyaç duymaktadır. Fransız temelli 
biyoteknoloji ve enerji sistemleri şirketi Ennesys ve bir Amerikan alg hasat şirketi olan OriginOil, 
“gerçekten yeşil” binalar için, Paris yakınlarındaki 3.502.444,6 m2’lik ofis alanına sahip olan Nanterre 
La Defense bölgesinde, bu konudaki ilk sistemlerini 2012 yılının Kasım ayında tanıtmışlardır. Projenin 
konsepti herhangi bir ekin tarlası kullanmadan, geleceğin temiz ve ucuz yakıtı olan algleri yetiştirerek 
enerji üretmek ve aynı zamanda binanın atık suyunu temizlemek olarak belirlenmiştir. Ennesys ve 
OriginOil’in işbirliğiyle oluşturdukları bu yeni sistemin düzenlemelere cevap vereceğine inanılmakta ve 
alglerin hem enerji üretmek hem de atık suyu temizlemek için mükemmel bir çözüm olduğu 
bildirilmektedir. Bu düzenlemeler algler için piyasada büyük bir fırsat olarak görünmektedir. Dahası, 
temiz enerji ve su yönetiminin kaynağı olarak algler büyük miktarda CO2’i emmekte, fosil yakıtlardan 
salınan miktara eş değer CO2’i ortadan kaldırarak karbon-nötr bir yakıt yaratmaktadır [29,30,31].  
 
Ennesys bir enerji dengesini kurmaya yardımcı olmak ve bu süreçte suyu temizlemek için binaların 
çatılarında ve duvarlarında alg yetiştirilmesini sağlayan yeni “kentsel alg” sektörü içinde bir öncüdür. 
Polikarbonat veya camdan yapılabilen düz-panel fotobiyoreaktörler bina cephelerine yerleştirilmiştir 
(Şekil 15). Bu fotobiyoreaktörlerin içinde dolaşan, ışık, kirli su ve CO2’i kullanan algler, her 24 ila 48 
saatte bir hasat edilebilmektedir. Büyüme döngüsünün sonunda algler, OriginOil’in Alg Cihazı 
kullanılarak hasat edilmektedir ve sonra biyo-hammadde olarak işlenmektedir (Şekil 16). Bu ham 
madde hemen hemen kömür ile aynı enerji değerine sahiptir ve binanın sistemlerini çalıştırmak için 
kullanılmaktadır [28,30]. 

 

 
 

Şekil 15. Ennesys ve OriginOil işbirliği binası [30]  
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Şekil 16. OriginOil’in Alg Cihazı [32]  
 

Hasat sürecinde hiçbir kimyasal madde kullanılmadığı için, alglerin büyümesi için kullanılan su, 
büyüme sistemi içinde tekrar dönüştürülebilmektedir. Buna ek olarak, algler atık suyun içinde bulunan 
nitratı emmektedir ve bu su daha sonra binanın sıhhi tesisat sistemi içinde, sifonlarda “gri su” olarak 
kullanılabilmektedir. Dahası dış duvarlardaki fotobiyoreaktörler, binanın sıcaklığını ortalama 
değerlerde tutan bir ısı kalkanı olmaktadır ve düşük maliyetli bir yalıtım sistemi oluşturmaktadır (Şekil 
17). En uygun koşullar altında, 1 hektar (yaklaşık 2,5 dönüm) fotobiyoreaktör yılda 150 tona kadar alg 
üretebilmektedir. Büyük ofis kuleleri için, su tüketimini ve birincil enerji ihtiyacını %80’e kadar 
azaltacağı düşünülmektedir, bu sayede sağlanan tasarruf yılda yüz binlerce Euro’ya ulaşabilecektir 
[29,30]. 

 

 
 

Şekil 17. Ennesys ve OriginOil işbirliği binası perspektif görünümü [30]  
 

4.5. BIQ-Bio Intelligent Quotient, Splitterwerk ve Graz Mimarlık, Arup Mühendislik, Biyo Adaptif 
Cepheli Bina 
 
Bina cephelerinde fotobiyoreaktörlerin uygulanmasıyla ilgili ilk somut örnek Almanya, Hamburg’ta inşa 
edilmiştir. Dünyanın ilk biyo adaptif cephe örneğine sahip olan bina, Avusturyalı mimarlar Splitterwerk 
ve Graz tarafından tasarlanmıştır. Arup Mühendislik firması ile beraber, Smart Material House 
yarışması için bu binayı tasarlayıp, birincilik ödülünü kazanmışlardır. Yapı 2013 yılında Uluslararası 
Bina Sergisi kapsamında, Hamburg’da inşa edilmiştir (Şekil 18) [12]. 
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Konut yapısı, çift kabuk cephe özelliğindeki fotobiyoreaktör cephe tasarımıyla kaplanmıştır. Bu şekilde 
iç ve dış ortam arasında bir tampon bölge oluşmuştur. Sistem binaya hem güneş ısı enerjisi 
sağlamakta hem de biyoenerji üretmektedir ve binanın enerji ihtiyacına katkı sağlamıştır [12]. 

 

 
 

Şekil 18. Hamburg’da inşa edilen biyo adaptif cepheli bina [20] 
 
Tasarım sürecinde çeşitli denemelerde farklı fotobiyoreaktör uygulamaları araştırılmıştır. Bu noktada, 
düz-panel fotobiyoreaktördeki algal biyokütle güneş ışığını %10 verimlilik ile dönüştürmüştür. Düz-
panel fotobiyoreaktörler sadece tübüler fotobiyoreaktörlerden daha verimli olmakla kalmamış, ayrıca 
daha az bakım ve onarım gerektirmiştir (Şekil 19) [12]. 

 

 
 

Şekil 19. Binanın cephesindeki düz-panel fotobiyoreaktörün yapısı, kesiti ve görünüşü [20] 
 

Net yüzey alanı 200 m2 olan cephe sisteminde 129 fotobiyoreaktörden oluşan proje, 2013 
ilkbaharında, 4 katlı bir konutta hayata geçirilmiştir. Sistem için güneybatı ve güneydoğu cephelerine 
ikincil bir yapı inşa edilmiştir. Her bir düz-panel 2,5 m yüksekliğinde, 0,7 m genişliğindedir (Şekil 20). 
Bina enerji yönetim sistemi, besin desteğini kontrol etmekte, algleri toplamakta, iç ve dış çevrim 
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sistemini düzenlemekte ve bir ara yüz yardımıyla bina servis sistemini denetlemektedir. Bu ara yüz 
yardımıyla alglerin içeriği ve ortamın sıcaklık derecesi izlenmektedir. Güneş etkisiyle ortaya çıkan ısı 
dağıtılmazsa sistem aşırı ısınabilmektedir. Sabit üretim oranında sıcaklık 40°C’nin altında olmalıdır. 
Aşırı ısı, ısı değiştiriciler ile sistemden dışarı atılmaktadır. Atık ısı ya doğrudan sıcak su tedariği için 
kullanılmaktadır ya da jeotermal kuyularla zeminde depolanmaktadır [12]. 

 

 
 

Şekil 20. Bina cephesindeki ikincil fotobiyoreaktör yapısının yakından görünümü [20] 
 

Algal biyokütle cephedeki her metrekare için, 15 gr olarak tahmin edilmektedir. Sistemden üretilen 
biyokütle, düzenli aralıklarla biyogaz üretim makinesinin yakınında toplanmakta ve depolanmaktadır 
(Şekil 21) [12]. Bu binanın fotobiyoreaktör cephelerinin her yıl 30 kWh/m² biyoenerji ve 150 kWh/m² ısı 
enerjisi üreteceği tahmin edilmektedir. Bütün cepheler her yıl binanın CO2 salımını 6 ton azaltmaktadır 
ve 2,5 ton CO2 biyokütle tarafından emilmektedir. Bu fotobiyoreaktör sisteminde, ışığın biyoenerjiye 
dönüşüm verimliliği %10, ısıya dönüşüm verimliliği ise %38’dir [21]. 

 

 
 

Şekil 21. Üretilen biyokütlenin toplandığı biyogaz üretim makinesi [20] 
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SONUÇ 
 
Bu çalışmada cephelerde fotobiyoreaktör kullanımının binaların sürdürülebilirliğe etkisi araştırılmıştır. 
Öncelikle biyokütle ve biyoenerjinin tanımı yapılmış, daha sonra biyokütle çeşitlerinden olan algler 
üzerine yoğunlaşılarak alg ve fotobiyoreaktör kavramlarının ne olduğu, fotobiyoreaktörlerin 
özelliklerine, sağlaması gereken koşullara, değişkenlerine ve çeşitlerine kısaca değinilmiştir. 
Fotobiyoreaktörler sürdürülebilir tasarım aracı olarak ele alındığında, sürdürülebilirliğin ilkeleri göz 
önüne alınarak bu kriterleri ne kadar gerçekleştirebildiğine bakılmıştır ve çoğunu sağladığı 
görülmüştür.  
 
Ardından biyoenerjinin yapılardan sağlanmasında, bina cephelerinde fotobiyoreaktörlerin kullanımına 
dair örnekler incelenmiştir. Bu örnek binaların genellikle, dünyadaki karbon salımını ve sera etkisini 
azaltmaya yönelik ülkelerin uyguladığı politikalar, aldığı önlemler, yürürlüğe konan sözleşmeler ve 
yenilenebilir enerjinin kullanımını artırmaya dair verdiği teşvikler doğrultusunda, CO2 salınımını en 
düşük noktaya getirebilmek, binaların karbon ayak izini azaltmak için, cepheler ve özellikle diğer 
sistemler arasındaki işbirliğini kurgulamak için tasarlandığı gözlemlenmiştir. Burada işbirliği yapılan bu 
çeşitli sistemler arasında bina teknolojisi, biyoenerjinin elektrik ve ısı enerjisine dönüşümü, binaya 
dağılımı ve atık su dolaşımı bulunmaktadır. Örneklerin sonucunda çeşitli fotobiyoreaktör türlerinden 
yola çıkılarak, uygulanması, onarımı, bakımı ve verimliliği açısından farklı önerilerin olduğu 
görülmüştür. Ulaşılan genel kanıya göre, fotobiyoreaktörler bina cephelerine uygulandığında, cepheler 
yeni bir işlev daha kazanmakta, dış ve iç mekan arasındaki bağlantıyı sağlamasının dışında, 
biyoenerjinin üretilebilmesi için, yeni bir üretim alanı sağlayarak, yenilenebilir enerji kullanımı 
yaygınlaştırılmakta, binalar hem enerji etkin hale getirilmekte hem de sürdürülebilir yapı özelliği 
kazanmaktadır. Yıllar geçtikçe de fotobiyoreaktörlerin cephelerde kullanımının, cephe teknolojilerinin 
yapısal ilerlemeleri ve yenilenebilir enerji üzerine yapılan çalışmaların geliştirilmesi gibi teknolojik 
gelişmeler sayesinde artmaya devam edeceği öngörülmektedir. 
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PV SİSTEMİN ÇATI YÜZEYİNDE VE CEPHEDE GÖLGELEME 
ELEMANI OLARAK KULLANIMININ BİR OFİS BİNASININ 

ENERJİ PERFORMANSINA ETKİSİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
 

A. Umur GÖKSU 
Gülay ZORER GEDİK 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmanın amacı, orta ölçekli bir ofis binasında aynı yüzey alanına sahip PV sistemin, binanın 
çatısında sadece aktif bir sistem olarak kullanılması ile binanın cephesinde pasif sistem olan 
gölgeleme elemanı olarak kullanılmasının binanın enerji performansına etkisinin karşılaştırılarak 
değerlendirilmesidir. 
Çalışmadan beklenen, aynı PV sisteme yapı kabuğunda ikincil bir işlev tanınarak binanın enerji 
performansının arttırılmasıdır. Hem aktif hem de pasif bir sistem olarak tasarlanan bu bütünleşik 
sistemin mimar ve mühendis ortak çalışması sonucunda, geleceğe yönelik enerji endişelerimiz altında, 
potansiyeli ortaya konulacaktır. 
Çalışma kapsamında, referans bir ofis binası tasarlanmış ardından gölgeleme elemanı ile bütünleşik 
PV sistem uygulaması ve çatıda PV sistem uygulaması yapılmıştır. Binanın enerji performansının 
değerlendirilmesinde energy plus tabanlı bir simülasyon programı kullanılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: BAPV sistem, BIPV sistem, gölgeleme elemanı, bina enerji performansı, 
bütünleşik tasarım.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to evaluate the use of a PV system with the same surface area in a 
medium sized office building as a BAPV system and as a BIPV system by comparing the effect on the 
energy performance of the building. In this study, BAPV system is an active system on the roof of the 
building and BIPV system is an active and passive system as a shading device on the façade of the 
building. 
It is expected to increase the energy performance of the building by giving a secondary function on the 
building envelope of the same PV system. This integrated system, designed as both an active and a 
passive system, will be revealed as a potential result of joint engineering and engineering work. This 
integrated system is expected to be a solution to our future energy concerns. 
Within the scope of the study, the reference office building is designed. Then the PV system integrated 
with the shading element application on the front of the building and the PV system application on the 
roof of the building were performed. An energy plus based simulation program was used to evaluate 
the energy performance of the building. 
 
Key Words: BAPV system, BIPV system, shading device, building energy performance, integrated 
design. 
 
 
 

Evaluation of the Energy Performance of an Office Building using the PV System on the Roof and the Facade as a 
Shading Device 
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1. GİRİŞ 
 
Enerji sorunu çağımızın en büyük sorunlarındandır. Petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil kaynaklı yakıt 
türleri tükenmektedir. Aynı zamanda fosil yakıtlar çevre kirliliğine de neden olmaktadır. Bu enerji 
kaynaklarının bazı ülkelerin denetiminde olması enerji sorununu oluşturan bir diğer sebeptir. 
Yenilenebilir enerji kaynakları, enerji sorununa çözüm olarak görülmektedir. 
 
PV sistemler, yenilenebilir enerji kaynaklarından en büyüğü olan güneş enerjisinden elektrik 
üretmektedir. PV sistemler binalarda kullanılabilmektedir. PV sistemlerin binalarda kullanımı ile binalar 
kendi tükettikleri enerjiyi üretebilir ve kullandığından fazlasını da üreterek şebekeye satabilir. Dünyada 
üretilen enerjinin büyük bir kısmını tüketen konutların, kendi enerjilerini üretebilmesi ekonomiye ve 
enerji sorununa büyük katkılar sağlayabilir. 
 
PV sistemlerin binalarda kullanım biçimi iki türlüdür. BAPV (Building Applied PhotoVoltaic- Binaya 
Eklenmiş FotoVoltaik) olarak bilinen kullanım biçiminde PV sistem binaya eklenir. BAPV sistem 
sadece aktif bir sistem olarak tasarlanır ve amacı enerji üretmektir. İkinci kullanım biçimi olan BIPV 
(Building Integrated PhotoVoltaic-Binaya Entegre FotoVoltaik) sistem ise binanın bir parçasıdır. BIPV 
sistem hem pasif hem de aktif bir sistem olarak tasarlanır. BIPV sistem enerji üretmenin yanında 
binada ikinci bir işlev üstlenir. BIPV sistemler binada gölgeleme elemanı, parapet, korkuluk, cephe 
kaplaması gibi işlevler üstlenebilir. 
 
Binalarda PV kullanımı üzerine; binalarda güneş enerjisi ile çalışan aktif sistemler [1], PV sistemlerin 
binalarda kullanımında enerji performanslarını etkileyen değişkenler [2], PV sistemlerin binalarla 
birleşim biçimleri [3], gölgeleme elemanı olarak PV kullanımı [4] gibi konuları içeren çalışmalar 
bulunmaktadır. Mimarların ele aldığı çalışmaların çoğunda PV sistemlerin binalarda kullanım biçimi, 
PV sistemlerle ilgili genel bilgiler ve PV sistemin ürettiği enerjinin binanın enerji tüketimi ile 
karşılaştırılması gibi konular incelenmektedir. Sadece mühendislik açısından ele alınan çalışmaların 
çoğunda ise PV sistem tasarımı ve PV sistem verimliliği ile ilgili teknik konular [5] incelenmektedir. 
 
Bu çalışmanın amacı, orta ölçekli bir ofis binasında aynı yüzey alanına sahip PV sistemin, binanın 
çatısında aktif bir sistem olarak kullanılması ile binanın cephesinde pasif sistem olan gölgeleme 
elemanı olarak kullanılmasının binanın enerji performansına etkisinin karşılaştırılarak 
değerlendirilmesidir. 
 
Çalışmadan beklenen, aynı PV sisteme yapı kabuğunda ikincil bir işlev tanınarak binanın enerji 
performansının arttırıldığının ortaya konulmasıdır. 
 
BAPV sistem mühendislik çalışması olarak, BIPV sistem ise mimar mühendis işbirliği gibi görülebilir. 
Bu çalışma BIPV sistemin önemine vurgu yapacaktır. BIPV sistemler arasında gölgeleme elemanı 
olarak kullanım, binanın enerji performansını doğrudan etkileyen bir kullanım biçimidir. PV sistemler ile 
ilgili yerel çalışmalar oldukça önemlidir çünkü sistem verimleri konumdan konuma göre farklılıklar 
gösterebilir. Türkiye’de PV sistemler üzerine yapılan çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmada gölgeleme 
elemanı olarak BIPV sistem kullanılarak, bu eksikliği gidermeye yönelik örnek bir çalışma yapılmıştır. 
 
 
 
 
2. YÖNTEM 
 
Çalışmanın yöntemi, çalışılacak iklim bölgelerinin tanımlanması, referans binanın tasarlanması ve 
senaryoların oluşturulmasından şeklindedir. 
 
2.1. İklim Bölgelerinin Tanımlanması 
 
Çalışma kapsamında Türkiye’den Antalya ve İstanbul illeri üzerinde çalışılmıştır. İl seçimi yapılırken 
güneş ışınım değerlerinin az ve çok olduğu aynı zamanda farklı iklim bölgelerinde olması istenmiştir. 
Bu sayede farklı yerlerdeki sonuçlar karşılaştırılarak konumsal açıdan genelleme yapılabilmesi 
beklenmektedir. Antalya ili sıcak nemli iklim bölgesinde ve güneş ışınım değerlerinin (Akdeniz 

 Bina Fiziği Sempozyumu 
 

 



  ____________________ 2035  _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

Bölgesi’nde toplam güneş enerjisi 1390 kWh/m2-yıl) [6] yüksek olduğu bir konumdadır. İstanbul ili ise 
ılımlı nemli iklim bölgesinde ve güneş ışınım değerlerinin (Marmara Bölgesi’nde toplam güneş enerjisi 
1168 kWh/m2-yıl) [6] düşük olduğu konumdadır. 
 
2.2. Referans Bina Tasarımı 
 
Referans bina, çalışmanın yapıldığı yerdeki yönetmeliklere ve iklim özelliklerine bağlı olarak 
tasarlanan sanal bir binadır. Bina tipi olarak ofis binası seçilmiştir. Bunun nedeni, ofis binasının 
kullanım saatlerinin çalışmada yer alan PV sistem ve gölgeleme elemanlarının etkin olduğu saatleri 
içine almasıdır. 
 
Bina biçim oranı olarak 1’e 1,7 alınmıştır. Bu oran iklime uyumlu tasarım açısından, her iki ilin iklim 
bölgesi için de önerilen ortak orandır [7]. İmar yönetmeliği [8] gerekliliklerine uyularak açık ofis tipi kat 
planı tasarlanmıştır. Orta ölçekli bir ofis binası olarak 4 katlı tasarlanan binanın tüm kat planları 
aynıdır. Ofis binasının toplam alanı 1636 m2’dir. Referans binanın doğu batı doğrultusunda 
konumlandığı ve geniş cephesinin güneye baktığı kabul edilmiştir. Şekil 1’de kat planı verilmiştir. 

 
Şekil 1. Referans ofis binası normal kat planı. 

 
Türkiye şartlarında genelde yönlere bağlı olarak önerilen saydamlık oranlarının kullanılmasına karar 
verilmiştir. Bu durumda güney cephesinde %50, doğu ve batı cephelerinde %30 ve kuzey cephesinde 
%20 saydamlık oranı kullanılmıştır. Şekil 2’de referans binanın cephe görünüşleri verilmiştir. 
 

 
Şekil 2. Referans ofis binası (soldan sağa) güney cephesi, yan cepheler ve kuzey cephesi. 

 
Antalya ve İstanbul illeri için tasarlanan tek farklılık kesit U değerleridir. Referans bina tasarımında iki il 
arası farklılıklar azaltılarak sonuçların daha doğru karşılaştırılabilmesi amaçlanmıştır. Referans ofis 
binasının kesiti oluşturulurken TS825’de derece gün bölgeleri için önerilen U değerlerinin üst sınırı [K] 
alınmıştır. 
 
Ofisin kullanım aralığı hafta içi günleri 8:30 ve 18:30 olarak kabul edilmiştir. 
 
Referans ofis binasının, kullanılan simülasyon programında tanımlanması gereken etkinlik ile ilgili 
değişkenleri Tablo 1’de verilmiştir. Burada verilen değişkenler açık ofis mahalinin değişkenleridir. 
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Tablo 1. Simülasyon programında etkinlik değişkenleri ile ilgili yapılan seçimler 
 
Etkinlik düzeneği: Genel ofis alanı 
Yoğunluk: 0,12 kişi/m2 
Metabolizma etkinliği: 
Etkinlik tipi 
Etkinlik değeri 
Giyim 

 
Hafif ofis işi, oturarak, yürüyerek 
0,90 met 
Kışın 1,00 clo, yazın 0,50 clo 

Sıcak kullanım suyu tüketimi: 0,20 l/m2-günlük 
Çevresel kontrol: 
Isıtma ayar sıcaklıkları 
Soğutma ayar sıcaklıkları 
En az temiz hava gereksinimi 
Havalandırma ayar sıcaklıkları 
(Doğal havalandırma, İç mekanda en az sıcaklık 
kontrolü) 

 
Isıtma 20°C, geri ısıtma 12°C 
Soğutma 26°C, geri soğutma 28°C 
10 l/s-kişi 
24°C 

Aydınlatma gereksinimi: 400 lux 
İç kazançlar: 10 W/m2 (5 W/m2 bilgisayarlar ve 

5 W/m2 ofis ekipmanları)  
 
HVAC (Isıtma-havalandırma-İklimlendirme) sistem seçimleri Tablo 2’de gösterilmiştir. 
 
Tablo 2. Simülasyon programında HVAC değişkenleri ile ilgili yapılan seçimler 
 
HVAC düzeneği: FCU (4 borulu), Air cooled chiller 
Mekanik havalandırma: 
Ekonomizör 
Isı geri kazanımı, türü 

Açık 
Kapalı 
Açık, entalpi 

Isıtma: 
Yakıt türü 
Isıtma sistemi mevsimlik CoP 

Açık 
Doğalgaz 
0,83 

Soğutma: 
Yakıt türü 
Soğutma sistemi mevsimlik CoP 

Açık 
Elektrik 
1,67 

Sıcak kullanım suyu: (wc’lerde) 
Türü 
Yakıt türü 
Sıcak kullanım suyu mevsimlik CoP 
Su ısıtma noktası 

Açık 
Sadece anlık sıcak su 
Doğalgaz 
0,85 
55°C 

Doğal havalandırma: 
Dış hava (ac/h) 
Dış hava sıcaklık limiti 

Açık 
1,50 
Açık 

 
Referans binanın kabullerinden bir diğeri ise ayrık nizamda, orta ölçekli binaların bulunduğu bir dış 
mekânda yer alması ve yapma çevre ve doğal çevreden gölge almamasıdır. 
 
2.3. Senaryolar 
 
Çalışma kapsamında üç senaryo oluşturulmuştur. İlk senaryo referans binada herhangi bir PV sistem 
kullanılmadan mevcut durumun enerji yüklerinin hesaplanmasıdır. İkinci senaryo, BAPV sistem olarak 
çatıda PV sistem kullanılarak enerji yüklerinin hesaplanmasıdır. Üçüncü senaryo ise, BIPV sistem 
olarak cephede gölgeleme elemanı olarak PV sistem kullanılarak enerji yüklerinin hesaplanmasıdır. 
 
İkinci senaryo ile üçüncü senaryo arasındaki ilişki, kullanılan PV sistemin eş ve aynı yüzey alanına 
sahip olmasıdır. Üçüncü senaryoda gölgeleme elemanı olarak kullanılan PV sistem alanına göre ikinci 
senaryoda aynı PV sistem alanı kullanılmaktadır. 
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2.3.1 Senaryo1 
 
İlk senaryo referans ofis binasının pasif veya aktif herhangi bir ekleme yapılmadan, binanın toplam 
enerji tüketimi hakkında bilgi vermektedir. Diğer senaryolardaki BAPV ve BIPV sistemlerin etkisinin 
gözlemleneceği referans toplam enerji tüketimini gösterecektir. 
 
2.3.2 Senaryo2 
 
İkinci senaryoda, gölgeleme elemanı olarak PV kullanımı senaryosundaki aktif PV alanı kadar PV 
sistem, çatıya yerleştirilmiştir. Bu senaryo BAPV sistem uygulamasıdır. PV sistemler referans binanın 
teras çatısına sadece elektrik üretmek için eklenmiştir. 
 
BIPV senaryosunda olduğu gibi bu senaryoda da PV sistem güneye bakmaktadır ve eğim açısı olarak 
30° kabul edilmiştir. Ayrıca PV modül tipi olarak shellst40 modeli kullanılarak PV sistemler açısından 
şartların eşit olması sağlanmıştır. 
 
PV sistem verimliliğinin düşmemesi için PV sistemler arası gölgeleme mesafesi hesaplanarak çatıda 
PV sistem dizilim planı oluşturulmuştur. Referans binanın teras çatısında PV sisteme gölge atmayan 
şeffaf parapet uygulandığı varsayılmıştır. Şekil 3’de Antalya ve İstanbul’daki çatıda PV dizilim planı 
gösterilmektedir. 
 

 
Şekil 3. Antalya (sol) ve İstanbul’daki (sağ) çatıda PV dizilim planı 

 
İstanbul’daki referans binada uygulanması gereken BAPV sistem aktif alanı 134,4 m2’dir. Kuzey güney 
aksında sıralama için bırakılması gereken gölgeleme mesafesi 74 cm hesaplanmıştır. 
 
Antalya’daki referans binada uygulanması gereken BAPV sistem aktif alanı 168 m2’dir. Kuzey güney 
aksında sıralama için bırakılması gereken gölgeleme mesafesi 67 cm hesaplanmıştır. 
 
2.3.3 Senaryo3 
 
Üçüncü senaryoda, güney cephesinde PV sistem ile bütünleşik yatay gölgeleme elemanı tasarımı 
yapılmıştır. Bu uygulamanın güney cephesinde yapılmasının sebeplerinden birisi, gölgeleme elemanı 
açısından, güney cephesinin doğrudan güneş ışınımı aldığı saat aralığının geniş olması ve bu sebeple 
güneşten korunma istenen saat aralığının da fazla olmasıdır. İkinci sebebi, PV sistem açısından, PV 
sistemlerin en verimli çalıştığı yönün güney olmasıdır. Gölgeleme elemanı olarak kullanılacak PV 
sistem tasarımı hem PV sistem verimlilik gereksinimlerine hem de gölgeleme elemanından beklenen 
özelliklere göre ortak tasarlanmalıdır. 
 
Güney cephesinde, güneşin hareketinden dolayı tasarlanabilecek gölgeleme elemanı tipi yatay tiptir. 
Gölgeleme elemanı görsel konfor açısından rahatsızlık veren doğrultulu güneş ışınımlarını 
engellemenin yanında güneşin ısıtıcı etkisini de engellemiş olur ve soğutma yüklerini düşürür. Enerji 
açısından yapılan bu çalışmada güneşin ısıtıcı etkisini engellemek gölgeleme elemanın asıl hedefidir. 
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Soğutma yüklerinin baskın olduğu dönemde güneşten korunmayı sağlamalı fakat ısıtma yüklerinin 
baskın olduğu dönemde güneşin ısıtıcı etkisini engellememelidir. 
 
PV sistem ile bütünleşik yatay gölgeleme elemanı (BIPV sistem) tasarımı için oluşturulan 5 aşamalı bir 
yaklaşım [9] kullanılmıştır. Yaklaşımın aşamaları: 
 

1. Birinci aşamada, yılın hangi döneminde PV etkinliğinden yararlanılmak istendiği belirlenerek, 
optimum PV eğim açısına karar verilir, 

2. İkinci aşama, ilk aşamada açısal doğrultusuna karar verilen gölgeleme elemanının, cephedeki 
saydam alanı istenen dönemde güneşten korumasını sağlayacak sınır ölçülerini veren 
karakteristik gün ve saate karar verilir, 

3. Üçüncü aşamada ise karakteristik gün ve saatteki güneşin yükseklik açısını bulma yoluyla 
yatay gölgeleme elemanının cepheden dışa doğru olan uzunluk ölçüsü bulunur, 

4. Dördüncü aşamada PV sistem ile bütünleştirilmiş gölgeleme elemanı tasarımının görsel verim 
açısından denetimi yapılır. 

5. Beşinci aşamada, bulunan boyutların istenen PV tipi ile oluşturulup oluşturulamayacağı 
denetlenir. 

 
İstanbul’daki referans bina için tasarlanan BIPV sistem şekil 4‘de şematize edilerek gösterilmiştir.  

 
Şekil 4. İstanbul’daki referans bina için tasarlanan BIPV sistem 

 
İstanbul’daki bina için tasarım aşamalarında, PV sistemden tüm yıl boyunca yararlanılmak istendiği, 
optimum PV açısının Türkiye için 30° (tüm yıl kullanımı için) olduğu, güneşten korunma istenen 
dönemin 1 haziran ile 1 ekim arası ve karakteristik tarihin 1 ekim saat 12 olduğu kabul edilmiştir. BIPV 
sistem her bir pencerede 1,5m genişliğinde, 2,2m uzunluğunda ve 3,33 m2 alana sahiptir. 
 
Antalya’daki referans bina için tasarlanan BIPV sistem şekil 5‘de şematize edilerek gösterilmiştir. 

 
Şekil 5. Antalya’daki referans bina için tasarlanan BIPV sistem 

47° 30° 

Kısmi kesit 

PV  
3,20m 

 

2,22m 

Güneş ışınım 
doğrultusu 

Optimum PV açısı 

37° 30° 
Optimum PV açısı 

Güneş ışınım 
doğrultusu 

PV  
3,20m 

 

2,8m 

Kısmi kesit 
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Antalya’daki bina için tasarım aşamalarında, PV sistemden tüm yıl boyunca yararlanılmak istendiği, 
optimum PV açısının Türkiye için 30° (tüm yıl kullanımı için) olduğu, güneşten korunma istenen 
dönemin 1 mayıs ile 1 kasım arası ve karakteristik tarihin 1 kasım saat 12 olduğu kabul edilmiştir. 
BIPV sistem her bir pencerede 1,5m genişliğinde, 2,8m uzunluğunda ve 4,2 m2 alana sahiptir.  
 
İstanbul ve Antalya’daki referans binada BIPV sistem uygulamasının görüntüsü şekil 6’da verilmiştir. 

 
Şekil 6. İstanbul (sağ) ve Antalya’da (sol) BIPV sistem uygulama görüntüleri 

 
Simülasyon programında kullanılan PV modülün genel özellikleri Tablo 3’de verilmiştir. 
 
Tablo 3. Simülasyon programında kullanılan PV modülün genel özellikleri 
 
Genel bilgiler Shell ST40 
Hücre tipi Kristalize Silikon 
Seri bağlı hücre sayısı 36 
Aktif alan (m2) 0.42 
Geçirgenlik soğurma sonucu 0,90 
Yarıiletken bant aralığı (eV) 1,12 
Paralel bağlı direnç (ohms) 1000000,00 
Referans sıcaklık (°C) 25,00 
Referans güneş alımı (W/m2) 1000,00 
Modül ısı kayıp katsayısı (W/m2-K) 30,00 
Toplam ısı kapasitesi (J/m2-K) 50000,00 
Elektrik güç çıkış puanı (W) 48000,00 
 
Simülasyon programında PV sistem kullanımı aktif alan üzerinden tanımlanmıştır. Seçilen PV modülün 
aktif alanı 0,42m2’dir. İstanbul örneğinde her bir gölgeleme elemanı üzerinde 8 modül, Antalya’da ise 
10 modül kullanılmıştır. 
 
 
 
 
3. ENERJİ PERFORMANS ANALİZLERİ VE DEĞERLENDİRME 
 
Simülasyon programında hesaplatılan süre 8760 saattir (1 yıl). İklimlendirilen bina alanı başına enerji 
(kWh/m2) şeklindeki enerji performans sonuçları üzerinden değerlendirilme yapılmıştır. Bu 
değerlendirme biçimi, iklimlendirilen binanın m2 başına şebekeden kullandığı enerji tüketimini verir. 
Toplam enerji, binanın tüm enerji tüketen sistemlerinin toplam tüketimini gösteren enerji değeridir. Net 
enerji, binada enerji üreten bir sistem varsa toplam tüketilen enerji miktarından üretilen enerji 
miktarının çıkartılmasıyla elde edilen enerji değeridir. Sonuçlarda toplam enerji tüketimi, net enerji 
tüketimi, PV sistem enerji üretimi, ısıtma yükü, soğutma yükü ve aydınlatma yükleri verilmiştir. 
 
Senaryo 1’in enerji simülasyon sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. 
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Tablo 4. Senaryo 1’in enerji simülasyon sonuçları 
 
* kWh/m2 Antalya İstanbul 
m2 başına toplam enerji tüketimi 131.37* 123.64* 
m2 başına net enerji tüketimi 131.37* 123.64* 
PV sistem enerji üretimi - - 
Isıtma yükü 2.34* 20.49* 
Soğutma yükü 87.14* 60.02* 
Aydınlatma yükü 7.31* 8.44* 
 
Senaryo 1’de PV sistem kullanılmadığı için toplam enerji tüketimi net enerji tüketimine eşittir. 
İstanbul’daki referans binanın net enerji tüketimi 123,64 kWh/m2 hesaplanmıştır. Antalya’daki referans 
binanın net enerji tüketimi 131.37 kWh/m2 hesaplanmıştır. Antalya’da soğutma döneminin 
baskınlığından dolayı net enerji tüketimi İstanbul’dan 7,73 kWh/m2 daha fazladır. 
 
Senaryo 2’nin enerji simülasyon sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. 
 
Tablo 5. Senaryo 1’in enerji simülasyon sonuçları 
 
 Antalya İstanbul 
m2 başına toplam enerji tüketimi 130.35 123.13 
m2 başına net enerji tüketimi 116.80 114.25 
PV sistem enerji üretimi 13.55 8.88 
Isıtma yükü 2.44 20.56 
Soğutma yükü 86.03 59.44 
Aydınlatma yükü 7.31 8.44 
 
Senaryo 2’de referans binanın çatısında PV sistem kullanıldığı için toplam enerji tüketimi net enerji 
tüketiminden fazla olmuştur. İstanbul’daki referans binanın net enerji tüketimi 114,25 kWh/m2 
hesaplanmıştır. Antalya’daki referans binanın net enerji tüketimi 116,80 kWh/m2 hesaplanmıştır. 
Antalya’da net enerji tüketimi İstanbul’dan 2,55 kWh/m2 daha fazladır. Senaryo 1’e göre senaryo 2’de 
İstanbul ile Antalya arasındaki net enerji tüketim farkı azalmıştır. Bu durumun sebebi PV sistem 
alanının Antalya’da daha fazla olması ve iklim-güneş ışınım değerlerinden dolayı PV sistemden 
üretilen enerjinin daha fazla olması şeklinde yorumlanabilir. 
 
Senaryo 2’nin PV sistemin ürettiği enerjiyi hesaba katmayan toplam enerji tüketimleri senaryo 
1’dekinden farklıdır. Senaryo 1’in ve senaryo 2’nin toplam enerji tüketimleri arasında, Antalya’da 1,02 
kWh/m2, İstanbul’da ise 0,51 kWh/m2 fark vardır. Bu farklar çatıya uygulanan PV sistemlerin 
öngörülmeyen pasif etkileridir. İhmal edilebilecek miktarda oluşan bu farklar, PV sistemin çatı yüzeyini 
gölgelendirme etkisi ile oluştuğu açıklanabilir. 
 
Senaryo 3’ün enerji simülasyon sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. 
 
Tablo 6. Senaryo 1’in enerji simülasyon sonuçları 
 
 Antalya İstanbul 
m2 başına toplam enerji tüketimi 117.52 114.41 
m2 başına net enerji tüketimi 106.69 107.12 
PV sistem enerji üretimi 10.82 7.29 
Isıtma yükü 5.22 24.47 
Soğutma yükü 70.27 46.51 
Aydınlatma yükü 7.46 8.74 
 
Senaryo 3’de referans binanın cephesinde gölgeleme elemanı ile bütünleşik PV sistem kullanıldığı için 
toplam enerji tüketimi net enerji tüketiminden fazla olmuştur. İstanbul’daki referans binanın net enerji 
tüketimi 107,12 kWh/m2 hesaplanmıştır. Antalya’daki referans binanın net enerji tüketimi 106,69 
kWh/m2 hesaplanmıştır. Bu sefer Antalya’da net enerji tüketimi İstanbul’dan 0,43 kWh/m2 daha azdır. 
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Senaryo 2’den farklı olarak, senaryo 3’te Antalya’nın İstanbul’a göre daha düşük net enerji tüketimine 
ulaşabilmesinin sebebi, PV sistemin gölgeleme işlevinin Antalya’da daha etkin olmasıdır. Antalya’da 
güneşten korunmak istenen dönem aralığı daha geniş olduğu için gölgeleme elemanından daha çok 
yararlanılmıştır. 
 
PV sistemin ürettiği enerjiyi hesaba katmayan toplam enerji tüketimleri, senaryo 3 ile senaryo 1 
arasında farklıdır. Senaryo 1’in ve senaryo 3’ün toplam enerji tüketimleri arasında, Antalya’da 13,85 
kWh/m2, İstanbul’da ise 9,23 kWh/m2 fark vardır. Bu farkları PV sistem ile bütünleşik gölgeleme 
elemanı pasif olarak sağlamıştır. PV sistemin gölgeleme elemanı işlevi açısından beklenen bir 
durumdur. 
 
PV sistem enerji üretimi açısından senaryo 2 ve senaryo 3 karşılaştırıldığında, aynı PV alanına sahip 
olmasına rağmen senaryo 2’deki PV sistemin ürettiği enerji Antalya’da 2,73 kWh/m2 ve İstanbul’da 
1,59 kWh/m2 daha fazladır. Bu durumun sebebi PV sistemin bağlanma biçimleri, çatıda güneş ışınım 
değerlerinin daha yüksek olması veya gölgeleme elemanları şeklinde kullanılan PV sistemlerin katlar 
arasında birbirlerine gölge atma olasılığı olabilir. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Senaryolar, kendi içlerinde incelenip ve aralarında karşılaştırılarak birtakım sonuçlara varılmıştır. 
Bina enerji performansı açısından, BIPV sistem kullanımına sahip olan senaryo 3 BAPV sistem 
kullanımına sahip senaryo 2’ye göre daha başarılı sonuç vermiştir. Aynı PV sistem alanının çift işlevli 
olarak referans binada kullanılması ile net enerji tüketimi daha düşük bina elde edilebilmiştir. Bu 
durumun en açık sebebi, senaryo 3’te PV sistemin gölgeleme işlevi ile soğutma yüklerini düşürmesidir. 
BIPV sistem olarak kullanımda hem aktif hem de pasif etkenler net enerji tüketiminin düşürülmesini 
sağlamıştır. BAPV sistem olarak kullanımda, PV sistemin aktif bir sistem olarak enerji üretimi yoluyla 
binanın net enerji tüketimi düşürülmüştür. Senaryo 2’de düşük bir pasif etki de olmuştur fakat BAPV 
sistemin baskın olarak aktif rolü ön plana çıkmaktadır. 
 
İklim bölgeleri arasında karşılaştırma yapıldığında, hem senaryo 2’de hem de senaryo 3’te net enerji 
tüketimlerinin daha fazla düştüğü görülmüştür. Bu durumun sebebi hem PV sistemin enerji üretimi 
açısından hem de gölgeleme elemanı etkisi açısından güneş ışınımlarına bağlıdır. Bu durumda, güneş 
ışınım değerlerinin daha yüksek olduğu yerlerde BIPV ve BAPV sistemlerin daha verimli çalışabileceği 
söylenebilir. 
 
BIPV sistemi diğer cephelerde de ve büyük ölçekli, çok katlı binalarda da kullanabiliriz. Sadece enerji 
üreten bir sistem gözüyle bakılıp çatıya yerleştirilen BAPV sistemlerin çatılarda kullanım alanı 
sınırlıdır. Küçük ve orta ölçekli binalarda, çatı alanı istenen PV sistem alanı için yeterli olurken, büyük 
bina boyutlarında cephenin kaldırabileceği kadar PV sistem alanını kaldıramayacak düzeye 
ulaşacaktır. 
 
Sonuç olarak, binaların enerji ihtiyaçlarını kendilerinin karşılayarak enerji sorununa çözüm 
oluşturabilmesi için PV sistemlere sadece çatıya yerleştirilen aktif sistemler olarak bakılmamalı, yapı 
kabuğuna entegre edilerek birden fazla işlevi yerine getirmesi ve kullanım alanının arttırılması 
sağlanmalıdır. BIPV sistemlerin bina tasarımına katılması bütünleşik bir süreçtir, hem mimari açıdan 
hem de teknik mühendislik bilgisi açısından mimar ve mühendislerin ortak tasarımını gerektirmektedir. 
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İNGİLTERE’ DE YENİDEN İŞLEVLENDİRİLEN BİR 
YAPININ ÇEVRESEL ETKİLERİNİN AZALTILMASINA 

YÖNELİK ANALİZLER 
 
 

SERPİL ÇERÇİ 
 
 
 
 
 
ÖZET   
 
Çalışma alanı, UK-Doğu Londra’da, çürümekte olan eski bir metro (Shoreditch Overground) 
istasyonudur.  Topluma yeniden kazandırma projesi kapsamında, eski yapının yükseltilmesi ile elde 
edilen yeni yapıya, İngiltere’de şu anda yürürlükte olan bir dizi politika ilkeleri doğrultusunda çeşitli 
analizler yapılmıştır.  
 
Bu analizlerden sadece gün/güneş ışığı etki analizleri ve yapıya uygulanan yenilenebilir teknolojilere 
ait yapının üettiği CO2 miktarını azaltma analizleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. 
 
-Gün Işığı Etkisinin Değerlendirilmesi ile; önerilen yeni binanın çevresine oluşturduğu ‘gölgeleme 
etkisi’ ve ‘güneş ışığı’ kalitesi  incelenmiş, yapılan analizler sonucunda yapının kat yüksekliğinin ve 
biçimsel özelliğinin yönetmeliklere uygun olduğu gösterilmeye çalışılmıştır. 
 
-Düşük ve Sıfır Karbon (LZC) Teknolojilerinin uygulanması ile; enerji, karbon analizleri ve binanın 
emisyon değerlendirmesi sonucunda UK’ nın 2011 hedeflerine uygun olduğu tesbit edilmiştir.  Bu 
çalışmadaki analizlerin benzerlerini, farklı iklim koşulları ve bölgelerde, karşılaştırmalı modellemelerle 
yapmak mümkündür.  
 
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Mimarlık Yöntemleri, Enerji Korunumu, Gün/Güneş Işığı, Düşük ve 
Sıfır Karbon (LZC) Teknolojileri 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The study area, In UK-East London, is an old subway station (Shoreditch Overground) decaying. 
As part of the collective reintegration project,  the new structure obtained by upgrading the old 
structure, a number of analyzes have been conducted in the UK in the context of a number of policy 
principles currently in force. 
 
In this paper, from these analyzes, only day / solar light impact analyzes and analysis of the CO2 
reduction of the construction of renewable technologies applied to the structure are given. 
 
-- With the evaluation of the light effect; The 'shading effect' and 'sunlight' quality created around the 
proposed new building was Investigated ; as a result of the analyzes carried out, it has been tried to 
show that the height of the building and its formal characteristics are in compliance with the 
regulations. 
 
- With the application of Low and Zero Carbon (LZC) Technologies; 

Analyzes for Reducing the Environmental Impact of a Restructured Construction in the UK 

 Bina Fiziği Sempozyumu 
 

 



  ____________________ 2046  _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

Energy, carbon analyzes and the building's emissions assessment have been found to meet UK 
targets for 2011. It is possible to make similar analyzes of this study in comparative models in different 
climatic conditions and regions. 
 
Key Words:: Sustainable Architecture Methods, Energy Conservation, Day / Sunlight, Low and Zero 
Carbon (LZC) Technologies 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Dünyadaki  birçok ülke, düşük emisyon geliştirme stratejileri tasarlamakta ve uygulamaktadır.  Bu 
stratejiler, uzun vadeli sera gazı emisyonlarını azaltarak iklim değişikliği etkilerine karşı koruma 
yanısıra,  sosyal, ekonomik ve çevresel kalkınma düzeyini artırmayı da hedeflemektedir (LEDS GP, 
2016).  Örneğin, 1992'de yapılan küresel ‘Dünya Zirvesi'ni takiben iklim değişikliğinin etkilerini 
hafifletmeye yardımcı olmak için, UK hükümeti sponsorluğunda birçok organizasyon başlatılmıştır 
(Dawson, 2008).  Bunlardan ‘Code Sustainable House’*, ‘Energy Saving Trust’ gibi organizasyonlar  
yayınladıkları birçok kılavuz ve yönergelerle, İngiltere'deki konutlarda, daha yüksek enerji verimliliği 
seviyelerine ulaşmalarına yardımcı olacak bir dizi teknik çözümler sunmaktadır. Bu kılavuzlar, yapıya 
uygun gün/güneş ışığı kalitesinin ya da düşük ve sıfır karbon (LZC) üretim teknolojilerinin, 
maliyetlerinin, teknik ve pratik sınırlamaların entegrasyonunu; projelendirme sürecinin ilk aşamasında, 
tasarıma nasıl dahil edileceğine dair yol gösterici nitelikte önemli bilgiler içermektedir (EST, 2017).  
 
Bu çalışma kapsamında,  İngiltere’de şu anda yürürlükte olan bir dizi politikanın yönerge ve ilkelerine 
göre mimarlık hizmetlerinin yapıldığı, Londra’daki özel bir şirketin uygulamalarından bazı örnekler 
verilecektir.  2011-2012 yıllarında “What_architecture” mimarlık ofisinde, bu makale yazarının da  
araştırmacı ve gözlemci olarak dahil olduğu yeniden işlevlendirilen bir yapının, sürdürülebilir olma 
konusunda çeşitli aşamaları incelenmiş olup, bu aşamalar aşağıda kısaca özetlenmeye çalışılmıştır. 
 
1.1. Çalışma Alanının Tanıtımı 

 
Çalışma alanı, Doğu Londra’da, çürümekte olan eski bir metro (Shoreditch Overground) istasyonudur.  
Dikdörtgen formlu, tek katlı ve 297 m2 olan eski istasyon, üç dört katlı binaların olduğu yoğun kentsel 
bir “koruma alanı”nda yer alır. Çevresinde çok sayıda küçük işletmeleri barındıran ticari mekânlar ve 
bu ticari fonksyonların üstünde apartmanlar bulunmaktadır. Yapılar arasında gizlenmiş ve görünmez 
halde olan eski yapı, belirli bir esneklik ve yenilenme sınırı içinde yükseltilmiştir (Şekil 1, 2, 3).  
 
Mevcut yapının özgün formu değiştirilmeden projelendirilen yapıda; 
-bodrum ve zemin seviyelerinde 3 adet “ticari birim”,  
-mevcut yapı üzerine eklenen, toplam 15 daire içeren 5 katlı “konaklama birimi” ve  
-en üst katta ise “kreş birimi” yer almaktadır.  
 
Topluma yeniden kazandırma projesi kapsamında, eski yapının yükseltilmesi ile çevresine ulaşan 
güneş ışığı kalitesi ve gölgeleme etkisi incelenmiş, yapılan analizler sonucunda, yapının kat 
yüksekliğinin ve biçimsel özelliğinin uygun olduğu gösterilmeye çalışılmıştır.  Eski yapıya eklemlenen 
yüksek nitelikteki konut biriminin her dairesi “Sürdürülebilir Evler Standardı* nın, Kod 4’ünü sağlayan 
“Yaşam Boyu Evler” ile uyumludur.  Daireler, tabandan tavana ve mümkün olan (% 35) maksimum 
pencere düzenleri ile üç yönden manzaralı ve bol doğal ışığa sahiptir.  Yapının yerel kimliğine bağlı 
kalarak, tarihsel öneminin ortaya çıkarılması ve günümüz gereksinmelerini karşılayacak şekilde 
projelendirilmesi ana amaç olmuş; ayrıntılı olarak hazırlanmış öneri proje, raporları ile birlikte, 2011 
Aralık ayında ‘Londra İlçe Konseyi’ne sunulmuştur (Çerçi, Hoete, 2013, 2014). 
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Şekil 1. Yeniden İşlevlendirilerek Önerilen İstasyon Binasının Üç Boyut Çalışmaları 

 

   
 
Şekil 2. Öneri Yapının Boy Kesiti Şekil 3. Öneri Yapının Konut Birimine ait Kat Planı (1, 2 ve 3 Yatak  

Daireler)  
 
 
 
 
2.  ÖNERİ YAPININ, ÇEVRESEL ETKİLERİNİ AZALTMAYI HEDEFLEYEN ANALİZLER 
 
Yapıya uygulanan analizler, aşağıdaki gibidir. 
1- Tasarım Alternatiflerinin Analizi  (Farklı varyasyon ve senaryoların tanımlanması - enerji performans 
verimliliği), 
2- Çevresel Analizler ve Simülasyonlar  -  Ecotect Analysis*  
    .Gölge ve Yansımalar  (Farklı gün, saat ve konumda güneşin mekân içerisine nasıl yayıldığı)  
    .Gölgeleyici ve Güneş Kırıcı Tasarım (Pencerelerde en uygun gölgeleme için gölgeleyici elaman 
formu yaratma), 
    .Güneş Radyasyonu  (Bina kütlesi, yükseklik tayini ile bina dışındaki alanların güneşten yararlanma 
durumu),  
    .Günışığına Erişim (Analizlerin, ‘BREEAM dayligthing’ kredi yeterliliğine göre ve her mekan için 
‘glaze faktörü’nün hesaplanması, 
    .Doğal Havalandırma Potansiyeli (Çevre hava akımlarını görüntüleme, binaya gerekli mekanik 
havalandırma ve soğutma), 
    .Akustik (titreşim değerlendirme ile gürültü azaltıcı önlemler - cephe, cam sistemi, ses yalıtımı 
(35dB),  

 Bina Fiziği Sempozyumu 
 

 



  ____________________ 2048  _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

3- Bina Enerji ve Karbon Analizleri  (‘Green Building Studio’ web servisine erişimle, enerji, su, karbon 
emisyonu),   
    .Enerji kullanımı ve karbon azaltımı için aydınlatma, havalandırma  vb. için elektrik ve yakıt azaltımı 
ile yıllık enerji kullanımı, LCZ teknolojilerinin uygulanması,  
    .Karbon Emisyonunu Raporlama (Binanın ürettiği)  
    .Fotovoltaik Potansiyeli  (Binanın ne kadar elektrik enerjisi üretilebileceği, yıllık radyasyon verilerine 
göre PV konumunun tesbiti),  
4- Koruma Raporu (Fizikselden çok, sosyal yapısı, anıları, nostalji için kültürel kimliği koruma, tarih ve 
miras),   
Bu çalışmada bu analizlerden; 
1-Gün Işığı Etkisinin Değerlendirilmesi,    
2-Düşük ve Sıfır Karbon (LZC) Teknolojilerinin Uygulanabilirliği, Enerji ve Karbon Analizleri  ile ilgili 
olarak bazı özet bilgiler verilecektir. 
 
2.1.  “Gün Işığı Etkisinin Değerlendirilmesi”ne Dair Analizler 
 
Eski binanın yeniden yapılandırılması sırasında gerekli görülen günışığı, gölgeleme, ışık kirliliği ve 
güneş parlamasına ilişkin analizler aracılığıyla, yükseltilerek tasarlanacak yeni yapıyı, çevresinin 
güneş ışığı haklarını koruyarak inşa etmenin olanakları araştırılmıştır.  
 
‘Güneş Kabuğu’* yöntemi kullanılarak, yeni yapının komşu binalar üzerindeki “Gölgeleme Etkisi ve 
Güneşe Erişimi” karşılaştırmalı olarak, ulusal ve bölgesel politika ilkeleri doğrultusunda 
değerlendirilmiştir. Ayrıca, binanın günışığından yararlanma düzeyini artırma, maksimum enerji 
verimliliği ve kullanıcı konforunu sağlamanın amaçlandığı bu çalışmada, yapının oluşturacağı 
istenmeyen gölgeleme etkisi minimum düzeyde tutulmaya çalışılmıştır. 
 
2.1.1. Ulusal Yasa ve İlkeler 
 
Öneri proje, aşağıda özetlenmiş olan İngiltere’deki ulusal ve bölgesel politika ilkeleri dikkate alınarak 
geliştirilmiştir. Bunlardan bir kısmı, ‘Temiz Mahalleler ve 2005 Çevre Yasası’ (EPA), ‘Londra Planı’ 
(ML), ‘LBTH’, ‘İngiliz Mimarlık ve Yapılı Çevre Komisyonu’ (CABE), ‘Aydınlatma Mühendisleri 
Enstitüsü’ (ILE), ‘Bina Araştırma Kurumu’ (BRE) gibi kurum ve kuruluşlardır. 
Bu politika ilkeleri, yapıların, rüzgar, güneş, yansıma ve gölgeleme açısından mikroklima etkilerine 
duyarlı olması, günışığının optimize edilmesi,  komşu binaların günışığı ve güneş koşulları üzerindeki 
etkisini ele alır.   
 
2.1.2 Çalışmanın Yöntemi ve Analizler 
 
Yapı alanının “gölge hattı” grafiğini çıkarmak için CAD tabanlı bilgisayar programı kullanılmıştır. 
Yerleşimin enlem, boylam ve komşu binaların boyut ve biçimleri ile ilgili veriler sabitlenerek, istenen 
saat, gün, ay ve konuma göre güneş diyagramları ve gölge verimi çizelgeleri çıkarılmıştır.  Çalışma 
alanı, güneşin bir yıllık devinimine bağlı olarak incelenmiş ve öneri yapının çevresine oluşturacağı 
istenmeyen gölgeleme etkisi minimum düzeyde tutulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın yöntemi aşağıdaki 
gibidir: 

• Londra için en sıcak-soğuk dönemler ve güneşin hareketleri, 
• Güneş ışınlarından faydalanma, korunma ve gölgeleme etkisi dikkate alınarak bina kat 

yüksekliğinin saptanması, 
• Gölgelemelerin karşılaştırmalı analizi ve önerilerin geliştirilmesidir.   

 
Analizler aşağıdaki kriterler doğrultusunda yapılmıştır . 
a) BRE Yönergeleri (kullanıcılar için ışık ve gölgelemeye dair kriterleri içerir)  
b) Kalıcı ve Geçici Gölgeleme (gölgelemenin etki seviyesini belirler) 
d) Güneş Parlaklığı (öneri proje, güneş parlaklığı riskini en aza indirmek için, yansıtıcı olmayan bir 
camın kullanımı ile “hafifletme” işleminin gerekli olduğunu ortaya koyar). 
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Resim 1a.  21 Mart, saat 06.10                              Resim 1b.  21 Mart, saat 17.30 
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Resim 2a.  21 Haziran, saat 04.30                            Resim 2b.  21 Haziran, saat 06.30 

 
e) Öneri Yapının Gölgeleme Etkisi 
Gölgeleme hakkında, öneri yapının çevreye etkisinin analizleri, bilgisayarda modeller aracılığıyla 
gerçekleştirilmiştir. Optimal ‘güneş kabuğu’ oluşturularak, öneri yapının, yıl boyunca, gün doğumundan 
gün batımına kadar, ayrıntılı bir zaman çizelgesini oluşturmak için, tüm istatistiklerin grafik çizimleri 
yapılmış ve çok sayıda gölgeleme simülasyonları yapılmıştır.  
 
Simülasyonlardan Bazı Örnekler; 
21 Mart: Sabah erken, sadece 10 dk. ve ikindi 40 dk. boyunca, öneri yapının gölgesi ile kaplanan 
gölgelemeyi göstermektedir. 21 Mart’taki gölgeleme, ilk ve sonbahar boyunca, etkinin en düşük 
seviyede olacağını gösterir (Resim 1a, 1b). 

 Bina Fiziği Sempozyumu 
 

 



  ____________________ 2050  _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

21 Haziran: Öneri yapı ile kaplanan 21 Haziran’daki gölgeleme, sadece sabahları görünür ve 07.00’ye 
kadar etkilidir. Yaz boyunca etki, güneşin doğumunun (04.00-07.00) ardından sadece birkaç saat için 
(1-3) olacağını gösterir. Ayrıca yılın bu zamanında gölge oldukça hızlı hareket eder (Resim 2a, 2b). 
 
Aralık ve Mart ayları arasında ise neredeyse tüm gün boyunca çevredeki binalar üzerine bir gölge 
oluşacaktır. Bu durum kış aylarında güneşin düşük açısının binalardan daha uzun bir gölge 
oluşturması gerçeğine dayanır. 
 
Bu çalışmada ele alınan öneri yapının, ‘kat yüksekliği’ ve ‘biçimsel özelliği’nin komşu binalara, “kalıcı 
olmayan bir gölgeleme” yarattığı saptanmıştır. Bu istatistiklerin, BRE Yönergeleri doğrultusunda, 
günışığı konusunda “ihmal edilebilir etki” olarak nitelenmesi nedeniyle, yapının çevresine güneşe 
erişim anlamında bir olumsuzluk yaratmayacağı; dolayısıyla çevresinin günışığı haklarını koruyarak 
yapıyı inşa etmenin mümkün olacağı bulgulanmış ve öneriler geliştirilmiştir. Analizler sonucu elde 
edilen, öneri yapının çevresine vereceği “gölgelemenin potansiyel etkileri, hafifletme önlemleri, 
günışığı, ışık kirliliği ve güneş parlaması” sonucunda ortaya çıkan “Kalıcı Etkiler”, bir tablo üzerinde 
özetlenmiştir. 
 
2.1.3.   Sonuç ve Öneriler  
 
Bu çalışmanın sonuçlarına göre, öneri binanın yoğunluğunun uygun ve inşa edilebilir olduğunu; daha 
yüksek olması durumunda ise, gölgeleme etkisinin artacağını; dolayısıyla insanların yaşam konforunu 
olumsuz etkileyeceğini söylemek mümkündür. Bu çalışmadaki analizlerin benzerlerini, farklı iklim 
koşulları ve bölgelerde, karşılaştırmalı modellemelerle yapmak mümkündür.  
Türkiye’de imar yönetmeliklerinin genel içeriğine ve tasarım anlayışlarına bakıldığında, güneş gibi 
yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma konusunun göz ardı edildiği anlaşılmaktadır.   
 
Bunun sonucu olarak, binaların yerleşim yerinin genel iklim karakterine bağlı olmadan tasarlandığı; 
yüksek yapıların çevresinde yer alan yapıların güneşe erişim konusunu inceleyen çalışmaların çok az 
olduğu; imar planlarında tanımlanan yoğunluk, çekme mesafesi vb. değerlerin güneşlenmeden 
gerektiği kadar yararlanmayı sağlayamadığı görülmektedir.  Bu çalışma, Türkiye’de master planların 
hazırlanması aşamasında yapıların güneşten yararlanması için yapılacak uygulamalara veri 
oluşturabilir ve ilgili yasalar çerçevesinde, yapı-kent-çevre ilişkisi dahilinde yapıcı çözümler geliştirmesi 
beklenebilir (Çerçi, Hoete, 2013, 65-69) 
 
2. 2.   “Düşük ve Sıfır Karbon (LZC) Teknolojilerinin Uygulanması”na Yönelik  Analizler 
 
Bu bölümde, 1.546.11 m2 taban alanına sahip ‘Yenilenebilir Enerji’ teknolojisi uygulanan istasyon 
binasının üreteceği tahmini CO2 emisyonlarına ait bir değerlendirme yapılmıştır. Yenilenebilir 
kaynaklarla minimum ölçüde enerji kullanmayı esas alan mimarlık şirketi, yapının CO2 emisyon 
salınımını belirlemesi için, bir ‘Enerji Şirketi’ni danışman olarak görevlendirmiş ve planlama sürecine 
katkısı sağlanmıştır.  
Öneri yapının tahmini enerji talebi ve CO2 emisyonlarının değerlendirilmesi için izlenen yöntem ve 
konular aşağıdaki gibidir. 
-Düşük ve Sıfır Karbon (LZC) enerji kaynakları, ‘Sürdürülebilir Konutlar Yönetmeliği’, emisyon 
değerlendirme vb. konularına ait güncel araştırmaların yapılması, 
-İngiltere’nin emisyon azaltma hedefleri, ulusal ve yerel politikalarının incelenmesi,  
 
-Önerilen bu yapıda, LZC teknolojilerinin kullanımı ile enerji tasarrufu etmek için, yapıya uygun nitelikte 
enerji stratejilerinin seçilmesi,  
-Yapının, ticari ve konut birimlerinde mekan / su ısıtma, aydınlatma vb. kullanımlar ile ortaya çıkan 
emisyon miktarı; daha sonra bu emisyonun azaltılmasında, LZC teknolojilerinin katkısının 
hesaplanması,    
-Elde edilen CO2 emisyon oranlarının, UK’da, şu anda geçerli olan ‘Bina Yönetmeliği’ ve ‘Sürdürülebilir 
Konut Yönetmeliği’nde belirtilen ‘hedef oran’lar ile uyumunu kontrol etmek için  karşılaştırmaların 
yapılması,  
-Yapının enerji talebi ve CO2 emisyonlarının azaltılmasına yönelik alınan önlemlerin tartışılması ve ek 
önerilerin getirilmesidir. 
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2.2.1.  LZC Teknolojileri 
 
‘Sıfır Karbon’ olarak da bilinen yenilenebilir (tükenmeyen)  kaynaklardan yararlanmak için rüzgar 
türbinleri, fotovoltaik (PV), küçük ölçekli hidroelektrik, biyokütle kazanları vb. teknolojiler 
kullanılmaktadır.  Fosil kaynakların geleneksel alternatiflere göre çok daha verimli şekilde kullanılan ve 
böylece daha az karbon emisyonu üreten düşük karbon kaynaklardan (DLZCT, 2010, 4-12) ise, hava 
ve toprak kaynaklı ısı pompaları, birleşik ısı ve enerji sistemleri (CHP) vb. teknolojiler aracılığıyla 
yararlanılmaktadır. Isı ve enerji üretmek için, bu teknolojilerin binalara monte edilmesi ile yapının 
kullanımı sırasında ortaya çıkan karbon emisyonlarını ve enerji maliyetlerini yaklaşık olarak % 20 
azaltabilmek mümkün olabilmektedir (LZCES, 2006, 9-27).  Ayrıca, yapı kabuğunun termal nitelikleri 
ve malzeme özellikleri de artırılarak, binanın üreteceği  CO2 emisyoununu  azaltmak ve ısı kayıplarını 
sınırlandırmak mümkün olmaktadır (CSH, 2008, 4). LZC teknolojilerinin binalara uygulanabilirliği, yapı 
alanının özellikleri, konumu, yönlenme, topoğrafya, yapı boyutu, enerji gereksinim profili ve şebeke 
gaz durumu gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir.  
 
LZC enerji kaynaklarından maximum ölçüde yararlanmak için bu teknolojiler ile ilgili kullanılan 
terminoloji, temel prensipler ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak 
gerekmektedir.  Örneğin, UK’da ‘Bina Araştırma Kurumu’ (BRE), ‘İngiliz Mimarlar Birliği’ (RIBA)  gibi 
kuruluşlar tarafından, ulusal ve uluslararası düzeyde rehberlik hizmetleri ve eğitimler yoğun olarak 
verilmektedir (LZCES, 2006)(breeam.org).  Bu hizmetlerin tümü, UK’ nın, emisyon azaltılmasına 
yönelik hedefleri çerçevesinde oluşturdukları ulusal, bölgesel ve yerel politika ilkeleri baz alınarak 
gerçekleştirilmektedir.  
 
Bu ilkelerin bir kısmı aşağıda özetlenmiştir.  
Londra Yerel Politikaları; Konutlarda ısıtma, aydınlatma vb. kullanımlar ile ortaya çıkan CO2 
emisyonlarının atmosfere salınımını sınırlamak için bir ‘Sürdürülebilir Konutlar Yönetmeliği’ 
oluşturulmuştur. 
 
Londra Planı Yenilenebilir Enerji Politikası 2011; İl ve ilçe belediyeleri, yenilenebilir enerji üretimi ile 
binalarda % 20 CO2 emisyon azaltımını; konutlar için ise ‘Sürdürülebilir Konutlar Yönetmeliği’nin 
(Kasım 2010 hedeflerine göre) % 25 CO2 emisyon azaltımını dikkate almalıdır.  
 
2.2.2.  Sürdürülebilir Konutlar Yönetmeliği 
 
Konutların enerji seviyesini değerlendirmede dünyada önder ülke durumunda olan İngiltere 
hükümetinin iklim değişikliği ile mücadele planında, 2016 yılına kadar, kullanılan toplam enerjinin %20 
sini yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi hedeflemiş ve bu amaçla, 2006 yılında ‘Sürdürülebilir 
Konutlar’ ile ilgili bir yönetmelik yayınlamıştır. Bu yönetmelik, yeni konutların, tasarım ve inşaat sonrası 
olmak üzere, iki aşamalı bir süreçte enerji performansını değerlendirir ve planlama-uygulama kuralları, 
ulusal standartlar ve enerji stratejilerine yönelik ilkeler ile yol gösterici bir özelliğe sahiptir. Yönetmelik, 
bir konut tasarımında genel sürdürülebilirlik performansını 9 kategori ile değerlendirir. Bunlar; Enerji ve 
Karbondioksit Emisyonları, Su (Sıcak) Kullanımı, Malzeme, Yüzey Suyu Kaçakları, Atıklar, Kirlilik, 
Sağlık -Konfor, Yönetim ve Ekolojidir. Bu başlıklar ile değerlendirilen binalar, 1’ den 6’ya kadar 
seviyeler ile tanımlanmaktadır. 
 
2006 ‘Sürdürülebilir Konutlar Yönetmeliği’nde belirlenen bu seviyeler, bir konutun enerji ve su 
verimliliği için minimum standartları gösterir. Dolayısı ile, konutta enerji ve sıcak su kullanımına ait elde 
edilen yüzde oranlarının, ‘Standart Değer’lerden daha iyi olması hedeflenir.  Bunun için, konutun 
kullanımı sırasında ortaya çıkan emisyonun, bu ‘standart model’deki oranlar ile karşılaştırılması 
gerekmektedir.  
 
Son düzenlenen 2010 ‘Yapı Yönetmeliği’ne göre, özel sektörde 3. Seviye (%25) zorunlu tutulmaktadır. 
Seviyeleri artırmaya yönelik çalışmalar ile yeni yapılan tüm binalarda, 2013’den itibaren 4. Seviye 
(%44) ve 2016’da ise 6. seviye (net sıfır karbon) hedeflenmektedir  (Çerçi, Hoete, 2014, 223-240). 
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2.2.3.   Sürdürülebilir Konutların ‘Emisyon Değerlendirmesi 
 
Tasarımın ilk evresinde, ‘Sürdürülebilir Konut Yönetmeliği’nde, her seviye için belirlenmiş olan 
özelliklerin esas alınması ve buna göre CO2 emisyon azaltımında enerjiyi tasarruf eden çözümlerin 
üretilmesi gerekmektedir. ‘Sürdürülebilir Konutlar’ ve ‘Bina Yönetmelikleri-Bölüm L’de, ‘yakıt ve enerji 
tasarrufu’ na ait önlemler şöyle açıklanmıştır. 
 
a)Tasarımda, ‘Yapı Kabuğunun Enerji Verimliliği’ için çatı, zemin, duvar, pencere ve kapıların U - 
değerlerinin düşürülmesi vb. parametreler ile ısıl performansın optimize edilmesi (örneğin, yazın aşırı 
ısınmayı azaltmak için, havalandırma, güneş kırıcı elemanlar kullanımı, yönlenme) ; LZC 
teknolojilerinin kullanımı ile, mekan ısıtma - soğutma, sıcak su hizmetleri, aydınlatma ve havalandırma 
ile ortaya çıkan emisyon değerlerinin azaltılması (örneğin, yüksek verimlikte yoğuşmalı kazan 
kullanımı) vb. önlemlerdir. 
b) Kullanıcıların yakıt ve enerji kullanımlarının minimimize edilmesi: Üstte söz edilen önlemlerle, 
yapıda azaltılmaya çalışılan emisyon miktarının hesabı yapılır.  Yapı Yönetmeliği yeni konutların ve 
ticari binaların, emisyon oranlarının hesabı ve yakıt tasarrufuna yönelik yol gösterici bazı tanımlamalar 
ve kurallardan söz eder.  
 
Buna göre; bir ‘Konutun ve/veya ‘Binanın Emisyon Oranı’, ‘Hedef Emisyon Oranı’ ndan daha az veya 
eşit olmalıdır.  Hesaplamalar için devlet tarafından onaylanmış Enerji tüketim analizini yapan bilgisayar 
(SAP ve SBEM gibi enerji simülasyon yazılımları) programları kullanılır. ‘LZC Teknolojileri’ yoluyla 
yapıda kullanılan enerjinin en az CO2 ve maliyetler ile elde edilmesi ilkesine dayanan bu programlar,  
hedef emisyon oranlarına uygunluğu kanıtlayan önemli değerlendirme yöntemleridir.  Bu programlara 
girdi olarak, yapı boyutları, malzeme U değerleri - ısı kaybı (duvar, çatı, pencere) ile havalandırma, 
mekân / su ısıtma, aydınlatma ekipmanları vb. bilgiler verilerek konut veya binada ne kadar enerjinin 
kullanıldığı ve ortaya çıkan CO2 emisyonun miktarı hesaplanır, daha sonra bu CO2 emisyonun ve 
toplam enerji miktarının azaltılması için kullanılan LZC teknolojilerinin katkısı hesaplanır.  Elde edilen 
emisyon oranları,  yönetmelikte belirtilen ‘Hedef Emisyon Oranları’ na uygun olmalıdır. Projenin henüz 
öneri aşamasında iken, emisyon salınımının kontrol edilmesi ile alınan önlemlerin yeterliliğini anlamak 
ve gerektiğinde hedef seviyeyi yükseltmek mümkün olmaktadır.  Bir yapı için en uygun enerji  
 
UK’ nın emisyon azaltımına yönelik 2010 hedeflerinde belirlediği, konutlarda minimum ‘3. Seviye’nin 
sağlanması şartının olması nedeni ile öneri yapının konut birimi için ‘3. Seviye’ye ait özellikler dikkate 
alınmıştır.  Planlama sırasında,  bu seviye için öngörülen özelliklerden, duvar, pencere ve çatıda 
termal verimliliği geliştirmek, doğal havalandırma sağlamak gibi pasif iklimlendirme önlemleri 
alınmıştır. Ayrıca, LZC teknolojileri vasıtası ile enerjiyi tasarruf eden çözümler üretilmeye çalışılmış ve 
bu amaçla bu teknolojilerin yapıya uygun olup olmadığının bir araştırması yapılmıştır. 
 
2.2.4.  Öneri Yapıya ‘Uygulanabilir’ Düşük  ve Sıfır Karbon (LZC) Teknolojileri  
 
Üstte açıklanan yöntem dâhilinde ve yerel planlama politika gereksinimlerine uygun olarak yapılan 
analizlerde LZC teknolojilerinin, öneri yapıya uygulanabilirliği; birçok kritere göre değerlendirilmiştir.  
En önemli kriterler ise,  yapının yapılacağı arazinin kentsel konumu,  yerel planlama gereksinimleri, 
LZC teknoloji yatırımı için geri ödeme periyodu, işletme ve bakım maliyetleri olarak kabul edilmiştir.   
 
-Sıfır karbon emisyona sahip Fotovoltaik (PV) sistemler;  günümüzde en yaygın olarak kullanılan ve 
güneş enerjisini elektriğe dönüştüren özelliğe sahiptirler.  Hücrelerden oluşan bu sistemler, güneye 
bakan sabit bir açıda ve düz yüzeyli olarak binaya monte edilebilir.  Yeni bir konutta % 10 karbon 
emisyon azaltımı için bu sistemlerin en az 0.3-0.5 kWpeak kapasite aralığında olması gerekmektedir. 
-Düşük karbon emisyonuna sahip sistemler; hava kaynaklı ısı pompaları (ASHP), kombi kazanlar, 
elektrik şarj ve ısıtıcı teknolojileridir.  
 
.ASHP, dış havadaki ısıyı emme ve daha sonra bu ısıyı radyatörlere, yerden ısıtma sistemlerine veya 
sıcak hava konvektörlerine vererek evin sıcak su gereksinimi için kullanılan ve fazla bakım 
gerektirmeyen sistemlerdir. 
.Kombi kazanlar, son derece verimli bir su ısıtma sistemi olup her birimin kendi gereksinimine göre 
ısıtma olanağı verir.  Yüksek verimli yoğuşmalı kazanlar, standart verimli kazanlara göre (yıllık 
ortalama) %20 daha fazla CO2 emisyon azaltma kapasitesine sahiptir. İngiltere'de kullanılan 
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‘Mevsimsel Verimlilikte Ev Kazanları’ (SEDBUK) ile 90% üzerinde verim almak mümkündür 
(boilers.org.uk/). 
 
Yapıya monte edilen bu teknolojiler vasıtası ile elde edilecek enerjinin, mekan / su ısıtma, vb. 
amaçlarla kullanılması ve böylece binanın üreteceği karbon emisyonlarının ve enerji maliyetlerinin 
minimum düzeye indirilmesi hedeflenmiştir.  Çalışmada, öncelikle, ‘Konut Birimi’, daha sonra ‘Alışveriş 
ve Kreş Birimleri’ne ait emisyon oranları belirlenmiş ve getireceği yararlar aşağıda açıklanmıştır.  
 
2.2.5 Enerji Stratejilerinin Oluşturulması ve Emisyon Analizlerinin Yapılması 
 

a) ‘Konut Birimi’ ne ait Emisyonlar ve Enerji Gereksinimi 
 

Planlamanın ilk evresinde ‘Konut Birimi’ nin 3. Seviyeyi elde edebilmesi için pasif planlama önlemleri 
yanı sıra, yapıda kullanılacak LZC stratejisine karar vermek için birçok enerji stratejisi araştırılmıştır.  
Bunlar arasından UK’da en yaygın olarak kullanılan 3 strateji belirlenmiş ve ‘Seçenek 1, 2 ve 3’ olarak 
aşağıda açıklanmıştır (Tablo 1). 
  
Tablo 1.  Öneri Yapının LZC Teknolojisine ait Belirlenen Stratejiler 
Konu Kombi Kazan  

Verim Yüzdesi 
Fotovoltaik  (PV) 
(Mülk Sahibi Sistemi) 

Elektrikli 
HızlıSu Isıtıcı 

Isı 
Pompası 
(ASHP) 

Konut Birimi 
Seçenek 1  

--- 
245W veya 260W, 50-
54 hücre sayısına sahip 
PV (13.00 kWp 
kapasiteli) 

 
--- 

Ortak hava 
kaynaklı 

Seçenek 2 Gaz Kombi k. %91 
Mevsimsel verimlilik 
(Daire başına)  

245W veya 260W, 57-
60 hücre sayısına sahip 
PV (14.70 kWp) 

 
--- 

 
--- 

Seçenek 3  
--- 

245W veya 260W, 50-
54 hücre sayısına sahip 
PV (14.05 kWp 
kapasiteli)  

Anlık elekt. su 
ısıtıcı ve depo 
(Daire başına) 

 
-- 
 

Ticari Birimler 
Bodrum kat 
Alışveriş birimi 
(1 adet) 

Gazlı Isıtma kazanı  
%90 Mevsimsel 
verimlilik 

245 veya 260W ,  15-16  
hücre sayısına sahip PV 
(3.74 kWp kapasiteli) 

Anlık elektrikli 
su ısıtıcı 

 
--- 

Zeminkat 
Alışveriş 
birimleri (2 ad) 

Gazlı Isıtma Kaz. 
%90  
Mevsimsel verimlilik 

245W veya 260W  10-
11 hücre sayısına sahip 
PV (2.42 kWp kapasiteli) 

Anlık elektrikli 
su ısıtıcı 

 
--- 

Kreş birimi  
(1 adet) 

Isıtma kazanı %90 
Mevsimsel verimlilik 

 
--- 

Anlık lektrikli 
su ısıtıcı 

 
--- 

 
Tasarım sırasında alınan ve enerji performansını etkileyen (binanın geometrisi, doğal havalandırma,  
duvar, pencere ve çatının ısıl performansı, yapı kabuğunda ısı köprülerinin azaltılması vb.) tüm 
konular hesaplamaya dahil edilerek; mekan ve su ısıtma vb. kullanımlar ile ortaya çıkan ‘emisyon 
miktarı’ hesaplanmıştır.  Daha sonra elde edilen emisyonun ve toplam enerji miktarının azaltılmasında, 
yenilenebilir bir teknoloji olan  ‘PV sistemleri’nin katkısı hesaplanmıştır.  Güneye bakan yönde ve düz 
yüzeyli olarak binaya monte edilen PV sistemler ile güneş enerjisi elektriğe dönüştürülerek en az % 10 
karbon emisyon azaltımına katkı yapması düşünülmüştür.  Elde edilen emisyon oranları,  hedef 
oranlar ile karşılaştırılmış ve 3 seçeneğe ait sonuçlar aşağıda açıklanmıştır. 
 
-SEÇENEK 1:  (Ortak kullanımlı) ASHP + 13kWp PV (daire sahibi sistemi) stratejisinde;  Konut birimi 
için ortalama % 83,02 CO2 azalma ile tasarruf sağlanacaktır. 
-SEÇENEK 2: (Daire başına) Gazlı kombi kazanı + 14.7kWp PV (daire sahibi sistemi) stratejisinde; 
Konut birimi için ortalama % 48,75 CO2 azalma ile tasarruf sağlanacaktır. 
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-SEÇENEK 3 ; (Daire başına) Elektrik şarjlı ısıtıcılar ve anlık sıcak su sistemi + 14.05kWp PV (daire 
sahibi sistemi) stratejisinde; Konut birimi için ortalama % 36.71 CO2 azalma ile tasarruf sağlanacaktır. 
Seçeneklerin tümünde;  
- 245W veya 260W olan PV güneş paneli kullanımına göre,  güneye bakan çatı eğimi üzerinde 50-60 
hücre sayısına sahip paneller kullanılmıştır.  
- PV teknolojisi sayesinde kendi elektriğini üretmesi sonucu, şebekeye (25 yıl boyunca) satabilme 
olanağı verilmiştir.  
Her üç seçenekte de, ‘Yenilenebilir Enerji’ kullanımı yoluyla, toplam enerji gereksiniminin  % 20 - 28 
oranında karşılandığı bulgulanmıştır. 
 
Sonuçları, ‘standart yüzdeler’ ile karşılaştırdığımızda, (Sürdürülebilir Konutlar Yönetmeliğinin 2010 yılı 
düzenlemesine göre) emisyon hedeflerinde minimum % 25 CO2 olarak belirlediği (3. Seviye) emisyon 
oranından daha yüksek yüzdeler elde ettiği görülmektedir.  
 
1. ve 2. seçeneğin emisyon oranı, oldukça iyi bir sonuç elde etmiş olsa da, öneri yapının enerji 
stratejisinin ‘Seçenek 3 - Elektrikli ısıtıcılar ve PV’ olmasına karar verilmiştir.   
Bunun nedenleri aşağıdaki gibidir; 
 
-1. Seçenekte bulunan ASHP teknolojisi, işlevsellik ve kontrol açısından inşaat sektörü ve genel 
kamuoyunda çok iyi anlaşılamamıştır.  Bu nedenle, konut emisyon oranını büyük ölçüde azaltmakta 
ise de, sorunlar yaratabileceği düşüncesi ile tercih edilmemiştir. 
-‘Seçenek 3’ çözümü,  diğer teknolojilere kıyasla, daha temiz ve daha az müdahaleyi gerektirmektedir.   
-Kurulum, bakım ve işletim olarak da, en ekonomik ve risk oranı düşük olan bir çözümdür.  
Her üç seçenek için de, tercih edilen PV teknolojisi, diğer teknolojilerle karşılaştırıldığında daha 
sessizdir.  Ayrıca, PV sistemler vasıtasıyla elde edilen enerjinin şebekeye satılması ve konut 
sahiplerine iyi bir gelir sağlaması gibi üstün özellikleri de vardır. 
 
b)  Alışveriş ve Kreş Birimlerine ait Emisyonlar ve Enerji Gereksinimi 
 
Öneri alışveriş ve kreş birimleri için UK’ da, ticari olarak en yaygın olarak kullanılan enerji stratejileri 
tercih edilmiş ve değerlendirilme işlemi için, SBEM simülasyon yazılım programı kullanılmıştır.    
Tablo 6’ dan da görüldüğü gibi enerji stratejisi olarak: gazlı ısıtma kazanı + anlık elektrikli su ısıtıcılar  
+ PV (mülk sahibi sistemi) kullanılmış ve aşağıdaki emisyon oranları elde edilmiştir.   
Alışveriş birimleri: yaklaşık % 33 CO2,  emisyon azalımı sağlanmıştır.   
 
Üç alışveriş birimi için de, 245W veya 260W olan PV güneş panelleri seçilmiş ve güneye bakan çatı 
eğimi üzerine yerleştirilmiştir.  
-Kreş Biriminde ise sadece, gazlı ısıtma kazanı + anlık elektrikli su ısıtıcıları kullanılmış ve bu strateji 
ile % 22.9 CO2 emisyon azalımı sağlanmıştır. 
 
Öneri yapıda ortaya çıkan CO2 emisyon oranlarının, UK’da, şu anda geçerli olan ‘Bina Yönetmelikleri’ 
ndeki hedef oranlar ile uyumlu olup olmadığını anlamak için,  karşılaştırmalar yapılmış ve aşağıdaki 
sonuçlara ulaşılmıştır. 
-Konut birimi, minimum hedef olan % 25 CO2 oranının üzerinde bir oran elde etmiştir (2013’de itibaren 
%44, 2016’da ise net sıfır CO2 hedeflenmektedir).  
-Ticari birimlere ait yapılan emisyon değerlendirmesi sonucunda ise, minimum hedef olan  
% 20 CO2 oranının üzerinde bir oran elde edilmiştir. 
 
Karşılaştırma sonrasında, öneri yapıya ait emisyon oranlarının, bu yönetmeliklerde belirtilen asgari 
hedeflerden daha yüksek yüzdelere sahip olduğu tespit edilmiştir.   
Özetle, bina için önerilen enerji stratejilerinin,  
-ulaşılan sonuçları olumlu etkilediği ve 
-binada tüketilecek olan CO2 miktarındaki azalmanın, ‘UK’nın 2010 emisyon hedefini (minimum % 20 
CO2) yerine getirdiği ortaya konmuştur.   

 
Elde edilen sonuçlara göre; yapının tüketeceği enerji konusunda istenilen uygunlukta amaçlarına 
ulaştığı anlaşılmaktadır.    
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Bu çalışmanın sonuçlarının İngiltere’ye sağlayacağı yararlar şöyledir;  
-UK’nın 2010 yılı min % 20 CO2 azalma hedefini yerine getirmiş olacaktır.  
 
-Enerjiyi tasarruf ederek yakıt faturalarına olumlu yansıması sağlanacaktır.  
-İngiltere’deki konut sektörünün kalitesini artırmaya katkı sağlayacaktır (konfor ve memnuniyeti 
artırma, yapının kimlik bilgilerinde yükselme vb.).  
-Sera gazı emisyonlarında azalma, dolayısı ile, çevresel endişenin de azalmasına karşı olumlu bir 
etkisi olacaktır (Çerçi, Hoete, 2014, 223-240).  
 
 
 
 
3.  GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  
 
WWF (Dünya Doğa Yaşam Vakfı)’ nin global vizyonu, 2050 yılına kadar enerji arzının % 100’ünün 
yenilenebilir enerjiden karşılanmasıdır.  Küresel ısınmanın potansiyel etkileri açısından risk grubu 
ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin, bu vizyondan oldukça uzak bir noktada olduğu ; (WWF,  2011, 2) 
(ippc.cevreorman.gov.tr) bu yüzden, gelecek 20 yılda sera gazı salımlarını azaltması amacıyla; 
üretimden tüketime,  enerji verimliliğini katılımcı bir yaklaşımla arttırması gerekli görülmektedir. 
 
Bu yararların birçoğu, Türkiye için de geçerli olmakla beraber, getireceği diğer yararlar şöyledir;  
-‘Sürdürülebilir Konutlar’ la ilgili bu yöndeki çalışmaların eksikliği nedeni ile yol gösterici olması, 
-Gelecekteki konut gelişiminin, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı daha iyi adapte olması,  
-Yenilenebilir enerji konusunda standartların ve mevcut yasaların gelişimini teşvik etmesi, bilinç 
düzeyini artırma vb. konularda katkı sağlaması beklenmektedir. 
 
**Ecotect Analysis 2010;  Mimar ve tasarımcıların kolay kullanımı ve sonuçları çabuk ve görsel 
şekilde alabilmeleri için geliştirilen yazılımdır. Çevresel faktörlerin binaya etkisinden detaylandırma 
projelerine kadar tüm aşamalarda sürdürülebilir tasarım analiz araçları, geniş çapta simülasyon ile 
birlikte bina performansına etkisi olacak tüm faktörleri hızlıca görüp daha doğru tasarım kararları 
alabilir.  
 
**Güneş Kabuğu; Binalarda ve kentsel dokularda güneşe erişimin sağlanmasına ilişkin esasları 
belirlemek üzere, “Güneş Kabuğu” (Solar Envelope) yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntem, belli bir (t) 
zaman diliminde, yakın çevresinde yer alan komşu binalara gölge oluşturmayan bir binanın hacimsel 
sınırları olan ve böylece enerjiyi korumayı, doğal ışığa ve iyi bir yaşam kalitesine erişmeyi sağlayan bir 
yöntemdir. “Güneş Kabuğu” yöntemi içinde bütün tasarım çözümleri mümkündür. Bu sınırlar 
içindetasarlanmış bir bina, yakın çevresinde yer alan komşu binalara gölge düşürmeyerek güneşe 
erişim olanaklarına engel oluşturmaz. 
 
**Sürdürülebilir Evler (Code Sustainale Homes-CSH): İngiltere’de BRE Global Eko ev şemasına 
dayalı yeni evlerde sertifikalandırma için bir çevresel değerlendirme (atık, kirlilik malzeme vb.) 
yöntemidir. 6 kategoride zorunlu performans gereksinimlerine sahiptir. Bkz. Department for 
Communities and Local Government, 2010, “The Code for Sustainable Homes”, Londra, ss.10-
15.www.planningportal.gov.uk [22.11.2012]  
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SEMBOL ve KISALTMALAR  
 
ASHP (Air Source Heating Pump) Hava Kaynaklı Isı Pompaları  
BRE (Building Research Establishment) Yapı Araştırma Kurumu  
BREEAM (British Research Establishment Environmental Assessment Method) İngiliz Yapı Araştırma 
Kurumu Çevresel Değerlendirme Metodu  
BER (Building Emission Rate) Bina Emisyon Oranı  
CHP (Combine heating and Power) Kombine Isı ve Güç  
CO2 (Carbondioxite) Karbondioksit DER (Dwelling Emission Rate) Konut Emisyon Oranı  
LZC (Low or Zero Carbon) Düşük ve Sıfır Karbon  
PV (Photovoltaic) Fotovoltaik  
SAP (Standart Assessment Procedure) Standart Enerji Değerlendirme Prosedürü  
SBEM (Simplified Building Energy Modal) Basitleştirilmiş Yapı Enerji Modeli  
SEDBUK (Seasonal Efficiency of Domestic Boilers) Mevsimlik Evsel Kazan Verimliliği  
TER (Target Emission Rate) Hedef Emisyon Oranı  
UK (United Kingdom) Birleşik Kırallık  
U-değeri Yapı elemanından geçen ısı hızının ölçüsü 
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ÖĞRENCİ YURTLARINDA GÜRÜLTÜ SORUNU- BİR ÖRNEK 
KAPSAMINDA SORUNA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 
 

Büşra Kübra BARANOK AK 
Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Günümüzde yaşadığımız çevrenin kalitesini ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen en önemli 
faktörlerden biri de gürültüdür. Gürültü, özellikle hızlı büyüyen şehirlerde, konut ve sanayi alanlarının 
plansız ve iç içe gelişmesi, trafik yoğunluğunun artması, elektrik, elektronik ve mekanik aletlerin günlük 
hayatımıza daha çok girmesine paralel olarak, kalabalıklaşan şehirlerde kent kullanıcılarının hayatını 
olumsuz yönde etkilemektedir. Tüm dünyada, ortaya çıkan bu rahatsızlığa karşı gürültüyle ilgili ciddi 
çalışmalar yapılmakta, gerek hazırlanan yönetmeliklerle gerekse yapılan uygulamalarla gürültü 
olabildiğince denetim altına alınmaya çalışılmaktadır. 
 
Öğrencilerin önemli bir bölümünün, eğitim hayatlarındaki başarıları üzerinde önemli yeri olan öğrenci 
yurtlarında da uygun işitsel konforun sağlanması önem taşır. Bu çalışma kapsamında, bir öğrenci 
yurdu örneğinde gürültü sorununun ele alınarak, denetime ilişkin önlemlerin ortaya konması 
amaçlanmıştır. Bu amaçla yapılan çalışmalarla, yapının duvarlarında hava doğuşlu, döşemelerinde ise 
hava ve katı doğuşlu gürültülerin denetimi için olması gereken kesitlere örnekler, TS EN 12354 
standardına uygun, bir yapı akustiği simülasyon programı yardımı ile ortaya konmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Öğrenci Yurtları, Gürültü Denetimi 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Today, one of thew most important factors that affects quality of environment we live and human 
health is the noise. Noise is affecting the lives of urban users negatively in crowded cities, especially in 
rapidly growing cities, as the housing and industrial areas unplanned and inward development, 
increased traffic density, electrical, electronic and mechanical devices are entering more of our daily 
lives. All over the world there are serious numbers of studies about annoyance of noise, these studies 
are trying to keep noise under control with the prepared regulations and also with some 
implementations. 
 
It is important to provide appropriate auditory comfort in student dormitories, where a significant 
number of students have an important place in the success of their education life. Within the scope of 
this study, it was aimed to address the problem of noise in a student sample of the country and to 
establish measures for the denial. For this purpose, examples of the sections that should be used for 
the control of air-born and airy and frosty noises on the walls of the structure have been presented 
with the help of a building acoustical simulation program in accordance with TS EN 12354 standard. 
 
Key Words: Student Dormitories, Noise Control 
 
 
 
 
 

Noise Problem in Student Dormitories - Proposal for Solution under One Sample 

 Bina Fiziği Sempozyumu 
 

 



  ____________________ 2060 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

1. GİRİŞ 
 
Yıllar ile artan üniversite sayısı ile birlikte öğrenci yurtlarına gereksinim de artmaktadır. Artan talebe 
bağlı olarak bazı yurt binaları, proje tasarım aşamasında öğrenci ihtiyacına yönelik planlansa da, bazı 
yurt binaları da konut projelerinden dönüştürülmektedir.  Günümüzde özellikle kentlerde üniversite 
sayılarının artması ile birlikte,  üniversite öğrencilerinin sayısı da artmaktadır. Öğrenci evlerinin ve 
öğrenci yurtlarının üniversite kampüsü içinde yer alamaması durumunda, yapı dışı gürültüden 
etkilenme genelde önemli bir soruna yol açmamaktadır. Öte yandan, kampüsü olmayan veya yurt 
binalarında yeterli kapasitesi olmayan üniversitelerin hemen yakınlarında, işlek karayollarına yakın 
konumlanan, yüksek düzeyde dış gürültüye maruz kalan, konut yapısından dönüştürülmüş yurt 
binalarının sayısı günümüzde hızla artmaktadır. Tasarım sürecinin başından itibaren yurt binası olarak 
kurgulanan yapılarda daha fazla kat hedeflenmekte, gelişen teknoloji ile birlikte yapı elemanları 
hafiflemekte ve cephedeki cam yüzey alanı oranı da artabilmektedir. Ayrıca yurt yapılarında kat 
adedinin artması ile yatak kapasitesinde de artış görülmekte ve yapı içi gürültü sorunu da daha önemli 
hale gelmektedir. Yine teknolojinin bir sonucu olarak, yurt odalarında kullanılan elektrikli aletlerin çeşidi 
ve sayısı artmaktadır. Bunlarla beraber, kullanıcıların yurt hacimlerini kullanım şekilleri, periyotları ile 
konfor beklentileri de değişmektedir. Bu nedenle, yurt yapılarında gerek yatak odası içindeki, gerekse 
dışındaki etkileşimli hacimlerle olan komşuluk ilişkilerinde; gürültülülük oranları, mahremiyet ihtiyaçları 
ve gürültüye karşı hassasiyet durumları değerlendirmeye alınmalı ve hacimde uygun akustik ortamı 
sağlayacak ses yalıtımı gereksinimlerine tasarım aşamasında karar verilmelidir.  
 
Bu çalışma kapsamında İstanbul’da Cevizlibağ ilçesinde ve E-5 karayolu üzerinde bir öğrenci yurdu 
ele alınarak, gerek yapı kabuğunda, gerekse iç bölme elemanlarında, işleve uygun olan akustik ortamı 
sağlayacak ses yalıtımı değerlerinin belirlenerek, bu değerleri sağlayacak kesit seçeneklerinin ortaya 
konması amaçlanmıştır. 
 
Diğer yapılarda olduğu gibi, yurt yapıları için de ülkemizde ses yalıtımı ile ilgili henüz bir yönetmelik 
bulunmamaktadır. Ancak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önderliğinde hazırlanan ve taslak olarak 
görüşe sunulan, çok yakın zamanda da yürürlüğe gireceği düşünülen “Binaların Gürültüye Karşı 
Korunması ve Ses Yalıtımı Yönetmeliği” [1],  kapsamında tanımlanan sınır değerlerin sağlanması ile 
gürültü denetimi konusunda daha kaliteli yaşam alanlarının sağlanacağı düşünülmektedir. 
 
Yapılarda, yapı kabuğunun ve iç bölücü elemanlarının sağlaması gereken ses yalıtımı değerleri ve bu 
değerleri sağlayacak uygun kesit özellikleri, yapı kabuğunu etkileyen dış gürültünün özelliklerine ve 
alıcı ile kaynak hacimlerin işlevlerine bağlı olarak belirlenmelidir. Duvar ya da döşeme, bir bölme 
elemanının pratik ses yalıtım hesabı için literatürde basitleştirilmiş hesap yöntemleri bulunmaktadır. 
Ancak dolaylı geçişler, bölme elemanının alanı, hacim büyüklüğü ve hacimlerin toplam ses yutuculuğu 
gibi dolaylı etkilerin de bölme elemanının performansında etkili olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, 
çalışmada, bu etkenlerin de değerlendirmeye alındığı TS EN 12354-1,2,3 [2]  numaralı standartlara 
uygun bir akustik simülasyon programından yararlanılmış ve yapı bir bütün olarak incelenebilmiştir.   
Çalışmaya hem hava doğuşlu sesler hem de darbe sesleri dahil edilmiş olup, dış gürültü için trafik 
gürültüsü değerlendirmeye alınmıştır.  
 
 
 
 
2. YURTLARDA GÜRÜLTÜ DENETİMİ 
 
Uyuma, dinlenme, çalışma, sosyalleşme gibi aktivitelerin gerçekleştiği ve içindeki aktiviteye uygun 
akustik ortamın sağlanmasının, kişisel gizliliğin korumasının beklendiği yurt yaşam alanları, hem yapı 
dışından hem yapı içinden kaynaklanan gürültülere maruz kalabilen alanlardır. Yurt yapısı dışından 
gelen gürültüler için yapı çevresi belirleyicidir. Ulaşımdan kaynaklı gürültüler, açık alan etkinlikleri, 
çevredeki gürültü kaynaklı yapılar ve açık hava sesleri dış gürültüye örnek verilebilir. Yapı içinde ise 
hacimlerin komşuluk ilişkilerinden, mekanik ve tesisat ekipmanlarından kaynaklanan hava ve darbe 
doğuşlu gürültüler ve titreşimleri sorun olmaktadır. Gürültü yalıtımında önemli olan, koşullara ilişkin 
gereken sınır değerlerin belirlenip, bu koşulları sağlamaya yönelik önlemlerin tasarım ölçeğinde 
belirlenmesidir. 
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2.1. Yurt Yapılarında Gürültünün Denetlenmesinde Sınır Değerler 
 
Pek çok ülkede yönetmelikler ve diğer kılavuz kaynaklarca çevre gürültüsü, arka plan gürültüsü ve 
yapı elemanlarından beklenen ses yalıtımı için sınır değerler belirlenmiştir. Bunların bir kısmı konfor 
şartlarını iyileştirmek adına tercihi şartlar iken, diğer bir kısmı da önlem alımını ve denetimini zorunlu 
kılan yaptırımlardır. Söz konusu yaptırımlar, gürültü önlemlerinin projeye dâhil edilmesini zorunlu 
kılmanın yanı sıra, beklenen değerleri ve gereksinim duyulan performansı tanımladıkları için de gürültü 
denetiminin tasarıma dahil oluşunu kolaylaştırarak yarar sağlamaktadır.  
 
Değişik ülkelerin yönetmeliklerinde olduğu gibi, ülkemizde yürürlüğe girmesi planlanan “Binaların 
Gürültüye Karşı Korunması ve Ses Yalıtımı Yönetmeliği”nde de [1],  belirtilen sınır değerler akustik 
kalite sınıflarına göre değişmektedir. Akustik kalite sınıfı, binalarda ve içindeki bağımsız birimlerde iç 
gürültü düzeylerine, yapı elemanlarının yalıtım değerlerine, tesisat ve servis ekipmanlarından 
kaynaklanan iç gürültü düzeylerine ve yansışım sürelerine bağlı olarak bağımsız bölümler veya 
binanın tümü için uygulanabilen bir değerlendirme yöntemidir. Akustik kalite sınıflandırması A'dan F'ye 
kadar olup, A sınıfı en yüksek kaliteyi (sessiz binayı), F sınıfı ise en düşük kaliteyi göstermektedir.  
 
2.1.1. İç gürültü sınır değerleri 
 
Yurt yapılarında yer alan değişik işlevli hacimlerde izin verilen en yüksek iç gürültü düzeyleri Tablo 
1’de yer almaktadır.  
 
Tablo 1. Akustik kalite sınıfına bağlı olarak izin verilen mekân içi gürültü düzeyleri¹ [1] 
 

BİNA 
İŞLEVİ MEKAN 

 
ZAMAN DİLİMİ 

 
Gece : 23.00 - 07.00 
Akşam: 19.00 - 23.00 
Gündüz: 07.00 - 19.00 

İç gürültü düzeyi, LAeq
2 

AKUSTİK PERFORMANS SINIFI 

A  B C  D E  F 

Yurt Binaları 

Yatakhane Gece 26 30 34 38 42 46 
Etüd odası Gündüz-Akşam 31 35 39 43 47 51 
Yemekhane 24 saat 41 45 49 53 57 61 
Sirkülasyon Alanları4 24 saat 41 45 49 53 57 61 

 
1Bu Tablo yalnızca akustik tasarım amacıyla kullanılır. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 
Yönetmeliği hükümleri saklıdır. 
2İç gürültü karakteristiği içerisinde ani sesler, alçak frekans bileşenlerine sahip sesler, tekil gürültü olayları ve tonal 
bileşenler varsa TS 9315 ISO 1996-1’e göre düzeltmeler uygulanarak değerlendirmeler yapılacaktır. 
 4Sirkülasyon alanı: Koridorlar, bekleme holü, merdiven holü, antre, girişi holü gibi ortak alanları ifade eder. 
 
2.1.2. Ses yalıtımı sınır değerleri 
 
Çeşitli ülkelerin ulusal standartlarında ses yalıtımı ile ilgili farklı gösterge, frekans aralığı ve 
sınıflandırmalar yer almaktadır. Bu ifade çokluğundan çıkan anlam karmaşasını önlemek için, birçok 
ülkenin katılımı ile gerçekleşen EU COST TU 0901 uyum projesinde yapı cephesi yalıtımı, yapı içi 
hava doğuşlu seslerin yalıtımı ve döşemelerde darbe sesi yalıtımı için göstergeler önerilmiştir[3, 4];  
 
• Yapı cephesinin yalıtımı için : D2m,nT,50 = D2m,nT,w + Ctr,50-3150 ; D2m,nT,100 = D2m,nT,w + Ctr  
• Yapı içi hava doğuşlu seslerin yalıtımı için: DnT,50 = DnT,w + C50-3150 ; DnT,100 = DnT,w + C  
• Yapı içi darbe seslerinin yalıtımı için: L'nT,50 = L'nT,w + Cl,50-2500 ; L'nT,100 = L'nT,w + Cl  

(50 Hz yerine 100 Hz kullanılması durumunda kalite sınıfı X sınıfı yerine, X100 sınıfı olarak belirtilmelidir). 
 
Tablo 2, 3 ve 4’te sırasıyla, yapı kabuğunda ve iç bölme elemanlarında hava doğuşlu sesler için 
sağlanması gereken en düşük ses yalıtım değerleri ile döşemelerde darbe sesi için sağlanması 
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gereken yalıtım değerleri yer almaktadır. Tablo 5’te ise, yurt binalarında, akustik performans sınıfına 
göre sağlanması gereken maksimum yansışım süresi değerleri verilmektedir. 
Tablo 2.  Dış gürültü düzeylerine ve alıcı odası hassasiyet derecesine göre sağlanacak en düşük hava 
doğuşlu ses yalıtım değerleri (DnT,A,tr

1,2, dB) [1] 
 

ALICI ODASI 
HASSASİYET   

AKUSTİK PERFORMANS SINIFI 3,4 

A B C D E F 

I Lgag-20 Lgag-24 Lgag-28 Lgag-32 Lgag-36 Lgag-40 

II Lgag-17 Lgag-21 Lgag-25 Lgag-29 Lgag-33 Lgag-37 

III Lgag-14 Lgag-18 Lgag-22 Lgag-26 Lgag-30 Lgag-34 
 

1 DnT,A,tr = D2m,nT,w +Ctr 
2 Madde 10’da belirtilen durumlarda D2m,nT,50 = D2m,nT,w +Ctr,50-3150 değeri de kullanılabilmektedir. 
3 Lgag değerleri binanın en az 2m uzağında ölçülen, cephe yansımaları hariç düzeylerdir. 
4 A, B, C, D sınıfları için bu Tablo’daki değerlerin yanı sıra ses yalıtım değerinin en düşük 30 dB olması 
kriteri aranacaktır. 

 

Tablo 3. Yurt binalarında bölme elemanları için istenen en düşük hava doğuşlu ses yalıtım değerleri 
(DnT,A

1,2, dB) [1] 

 

Bina 
İşlev

i 

KOMŞULUK İLİŞKİSİ AKUSTİK PERFORMANS SINIFI 3 

Kaynak Odası Alıcı Odası A B C D E F 

YU
R

T 
B

İN
A

SI
 

Yatakhane 
Etüd odası 
Sirkülasyon alanı 

Yatakhane 
Etüd odası 62 58 52 48 44 40 

Yemekhane 
Teknik Merkez 

Yatakhane 
Etüd odası 68 64 58 54 50 46 

 

1 DnT,A = DnT,w +C 
2 Madde 10’da belirtilen durumlarda DnT,50 = DnT,w +C50-3150 değeri de kullanılabilmektedir. 
3 Kapı içeren yapı elemanlarında kapı ile beraber sağlanan ses yalıtım değeri yönetmelikte tanımlanan sınır 
değerlerden en fazla 10 dB düşük olacaktır. 
 
Tablo 4. Yurt binalarında kaynak odası döşemelerinde sağlanacak darbe yalıtım limit değerleri (L'

nT,w
1, 

dB) [1] 
 

Bina 
İşlevi 

 KOMŞULUK İLİŞKİSİ AKUSTİK PERFORMANS SINIFI 
Kaynak Odası (üst kat) A B C D E F 

YU
R

T 
B

İN
A

SI
 Yatakhane 

Etüd odası, Sirkülasyon alanı 46 50 54 58 62 66 

Yemekhane 
Teknik Merkez, Çatı üstü 
ekipmanı 

40 44 48 52 56 56 
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Tablo 5.  Akustik performans sınıfına bağlı olarak sağlanacak en yüksek yansışım süreleri1, s [1] 
 

BİNA İŞLEVİ MEKAN 
AKUSTİK PERFORMANS SINIFI 

C - D2 

Yurt Binaları 

Yatakhane 0.5 
Etüd odası 0.8 
Sirkülasyon Alanları 3, 
Yemekhane 1.2 

1Verilen sınır değer 250, 500, 1000, 2000 Hz frekanslarındaki değerlerin aritmetik ortalamasıdır  
2Burada belirtilen sınır değerler C ve D sınıfları için geçerlidir. Bina işlevlerine bağlı olarak diğer sınıflar için 
sınır değerlere uluslararası sınır değerlere bağlı olarak akustik uzman karar verecektir. 
3Sirkülasyon alanı: Koridorlar, bekleme holü, merdiven holü, antre, girişi holü gibi ortak alanları ifade eder. 
 
 
 
 
3. BİR ÖRNEK KAPSAMINDA YURTLARDA GÜRÜLTÜ SORUNUNUN İNCELENMESİ 
 
Çalışma kapsamında, öncelikle seçilecek bir yurt binasında gürültü açısından mevcut durumun 
incelenmesi, yetersiz koşulların belirlenmesi durumunda, gereken önlemlerin saptanması 
amaçlanmıştır. Ancak, gözlem, gürültü düzeyi ölçmeleri, anket benzeri yerinde yapılması gereken 
çalışmalar için başvurulan gerek devlet, gerekse özel yurt müdürlüklerinden izin alınamamıştır. Bu 
nedenle,  bilgisayar ortamında mimari projelerine ulaşılan ve İstanbul Cevizlibağ ilçesinde ve E5 
karayolu kenarında yer alan bir yurdun yeni tasarlanmakta olduğu kabul edilmiş ve gürültü açısından 
sağlaması gereken yapı elemanı özelliklerine ilişkin çalışmalar yapılmıştır. 
 
Yapı bir bodrum ve beş normal kattan oluşmaktadır. Yapının 1. Bodrum katında yemekhane ve mutfak 
yer almaktadır. Ayrıca teknik hacimlerden elektrik mekanik ve sığınak hacimlerine de bu katta yer 
verilmiştir. 1. Bodrum kat tamamen toprak altındadır. Yurt yapısında yer alan dört yatak katının her 
birinde ise,  24 tane 3 kişilik yatak odası birimi yer almaktadır. Yatak odası birimi içerisinde öğrenci 
kullanımına ait banyo yer almaktadır. Her katta düşeyde aynı hizada yer almak üzere çamaşır-ütü 
odası ve diğer teknik hacimler (elektrik-mekanik oda vb.) yer almaktadır. Yurt yapısının son katında ise 
18 adet öğrenci yatak odasının yanı sıra TV odası ve konferans odası yer almaktadır. Normal katlar 
için yukarıda bahsedilen çamaşır-ütü odası ve diğer teknik hacimler bu katta da düşeyde aynı hizada 
korunmuştur. Şekil 1, 2, 3 ve 4’te sırasıyla bodrum kat, normal kat, üst kat planları ile, hesaplarda 
yararlanılan akustik simülasyon programından alınan, yapıya ait bir görsel yer almaktadır. 
 

           
 
Şekil 1. Bodrum kat planı                                               Şekil 2. Normal kat planı 

      
 
Şekil 3. Üst kat planı                                              Şekil 4. Akustik simülasyon programından bir görsel 
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Yurt yapısı için, yapı kabuğunda ve hacimler arasındaki bölücü elemanlarda gereken yalıtım 
değerlerini sağlayacak kesit önerileri, elemanlardan tüm ses geçiş yollarının birlikte değerlendirildiği, 
yapının tamamının eş zamanlı hesaplanabildiği bir program ile belirlenmiştir. Söz konusu program, TS 
EN 12354-1,2,3 [2] numaralı standardı kullanarak, yanal iletimleri, yapı elemanlarının alanlarını, hacim 
büyüklüklerini ve hacimlerin yansışım sürelerini hesaba katarak, uygulamadan sonra yapının gürültü 
açısından performansına oldukça yakın sonuçlar verebilmektedir.  
 
3.1. Kabuller 
 
Ülkemizde yürürlüğe girmesi planlanan “Binaların Gürültüye Karşı Korunması ve Ses Yalıtımı 
Yönetmeliği’ne göre, yeni tasarlanan yapıların en az C sınıfı limit değerlerini sağlaması gerekmektedir. 
Çalışmada, yapı dışı gürültüler için trafik gürültüsü değerlendirmeye alınmış olup, yapı kabuğuna 80 
dB (cephenin 2 m önünde ölçülen ses basınç düzeyi) ses ulaştığı kabul edilmiştir. Buna göre, yurt 
binalarında dış duvarlar için istenen en düşük hava doğuşlu ses yalıtım, Tablo 2’den; D2m,nT,w + 
Ctr,100-3150 ≥ 52 dB olarak belirlenmiştir. 
 
C sınıfı yurt binalarında, Tablo 3’te görüldüğü gibi, hava doğuşlu ses yalıtımı için sınır değer düşeyde 
ve yatayda; iki hassas hacim arasında; DnT,w + C100-3150 ≥ 52 dB; gürültülü ve hassas hacim arasında; DnT,w + C100-

3150 ≥ 58 dB olmalıdır.  Darbe sesi yalıtımı için ise; Tablo  4’te görüldüğü gibi, yatakhane etüd odası, sirkülasyon alanı 
benzeri göreceli olarak sakin alanların döşemesi için  L'nT,w + CI,100-2500 ≤  48 dB;  yemekhane, teknik 
merkez, çatı üstü ekipmanı benzeri gürültülü hacimler için;  L'nT,w + CI,100-2500 ≤  54 dB önerilmektedir. Hacim iç 
yüzeylerine, Tablo 5’teki maksimum yansışım sürelerini geçmeyecek biçimde gereçler atanmıştır. 
 
3.2. Yeterli yalıtımı sağlayan kesitlerin belirlenmesi 
 
Ülkemizde ağırlıklı olarak kullanılan yapı elemanlarının akredite laboratuvar ortamında, frekans 
aralıklarına göre performans ölçümlerinin yapıldığı katalog bulunmamasından dolayı, kurgulanan yurt 
yapısı malzemeleri için simulasyon programının kataloğundan yararlanılmıştır. Duvar elemanları için 
tek ve çift katmanlı duvar kesitleri kullanılmıştır. Yapı cephesinde yer alan duvar için mineral yünü ile 
desteklenmiş yalıtım katmanı bulunan, iç mekan kısmında sıva ile kaplanmış, dış cephesinde ise 
mantolama ile desteklenen çift katmanlı tuğla duvar elemanı tercih edilmiştir. İç mekan da, öğrenci 
yatak odası banyo ile paylaştığı duvarlarda tek katmanlı, iki tarafı sıvalı seramik blok yapı elemanı 
kullanılmıştır.  Temel ham maddesi kil olan bu malzeme rasyonel boşluklu ve gözenekli yapısı ısı 
transferini sağlarken aynı zamanda neme karşı dirençli, kendini temizleyen ekonomik bir yapı 
elemanıdır. Geriye kalan hacimleri birbirinden ayıran duvarlarda ise; tek katmanlı iki tarafı sıvalı tuğla 
duvar elemanı seçilmiştir. Teknik hacimlerde iç yüzeyde ve tüm hacimlerin koridor ile birleşen 
yüzeylerinde ses yalıtımını desteklemesi açısından yalıtım malzemesi ile kaplanması öngörülmüştür. 
Koridorlarda ise iç yüzeylerde ses yutucu malzeme olarak simülasyon programı kataloğunda yer alan 
delikli akustik paneller yerleştirilmiştir. 
 
Döşeme elemanlarında betonarme tabanlı yüzer döşemeli ve asma tavan ile desteklenmiş çözümler 
ile gürültü denetimi sağlanmıştır. Banyolar hariç tüm hacimlerde akustik vinil kaplama malzemesi 
kullanılmıştır. Banyo döşemelerinde ise mineral yünlü yüzer döşeme üzerine seramik uygulanmıştır. 
Taban döşemesi üzerine yüzer döşeme uygulaması ile hem hava doğuşlu hem de darbe doğuşlu 
seslere karşı korunumlu hale gelen kesit, asma tavan uygulaması ile de özellikle hava doğuşlu ses 
yalıtımı açısından güçlendirilmiştir. 
 
Duvar ve döşeme bağlantılarına, uygulamanın yapıldığı programda da tanımlanan esnek bağlantı 
elemanları atanmıştır. Böylece yapı elemanlarının birbirinden bağımsız çalışması sağlanmıştır. 
Hacimlere ulaşımı sağlayan kapılar için ise hava doğuşlu sesler için yüksek yalıtım sağlayan bir kapı 
kullanılmıştır. Kompozit elemanların ses yalıtım değerleri, zayıf elemanın yalıtım değerlerine 
yaklaşmasından dolayı kapılarda olduğu gibi pencerelerde de yalıtımı yüksek bir kesit önerilmiştir. İç 
ve dış yüzeyde çift camlı arası boşluklu kesit kullanılmıştır. Kullanılan tüm malzemeler; yurttaki 
kullanım yeri, kesiti, katman açıklamaları ve yapısal özellikleri, ses geçiş kaybı verileri ile Tablo 6’da 
verilmiştir. 
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Tablo 6. Yapı elemanlarına ilişkin kesitler 
 

Kullanım Yeri Yapı Elemanı - 
Kesit 

Açıklama Havada doğan gürültü- 
Üçte bir oktav bantlarında R[dB]  
ses azaltım indeksi 

Yapı Cephesi 

 

Mineral yünü ile çift 
tuğla duvar 
İç                     Dış 

 

• 25 mm iç sıva 
• 125 mm tuğla 
• 50 mm mineral yünü 
• 150 mm tuğla 
• 50 mm mineral yünü 
• 30 mm dış sıva 

 
Kütle[kg/m²]  :480 
Kalınlık[mm]  :430  

Rw(C;Ctr)[dB]  100-3150 Hz: 66(-1;-6) 
Rw(C;Ctr)[dB]  50-3150 Hz: 66(-3;-13) 

İç Duvar (Yatak odası 
paylaşımlı banyo duvarları 

hariç) 

 

200 mm tuğla duvar 

 

• 15 mm iç sıva 
• 200 mm tuğla 
• 15 mm iç sıva 

 
 
Kütle[kg/m²]  :350 
Kalınlık[mm]  :230 

 
Rw(C;Ctr)[dB]  100-3150 Hz: 55(-1;-5) 
Rw(C;Ctr)[dB]  50-3150 Hz: 55 (-1;-5) 

İç Duvar (Yatak odası 
paylaşımlı banyo duvarları) 

 

200 mm seramik 
blok 

     

• 10 mm iç sıva 
• 200 mm seramik blok 
• 15 mm iç sıva 

 
 
 
Kütle[kg/m²]  :170 
Kalınlık[mm]  :225  

Rw(C;Ctr)[dB]  100-3150 Hz: 42(-1;-4) 
Rw(C;Ctr)[dB]  50-3150 Hz: 42 (-1;-4) 

Döşeme + asma tavan (Yatak 
odası birimleri, koridor, 

çalışma ve tv odası) 

 

Betonarme tabanlı 
döşeme 

 

• 3.4 mm akustik vinil 
kaplama 

• 35 mm şap 
• Membran 
• 60 mm yalıtım levhası  
• 160 mm betonarme 

döşeme 
• 120 mm hava 

boşluğu 
• 30 mm mineral yünü 
• 15 mm alçı panel 

 
Kütle[kg/m²]  :535 
Kalınlık[mm]  :395 

 
Rw(C;Ctr)[dB]  100-3150 Hz: 62(-1;-7) 
Rw(C;Ctr)[dB]  50-3150 Hz: 62 (-3;-13) 
Ln,w(Cı)[dB]  100-3150 Hz: 48(0) 
Ln,w(Cı)[dB]  50-3150 Hz: 48(11) 

Yüzer döşeme + asma 
tavan (Banyo, teknik 

hacim) 

 

Betonarme tabanlı 
yüzer döşeme 

 

• 8 mm yer seramiği  
• 35 mm şap 
• 20 mm mineral yünü  
• 35 mm şap 
• Membran 
• 60 mm yalıtım levhası  
• 160 mm betonarme 

döşeme 
• 120 mm hava boşluğu 
• 30 mm mineral yünü 
• 15 mm alçı panel 

 
Rw(C;Ctr)[dB]  100-3150 Hz:61(-2;-8) 
Rw(C;Ctr)[dB]  50-3150 Hz: 61 (-6;-18) 
Ln,w(Cı)[dB]  100-3150 Hz: 50(1) 
Ln,w(Cı)[dB]  50-3150 Hz: 50(15) 
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Kapı elemanı (Banyo 

hariç tüm kapılar)  
Mineral yünlü 
akustik ahşap kapı 

 

• 16 mm ahşap llifli 
panel 

• 18 mm hava boşluğu 
• 60 mm mineral yünü 
• 18 mm hava boşluğu 
• 5 mm membran 
• 16mm ahşap lifli 

panel 
Kalınlık[mm]  :133 

 
Rw(C;Ctr)[dB]  100-3150 Hz: 51 (-2;-5) 
Rw(C;Ctr)[dB]  50-3150 Hz: 51 (-2;-5) 
 
 

Kapı elemanı (Banyo) 
 

Mineral yünlü 
akustik ahşap kapı 

 

• 1 mm lamine levha 
• 6.4 mm ahşap elyaf 

levha  
• 17.5 mm elyaf levha 
• 11 mm sıkıştırılmış 

parçacıklı levha 
• 17.5 mm elyaf levha 
• 6.4 mm ahşap elyaf 

levha 
• 1 mm lamine levha 

Kalınlık[mm]  :60.8 

 
Rw(C;Ctr)[dB]  100-3150 Hz: 39 (-3;-2) 
Rw(C;Ctr)[dB]  50-3150 Hz: 39 (-3;-4) 
 
 
 

Pencere (Cephedeki tüm 
saydam alanlar) 

Kanatlı Pencere 

 

• 5 mm cam 
• 2 mm folyo tabaka 
• 4 mm cam 
• 20 mm boşluk 
• 4 mm cam 
• 1 mm folyo tabaka 
• 4 mm cam 

 
  Kalınlık[mm]  :40 

 

 
Rw(C;Ctr)[dB]  100-3150 Hz: 52 (-5;-12) 
Rw(C;Ctr)[dB]  50-3150 Hz: 52 (-14;-28) 
 

 
Birden fazla cephesi ve her cephede cam yüzeyi bulunan hacimlerde, dış gürültü denetimi daha 
güçlükle sağlanabilmektedir. Yapı cephesinde ses yalıtım performansı, zayıf eleman olan pencerenin 
yalıtım performansına yaklaştığı görülmektedir. Döşemelerde asma tavan ve yüzer döşeme 
uygulaması ile gürültü denetimi sağlanırken, seramik bitişli banyo hacimlerinde hem hava hem de 
darbe sesi yalıtımının daha zor sağlandığı görülmektedir. Cephede çift tuğla duvar ve mantolama ile 
istenen yalıtım değeri sağlanırken, yapı içinde tek katmanlı tuğla duvarlar kullanılarak hassas 
hacimlerde ilave akustik yalıtım ile istenilen değerler sağlanabilmiştir. Yapı genelinde yapı elemanları 
bağlantı noktalarında esnek bağlantılar ve titreşim sönümleyen ara malzemeler kullanılarak ses 
köprülerinin oluşumu önlenmiştir. Döşeme ile duvar bağlantısında ve taban döşemesi ile yüzer 
döşeme arasında, süpürgelik ile döşeme arasında ve asma tavan ile duvar birleşimi arasında titreşimi 
önleyen, esnek bağlantılar uygulanmıştır. Ayrıca asma tavan ile tavan döşemesi arasında titreşimi 
önlemek için askı aparatında sönümleyici köpük kullanılmıştır. Böylece hacimlerin gürültü ve 
titreşimden etkilenme düzeyi azalmıştır. 

Yapı kabuğunun ses yalıtımında (D2m,nT,w + Ctr,100-3150 (dB)) ve iç bölme elemanlarının ses yalıtımında  
(DnT,w + C100-3150 (dB)) sağlanan sonuçlara örnekler; yurt binası normal kat kısmi planı ile Şekil 5’te yer 
almaktadır.  
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Şekil 5. Normal Kat Kısmi Planı 

 
 
 
 
SONUÇ 
 
Yapı kabuğunu etkileyen dış gürültünün özellikleri ve alıcı ile kaynak hacimlerin işlevleri, yapı 
kabuğunun ve iç bölücü elemanların sağlaması gereken ses yalıtımı değerlerine ilişkin kararlarda 
başta gelen belirleyicilerdir.  Gürültü denetiminin binaların tasarım sürecinde ele alınması en akılcı ve 
ekonomik yol olarak, hem daha sağlıklı ve tasarımı değiştirmeyen uygulamalar elde etmeyi 
sağlayacak, hem de uzun vadede maliyetin artmasını önleyecektir. 
 
Bu çalışmada, yurt binalarında uygun fiziksel ortamın sağlanmasında önemli parametrelerden biri olan 
gürültü denetimi konusundaki gereksinimlerin belirlenerek, uygun kesit seçeneklerinin saptanmasına 
yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarda, kesitlerin yalıtım performansında önem taşıyan 
yanal iletimlerin, hacim büyüklüklerinin, bölücü eleman alanlarının ve hacim yansışım sürelerinin 
değerlendirmeye alındığı standartlara (TS EN 12354-1,2,3) göre hesapları gerçekleştiren bir akustik 
simulasyon programı kullanılmıştır. Yapı elemanlarının ses yalıtımlarına ilişkin gereksinimlerin 
sağlanması konusuna henüz yeterince önem verilmeyen ülkemizde de, yakın zamanda yürürlüğe 
girmesi beklenen “Binaların Gürültüye Karşı Korunması ve Ses Yalıtımı Yönetmeliği” ile, konuya ilişkin 
çalışmalar ve uygulamalar, yönetmeliğin getireceği yaptırımlar nedeniyle artacaktır. Bu çalışmanın da, 
söz konusu yönetmeliğin uygulama aşamasına yönelik bir örnek oluşturacağı düşünülmektedir. 
Kuşkusuz, çalışma kapsamında önerilen kesitler, yapının bulunduğu gürültü bölgesi, yapı kabuğunun 
saydam/dolu oranı, hacim büyüklük ve boyut oranları, hacimlerin işlev ve yansışım süreleri benzeri 
değişkenlere bağlı olarak belirlenmiştir. Her yapı, ilgili değişkenler kapsamında değerlendirilmeli ve 
uygun ses yalıtımını sağlayacak yapı kabuğu ve bölme elemanlarının özellikleri belirlenmelidir. 
Yapının hedeflenen akustik performansı sağlaması açısından, belirlenen özelliklerin yapım 
aşamasında titizlikle gerçekleştirilmesi de, gerekli denetimlerle sağlanmalıdır.  
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YEMEKHANE SES PEYZAJININ PSİKOAKUSTİK 
PARAMETRELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
 

Onurcan ÇAKIR 
M. Emre İLAL 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Mekânların akustik açıdan değerlendirmesi yapılırken, sesin şiddeti dışında birçok diğer parametre 
insan algısını etkilemektedir. Örneğin belirli işlevlere sahip mekanlarda olması beklenen çınlama 
süreleri literatürde mevcuttur. Bununla birlikte; gürlük, keskinlik, pürüzlülük ve dalgalanım kuvveti gibi 
psikoakustik parametrelerin, mekân fonksiyonuna bağlı olarak tahmin edilebilir aralıklarda olup 
olmadığı kesinliğe kavuşmuş bir konu değildir. Bu bildiride, İYTE merkezi yemekhanesinde yapılan 
ölçümler üzerinden, yemek yeme eylemi esnasında çıkan konuşma, çatal – bıçak, sandalye ve 
benzeri seslerin oluşturduğu ses peyzajı, psikoakustik parametreler açısından değerlendirilmiştir. Aynı 
zaman aralığında ve farklı günlerde yapılan ölçümler ile yapılan kayıtlarda, sabit bir aralıkta kalan 
değerler olup olmadığı gözlemlenmiştir. Daha sonra yemekhane ölçümleri, kütüphanede yapılan 
ölçüm serisi ile kıyaslanarak psikoakustik parametreler incelenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Mimari Akustik, Psikoakustik, Ses Peyzajı. 
 
 
 
 
ABSTRACT  
 
Besides sound pressure level, many other parameters affect human perception while evaluating 
spaces in terms of acoustics. As an example, recommended reverberation times are defined for 
certain space functions. However, generally accepted value ranges for psychoacoustic parameters 
like loudness, sharpness, fluctuation strength and roughness do not exist. This paper presents a set of 
recordings during lunch hours in the main dining hall and working hours in the library at Izmir Institute 
of Technology. Both soundscapes are investigated in terms of psychoacoustic parameters.   
 
Keywords: Architectural Acoustics, Psychoacoustics, Soundscape. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Kapalı kamusal alanlarda kullanıcı konforu, mimarlık için en önemli değerlendirme kriteridir. Kullanıcı 
konforu, bir mekânın tercih edilmesinde rol oynayan etkenlerin başında gelmektedir. Mekânların ses 
peyzajlarını incelerken, psikoakustik parametreler karmaşık sesleri değerlendirmede bir araç olarak 
kullanılmaktadır. Mühendislik alanlarında, makine gürültüleri değerlendirilirken, bu parametreler 
üzerinden insan algısını tahmin etmek üzere formüller oluşturulmuş, farklı parametreler farklı 
oranlarda formüllere dâhil edilerek farklı değerlendirme yöntemleri ortaya konmuştur. Ancak mimarlık 
alanında, karmaşık ses peyzajlarında bu parametreler için belirli aralıklar ve formüller, henüz genel 
geçer biçimde ortaya konmamıştır ama araştırmalar sürmektedir. Bu çalışma, kapalı ortak kullanım 
alanlarından yemekhanelere ait karakteristik psikoakustik değer aralıkları olup olmadığını incelemek 
üzere yapılmıştır.  
 

Evaluation of a Dining Hall Soundscape in Terms of Psychoacoustic Parameters 
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2. LİTERATÜR 
 
2.1. Yemek mekânlarında yapılmış çalışmalar 
 
Kapalı ve açık mekânların ses peyzajı ve mimari akustik açısından değerlendirilme çalışmaları 
literatürde sıkça karşımıza çıkmaktadır [1, 2]. Bu araştırmalarda parklar, caddeler, meydanlar, yollar 
gibi açık alanlar ve kütüphane, yemekhane, derslik, alışveriş merkezleri, tüneller gibi kapalı alanlar, 
ses peyzajı açısından incelenmiştir.  Kapalı alanlar arasında özellikle restoran, kafe ve benzeri yemek 
yenen mekânların akustik açıdan incelendiği çalışmalar da yapılmıştır [3-10].  
 
Soyer ve Houdet’in 12’si akustik olarak düzenlenmiş, diğer 6’sı akustik olarak düzenlenmemiş toplam 
18 adet okul yemekhanesinde yaptığı çalışmada, akustiği iyileştirilmiş yemekhanelerin 77-82 dBA 
arasında, akustik açıdan düzenleme görmemiş yemekhanelerin ise 81-85 dBA aralığında LAeq 
değerlerine sahip olduğu gözlemlenmiştir [3]. Akustik düzenleme gören yemekhanelerde çınlama 
süresinin ortalama 0,8 saniye değerlerinde olduğundan ve bunun kabul edilebilir bir değer olduğundan 
bahsedilmiştir. 
 
Astolfi ve Filippi’nin çalışmasında, ortalama çınlama süreleri 0,4 ve 0,8 saniye arasında değişen 5 
yemek mekânında ölçümler gerçekleştirilmiştir [4]. “Restoranlarda sessiz alanlar” adını verdikleri 
araştırma programının verilerine dayanarak, iyi bir sözlü iletişimin mümkün olması için restoranlardaki 
çınlama süresinin 0,5 – 0,6 saniyeyi geçmemesi gerektiği ve Leq değerinin 60 dBA’nın altında olması 
gerektiğini belirtmektedirler.  
 
Kang; tren istasyonları, alışveriş merkezleri, kütüphaneler, açık planlı ofisler, futbol stadyumları, 
yüzme havuzları, yemek mekânları ve kiliseleri “akustik olmayan” kamusal alanlar olarak tanımlamıştır 
[5]. Bir restoranda yaptığı ölçümlerde, ortalama ses basınç düzeyini fon müziği yokken 61 dB, fon 
müziği varken 80 dB olarak belirlemiştir. Bunun dışında, restoran ses peyzajında bulunan sesleri ve 
düzeylerini tanımlarken; buzdolabını 63-68 dBA, çatal-bıçağı 68-75 dBA, tezgâh konuşmalarını 63-75 
dBA, sandalyeleri düzenlemeyi 75-82 dBA, çalışanların konuşma ve yürüme seslerini 70-88 dBA 
olarak ölçmüştür. Restoran doluyken ortalama ses düzeyi 80-90 dBA arasındadır. Çınlama süresinin 
ise bir restoran için düşük bir değer olan 0,4 saniye olduğu belirtilmiştir [5].  
 
Hodgson ve arkadaşlarının çalışmasında, hacimleri 176 – 1176 m3 ve çınlama süreleri 0,5 – 1,5 
saniye arasında değişen 10 yemek mekânı anket ve ölçümler aracılığıyla akustik açıdan 
değerlendirilmiştir [6]. Anketlerde bulunan çalışan ve müşteri sorularının cevapları, mekânlardaki A 
ağırlıklı eşdeğer sürekli ses düzeyleri, çalışanların vardiyalarına göre maruz kaldıkları ses düzeyleri, 
mekânın boyutları, sandalye sayısı ve çınlama süreleri değerlendirilmiştir.  
 
Yemek mekânları için Rindel’in yaptığı çalışmada, akustik kapasite terimi öne sürülmüştür [7]. Akustik 
kapasite, bir yemek mekânında yeterli sözel iletişimin sağlanabilmesi için içeride olmasına izin 
verilebilecek en yüksek kişi sayısıdır. Eşitliği, V hacim ve T çınlama süresi olmak üzere, aşağıdaki 
şekilde belirtilmiştir: 

Nmax = V / 20 T  (1) 
Battaglia’nın 11 restoranda yapılan çalışmasında ise, fon gürültüsü, çınlama süresi, mekânın boyutları, 
akustik kapasite, sandalye sayısı ile sessizlik, iletişim, mahremiyet ve konfora dair anket soruları 
değerlendirilmiştir [8]. Çalışmada incelenen mekânların çınlama süreleri 0,4 ile 1,5 arasında 
değişmektedir. 70-84 dBC arasında değişkenlik gösteren fon gürültüsü ölçümleri ile akustik konfor 
değerlendirmeleri arasında bir ilişki bulunamamıştır. 0,5 ve 0,7 saniye arasında kalan dar bi çınlama 
süresi aralığının müşterilere akustik konfor sağladığı ve anket değerlendirmelerinin yaş gruplarına 
göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 25 yaş ve altı müşterilerin 0,7 saniyelik bir çınlama süresinde 
akustik olarak konforda oldukları, 25 yaş üzerindeki müşterilerin ise çınlama süresi arttıkça akustik 
konforu daha düşük olarak değerlendirdikleri görülmüştür.  
 
Svensson ve arkadaşlarının çalışmasında yemek mekânlarında akustik konfor tahmini için bir model 
araştırılmıştır [9]. İnceleme, hacmi 1700 m3 değerinden yüksek 5 adet mekânda gerçekleştirilmiştir. 
Akustik konfor, anlaşılabilirlik, mahremiyet, diğer masalardaki konuşmalardan rahatsızlık, gürültüden 
rahatsızlık ve çınlamaya dair anket soruları; hacim, yükseklik, ortalama yutuculuk katsayısı gibi 
mekanın fiziksel özellikleri, çınlama süresi T30, erken düşme süresi EDT, sesin netliği C80, 
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konuşmanın belirginliği D50, konuşma iletim indeksi STI ve A ağırlıklı eşdeğer sürekli ses düzeyi LAeq 
gibi nesnel değerlerle karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Sonuçta akustik konfor, sandalye kapasitesi 
ile negatif ilişkili olarak bulunmuştur. Ayrıca korelasyon matrisine göre akustik konfor, çınlama süresi 
ve hacimle doğru orantılı olarak bulunmuştur ve bu durumun örneklemin darlığından ve beş yemek 
mekanının çınlama sürelerinden birinin 0,6 olması ve diğer dördünün ise 1,05 ile 1,08 saniye arasında 
değişmesi ve birbirine çok yakın olmasından kaynaklanabileceği belirtilmiştir.  
 
Zelem ve arkadaşlarının çalışmasında, 1775 m3 hacminde bir öğrenci yemekhanesinin akustiği 
değerlendirilmiştir  [10]. Kişi sayısı, genel ses düzeyi, mekânın boyutları, ortalama ses yutuculuğu, 
çınlama süresi ve bu faktörlerin akustik üzerinde etkileri incelenmiştir. Mekânın çınlama süresinin 2 
saniyeden yüksek olmasının rahatsız edici olabileceğinden bahsedilmiştir.  
 
2.2. Psikoakustik parametreler 
 
Mühendislik alanında makine gürültülerinin ses açısından değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılan 
gürlük veya ses yüksekliği (loudness),  keskinlik (sharpness), dalgalanım kuvveti (fluctuation strength) 
ve pürüzlülük (roughness) psikoakustik parametreleri [11-13], mimari akustik değerlendirmelerinde de 
yer almaya başlamıştır. 
 
Psikoakustik parametrelerden gürlük (loudness), bir sesin diğer bir sesin kaç katı daha sesli olarak 
algılandığını belirtir. Ölçü birimi olarak sone kullanılmaktadır. Ses basınç düzeyleri logaritmik bir 
ölçekle karşılaştırılırken, sone birimine sahip gürlük değeri doğrusal olarak algılanan sesin yüksekliğini 
kıyaslamayı mümkün kılmaktadır. Karmaşık seslerin gürlük değerleri, DIN 45631/A1, ISO 532 ve ANSI 
S3.4 standartlarında belirtilen algoritmalar aracılığıyla hesaplanabilmektedir [14-17]. Bu algoritmalar, 
kulağın yapısı sebebiyle ortaya çıkan çeşitli maskeleme etkilerini hesaba dahil etmektedir. Fastl - 
Zwicker, Stevens ve Moore – Glassberg tarafından tanımlanmış hesap yöntemleri kullanılmaktadır 
[18-20]. 
 
Keskinlik (sharpness), ses peyzajında yüksek frekanslı seslerin oranını gösteren bir parametredir. 
Ölçü birimi olarak acum kullanılır. Keskinlik hesap yöntemi, DIN 45692 Alman standardında 
belirlenmiştir [21]. Aşağıdaki grafikte bulunan ağırlık katsayısı fonksiyonuna (g’(z)) bağlı olarak, 16. 
kritik banttan sonra, diğer bir deyişle 2700 Hz ve yukarısındaki frekanslar giderek artan oranlarda 
keskinlik değerini arttırmaktadır. Keskinlik; Von Bismarck, Aures ve Zwicker - Fastl tarafından önerilen 
yöntemlerle hesaplanmaktadır [22, 23, 18]. Keskin sesler, siren sesi gibi uyarıcı ve rahatsız edici 
seslerdir. 
 

 
 

Şekil 1: Keskinlik ağırlık fonksiyonu g’(z) [21]. 
 

Pürüzlülük (roughness – birimi asper) ve dalgalanım kuvveti (fluctuation strength – birimi vacil), düşük 
frekanslı genlik kiplenimleri olduğu durumlarda artar. Bu psikoakustik parametreler henüz 
standartlaştırılmamıştır. Pürüzlülük değeri belirlenirken incelenen genlik kiplenim aralığı 15 – 300 Hz 
iken, dalgalanım kuvvetinde bu değer 20 Hz ve aşağısındaki daha yavaş kiplenimleri içerir. Fastl – 
Zwicker, Sottek ve Aures tarafından tanımlanmış yöntemlerle hesaplanırlar [18, 24, 23]. Pürüzlü 
sesler, uyarı sinyalleri gibi hoşa gitmeyen seslerde kullanılır ve ses peyzajlarında bulunması tercih 
edilmez.  
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Havalandırma ve iklimlendirme derneği AMCA, psikoakustik parametrelerden gürlük değerlerine ait bir 
sınıflandırma önermiştir [25]. Buna göre okul kütüphaneleri için gürlük 2 ile 6 sone arasında olmalıdır. 
Yemek mekânları ile ilgili sınıflandırmaları ise aşağıdaki tabloda verimiştir. Buna göre, yemekhanelerin 
büyük yemek salonu kategorisine gireceği düşünüldüğünde 8 ile 24 sone değerleri arasında olması 
beklenmektedir. 
 
Tablo 1: Mekan türlerine göre olması beklenen gürlük değeri aralıkları [25]. 
 

Mekan türü Gürlük 
(sone) 

Restoran 4 - 12 
Kafeterya 6 - 8 

Kokteyl salonu 5 - 15 
Sosyal kulüp 3 - 9 
Gece kulübü 4 - 12 

Büyük yemek salonu  8 - 24 
Yemek mekânlarının incelenmesinde psikoakustik parametreleri kullanan araştırmalardan biri olan 
Lindborg’un çalışması, 112 restoran üzerinden psikoakustik, fiziksel ve algısal değerlendirmelerde 
bulunmaktadır [26]. Ölçülen tüm mekânların ortalama gürlüğü 20,8 sone, keskinliği 1,27 acum, 
pürüzlülüğü 0,05 asper olarak verilmiştir. Çalışmada, dalgalanım kuvveti hesaplamasında ve biriminde 
değişiklikler önerildiğinden, bu değeri kıyaslamak mümkün olmayacaktır. Bu çalışmanın sonucunda şu 
sonuçlara ulaşılmıştır: Restoranlar daha sesli olmaya başladıkça, seslerin pürüzlülüğü artmaktadır ve 
ses seviyeleri daha geniş bir aralıkta değişmektedir. Ölçülen yüksek sesli restoranların daha kalabalık 
olduğu, bu mekânlarda doğadan seslere kıyasla insan seslerinin yoğunlukta olduğu ve ses peyzajı 
olarak daha rahatsız edici olarak değerlendirildikleri belirtilmektedir. Daha pahalı restoranların daha 
sessiz ve görsel olarak daha tercih edilen yapılı çevrelerinin olduğu ortaya konmuştur. Daha keyifli 
olarak değerlendirilen restoranların, insanlar tarafından algılanan daha az çeşit ses kaynağı içerdikleri 
belirtilmiştir.  
 
Aynı işleve sahip mekânlarda akustik açısından bazı parametrelerin belirli aralıklarda olması beklenir. 
Örneğin belli bir hacme sahip bir konser salonunun istenen çınlama süresi aralığını, daha önceki 
deneyimlerin değerlendirmelerinden oluşan tablolar aracılığıyla bulabiliriz (Şekil 2). Benzer şekilde, 
yönetmeliklerle belli işlevlere sahip mekânlarda kabul edilebilecek en üst ses basınç düzeyleri 
belirlenmiştir. Bir mekânın akustik olarak yeterli özelliklere sahip olup olmadığı, konser salonu, kayıt 
stüdyosu, konferans salonları gibi sesin ön planda olduğu hacimlerde öznel (samimilik, canlılık, 
sıcaklık, direkt sesin yüksekliği, yansımış sesin yüksekliği, belirlilik ve açıklık, parlaklık, yaygınlık, 
dengeleme, harmanlama, birliktelik, yanıt çabukluğu, doku, yankıdan bağımsızlık, gürültüden 
bağımsızlık, dinamik aralık, tonal kalite, düzgün yayılmışlık) [27] ve nesnel (erken düşme süresi, 
konuşmanın belirginliği, sesin açıklığı – netliği, zamansal ağırlık merkezi, ses yüksekliği, yanal enerji 
oranı, ilk ulaşım gecikmesi, kulaklar arası karşılıklı ilişki katsayısı) parametrelerle tanımlıdır [28].  

 
 

Şekil 2. Çınlama süresinin optimum değerleri [28, 27, 29]. 
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Ortak kullanılan kapalı kamusal alanlarda ise bu parametreler ve kullanıcı konforu açısından olması 
beklenen değer aralıkları henüz belirginleşmemiştir. Psikoakustik değerlerin, ses kaynağının 
özelliklerinden mi yoksa çınlama süresi veya varlık kriteri gibi mekanın özelliklerinden mi daha çok 
etkilendiğini incelemek, bu çalışmanın temel hedefidir. Bu parametreleri değerlendirmek üzere, farklı 
birçok ses kaynağını aynı anda barındıran ortak kullanım alanlarındaki ses peyzajı değerlendirilmiştir, 
Önce yemekhane incelenmiş sonra kıyaslamak üzere kütüphanede bilgisayarlı çalışma salonu ele 
alınmıştır.  
 
 
 
 
3. ÖLÇÜMLER 
 
3.1. Donanım 
 
Çınlama süresi ölçümleri Brüel & Kjaer – Omni Power 4292 (çok yönlü hoparlör), Brüel & Kjaer – 2260 
Investigator (ses seviyesi ölçer) ve Brüel & Kjaer – 2716 (güç yükselteci) ile 125 – 4000 Hz değerleri 
arasında gerçekleştirilmiştir. Ses kayıtları ise, G.R.A.S. 40AE 1/2" mikrofon, G.R.A.S. 26CA 1/2'' ön 
amplifikatör ve 01dB dB4 4 kanallı ses kayıt cihazı ile yapılmış, bilgisayara aktarılan verilerin 
psikoakustik parametreleri dBSonic v.4.6.4.155 yazılımıyla değerlendirilmiştir. 
 
3.2. Yöntem 
 
İncelenmek üzere, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü merkezi yemekhanesi (Şekil 3) belirlenmiştir. 
Haftanın 5 iş günü boyunca, her gün saat 12:00 – 12:30 arası yarımşar saatlik ses kayıtları üzerinden 
değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir. Her iki dakikada bir içerideki kişi sayısı kapıda yapılan sayımla 
belirlenmiştir. Ses kayıtları her gün yemekhanenin aynı noktasında yapılmıştır ve masada yemek 
yiyen bir öğrencinin kulak yüksekliğine (1,2 m) yerleştirilmiş bir mikrofon ile kaydedilmiştir. Çınlama 
süresi ölçümleri ise, yemekhane boşken gerçekleştirilmiş ve beş ayrı noktada yapılan ölçümlerin 
ortalama değeri belirlenmiştir. Yemekhane içerisinde fon müziği yayını bulunmamaktadır. İçerideki ses 
ortamını genel olarak insan konuşması, çatal – bıçak, sandalye ve havalandırma sesleri 
oluşturmaktadır.  

 
Şekil 3. İYTE yemekhanesi. 

Daha sonra, İYTE kütüphanesinin bilgisayar salonunda yine haftanın 5 iş günü olmak üzere, her gün 
yarımşar saatlik kayıtlar yapılmış ve bu kayıtlara ait psikoakustik değerler, yemekhanedekiler ile 
karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.  
 

 
 

Şekil 4. İYTE kütüphane bilgisayar salonu. 
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3.3. Ölçüm sonuçları 
 
3.3.1. Yemekhane ölçümleri 
 
Yemekhanenin hacmi 1724 m3 ve ortalama çınlama süresi 1,6 saniye olarak ölçülmüştür. Frekanslara 
göre elde edilen çınlama süreleri aşağıdaki grafikte verilmiştir. Daha önce yapılan çalışmalara göre, 
ortalama çınlama süresinin bir yemek mekânı için yüksek olduğu söylenebilir. 
 

 
 

Şekil 5: Yemekhanede frekanslara göre çınlama süreleri. 
 

Beş gün boyunca yapılan yarım saatlik ölçümlerde iki dakikalık zaman aralıklarında kullanıcı sayısı ve 
ses seviyesindeki değişimler aşağıdaki tabloda verilmiştir. LAeq değerleri 68,5 ve 74,9 dBA arasında 
değişmektedir. Rindel’in formülüne göre bu yemekhanenin akustik kapasitesi 62 olarak hesaplanmıştır 
[7]. Beş gün boyunca 12:00 – 12:30 saatleri arasında içerideki insan sayısının 39 ile 152 arasında 
değiştiği göz önünde bulundurulursa, ölçüm yaptığımız yemekhanede kapasitenin çoğunlukla aşıldığı 
ve mekanın konuşma için problemli olacağını söyleyebiliriz. 
 
Tablo 2. Yemekhanede yapılan kayıtlar sırasındaki kişi sayısı ve LAeq değerleri. 
 

 
Kullanıcı sayısı LAeq 
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00 02 83 88 68 39 111 69,8 72,4 67,5 65,2 71,6 
02 04 83 84 67 43 108 72 71,6 69,9 66,9 70,4 
04 06 83 88 63 47 107 71,6 70,6 70,9 68 70 
06 08 88 99 61 53 111 69,3 72,1 70,2 68,6 71,6 
08 10 91 101 60 57 113 69,9 72,1 68,3 67,9 73,2 
10 12 91 107 61 68 108 68,9 75,2 69,2 68,7 70,4 
12 14 87 109 58 79 102 69 74,2 69,3 68,4 71 
14 16 92 98 58 86 94 70,3 73,7 69,6 69,2 69,8 
16 18 106 97 66 88 99 71,6 73,1 69,7 69,4 69,2 
18 20 118 101 70 80 108 72,7 73,3 71,8 66,7 71,2 
20 22 123 101 73 78 102 71,7 77,1 70,8 67,6 71,4 
22 24 126 105 79 81 102 72,8 78 71,2 68,3 69,7 
24 26 131 111 78 90 111 74,7 77,1 70,2 70,5 68,9 
26 28 141 120 78 95 129 71,7 78,6 69,9 69,6 70,4 
28 30 152 127 83 95 147 72,5 73,3 69,4 69,2 72,4 
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Kayıtlara ait psikoakustik parametreler dBSonic yazılımında değerlendirilmiştir. Buna göre, gürlük 
22,81 ve 28,62 sone değerleri arasında değişmektedir. Keskinlik parametresi, 1,18 ve 1,22 acum 
olmak üzere, dar bir aralıkta değişkenlik göstermektedir. Dalgalanım kuvveti, 0,27 ve 0,46 vacil 
değerleri arasındadır. Pürüzlülük değeri de, 0,32 ve 0,34 asper olmak üzere, yine dar bir aralıkta 
değişmektedir. Günlere ait tüm ortalama değerler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
 
Tablo 3. Yemekhane kayıtlarına ait psikoakustik değerler. 
 

İYTE 
Yemekhane 

LAeq Gürlük Keskinlik Dalgalanım 
kuvveti 

Pürüzlülük 

Tarih dBA sone (GD) acum vacil asper 

7 12 2016 71,6 26,67 1,22 0,33 0,34 

8 12 2016 74,9 28,62 1,18 0,46 0,34 

9 12 2016 70,1 23,16 1,18 0,37 0,33 

12 12 2016 68,5 22,81 1,22 0,27 0,32 

13 12 2016 71,0 26,50 1,20 0,28 0,34 

Ortalama 71,2 25,55 1,20 0,35 0,33 

 
Yemekhanelerde gürlük değerlilerinin 8 – 24 sone arasında olması istenmektedir [25]. İYTE 
yemekhanesi, 9 ve 12 Aralık tarihlerinde yapılan ölçümlerde bu değerler içerisinde kalırken; 7, 8 ve 13 
Aralık’ta ise 24 sone değerinin üzerine çıkmıştır. 
 
 
3.3.2. Kütüphanene ölçümleri 
 
İYTE kütüphanesinde bulunan bilgisayar odasında haftanın 5 günü yarım saatlik kayıtlar yapılmıştır. 
LAeq değerleri 47,32 ve 53,95 dBA arasında değişkenlik göstermiştir. Yapılan kayıtlara ait ölçüm 
değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre, gürlük 5,21 ve 6,76 sone arasında değişmektedir. 
Keskinlik 1,23 ile 1,33 acum arasında ve dalgalanım kuvveti 0,14 ile 0,26 vacil arasında değişkenlik 
göstermektedir. Pürüzlülük parametresi ise 0,23 ile 0,26 asper arasında dar bir aralıkta değişmektedir.  
 
Tablo 4. Kütüphane kayıtlarına ait psikoakustik değerler. 
 

İYTE 
Kütüphan
e 

LAe
q 

Gürlük Keskinlik Dalgalanı
m kuvveti 

Pürüzlülü
k 

Tarih dBA sone (GD) acum vacil asper 

7 12 2016 52,5 6,76 1,23 0,26 0,26 

8 12 2016 52,2 6,05 1,33 0,24 0,25 

9 12 2016 51,2 5,62 1,28 0,14 0,23 

12 12 2016 47,3 5,21 1,32 0,14 0,23 

13 12 2016 54,0 5,92 1,31 0,23 0,25 

Ortalama 51,4 5,91 1,29 0,20 0,24 

 
Kütüphanelerde gürlük değerlerinin 2 – 6 sone arasında olması beklenmektedir [25]. İYTE 
kütüphanesi bilgisayar salonunda gürlük, üst değer olan 6 sone değerine yakındır. 
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4. SONUÇ 
 
Yemekhane ve kütüphane değerlerini karşılaştırdığımızda, ses basınç düzeylerinin yemekhanede 
yüksek olduğu açıktır. Gürlük, bir dinleyici tarafından bir sesin diğer ses göre kaç kat algılandığını 
gösteren bir parametre olduğundan, ortalama değerleri kıyasladığımızda yemekhanenin kütüphanenin 
4,3 katı sesli algılandığını söyleyebiliriz. Dalgalanım kuvveti ve pürüzlülük değerleri kütüphane 
ölçümlerinde daha düşüktür. Keskinlik değerleri ise küçük bir farkla, kütüphanede biraz daha yüksek 
çıkmıştır. Tüm parametrelerin ortalama değerleri aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak verilmiştir.  
 
Tablo 5. Yemekhane ve kütüphane kayıtlarına ait psikoakustik değer ortalamaları. 
 

Ortalama 
değerler 

LAe
q 

[dBA] 

Gürlük 
[sone] 

Keskinlik 
[acum] 

Dalgalanım 
kuvveti 
[vacil] 

Pürüzlülük 
[asper] 

Yemekhan
e 

71,2 25,55 1,20 0,35 0,33 

Kütüphane 51,4 5,91 1,29 0,20 0,24 

 
Kütüphanedeki LAeq değerlerinin ve gürlüğün düşük olması beklenen bir durumdur. Keskinlik 
değerlerinin kütüphanede çok az farkla daha yüksek çıkması, iki farklı fonksiyona sahip mekanın ses 
peyzajının, insan işitmesinin yüksek frekansları algılaması açısından benzer etkilere sahip olduğunu 
göstermektedir. Dalgalanım kuvveti ve pürüzlülük değerleri ise beklenildiği üzere yemekhanede daha 
yüksek çıkmış olmakla beraber, her iki mekânda da yüksek değerlere sahip değildirler. Bu ortalama 
veriler aşağıdaki grafiklerde görsel olarak karşılaştırılmıştır.  
 

 
Şekil 7 ve 8: Yemekhane ve kütüphane değerlerinin karşılaştırılması 

 
Yemekhane ve kütüphanede yapılan ölçümlere ait psikoakustik değerlerin ve A ağırlıklı eşdeğer 
sürekli ses düzeyinin verildiği örnek grafik aşağıdadır. Grafikte 13.12.2016 tarihinde yapılan kayıtların 
analizleri görülmektedir. 30 dakikalık her iki kayıt, kendi içinde ikişer dakikalık parçalara ayrılmış ve 
ortaya çıkan bu 15 parça değerlendirilmiştir. Keskinlik değerlerinin çok dar bir aralıkta değiştiği 
görülebilir. Diğer parametrelerin aksine, kesinlik değerleri kütüphanede yemekhaneye oranla daha 
yüksektir. 
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Şekil 6. 13.2.2016 tarihli ölçümlere göre psikoakustik parametrelerin 2 dakikalık dilimlerde değişimi. 
 
Yemekhanede yapılan kayıtlara ait ortalama keskinlik ve pürüzlülük parametreleri, çok dar bir aralıkta 
değişkenlik göstermektedir. Bu veriler, mekânların belli aralıklarda psikoakustik değerlere sahip olduğu 
ve bu şekilde tanımlanabilecekleri fikrini desteklemektedir. Fakat bu çalışma tek başına yetersizdir. 
Daha çok mekânda daha fazla sayıda ölçüm yapılmalıdır.  
 
Bunun yanında, optimum değerlerin belirlenebilmesi için ölçümlerin yanı sıra anket çalışması da 
yapılmalı, psikoakustik değerler, öznel değerlendirmelerle kıyaslanarak incelenmelidir.  
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YÖNETİLEBİLİR BİR RİSK PROBLEMİ OLARAK YANGIN 
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ÖZET 
 
Sınırsız seçenekler ve seçme olasılıkları içerisinde pek çok kaygıya çözüm üretilerek nitelikli 
yaşamların vaat edildiği binalar, önceden düşünülmeyen ve strateji geliştirilmeyen riskler nedeniyle 
kullanıcıların can ve mal güvenliği konusunda zayıf kalmaktadır. Özellikle günümüz yaşam koşullarının 
gereklerine cevap verebilmek amacıyla daha büyük taban alanlarına oturan ve/veya yükselen, pek çok 
işlevi bir aradan barındıran ve dolayısıyla daha büyük kalabalıklara ev sahipliği yapan binalar söz 
konusu olduğunda gerçekleşecek olan riskin sonuçları da büyük kayıplara sebebiyet verebilmektedir. 
Yaşanan pek çok olay göstermiştir ki yangın olayları bu risklerin başında yer almaktadır. 
 
Bu bildiride yangın bir risk problemi olarak ele alınmış, mimari kararların alınması aşamasında tasarım 
sürecine bir bağlam olarak girmesi gereken yangın güvenliğine dayalı kaygıların tanımlanması, analiz 
edilmesi, değerlendirilmesi ve strateji geliştirilmesi aşamalarını kapsayan binalarda yangın riski 
yönetimi kavramı geliştirilerek irdelenmiş ve aşamalar kendi içerisinde genişletilerek “Nasıl bir yangın 
güvenliği?” (Yasal yükümlülükler çerçevesinde yangın güvenliği mi? – Performansa dayalı yangın 
güvenliği mi?) sorusuna cevap aranmıştır. Ulaşılan sonuçlar farklı işlevleri ve çok sayıda kullanıcı 
profillerini barındıran bir alış-veriş merkezi binası üzerinde denenerek uygulanabilirliği ortaya 
konmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Yangın, Yangın riski, Yangın güvenliği  
 

ABSTRACT 
Buildings designed for sufficient and qualified life are weak about life and property safety due to 
unthinkable and away from solutions strategy    risks. Especially in today buildings with many 
functions, larger areas, high-rise and hosted larger crowds, the results of risk can cause great 
disaster. Many events have shown that fire incidents are at the top of these risks. 
 
In this paper, fire was considered as a risk problem, the concept of fire management in the buildings 
including the stages of identifying, analyzing, evaluating and developing strategies based on fire 
safety, which should be introduced as a context to the design process in the process of taking 
architectural decisions have developed and explained. An answer has been sought for the question 
"What about fire safety?".  
 
Key Words: Fire, Fire as a Risk Problem, Fire Safety 
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1. GİRİŞ 
 

“Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır, geldikten sonra 
dövünmenin yararı yoktur.” Mustafa Kemal ATATÜRK 

 
Sınırsız seçenekler ve seçme olasılıkları içerisinde pek çok kaygıya çözüm üretilerek nitelikli 
yaşamların vaat edildiği binalar, önceden düşünülmeyen ve strateji geliştirilmeyen riskler nedeniyle 
kullanıcıların can ve mal güvenliği konusunda zayıf kalmaktadır. Özellikle günümüz yaşam koşullarının 
gereklerine cevap verebilmek amacıyla daha büyük taban alanlarına oturan ve/veya yükselen, pek çok 
işlevi bir aradan barındıran ve dolayısıyla daha büyük kalabalıklara ev sahipliği yapan binalar söz 
konusu olduğunda gerçekleşecek olan riskin sonuçları da büyük kayıplara sebebiyet verebilmektedir. 
Yaşanan pek çok olay göstermiştir ki yangın olayları bu risklerin başında yer almaktadır. 
 
Yangın, tamamen bertaraf edilemeyen, ama bir tasarım problemi olarak ele alındığında yönetilebilecek 
olan bir risktir.  Güvenlik bilincinin tam olarak gelişmediği toplumlarda yasal yükümlülükler gereği 
sağlanmaya çalışılan yangın güvenliği için, her binanın fiziksel özellikleri, planlama kararları, kullanıcı 
profilleri vb. dikkate alınarak performans tabanlı yangın güvenliği tasarımı kapsamında ele alındığında 
ve binaların tasarım aşamasından itibaren bir bağlam olarak değerlendirildiğinde çok daha yeterli ve 
yetkin çözümlere ulaşmak mümkündür. Doğru yönetilemediği durumlarda felaket olarak 
nitelendirilebilecek sonuçlara neden olan yangın, bir risk problemi olarak tanımlandığı ve ilgili 
yönetmelik ve standartlar çerçevesinde ihtiyaç duyulan stratejiler geliştirildiği takdirde tehdit olmaktan 
uzaklaşacaktır.  
 
 
 
 
2. RİSK ALANI OLARAK BİNALAR 
 
Yaşamın %99’u genellikle arz-talep dengesi içerisinde gelişen yapılı çevrelerde sürdürülmektedir ve 
bu yapılı çevrelerin büyük bir kısmını da binalar oluşturmaktadır. Binaların tasarım, inşa ve hayata 
geçirilme süreçlerinde pek çok disiplin görev alırken ilk ve temel kararların verildiği mimarlık disiplini 
ise başrolü üstlenmektedir.  
 
Hayatın gerektirdiği barınma ihtiyaçlarına dair mekânları karşılarken çeşitlenen işlevler,  gelişen 
teknoloji, malzemeler, yapım teknikleri ve insanın kendisini daha iyi tanımlayabildiği psikolojik, 
sosyolojik, felsefi yaklaşımlar, aynı zamanda da hayat içerisinde çok önemli bir parametre olan 
ekonomik koşullar ile değişmekte, büyümekte ve dönüşmekte olan mimarlık ürünleri/binalar her geçen 
gün yükselmekte, genişlemekte ve çekici görsel etkilerin arayışı içerisinde şekillenmektedir. Birçok 
işlevi bir arada barındıran bu tip binalar birbirinden farklı fiziksel yeti ve algıya sahip çok sayıda insanı 
bünyesinde barındırmakta ve aynı anda daha çok insanın yaşamını etkilemektedir. Çünkü tasarımın ilk 
aşamalarından itibaren alınan her karar, yani sınırsız seçenek ve seçme olasılıkları içerisinden yapılan 
her tercih o projenin gerçekliğe dönüştüğü zamanki performansını, senaryosunu, vaat ettiği yaşamın 
niteliğini belirlemektedir (Şekil 1). Ve her tercih kendi özelliklerinin yanı sıra risklerini de binaya, doğal 
olarak ta kullanıcılarına beraberinde getirmektedir.  
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Şekil 1. Tercihlerin hâkim olduğu karmaşık mimari tasarım süreci [1] 
 

Bu nedenle mimari süreçte yer alan seçim aşamalarında alınacak kararların insan öncelikli/odaklı 
olması zaruridir. Risk gerçekleştiği durumda gerek bina kullanıcılarının ve gerekse olaya müdahele 
eden ekiplerin can güvenliğini esas alan yaklaşımlar, 2002 yılından beri yürürlükte olan (Türkiye 
Yangından Korunma Yönetmeliği), 2007 ve 2009’da büyük revizyonlar geçiren (Binaların Yangından 
Korunması Hakkında Yönetmelik), dönem dönem geliştirilme ve iyileştirilmesi için değişikliklere maruz 
kalan ve en son 9 Temmuz 2015’te yenilenen yönetmelik ile de garanti altına alınmıştır. Ancak güvenli 
bir binada yaşam hakkını amaçlayan etkili yangın korunumu ve can güvenliği stratejilerini sağlayacak 
tasarım çözümlerini ortaya koyarken dikkate alınması ve gözetilmesi gereken önemli hususlar vardır: 
 

. Binaların asıl işlevleri,  

. Bina kullanıcılarının bina içerisindeki dolaşım hakları,  

. Binanın mimari bütünlüğü,  

. Tasarımcının ve kullanıcıların estetik kaygıları vs.  
 
Tasarıma bir engel olarak katılan çözümler etkili olmaktan uzaktır. Getirdiği kısıtlamalar nedeniyle 
tasarımı zorladığı düşünülen güvenlik önlemleri, sadece bir takım izin gereklilikleri gereği yönetmelik 
kurallarının yerine getirilmiş olması amacını güden, işlevsellikten uzak, ekleme ve etkisiz düzenlemeler 
olarak gerçekleştirileceklerdir. Binanın asıl işlevinin önüne geçebilecek güvenlik önlemlerinin bir 
anlamı ve gerçekliği olamayacağı gibi, işlevden uzak güvenlik önlemlerinin de akılcı ya da etkili yanı 
yoktur. Bu koşullarda en uygun çözüm tasarım aşamasının ilk adımlarından itibaren beklenen 
performansın binada mevcut olabilecek riskler üzerinden değerlendirilmesi ve bütünleşik bir güvenlik 
yaklaşımının tasarımın temel bağlamlarından biri olarak ele alınması ile mümkün olabilecektir.  
 
Bu açıdan ele alındığında yangın ve binalarda yangın güvenliği bir risk problemi olarak 
değerlendirilebilir. Yangınla mücadelede ilk hedef riskin gerçekleşmesinin önüne geçmek, bunun 
mümkün olmadığı durumlarda başladığı yerde baskılayarak binanın içerisinde büyümesinin ve 
yayılmasını engelleyerek söndürülmesini sağlamaktır.  
 
Tasarlanan binalarda işleve bağlı olarak yangın başlama, büyüme olasılığı olan mekanlara dair 
yapılacak planlama hataları, bir yangın olayında yakıt görevi görebilecek malzemelerin tercihi 
nedeniyle artan yangın yükü, oluşabilecek yangın yüküne karşı yapı strüktürünün ve 
konstrüksiyonunun yanabilirliği riskin gerçekleşme olasılığını artırırken, tasarımla birlikte gelen yatay 
ve düşey boşlukların varlığı, dikkatsiz malzeme seçimi, uygulamada ortaya çıkabilecek işçilik ve 
detaylandırma hataları da kısa sürede yangının tüm binaya yayılma olasılığını artıracaktır. Çünkü 
herhangi bir etki olmadığında yangın ve yan ürünlerinin yayılma hızı ve kapasitesi binalarda tasarım 
süreci ile birlikte oluşmaya başlayan koridorlar, mekanlar arası geçişler, kapılar, asma tavanlar, 
yükseltilmiş döşemeler, iklimlendirme kanalları ve tüm tesisat geçişlerinden oluşan yatay bağlantılar ile 
merdiven kovaları, asansör kuyuları, havalandırma boşlukları, tüm tesisat geçişleri, bacalar, şaftlar, 
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dilatasyon derzleri, giydirme cephe birleşim noktaları, atriumlar ve galerilerin oluşturduğu düşey 
bağlantıların yangından korunum düzeyine bağlı olarak değişmektedir (Şekil 2).  
 

 
 

Şekil 2. Binalarda yangın ve yan ürünlerinin yayılmasına olanak veren yatay ve düşey bağlantılar 
[2] 

 
 
 
 
3. RİSK PROBLEMİ OLARAK YANGIN VE DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ 
 
“Nasıl bir yangın güvenliği?” sorusunun doğru cevabı için binalarda tüm ihtimallerin dikkate alındığı 
riskin gerçekleşme olasılıklarının ortaya konmasının yanı sıra, risk gerçekleştiğinde olayın seyrinin 
nasıl olacağını tanımlayabilmek, koşulları saptayabilmek ve bu koşullar doğrultusunda olabilecek en 
kötü can ve mal kayıplarının sonuçlarını tahmin ederek bunları en aza indirebilecek önlemlerin neler 
olabileceğine ve nasıl uygulanabileceğine karar vermek önemlidir. Gelecekte var olabilecek olayların 
belirsizliği ve ulaşılan birbirinden çok farklı tüm verilerin değerlendirmeye katılması oldukça karmaşık 
ve zor bir süreçtir. Bu nedenle riskin ortaya konması ve değerlendirilmesi aşamalarında en önemli 
adım, hangi parametrelerin değerlendirmeye katılacağı ve önceliklerin ne olacağının belirlenmesini 
sağlayacak sorgulama tekniğinin oluşturulmasıdır. Binalarda yeterli ve yetkin yangın güvenliği için riski 
tanımlama ve koşulları saptayarak strateji geliştirmek amacıyla veri elde etme aşamalarında 
kullanılacak temel sorgu adımları Tablo 1’de yer almaktadır. 
 
Tablo 1. Risk alanlarını ve olasılıklarını saptamak için sorgu adımları [3] 

 
SORGU ADIMLARI KAPSAMLARI 

1 Bina Ve Yakın Çevresinin İlişkisi .Binaya erişim yolları 
.Bina ile komşu binalar arasındaki ilişki 

2 Binanın Fiziksel Özelliklerinin 
Saptanması 

.Kat sayısı / Bina yüksekliği / Yapı Yüksekliği 

.Toplam ve taban alanı 

.Plan geometrisi / formu 

3 Binanın İşlevsel Analizi 
.Binanın genel işlevi ve işlevden kaynaklanan risklerin 

değerlendirilmesi 
.Bina içerisindeki alt işlevlerin değerlendirilmesi ve riskli 

mekânların saptanması 

4 Yapı Taşıyıcı Sisteminin 
Değerlendirilmesi 

.Bina kullanım sınıflarına göre yapı elemanları yangın 
dayanım özelliklerinin belirlenmesi 
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Tablo 1. Risk alanlarını ve olasılıklarını saptamak için sorgu adımları (Devam) 
 

SORGU ADIMLARI KAPSAMLARI 

5 Yapı Malzemelerinin Ve 
Konstrüksiyonun Değerlendirilmesi 

.Yapı malzemelerinin yanıcılık ve dayanım özellikleri 

.Malzemelerin yangın yayılım ve duman açığa çıkartma 
özellikleri 

.Çatı ve cephe malzemesi özellikleri 

.Cephede yangın yayılmasını önleme özellikleri 

.İç mekân bitiş yüzeylerinde kullanılan malzemelerin 
özellikleri (tavan – döşeme ve duvarlar): Kaplama, 
boyama ve boya özellikleri 

6 
Mevcut Yatay Ve Düşey 

Bağlantıların / Boşlukların 
Belirlenmesi 

.Yatay Bağlantılar: Koridorlar, mekanlar arası geçişler, 
kapılar, asma tavanlar, yükseltilmiş döşemeler, 
iklimlendirme kanalları ve tüm tesisat geçişleri 

.Düşey Bağlantılar: Merdiven kovaları, asansör kuyuları, 
havalandırma boşlukları, tüm tesisat geçişleri, bacalar, 
şaftlar, dilatasyon derzleri, giydirme cephe birleşim 
noktaları, atriumlar ve galeriler 

7 Bina Dolaşım Alanlarının Analizi 

.Normal ve güvenlik – servis yatay dolaşım alanları 
(koridorlar – holler – geçitler) 

. Genişlikleri 

. Kaçış mesafeleri 

. Havalandırma koşulları 
.Normal ve güvenlik – servis düşey dolaşım alanları 

(merdivenler – asansörler – rampalar) 
. Fiziksel özellikleri 
. Konumları 
. Havalandırma koşulları 

8 Bina Kullanıcı Yükünün Ve Profilinin 
Belirlenmesi 

.Binanın sürekli kullanıcılarının ve binaya yabancı olan 
kullanıcıların değerlendirilmesi 

. Risk durumunda insan davranışlarının irdelenmesi 

. Bina kullanıcılarının fiziksel özelliklerinin saptanması 

9 Depo alanları ve işlevleri 
.Depo alanlarının konumları 
.Depolanan malzemenin cinsi/miktarı/yanıcılık sınıfları/ 

saklama koşulları 
 
Sorgulama adımları üzerinden saptanan veriler doğrultusunda riskin, risk alanlarının tanımlanması için 
yapılan değerlendirmeler üzerinden yönetim problemi haline gelen riske karşı stratejilerin geliştirilmesi, 
çözüm üretilmesi aşaması gelmektedir. Veriler değerlendirilirken izlenecek adımları ise aşağıdaki gibi 
özetlemek mümkündür: 
 
1. ADIM: Binadaki potansiyel yangın riskini-risk bölgelerini tanımlamak (İşlevsel risk analizi yapılarak 
işleve bağlı olası risklerin saptanması): Binanın genel işlevi içerisinde yer alan alt işlevler, farklı riskler 
ortaya koyabilmektedir (Şekil 3). Bu açıdan; 

 
 .Bina içerisinde işlevsel analiz yapılarak yüksek risk bölgelerini belirlemek ve  
 .Bu riskin gerçekleşmesi durumunda tüm binayı etkisi altına almasını engelleyecek önlemleri 

almak gerekmektedir.  
 

Alt işlevlerin belirlenmesiyle “Risk Bölgeleri” tanımlanır ve mekansal ilişkiler ile dolaşım alanları 
arasındaki örgütlenme dikkate alınarak “Kompartıman Alanları”na karar verilir.  
 
Öte yandan; bina içerisindeki farklı işlevlere bağlı olarak, kullanıcıların bina içerisindeki yoğunluk 
dağılımı da değişmektedir. Buda bir risk gerçekleştiğinde tehdit altında kalacak insan sayısı dikkate 
alınarak, o bölgelerin kaçış yolları tasarımının farklı bir dikkatle yapılmasını gerektirebilmektedir. 
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İşlevsel analizin yapılması;  “Yetkin ve Yeterli Kaçış Yolları Tasarımı” açısından da büyük önem 
taşımaktadır. 
 

  

 
 

Şekil 3. Her kat planı için ayrı ayrı yapılması gereken işlevsel analiz [2] 
 
2. ADIM: Tehlike altında kalabilecek bina kullanıcılarını sorgulamak-Bina kullanıcı profilini belirlemek:  
Analiz edilen bina tipine bağlı olarak kullanıcı profili temel olarak 2 grupta incelenebilir;  
 

1. Grup: Binada yaşayan ve binayı tanıdığı varsayılan “sürekli kullanıcılar” 
 
.Binaya giriş-çıkışların yerini bilir, riskin gerçekleşmesi durumunda kaçacağı yönü daha kolay 

saptayabilir. Risk grubu yüksek binalar için acil durum eylem planının bir parçasıdır ve hatta 
yangın tatbikatlarına katılmış olduğu için bilinçlidir. 

.Normal koşullarda zorunlu olarak önceden hazırlanmış olan yangın anında kaçış planından 
haberdardır. Tatbikatlar ya da öğretilerle tehlike anında yapması gerekenler konusunda daha 
bilgilidir. Panik durumunun ortaya çıkmaması için bu çok önemlidir. 

 
2. Grup: Binayı tanımadığı varsayılan “geçici kullanıcılar”  
 
.Binayı bilmedikleri için tehlike anında yaşanacak panik durumunu arttırırlar ve etkin kaçışı 

engellerler. Bu nedenle iyi planlanmış ve donatılmış bir kaçış yolu sisteminin sağlanması 
birinci ve temel koşuldur.  

 
Binadaki bu 2 grubun varlığının farkındalığı, yangın güvenlik önlemlerinin doğru planlanmasında çok 
önemlidir. Bunların yanı sıra engelliler, yaş grupları, hastalar veya başka özel kısıtlılıkları olan insan 
gruplarının mevcudiyeti de acil durumlar için oluşturulacak sığınma alanlarının/güvenlik bölgelerinin 
tasarımı bağlamında mutlaka özel değerlendirmeye tabi tutulmalıdır (Şekil 4).  
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Şekil 4.  Engelliler, yaş grupları, hastalar veya başka özel kısıtlılıkları olan insan grupları için sığınma 

alanlarının/güvenlik bölgelerinin tasarımı [4-5-6] 
 
3. ADIM: Tehditten kaynaklanan riskleri saptamak, değerlendirmek ve mevcut binada riski-tehdidi 
kontrol altına alabilecek herhangi bir önlem olup olmadığını değerlendirmek: Yangın ve yan ürünlerinin 
bina içerisindeki dağılımını kontrol altına almak amacıyla duman perdelerinin, yangın bölmelerinin, 
duman bacalarının, havalandırma koşullarının değerlendirilmesi ve özellikle atrium alanları ile galeri 
boşlukları gibi yangın ve yan ürünlerinin katlar boyunca geniş alanlara yayılması için doğal bir yol 
hazırlayan alanların irdelenmesini kapsamaktadır. 
 
4. ADIM: Bulguları kaydetmek ve olması gerekenleri saptamak: Mevcut koşullar saptanarak 
eksikliklerin ortaya konması ve beklenen performans gereğince yeterli güvenlik ihtiyacının 
karşılanması için alınabilecek önlemlerin belirlenmesi aşamasıdır. Saptanan veriler bağlamında ilgili 
yönetmelikler – standartlar – kodlar irdelenerek güvenliğe dair stratejilerin geliştirilmesi uzman bilgisini 
gerektirmektedir.   
 
5. ADIM: Kaçış yollarının ve güvenlik bölgelerinin tasarlanması: Kaçış yollarının tasarımı ve ilgili 
hesaplamaların yapılması, risk altında kalabilecek bina kullanıcılarının değerlendirilmesi, binanın 
işlevi, geometrisi, taşıyıcı sistemi, iç yüzey bitiş/son kat malzemeleri, tüm donatılar, bina içerisinde 
yangın riski yaratabilecek alt işlevlerin varlığı, yangın güvenlik sistemlerinin standartları gibi tasarımı 
etkileyecek ve yönlendirecek karmaşık bir süreci içerir. Tüm bu etkenler geri besleme sağlayarak teker 
teker değerlendirilmek zorundadır. 
 
Yangın güvenliği açısından  “Risk grubu yükselmesi gereken yapılar” olduğu tasarımcıların 
dikkatinden kaçmamalıdır: 

.İşlevi gereği yangın çıkma riski yüksek olmayan; ancak herhangi bir yangın olayı sırasında risk 
altında kalacak olan, değişken özelliklerdeki büyük kalabalıklar nedeniyle ve  

.Yangının daha çok alana, daha kısa zamanda yayılmasına yol açabilecek yakıt özelliği 
taşıyabilen malzemelerin çokluğu ile birbirine bağlı geniş alanlara yayılmış birçok kat 
nedeniyle.  

 
 
 
 
3. AVM BİNALARINDA YANGIN RİSKİ AÇISINDAN KAÇIŞ YOLLARININ İRDELENMESİ 
 
Yaşamın zorunlu değişiklikleri doğrultusunda gelişen yapı biçimlerinin kendi risklerini de beraberinde 
getirdiği düşünülürse, bilhassa farklı kişisel yeti ve özelliklere sahip çok sayıda insana ev sahipliği 
yapan kamuya açık binalarda yangın riski için güvenlik önlemlerinin alınması kaçınılmazdır. Tüketim 
kültürünün bir ürünü olan AVM binaları, dış dünya ile kullanıcısının ilişkisini neredeyse kesen ve 
içeride iklim koşulları, yaşam şartları, sosyal değişimler ya da ekonomik koşulların ne ve nasıl 
olduğunun düşünülmesine izin vermeyecek bir konsept yaratarak ısı, nem, havalandırma, aydınlatma 
gibi standart konfor koşullarında başka hiçbir kaygıya mahal vermeyecek ortamı kullanıcılarına sunar 
ve onları tüketime sevk eder. Binayı hiç ya da iyi tanımayan ve algı olarak tüketime odaklanmış bu 
insan topluluğu gerek kalabalıklık olarak, gerek kullanıcı profili açısından risk durumunda mevcut 
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tehlikenin boyutlarını üst sınırlara taşımaktadır. Aynı zamanda yangın olaylarında yakıt görevi görecek 
çok sayıda yanıcı malzemenin yığınlar halinde yer aldığı mekanların varlığı yangın yükünü de arttırdığı 
için AVM’ler yangın riski açısından yüksek tehlikeli olarak değerlendirilebilmektedir. Bu nedenle yeterli 
ve yetkin yangın korunumu ve can güvenliği stratejilerinin sağlanması büyük önem arz etmektedir. Bu 
nedenle risk yönetimine dayalı olarak geliştirilen sorgulama adımları farklı işlevleri ve çok sayıda 
kullanıcı profillerini barındıran bir alış-veriş merkezi binası üzerinde uygulanarak sınanmıştır.  
 
3.1. Mimari Projesi Üzerinden Örnek Binaların Yangın Güvenliği Açısından Sorgulanması  
 
ÖRNEK 1.  
 
3.1.a. Bina Tanımlaması [3]: 

ÖRNEK NO: 1 

Yapım Yılı: 27.08.1999 

 

İşlevi: Alışveriş Merkezi 
Kat Sayısı: 4 
Taban Alanı: 25.264,62 m2 
Toplam Alanı: 176.000 m2 
Taşıyıcı Sistemi: Betonarme 
Araç Yaklaşımı: Binanın her yanı 
Kullanıcı Profili: Sabit (Çalışanlar) 

Değişken(Müşteriler) 
  

 
3.1.b. Bina Yakın Çevresi 
Her tarafından araç yaklaşım olanağı olan binanın geniş bir taban alanına oturmuş olması nedeniyle 
yangın güvenliği açısından bina dış sınırlarının içerisinde kalan alanlarda yangın güvenlik önlemlerinin 
alınmasına ihtiyaç vardır. Döşeme alanına bağlı olarak alınacak önlemlere daha sonraki bölümlerde 
değinilecektir. Vaziyet planından elde edilen veriler (Şekil 5): 
 

.Binanın dört bir yanı araç yaklaşımına uygundur. 

.Bina 4 bir yanından giriş-çıkış olanağına sahiptir.  

.Zeminde aynı cephe üzerinde 3 ana giriş, 1 tali giriş, 2 servis girişi ve 2 yangın çıkışına sahiptir.  

.Bina altında yer alan otopark girişleri binanın 4 bir köşesinde yer almaktadır. 

.Bina çevresinde yer yer yangın hidrantları bulunmaktadır.  
 

 

Şekil 5. Örnek 1 alışveriş merkezi binasının yakın çevresi [3] 
 
 

XXX 
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3.2.a. İşlevsel Analiz: Mimari projelerinde yer alan planlar üzerinde, önceden hazırlanmış lejantlara 
bağlı olarak her kat döşemesi işlevlerine göre taranmış, böylece aynı kot üzerinde farklı risk 
bölgelerinin olup olmadığı belirlenmiş, toplam kat alanı içerisinde bu alanların m2’leri saptanmıştır. 
Yangın güvenliği açısından değerlendirilmesi gereken noktalara karar verilmiştir.  
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SONUÇ 
Yangınla mücadelede mimari tasarımın büyük etkisi vardır. Aynı anda birçok işlevi bir arada 
bulundurabilen günümüz yapıları içerdiği yapı ve tefrişat malzemeleri ile tesisat sistemleri gereği 
yangın riskinin gerçekleşmesi, ardından da büyüyüp gelişmesi açısından zayıf durumdadır. Bu 
anlamda yangının başlaması veya gelişim ve yayılma süreçlerinin geciktirilmesi anlamında mimarlara 
önemli sorumluluklar düşmektedir. Özellikle riskin tamamen ortadan kaldırılabilmesi söz konusu 
olmadığı kabul edildiğine, binalarda bulunan insanların can güvenliğini sağlamak amaçlı alınacak 
önlemlerin büyük çoğunluğu mimari kararların ürünüdür. Günümüz mimarisinin vazgeçilmezi haline 
gelen büyük ve karmaşık bina tasarımlarında ise can güvenliğinin sağlanmasına dair önlemlerin 
uygulamaya geçmesi temel koşuldur. Ancak bu tip yapılar için yangına güvenli yapı tasarımı yaklaşımı 
anlamında yetkin örneklerin fazla olmayışı ve zaten yeterince hâkim olunamadığı için yönetmelik 
maddelerinin uygulamaya aktarılmasında güçlüklerin yaşanması gibi nedenlerle bu temel koşulun 
pekte fazla sağlandığından söz edilememektedir. Bu noktada tasarım yaklaşımlarında mimarlara yol 
gösterebilmek ve izlenilebilecek bir yöntem ortaya koyabilmek amacıyla bu çalışmaya gerek 
duyulmuştur. Buna örnek bina tipi olarak ise alışveriş merkezleri seçilmiştir. 
 
Binaların yangın güvenliğinin sağlanması projelendirme aşamasında kendine yer bulsa bile, 
uygulamaya aktarılmasında pek çok eksiklik söz konusudur. Alınması gereken pasif ya da aktif yangın 
güvenlik önlemlerinin gerekliliği konusunda yeterince oluşmayan bilinç nedeniyle kolaylıkla göz ardı 
edilebilmektedir. Bu bilinç eksikliğinin, yangın güvenlik önlemlerinin getireceği alan kaybı, işlevsel 
aksaklıklar, maddi külfet, sürekli onarım ve bakım gerektirmeleri veya kullanımının gerekmeyeceği 
şeklindeki yanlış inanış ile desteklenmesi sonucu yanlış veya eksik uygulamalar ortaya çıkmaktadır. 
Sadece yasal süreçlerin yerine getirilmesi amacıyla bina tasarım ve yapım aşamalarında dikkate 
alınan ve yükümlülüklerin optimumda yerine getirilmesini kapsayan yangın güvenlik yaklaşımlarının 
yeterliliği ve yetkinliği tartışmaya açıktır. Yangın güvenliğine dair gereklilikler tasarımı yönlendiren 
bağlamlar olarak en başından itibaren tasarım süreçlerinde yer almalıdır. Bu nedenle yangın ve 
yangın güvenliği bir risk problemi olarak sürece katılmalı ve sorgulanarak tanımlanan riskin 
gerçekleşmemesi veyahut gerçekleşse bile sonuçlarının felakete dönüşmemesi için uygun çözüm 
stratejilerinin geliştirilmesi mecburidir. Yaşanabilirlik vaat eden binaların yangına karşı güvenliğinin 
sağlanmasında mimarlara yol gösterebilecek olan bu çalışmadaki sorgulama adımlarının yönetmeliğin 
öngördüğü yükümlülüklerin uygulanabilirliğini de yaygınlaştırılacağı düşünülmektedir.  
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ENDUSTRİ VE YALITIM 
 
 

Faruk BİLAL 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Endüstri ve Yalıtım dört  temel başlık altında incelenebilmektedir: Birincisi Endüstri ve Isı Yalıtımı’dır. 
Bu bölümde Yapının ısı yalıtımı, hava kanalı, boru ısı yalıtımı, yüksek sıcaklık ısı yalıtımı 
incelenecektir. İkinci başlıkta Endüstri ve Ses Yalıtımı irdelenecektir. Bu kısımda Hacim gürültüsü, 
Ekipman gürültüsü, ısıtma soğutma sistemlerinin gürültüsü, kazan dairesi gürültüsü. Üçüncü kısımda 
Endüstri ve Yangın Yalıtımı anlatılacaktır. Bu bölümde Hava Kanalları, borular, kazan dairesi, şaft 
işlenecektir. Dördüncü başlık Endüstri ve Su yalıtımı’dır. Bu son kısımda da Zemin kaplamaları,  
asitlere dayanıklı kaplamalar,  çelik koruma açıklanacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Endüstri , Isı Yalıtımı , Ses yalıtımı, Yangın Yalıtımı , Su Yalıtımı.   
 
 
ABSTRACT 
 
Industry and Insulation will be described four different section . First section will be thermal insulation. 
In that section You can read thermal insulation of building, thermal insulation of pipes, ducts, and very 
hot equipments. Second section will be Industry and Sound insulation. In that section you can read 
volume noise insulation, equipment noise insulation, heating and cooling system noise insulation, 
boiler room noise insulation . Third part will be Industry and fire protection . In that section you can 
read fire protection of ducts, pipes, boiler room ,shaft . Fourth part will be Industry and water insulation 
. In that section you can read corrosion of pipes, tanks. Water vapour permeability and absorbtion of 
insulation.. Insulation finishes against raining , chemical attack . 
 
Key Words: Industry , Heat Insulation , Fire Prevention, Soundproofing , Water Insulation . 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Endüstride hem yapı hem de tesisat yalıtımı bir binanın ısıtılması veya soğutulması için harcanan 
enerjiden tasarruf edilmesinde önemi büyüktür. Tesisat yalıtımı denince tanklar, depolar, bacalar, 
borular, vanalar, havalandırma amaçlı kullanılan kanallar, radyatörler, kazan daireleri, hidrofor, 
soğutma üniteleri, kombi-boyler vb. cihazlarda ısı, ses, yangın yalıtımı yapılmasıdır. Yalıtım, binanın 
daha az enerji kullanarak ısınması veya serinlemesini, daha az gürültü yaymasını, yangının 
yayılmasını geciktirmesini , çevre kirliliğini azaltmasını, cihazların daha verimli çalışmasını sağlar. [1]  

 
2. ISI YALITIMI  
 
Endüstri de ısı yalıtımı emniyet ve güvenlik önlemleri , ısı kaybını azaltmak için, prosesin 
sürdürülebilirliliği için yapılır. Ekipman ve prosesin ısı yalıtımı için birçok neden vardır.  
 

a- Çok soğuk veya sıcak borulara ve ekipmanlara yakın çalışıldığı zaman vücut yanığı ve temas 
yaralanmasına karşı personel korunması için 

b- Proses güvenliğini arttırmak için  Isı yalıtımı, depolanan veya nakledilen kitlenin (gaz veya 
sıvı) optimum veya max/min sıcaklığını muhafaza etmesine; yoğuşma düzeyinden veya 
yüksek nem seviyesinden dolayı oluşan korozyonun önlenmesine ; çok düşük ortam 
sıcaklıklarında donmaya karşı boru ve ekipmanların korunmasına  yardımcı olur. 

Industry and Insulation 
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c- Ekonomi için ısı kaybını azaltmak için  Isı kaybını / kazancını düşürmek, maliyetini korumak 
( ISO 12241 veya VDI 2055) ve prosesin dengesini sürdürmek için ihtiyaç duyulan enerji 
miktarını azaltmaya yardımcı olur. İlk yalıtımın optimize edilmesi, yalıtımın ömrü boyunca 
maksimum enerji tasarrufunu sağlayacak ve maliyetini azaltacaktır.  

d- Çevresel tesiri azaltmak  Yalıtım verimliliğinin optimize edilmesi CO2 tasarruf potansiyelini en 
fazla yapacak .  Yalıtım , ısıl verimlilik için (genelde üç yılda geri döner) en kolay ve en maliyet 
etkin yoldur.  

e- Prosesin ve ekipmanın sürdürebilirliliği  
Teknik Yalıtım malzemelerinin ısı iletkenliği düz yüzeyler için EN 12667 standardına göre ve 
boru kesitleri için EN 8497’ye göre ölçülür. Avrupa’da teknik yalıtım malzemelerine EN 14bin 
300 serili standartlara göre CE işareti konulur.  [2] 

 

 
 

Şekil 1. Isı Yalıtımı . 
 
Endüstriyel Isı yalıtımında kullanılan malzemeler (sıcak) : Kalsiyum Silikat, Aerojel, Hydrofobik 
(mikroporoz) battaniye, Cam köpüğü, Seramik yünü , Taş yünü, Cam yünü, Perlit’dir [3] . 
 
Soğuk yalıtımında Poliüretan, Kauçuk köpüğü, EPS, XPS , cam köpüğü gibi ürünler kullanılır.  
 
 
 
3. YANGIN YALITIMI 
 
Endüstriyel alanlardaki yangın riski yanıcı ve patlayıcı kitle içeren alanlarda yüksek sıcaklıktaki 
taşlama kaynak çalışmaları yapıldığında konutlardaqn daha fazladır. Çalışan personeli ve ekipmanı 
korumak için yangının başlamasını önleyecek ve muhtemel yangın kaynaklarını korumak için mümkün 
olan tüm adımlar atılmalı. Yanmaz malzemelerle kullanılarak yapılan pasif yangın korunumu da alev 
yayılımını önlemek ve yangın başlama riskini yok etmek için en iyi yoldur. [3] 
 
Tesisatta pasif yangın güvenlik önlemlerinin amacı yangına dayanıklı duvar ,döşeme geçişleriyle 
yangının yayılışını yavaşlatmak; yangın çıkan yapıdan kirli havayı atıp temiz havayla beslemektir. 
 
Borular ve Pasif yangın Güvenliği : Mekanik tesisatta kullanılan borular iki tiptir. Biri yanar tipler (pvc 
gibi) diğerleri de yanmaz tiptir (metaller gibi). Yanar borular yangın anında yanıp bir boşluk 
oluşturacağı için döşeme ve tavan geçişlerinden alev , duman ve zehirli gaz geçişine müsaade 
ederler. Bu tip borular için intumescence (ısıyla genleşen ) harçlar, hazır boru çapında sıcaklıkla şişen 
(intumescence) yakalar kullanılır. Yanmaz boruların duvar ve tavan geçişleri içinse metal boru – harç  
farklı genleşip birkaç milimlik boşluk oluşur; buradan da sıcak hava ve duman geçeceğinden veya 
boruya sarılı yanar yalıtım malzemesi eriyip boşluk oluşturacağı için yalıtılmalıdır. Bu geçiş aralığına 
taşyünü gibi yanmaz malzemeler ve üstünde de özel mastikler veya yakalar kullanılır.  
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Şekil 2. Yangın Yalıtımı 
 
 
Hava kanallarında Pasif yangın Güvenliği: Aynı hava santralı ile birden fazla bölümün havalandırılması 
yapılıyorsa, bölümler arası geçişlerine,yangında otomatik olarak kapanan yangın damperleri 
takılmalıdır.   
 
Hava Kanallarından detaylar: Döşeme ve duvarın yangın halinde duman ,sıcak gazlar ısı, ve alev 
geçişine karşı direncine göre bunu delip geçen hava kanalı da ona uygunluk gösteren bir dirençte 
olmalıdır. 
 
Şaftlarda Pasif yangın Güvenliği: Şaftlara en fazla üç katta bir girilir, şaft kapakları konulur. Şaft 
kapakları, yangının yayılımını önlemek üzere, sızdırmaz ve yangına dayanıklılık sınıfı en az EI60 olur.    
 
Şaftlarda kat geçişlerinde ya da şafttaki boru, kanal ve elektrik tavalarının kat girişlerinde önlemler  
alınır . 
 
Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliğinde’de (TYKY) Boruların ve kanalların döşeme ve duvar 
geçişlerinde Pasif yangın Güvenliği: Yangının yayılması bakımından elverişli konumdaki havalandırma 
tesisatının baca ve kanalları; yangın bölümleri hizasında  ve tesisat dışında olmak üzere çift taraflı 
saçla kapatılır.ve araları yalıtılır. Kazan dairesi, binanın diğer kısımlarından, yangına en az 120 dakika 
dayanıklı bölmelerle ayrılmış olarak merkezi bir yerde ve bütün olarak bulunur. Akaryakıt depoları çift 
cidarlı, yatık, silindirik tanklar halinde yapılır. Bu sağlanamazsa, sadece depo olarak ayrılmış ve 
yangına dayanıklı bölmelerle korunmuş bir hacme yerleştirilir. Yakıt deposu ile kazan dairesinin 120 
dakika yangına dayanıklı bir bölme ile ayrılmış olması esastır. Topluma açık binalarda, işyerleri ve alış 
veriş 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.  
 
TYKY’de Şaftlar : Havalandırma kanalı korunmuş bir şaft içinden geçiyor ise, şafta giriş ve çıkışta 
yangın damperi kullanılması şarttır.(m.87-8).   [4] 
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4. GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM YALITIMI 
 
İnsanları olumsuz yönde etkileyen gürültünün yok edilmesi veya azaltılması gerekmektedir. Gürültü 
kontrolü üç şekilde sağlanabilir: 
 

1. Gürültüyü kaynağında azaltmak, 
2. Gürültüyü yayılma alanında (kaynakla alıcı arasında) azaltmak, 
3. Gürültünün algılandığı noktada (alıcıda) önlemler almak. 

 
Gürültünün, olabilirlik durumuna göre önce kaynakta, sonra yayılma alanında, en son alıcıda 
azaltılması düşünülmelidir.  
 
Evlerde ve işyerlerinde bulunan su, kalorifer, klima gibi tesisatlarda çeşitli seviyelerde gürültü 
oluşabilmektedir. Gürültünün taşınması dört şekilde olmaktadır : 
 

1. Hava ile gürültü taşınması (hava gürültüsü), 
2. Katı cisimlerle gürültü taşınması (cisim gürültüsü), 
3. Su ile gürültü taşınması (su gürültüsü), 
4. Gürültünün hem havada hem de katı cisimlerde taşınması (basamak gürültüsü)  

 
Mesken ve sosyal yapılarda gürültünün neden olduğu rahatsızlıkların ana kaynaklarından biri, trafik 
gürültüsünün yanısıra yapılardaki teknik donanım ve tesisatın doğurduğu gürültüdür. Burada gürültü 
ile mücadelenin en önde gelen yolları aktif sesten korunma, katı cisim sesi, yalıtma ve olumlu bir 
planlama çözümü olmaktadır. 
 
Makinaların titreşimleriyle binaların iç yapısına katı cisim sesi nüfuz eder. Makinanın konumlandığı 
yerde katı cisim sesinin aktarılma yolunu kesmek suretiyle bir çare aranır . [ 6] 
 
Çoğu endüstriyel tesisat yüksek basınçla ve hızlı hareket eden kitle ile çalıştığından sık sık türbülansa 
ve yüksek gürültüye sebep olur. Bu alanlarda akustik yalıtım iki ana amacı vardır : 1- yakında çalışan 
personelin kulaklarını gürültüden korumak  2- şehir alanlarında yerel çevreye yayılan gürültüyü 
azaltmak . Gürültülü alanlarda çalışıldığında çalışılan alanın duvar, tavan gibi yüzeylerine ses 
yutucular (camyünü,taşyünü,sünger gibi) kaplanabilir. Gürültünün çevreye yayılmasını azaltmak için 
ise kütle yay kütle prensibine uygun yapılar yapmak gerekir. [5] 
 
Makine gürültülerinin etkisi bir kulaklıkla azaltılabilmesine rağmen gürültü yönetmeliğinin ve çalışma 
bakanlığının istediği seviyelere indirebilmek için makinalara ve onu çevreleyen yapıya akustik yalıtım 
yapılması da gerekir.  [ 8] 
 
ILO ve ülkemiz standartlarına göre belirlenen değerler Tablo 1’ de açıklanmıştır. Verilen değerler 
ortamdaki gürültünün sürekli ya da kesikli olması durumlarında geçerlidir.  
 
Tablo 1. Müsaade edilebilen gürültü düzeyi [ 9] 

Max. Gürültü düzeyi dB(A) Gürültüye maruz –sunuk kalınan süre (saat/ gün) 

80 16 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

105 ½ 

110 ¼ 

115 1/8 
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Tablo 2.   [ 8]  
Gürültü Düzeyi  İşitme yeteneği Kaybı % 

                      
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Şekil 3. Gürültü sönümlenmesi .[10] 
 
 
4. SU YALITIMI 
 
Endüstriyel alanlarda su yalıtımı, ısı ve ses yalıtımının su ve nemden korunması ve tesisat hattının 
korunması için iki farklı yerde kullanılır. 
 
1-Yalıtımın altındaki korozyon büyük bir problemdir. Yalıtım malzemesinin ıslanması (kötü ve sağlıksız 
tesisat uygulamalarından, iyi bir su buharı bariyeri ve su geçirimsiz malzemeleri belirlemedeki 
suistimaller ve hatalardan dolayı), boru tesisatında korozyona bağlı problemler için potansiyel yaratır1. 
Boru tesisatı ister yer seviyesinde ister gömülü olsun doğru tasarım ve tesisat teknikleri korozyonu 
kontrol edebilir. [12, 13] 
 
Isı yalıtımı için kullanılan camyünü, taşyünü gibi ürünlerde korozyona sebep olabilecek kloridin belirli 
bir oranın altında olması ve hidrofob özelliğinde olması istenir. Eğer buna dikkat edilmezse tesisattaki 
yalıtım altı korozyonu oluşabilir.[11] 
 
Hava kanalı ve borular yalıtımın korunması amacıyla dış ortamdaysa bir metal yada özel macunlarla 
kaplanması gerekir. 
 

(dB) 5 yıl sonra 10 yıl sonra 20 yıl sonra 

80 0 0 0 

90 4 10 16 

100 12  29 42 

110 26 55 78 
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2-Tesisatın korunması : Kimyasal maddelere maruz kalan çelik ve betonarme yüzeylerde epoksi 
esaslı ürünler kullanılarak uzun ömürlü koruma sağlanabilir. Gıda ve içecek üretim tesislerinde, atık su 
arıtma, zirai, kimyasal ve ilaç üretim tesislerinde, şişeleme ünitelerinde korozyona karşı koruyucu 
kaplama olarak bu tip ürünler kullanılabilir. Kimyasalların dökülme riski olan alanlarda zemin 
kaplaması ve çelik ve betondan yapılmış depolama tankları ve borularının da iç yüzey kaplaması 
olarak kullanılır. Tünellerde ve menfezlerde , hidro elektrik enerji yapılarında, atıksu arıtma 
tesilerindeki derzlerde esnek polyolefin (FPO) su yalıtım bandı; yüksek kimyasal ve mekanik dayanım 
istenen derzlerde poliüretan mastik kullanılabilir. Yeraltında ve yerüstünde veya su altındaki beton ve 
çelik yapıların (örneğin : kanalizasyon sistemleri, kimya endüstrisi vb.) iç ve dış kaplaması olarak 
epoksi antrasen yağı birleşimi kullanılır. Özellikle dalyan, basınçlı su borularının içi, su kapakları vb. 
ağır mekanik aşınmaya maruz yerlerdeki çelik yapılar için yüksek pigment içeren düşük solventli 
çinkoca zengin epoksi reçine esaslı astar kullanılabilir. [11] 
 
Boya ve Kaplamaların haricinde yeraltına yerleştirilen borularda (örnek : doğalgaz hatları) korozyon 
bantları da bu amaçla kullanılır.  
 

 
 

Şekil 4. Su yalıtımı .[12] 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Isı, korozyon, yangın ve ses yalıtımı yapılmamış veya eksik yapılmış tesislerimiz yüzünden çok büyük 
kaybımız vardır. 
 
Bir enerji santralinde eksik veya hasarlı yalıtımdan dolayı %10-19 arası ısı kaybı oluşur. [14]  
 
Bazı Sektörlerin Üretim Maliyeti İçinde Enerji Maliyeti %7,5 Rafineri , %10 Gıda, %12,5 Tekstil , %15 
Metalurji , %20 Seramik, %25 Gübre, %25 Kağıt, %30 Cam, %30 Çelik, %55 Çimento [15] 
 
FESI (Avrupa Yalıtım Birlikleri Federasyonu) Eski Genel Sekreteri Ralph Bradley tüm dünya ülkeleri 
için endüstriyel yalıtımın enerji verimliliği açısından hayati önem taşıdığını vurgulayarak, “Avrupa’da 
hedeflenen ideal endüstriyel yalıtım seviyesine ulaşıldığında, yakıt tüketiminin 620 Pj düşmesi ve 
karbondioksit salınımının da 49 milyon ton azalması mümkün görünüyor” dedi. 
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ODE yalıtımdan Orhan Turan,  “Türkiye’deki sanayi üretimine baktığımızda yüksek enerji tüketen 
sektörlerin fazla olduğu dikkat çekiyor. Ancak Türkiye’nin enerjisi ithalata bağımlı ve IMF’in verilerine 
göre Türkiye enerji için 2017'de 73 milyar dolar ödeme yapacak. Sadece binalarda ısı yalıtımı 
uygulamanın yeterli olmadığını kabul edip sanayideki enerji kayıplarını giderecek yalıtım önlemlerini 
bir an önce hayata geçirmeliyiz. Türkiye olarak biz de hiç vakit kaybetmeden, enerji verimliligi 
konusunda stratejik gereklilikleri eyleme dökerek, ulusal bir seferberlik ilan etmeliyiz. Özellikle sanayi 
endüstrisinde alınacak tasarruf önlemleri enerji sarfiyatını yüzde 30’lara varan oranda azaltacak 
seviyede. ” dedi. “Endüstride yalıtımsız bölümlerin yalıtımını yapmak ve zarar görmüş yalıtımları 
değiştirmekle %75 tasarruf sağlanabilir” [16] 
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ÖZET 
 
Gelişen teknoloji ve yaşanan tecrübeler doğrultusunda, artık depreme dayanıklı binalar 
tasarlanabilmektedir. Ancak, binalar depremde zarar görmese bile elektromekanik sistemlerde 
alınmayan sismik önlemler, hayat kayıplarına neden olabilmektedir. Unutulmamalıdır ki, deprem 
sonucu hayat kayıplarının %65’i deprem sonrası çıkan yangınlarda gerçekleşmektedir. Bu hayat 
kayıplarının yaşanmaması için elektromekanik sistemlerdeki sismik korumaların yönetmeliklerle 
zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir. 
 
Bildiride, elektromekanik sistemlerin sismik korumasının deprem yönetmeliklerinde standartlarının 
belirlenmesinin önemi anlatılacaktır. Sismik koruma için kullanılması gereken yönetmelikler ve 
uyulması gereken şartlar, IBC (International Building Code) NFPA13 (National Fire Protection 
Association), ASCE 7 (American Society Civil Engineering) gibi uluslararası yönetmeliklerde 
belirtilmiştir. Bildiride bu yönetmeliklerdeki elektromekanik sistemlerin sismik koruması ile ilgili 
kısımlardan bahsedilecektir. 
 
Uluslar arası kodlarda elektromekanik sistemlerin sismik koruması nasıl ele alınmıştır, ülkemizde bu 
konuya verilen önem ve önerilerimizden bahsedeceğiz. 
 
Yapısal olmayan elemanların sismik koruması özellikle elektromekanik sistemlerin sismik koruması 
gerektiği gibi yapılmadığı takdirde ne gibi sonuçlarla karşılaşacağımız konusunda görsellerle birlikte 
bilgilendirme yapılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: sismik koruma, titreşim kontrolü, Uluslararası Bina Kodu, NFPA 

 
 

SUMMARY 
 

Nowadays buildings can be designed as durable to earthquakes according to developing technology 
and experiences that are learnt. Unfortunately although buildings don’t get damaged during 
earthquakes seismic precautions that are not taken in electromechanical systems may have results of 
losing lifes. It shouldn’t be forgotten that 65% of life losses happen in fires that accure after 
earthquakes. For not having these life losses happened seismic protections at electromechanical 
systems should be obligatory with regulations. 
 
In this declaration the importance of determinations of standards in earthquake regulations about 
seismic protection of electromechanical systems will be told. The regulations and specifications that 
has to be used for seismic protection have been written in international regulations as IBC 
(International Building Code), NFPA13 (National Fire Protection Association, ASCE  7 (American 
Society Civil Engineering). In this declaration the parts that are related to seismic protection of 
electromechanical systems in these regulations will be told. 
 
We will tell how seismic protection of electromechanical systems in international codes are taken into 
consideration, the importance that is given to tjis subject in our country and our recommendations 
related to this subject. 

Seismic Protection of Electromechanical Systems 
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Nonstructural elements’ seismic protection especially what kind of results will happen if seismic 
protection of electromechanical systems is not done as it should be will be informed with visuals. 
 
Keywords: seismic protection, vibration control, International Building Code, NFPA 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Gelişen teknoloji ve yaşanan tecrübeler doğrultusunda, artık depreme dayanıklı binalar 
tasarlanabilmektedir. Ancak, binalar depremde zarar görmese bile elektromekanik sistemlerde 
alınmayan sismik önlemler, hayat kayıplarına neden olabilmektedir. Unutulmamalıdır ki, deprem 
sonucu hayat kayıplarının %65’i deprem sonrası çıkan yangınlarda gerçekleşmektedir. Bu hayat 
kayıplarının yaşanmaması için elektromekanik sistemlerdeki sismik korumaların yönetmeliklerle 
zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir. 
 
 
2. SİSMİK KORUMANIN DEPREM YÖNETMELİKLERİNE GİRME SÜRECİ 

 
Elektrik ve Mekanik tesisatların sismik koruması fikri ilk olarak San Francisco (1906) depreminden 
sonra gündeme gelmiştir. San Francisco depremi sonrası yapılan incelemeler, yapılardaki hasarın 
%50’sinin deprem sonrası yangınlardan kaynaklandığını göstermiştir[1].(Şekil 2.1) 
 

 
Şekil 2.1: San Francisco Depremi[1] 

 
 
 
Bu depremden sonra elektrik ve mekanik tesisatın sismik korumasının inşaat yönetmeliklerine girmesi 
gerektiği fikri savunulmuştur. Günümüzdeki yönetmeliklere benzeyen ilk yönetmelik, 1927 yılında 
yayınlanan Tekdüze Bina Kodu ( UBC- Uniform Building Code)’dur. 
 
Gelişen teknoloji ve artan konfor ihtiyaçları doğrultusunda, tesisatlardan kaynaklanan gürültü 
problemini çözmek için yapılarda titreşim izolasyonu uygulamaları nereyse zorunlu hale geldi. Ancak 
titreşim izolasyonu yapılmış olan tesisat bileşenlerinin depremde çok daha fazla tehlike doğuracağı 
1971 San Fernando depremi ile tecrübe edildi. Bu depremden edinilen tecrübe ise, tesisatlarda sismik 
korumanın yerel yönetmeliklerle zorunlu hale getirilmesi ve sismik korumanın uzmanlık konusu olarak 
ele alınmasıdır[1]. 
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3. DEPREM YÖNETMELİKLERİNDE SİSMİK KORUMANIN YERİ 
 
3.1 T.C. DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK OLAN BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 

 
Bu yönetmeliğin 2.11 numaralı maddesi, mekanik ve elektrik tesisat bileşenlerine etkiyen deprem 
yükünün nasıl hesaplanacağını anlatmıştır. 

3.1. 
 

 
A0 : Deprem Zemin İvmesi 
I  : Önem Faktörü 
we  : Tesisat Bileşenin Ağırlığı (kg) 

Hi  : 
Tesisat Bileşenin Bina İçindeki Konumunun Zeminden Yüksekliği 
(m) 

HN : Binanın Toplam Yüksekliği (m) 
 
Örnek Hesaplama 
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Bu yönetmelikte yalnızca yapısal olmayan elaman üzerine gelecek deprem yükünün nasıl 
hesaplanacağı aktarılmıştır. Hangi tesisat bileşenine sismik koruma yapılması gerektiğine dair bir 
bölüm ve/veya madde bulunmamaktadır[7]. 
 
 
3.2 ULUSLARARASI BİNA KODU (IBC) 

 
Günümüzde en geçerli deprem standardı Uluslararası Kod Konseyi (ICC-International Code Council) 
tarafından hazırlanan Uluslararası Bina Kodu ( International Building Code) IBC’dir. İlk sürümü 2000 
yılında yayınlanmış 2003, 2006, 2009 ve 2012 yıllarında güncellenmiştir. Bu yönetmeliğin yapısal 
olmayan sistemler için sismik koruma uygulamaları ile ilgili kısmı, 2003 güncellemesi ile birlikte 
Amerikan İnşaat Mühendisleri Birliği ( American Socity of Civil Engineers) yayını olan ASCE-7-10 
Bölüm 13’de ele alınmıştır.[3]Bu bölüme göre: 
 
Yerel Yönetmeliklerde ve özel şartnamelerde aksi belirtilmedikçe aşağıdaki durumlar için sismik önlem 
alınmayabilir: 
 

• Döşemeye sabit olarak monte edilen ve aşağıda belirtilen özelliklerin tümüne haiz olan,  
 Önem faktörü (Ip=1) olan, 
 Yapının işleyişi açısından kritik durumda olmayan, 
 180 kg veya daha az ağırlıkta olan, 
 Döşemeden 120 cm veya daha az bir yükseklikte montajlanmış olan ve 
 Tüm boru kanal bağlantıları esnek bağlı olan ekipmanlar. 

 
Tüm tesisat ekipmanları sismik korumadan istisnadır. Asılı olan ekipmanlar ve titreşim 
izolatörü ile monte edilen ekipmanlar bu istisnanın dışındadır. 
 

• Tüm tesisat bileşenlerinden asılı olan ve titreşim izolatörü ile monte edilen ekipmanların, 
ağırlığı 9 kg veya altında olanları, 
 

 Önem faktörü (Ip=1) , 
 Yapının işleyişi açısından kritik durumda olmayanı 
 Tüm boru kanal bağlantıları esnek bağlı olanları 

Sismik korumadan istisnadır. 
 

• Boru kelepçesine asılan ve hat boyunca tek başına giden borularda, boru üstü ile askı 
çubuğunun yapı elemanına bağlandı nokta arasındaki mesafe boru hattı boyunca 30 cm veya 
daha az olduğu durumlarda sismik koruma yapılmayabilir. Askı çubukları eğilme momentine 
maruz bırakılmamalıdır[2]. Şekil 3.1 

 

 
 

Şekil 3.1. Askı Çubuğu Örneği [2] 

 Mekanik Tesisat Yalıtımı Semineri 
 



  ____________________ 2127 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

• Trapez üzerinde taşınan boru demetleri, askı çubuğunun trapeze bağlandığı nokta ile yapı 
elemanına bağlandı nokta arasındaki mesafe hat boyunca 30 cm veya daha az olduğu 
durumlarda sismik koruma yapılmayabilir. Askı çubukları eğilme momentine maruz 
bırakılmamalıdır. 30 cm’den fazla olduğu durumlarda ise şekil 3.2.de olduğu gibi sismik 
koruma yapılmalıdır. 

 

 
 

Şekil 3.2. Koruma Örneği [2] 
 

• Havalandırma kanalları, askı çubuğunun trapeze bağlandığı nokta ile yapı elemanına bağlandı 
nokta arasındaki mesafe hat boyunca 30 cm veya daha az olduğu durumlarda sismik koruma 
yapılmayabilir. Askı çubukları eğilme momentine maruz bırakılmamalıdır. 30 cm’den fazla 
olduğu durumlarda ise şekil 3.3.te olduğu gibi sismik koruma yapılmalıdır. 
 

• Önem faktörü ( Ip=1,5) ve anma çapı 25mm veya daha az çaplarda olan diğer tesisat 
bileşenlerine zarar vermesi engellenmiş borular için sismik koruma yapılmayabilir. 

 
• Önem faktörü ( Ip=1) ve anma çapı 50mm veya daha az çaplarda olan diğer tesisat 

bileşenlerine zarar vermesi engellenmiş borular için sismik koruma yapılmayabilir. 
 

• Trapez üzerinde boru demeti şeklinde olan hatlarda, hattın toplam ağırlığı 15kg/m veya daha 
az ise sismik koruma yapılmayabilir. 

 
• Kanal ağırlığı 15 kg/m veya daha az ya da kesit alanı 0,557 m² veya daha az olan kanallara 

sismik koruma yapılmayabilir. 
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Şekil 3.3. Koruma Örneği[2] 

 
 
 
Sismik Yüklerin Hesaplanması 
 

3.2 
 

 
Fp:Sismik Dizayn Yükü(kg) 
ap:Bileşen Yükseltgeme Faktörü 
SDS:Ani Spektral Karşılık İvmesi 
wp:Bileşen Ağırlığı (kg) 
Rp:Bileşen Karşılık Faktörü 
Ip:Bileşen Önem Faktörü 
Z:Bileşen Bina İçindeki Konumunun Yüksekliği(m) 
h:Binanın Toplam Yüksekliği(m)[2] 
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Örnek Hesaplama: 

 
 

 
 
3.3 NFPA 13 
 
ABD Ulusal Yangın Koruma Birliği ( NFPA – National Fire Protection Association) otomatik yangın 
söndürme tesisatı ile ilgili NFPA-13 yönetmeliğini yayınlamıştır. Bu yönetmelikte yangın tesisatlarında 
alınacak sismik önlemler detaylı olarak anlatılmıştır [5]. 
 

 Mekanik Tesisat Yalıtımı Semineri 
 



  ____________________ 2130 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

Bu yönetmeliğe göre yangın tesisatı borularında alınacak sismik önlemler aşağıdaki gibidir: 
 

• Anma çapı 50mm veya daha az çaplarda olan borular için enine ve boyuna sismik 
sınırlandırma yapılmayabilir. 
 

• Boru üstü ile askı çubuğunun yapı elemanına bağlandı nokta arasındaki mesafe boru hattı 
boyunca 15 cm veya daha az olduğu durumlarda yalnızca boyuna sismik sınırlandırma 
yapılmalıdır. 
 

•  Çap gözetmeksizin ucu boşta olan braşmanların ucu sabitlenmelidir. 
 
 

3.4 DİĞER YÖNETMELİKLER 
 

 
3.4.1 FEMA 
 
ABD Federal Afet Yönetimi ( FEMA – Federal Emergency Management Agency) 3 adet yönetmelik 
yayınlamıştır. Bunlar teorik bilgiden ziyade, pratik bilgiler için el kitabı şeklindedir[4]. 

• FEMA 415 – Hava kanalları ve borularda sismik koruma 
• FEMA 413 – Elektrik ekipmanlarında sismik koruma 
• FEMA 412 – Mekanik ekipmanlarda sismik koruma 

 
3.4.2 SMACNA 
 
Sac Metal ve Klima Yüklenicileri Birliği ( SMACNA-Sheet Metal and Air Conditioning Contractors) , her 
türlü sac işleri konusunda dünyada oldukça etkilidir. 
 
2000 yılında klavuz niteliğinde Mekanik Sistemler İçin Sismik Sınırlandırma ( Seismic Restraint 
Manual-Guidelines for Mechanical Systems) yayınlamıştır[6]. 
 

 
4. SİSMİK KORUMANIN TEMEL FAYDALARI  
 

• Deprem sırasında tesisatın yerinden koparak etrafındaki insanlara zarar vermesini engeller. 
(Şekil 4.1,4.2 ve 4.3) 

 
Şekil 4.1. Zarar Görmüş Ekipman Örneği[1] 
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Şekil 4.2 Zarar Görmüş Ekipman Örneği[1] 

 

 
Şekil 4.3 Zarar Görmüş Ekipman Örneği[1] 
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• Ekipman ve tesisatın deprem sonrasında yerinde kalmasını ve çalışmaya devam etmesini 
sağlar. (Şekil 4.4 ve 4.5) 

 

 
 

Şekil 4.4 Sismik Korumalı Ekipman Örneği[1] 
 
 

 
Şekil 4.5 Sismik Korumalı Ekipman Örneği[1] 
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• Acil önlem ekipmanlarını koruyarak depremlerden sonra oluşacak yangınlarda kaçış ve 
müdahale yollarını açar. Şekil(4.6 ve 4.7) 

 

 
 

Şekil 4.6 Sismik Korumalı Ekipman Örneği[1] 
 
 

 
 

Şekil 4.7 Sismik Korumalı Ekipman Örneği[1] 
 

• Binaların sigorta maliyetlerini düşürür, değerini ve kalsifikasyonunu arttırır. 
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5. SİSMİK KORUMANIN MALİYETİ 
 
Günümüz modern binalarında elektromekanik tesisat maliyetleri gelişen teknoloji ve artan konfor 
ihtiyacı sonucu bina maliyetinin %25-30’u mertebelerine ulaşmıştır. 
 
Bu maliyeti korumak için yapılacak sismik uygulamalar ise genel olarak;  
 
Mekanik tesisat maliyetinin  % 1 ’i 
Bina maliyetinin ise % 0,3 ’ünü geçmemektedir. 
 
 
 
SONUÇ 
 
Sonuç olarak mekanik ve elektrik tesisatın sismik koruması yerel yönetmeliklerle zorunlu hale 
getirilmeli, alınacak sismik önlemlerin çerçevesi çizilmelidir. Bu işte uzman mühendislerin 
projelendirme ve kontrol işlemlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir. 
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DİKDÖRTGEN TİP SUSTURUCULAR 
 
 

Ayhan ÇAKIR 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Konut, endüstri ve ticari yerleşim alanlarında gerekli olan ses yalıtım konusunda en önemli 
başlıklardan biri de susturuculardır. Susturucular konut, ofis, fabrika endüstri tesislerinde 
havalandırma ve makine gürültüsünün azaltılmasını, insan sağlığı için gerekli seviyeye indirilmesini 
sağlamaktadır. Burada dikdörtgen tipi susturucularda ses yutucuların kullanımı, jeneratör odası, fan ve 
kompresör gibi gürültülü makinelerin giriş ve çıkışlarında kullanılan bu tip susturucu sistemleri 
incelenecektir.  
 
Bu tip sönümleyici susturucularda ses kaybı azaltımı; yayılan akustik enerjinin fiber veya gözenekli 
geçirgen bir yutucu malzemenin içinden geçen gaz partiküllerinin sürtünmesi ile  ısı enerjisine 
çevrilmesiyle oluşurken, bunun aksine reaktif susturucularda, genellikle mevcut ses dalgalarının 
kaynağa doğru yansıtılarak ses azaltımı sağlanmaktadır. 
 
Oldukça kompleks olan sönümleyici susturucuların teorileri çok eskilere dayanmaktadır. Bu anlamda 
dikdörtgen tip susturucuların dizayn bilgileri anlaşılabilir bir dille aktarılmaya çalışılacaktır. Her nekadar 
birçok geometrik form kullanılsa da burada ismini verdiğimiz dikdörtgen tip veya paralel yutucu (baffle) 
olarak adlandırılanlar üzerinde durulacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Reaktif susturucu, Rezonatör Odası, Susturucu Verimi, Paralel Yutucu (baffle) 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Silencer is one of the most important title about sound insulation for housing, industry and commercial 
areas. Silencers  attenuate the noise generated by air ducks, electrical and fueled mashine noise  to 
reduce allowable level necessary for human health. Especially rectangular attenuaters used in air 
ducts, generator engine exhaust outlet mufflers, silencers systems used in electrical machines such as 
noisy fan and compressor inlet and outlet will be examined. 
 
Unlike reactive silencers, which mostly reflect the incident sound av toward the source, this dissipative 
silencers attenuate sound by converting the acoustical energy propagating in the passages into heat 
caused by friction in the voids between the oscillating gas particles and the fibrous or porous sound-
absorbing materials.  
 
The theories of dissipative silencers were developed long ago, and they are highly complex. In this 
sense, the design information of the rectangular type silencers in a form that can be readily used by 

Rectangular Silencers 
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readers not thoroughly trained in acoustics. Though there are a large variety of geometries used, the 
most common used rectangular (parallel baffle) type will be discussed.  
 
Key Words: Reactive Resonator, Resonator Volume, Resonator efficiency, Parallel baffle  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Pasif ses yalıtım sistemleri reaktif ve ses sönümleyici ( yutuculu ) olarak iki bölüme ayrılır. 
 
Burada reaktif susturucular ana hatlarıyla tanımlanıp, konu başlığımızı içeren dikdörtgen tipi 
susturucular üzerinde durulacaktır. 
 
Reaktif ses yalıtım sistemlerinde ise kanal veya boru hattında perfore sac, genleşme odası, rezonatör 
kullanılmaktadır. Düşük frekans bantlarında, ısı ve basınç etkisinin fazla olduğu sistemlerde reaktif 
susturucular daha etkilidir. 
 
Sönümleyici sistemlerde ses yutucu malzemeler kullanılarak kanal içi kaplanır ve ses dalgaları 
kaplama malzemesi tarafından yutularak ısı enerjisine dönüştürülür. 
 
Sönümleyici ve reaktif susturucuların beraber kullanıldığı sistemler de mevcuttur. 
 
 
2. REAKTİF SUSTURUCULAR (*) 
 
Düşük frekans geçiş filtresi (Low-Pass Filter) tipi susturucular sesleri geri yansıtarak boğmak üzere 
tasarlanmış genleşme odasına sahip cihazlardır. Bu tip susturucularda sesin bir bölümü odada ilerler 
ve kaynağa geri yansıyarak kesit alanının değiştiği bölgede ses kaybına sebep olmaktadır.  
 
Düşük frekans geçiş filtresi tipi susturucuların ölçümlenmesinde kesim (cut-off) frekansı  
kullanılmaktadır. Kesim frekansı, düşük frekansı tanımlayacağımız frekans değeridir. Aşağıdaki 
eşitlikten bulacağımız frekans, ses kaynağından gelen ses frekansı ile aynı olmalıdır. 

 
         

 (1) 
 
  

c : ortam içindeki ses hızı (m/sn) 
 A : Odacık geçiş tüpü kesit alanı (m²) 
 L : Tüp uzunluğu (m) 
 V :Tüp hacmi (m³) 
 
Tasarladığımız susturucu boyunun kaynak ses dalgasının en az ¼’ ü kadar olması gerekmektedir. 
Daha kısa olması, susturucunun etkisiz kalmasına neden olacaktır. Düşük kesim frekansının ( ) 
tasarım sonucu daha geniş ve uzun olması muhtemeldir. Boyutların büyümesinin taşıma ve kullanım 
açısından sorun yaratacağını unutmamak gerekmektedir.  
 
Düşük frekans geçiş filtresi cihazı, düşük frekanslı emme ve üflemeli kompresör için aynı zamanda 
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atınım sönümleyici (pulsation dampener)’dir. 
 
Çok Odalı Perfore Boru İçeren Genleşme Odası 
 
Çok odalı susturucular hem düşük frekanslı ses azaltımını, hem de titreşim kontrolünü sağlamaktadır. 
Bu tip susturucular perfore veya delikli borudan oluşan labirent tipli, iki veya daha çok oda içeren 
cihazlardır. Bunun en güzel örneği araba ekzozlarıdır. Perfore borular sistemin rezonansını 
engellemekte ve ekleme kaybının           ( IL:insertion loss) öngörülen seviyede olmasını sağlar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Çok odalı, perfore boru içeren Genleşme Odalı Susturucu 
 
Bu tip susturucular birçok şekilde konfigure etmek mümkündür. Çiftli (daha fazla olabilir) kullanılan 
borular odaların içinde uzatılarak kesim frekansını daha düşük seviyeye düşürüp, IL (Insertion Loss) 
değerini düşürebilir. Böylece de oda hacmi büyütülmemiş olacaktır.  
 
Susturucu odalarının belli bir sırada olması gerekmez, ama geniş oda genellikle ses kaynağı giriş 
bölgesinde olur. Susturucu tasarımı için ve ölçüleriyle ilgili  kesin metod veya eşitlik yoktur. Tasarım 
gerçek çalışma ortamına, laboratuvar ve alan test sonuçlarına göre ampirik metodla yapılmaktadır. 
Gerçek boyutlar uygulama ihtiyaçlarına göre tanımlanmaktadır. 
 
 
 
 
2.1 Resonatör odası 
 
Helmholtz resonatörü olarak olarak tanımlanan rezonatör odasının mekanik ve elektriksel analojisi 
aşağıdaki şekilde verilmiştir.  
 
Sistem akustik direnç , akustik kütle  ve akustik sönümleyici  elemanlarını içermektedir. 
Elemanlar seri bağlı olarak düşünülmektedir. Bu analojide; akustik sistemde basınç, mekanik 
analojideki kuvvetin etkisini veya elektrik analojisindeki voltajı; hacimsel akış oranı ise sırasıyla kütle 
hızını ve elektrik akımını göstermektedir(**). 
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Şekil 2. Helmholtz resonatorü için eşlenik elektrik devresi. Akustik olarak bir uçtaki basınç atmosferik 
basınçtır veya akustik basınç sıfırdır, diğer uçtaki akustik basınç ‘ dir. Helmholtz resonatörü, yay, 

damper ve ağırlıktan oluşan mekanik sistem analojisidir(**) 
 
Helmholtz resonatörü için rezonans frekansı, yay kütle sistemindeki doğal frekans ile aynıdır. Elektrik 
sisteminde, rezonans, elektriksel reaktansın sıfır olmasıdır. Helmholtz Rezonatörü frekansı aşağıdaki 
formülle bulunur: 
 

    
(2) 

 
 

Bu eşitlik susturucu tasarımında boyutları verilen rezonatörün, rezonatör frekansının bulunmasında 
kullanılabilir veya istenen rezonans frekansı için gerekli boyutlar bulunabilir. 
 
Uygulamada Helmholtz rezonatörü, susturucu boru hattı üzerinde yan bağlantılı oluşturulacak hacimli 
bir odadır. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi akışkan hava veya gazın oluşturduğu basınç, tüp 
içerisindeki havanın periyodik olarak sıkışıp genişlemesine sebep olacaktır. Uygun hızda oluşan gaz 
hızı rezonatörü rezonans frekansına getirecek ve oluşan titreşim enerjisi kaynağa ters yönde 
yansıtılarak azaltılmış olacaktır.  
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Şekil 3. Yan geçiş susturucu konfigürasyonu(**):  
a) Geçiş tüp veya tüplerine bağlı rezonatör; b) orifislere bağlı rezonatör;  

 
2.3 Susturucu Verimi 
 
Susturucu verimi aşağıdaki dört kriterle belirlenebilir.  
 
Ekleme Kaybı (Insertion Loss, IL)  
Ses İletim Kaybı (Shell Transmission Loss, TL) 
Susturucu Öz Sesi (Self Noise, SN) 
Basınç Düşüşü (Pressure Drop, DP) 
 
Birçok durumda susturucu verimi; Ekleme Kaybı ve Basınç Düşüşü ile belirlenir. Fakat Ses İletim 
Kaybı da sistem analizine dahil edilmelidir. 
 
Ölçümlemenin akış koşullarında yapıldığını düşündüğümüzde; Ekleme Kaybı kaynağın ses genliğine 
ve  frekansına, hızına, gaz tipine, ısıya ve dış alana bağlıdır. Ekleme Kaybını gerçek akış ortamında 
kolay olmasına rağmen; teorik olarak hesaplamak ve öngörü yapmak oldukça zordur. Üreticiler 
ürünleri ile ilgili değerlerini katalog veya veri tablolu olarak vermektedirler. 
 
Susturucu Öz Sesi ve Ses İletim Kaybı da susturucunun verimini tanımlar. Bu kriterlerin hesaplanması 
da zordur. Bu değerler üretici veya müşteri tarafından belirlenir. Tasarım mühendisi susturucu 
tasarımında bu kriterleri de göz önünde bulundurmalıdır. 
 
Ses İletim Kaybı susturucu boyutları ve tasarımının fonksiyonudur. Ekleme Kaybı ile tanımlanan 
ihtiyaca göre gerektiğinde çift kat veya kalın metal kaplama gerekebilir. 
 
Susturucu Öz Sesi (SN) esas olarak susturucudan geçen hava akımı hızına bağlıdır. Isı ve susturucu 
ölçüleri ve tasarımı da SN için gözönünde tutulmalıdır. SN değerini çoğunlukla artıran susturucunun 
küçük boyutta yapılmasıdır. SN istenen değerden en az 5-10 dB düşük olmalıdır ki toplam sistemde 
kendini tölere etsin. 

Şekil 3A. Rezonatörlü susturucu 

 Mekanik Tesisat Yalıtımı Semineri 
 



  ____________________ 2142 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

Basınç Düşüşü (ΔP) ; Aerodinamik açıdan susturucuların verimli çalışmasını sağlayan diğer bir faktör 
basınç farkı etkisidir. Hava veya gazın boru içinde hareket etmesi için belli basınç etkisi 
gerekmektedir. Toplam basınç, statik ve hız basıncı bileşenlerinin toplamıdır.  
 
Boru hattı üzerinde kesit alanının değiştiği yerlerde gaz hızı da değişmektedir. Böyle bölgelerde hız 
basıncının bir kısmı statik basınca döner. Bu dönüşüm sırasında belli bir enerji türbülans ve şok 
dalgaları, alan ve şekil değişimiyle kaybedilir. Buna basınç kaybı diyoruz. 
 
Susturucu basınç düşümü (ΔP), susturucunun tasarımı, gaz hızı ve yoğunluğuna bağlıdır, fakat 
genellikle aşağıdaki gibi hız basıncının bir katsayıyla çarpımı ile ifade edilir. 

    
(3) 

 
C  : Kayıp Katsayısı 

  : Dinamik hız basıncı (Pascal) 
 
Susturucu kayıp katsayısı (C) laboratuvar veya saha testlerinde tanımlanır. Bununla ilgili üretici 
tarafından grafikler oluşturulur. 
 
 
 
 
3. SÖNÜMLEYİCİ SUSTURUCULAR 
 
Genellikle yüksek frekanslı ses yutucu olarak kullanılan sönümleyici susturucularda fiberglas, 
polyester veya seramik yünü içeren akustik dolgu malzemeli bölme bulunmaktadır. 
 
Susturucunun performansı akustik dolgu malzemesinin kalınlığı, içindeki hava boşluğu oranları, boyu 
ve tipi gibi tasarım bileşenlerine bağlıdır. Basit bir sönümleyici tip susturucu, resonatör ve yutuculu 
olarak kabul edilse de ses kaybı esas olarak akustik dolgu malzemesinin sönümleme özelliği ile 
tanımlanacaktır. Tüm akustik malzemeler ağır, dayanıklı, neme karşı dirençli, esnek ve yüzde 10 
altında sıkışma ile boşluklarını kaybetmeden, paketlenebilen bir yapıda olmalıdır. 
 
3.1 Dikdörtgen Tip Susturucular (***) 
 
Sönümleyici tip susturuculardan dikdörtgen kesitli olanları özel uygulama olarak çekiş fanları, eksenel 
kompresörler, gaz türbinleri emiş ve ekzozları gibi bir çok yerde kullanılmaktadır. Dikdörtgen kesit 
silindir kesitten daha verimli olduğu görülmüştür. Hava akımının çok yüksek olduğu yerlerde daha 
kullanışlıdır. 
 
Sönümleyici susturucular, gaz akışlarının olduğu kanalllarda minimum basınç kaybı sağlanması 
koşuluyla ses azaltımında geniş bir kullanım alanı vardır. Gaz türbini giriş çıkış kanalları, küçük ve 
büyük çaplı endüstriyel klima ve havalandırmaya bağlı kanallar, soğutma kulesi montajında ve akustik 
kaplama açıklıklarındaki geçişler ve havalandırmalarda kullanılmakta olup; izin verilen basınç kaybı 
125 ile 1500 Pa ( 0.5-6 in. su yüksekliği ) arasındadır. Sönümleyici susturucularda ses kaybı azaltımı; 
yayılan akustik enerjinin fiber veya gözenekli geçirgen bir yutucu malzemenin içinden geçen gaz 
partiküllerinin sürtünmesi ile  ısı enerjisine çevrilmesiyle oluşurken, bunun aksine reaktif 
susturucularda, genellikle mevcut ses dalgalarının kaynağa doğru yansıtılarak ses azaltımı 
sağlanmaktadır. 
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Oldukça kompleks olan sönümleyici susturucuların teorileri çok eskilere dayanmaktadır. Bu anlamda 
dikdörtgen tip susturucuların dizayn bilgileri anlaşılabilir bir dille aktarılmaya çalışılacaktır. Her nekadar 
birçok geometrik form kullanılsa da burada ismini verdiğimiz dikdörtgen tip veya paralel yutucu (baffle) 
olarak adlandırılanlar üzerinde durulacaktır.   Şekil olarak dairesel ve kaplı kanallar gibi geometriler de 
bu sınıfa girer. 
 
3.1.1 Kaplamalı Kanallar 
 
Sıklıkla kullanılan sönümleyici susturucuların geometrisi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 

 
Şekil 4. Çoğunlukla kullanılan susturucu tipleri: (a) paralel yutuculu (baffle); (b) silindirik; (c) kaplamalı 

kanal. 
 
Şekil 5 susturucu yapısını oluşturan tipik uygulamaları göstermektedir. Sadece önemli akustiksel 
özellikleri gösterilmiştir. Perfore yüzeyler, camyünü kaplaması ve delikli kaplama yüzeyleri gibi koruma 
malzemesinin etkileri gözardı edilmiştir. Bunlar en çok kullanılan susturucu kesiti olup diğerleri özel 
frekans ve amaçlar için kullanılmaktadır. 

 
 

Şekil 5. Çoğunlukla kullanılan susturucu elemanların konfigürasyonu: (a) tam dolu gözenekli eleman; 
(b) iki tarafı dayanıklı tül kaplı gözenekli eleman; (c)eksende bölünmemiş hava boşluklu kalın yüzey 
tabakalı malzeme; (d) eksende bölünmemiş hava boşluklu ince yüzey tabakalı malzeme; (e) eksende 
bölünmüş hava boşluklu (perfore sacla bölünmüş olabilir) kalın gözenekli eleman; (f) e’deki durum ince 
gözenekli eleman; (g) akış etkisi korunmalı gözenekli eleman, ayar boşluklu (Yılbaşı ağacı şeklinde); 
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(h) küçük yüzdeli perfore yüzey plakası, hava akışına uygun ve eksende hava boşluğu bölünmüş; (i) 
Helmholtz rezonatörü 

3.1.2. Peformans parametreleri 

Susturucuların kilit tasarım prametreleri; Ekleme Kaybı (IL), Basınç Kaybı (Δp), akış oluşumlu gürültü, 
ebat maliyeti ve dayanım süresidir. İzin verilen basınç farkını ve minimum maliyet kriterlerini aşmadan 
gerekli olan IL değeri, susturucu tasarımının esasını oluşturur. Bu parametreler karşıt gerekliliklerdir ve 
aralarında uygun bir denge olmalıdır. 
 
3.1.2a Ekleme Kaybı IL: 

 
       (4) 

 
 
 

Burada  ve  sırasıyla susturucu yokken ve varkenki ses güç değerlerini göstermektedir. Kanalı 
çevreleyen yapının ürettiği ses ve kanaldan yayılan ses düşük tutularak ses gücünün tanımı şu 
şekildedir. 

 
(5) 
 
 

Burada W watt (Nm/s);  l boyunca susturucu da ses azaltılmasını gösterir.;  ve   
sırasıyla giriş ve çıkış güç kayıpları ve  akışla oluşan ses gücüdür. 
Eşitlikler beraber şu şekilde yazılabilir. 

    
(6) 

 
 
 

Yüksek ses azaltımının gerektirdiği özel durumlarda eşitliğin sağdaki ikinci kısmı, ilk kısmı ile 
karşılaştırılabilir olur ve IL, susturucunun kendi sesinden etkilenir duruma gelir. Susturucudaki akış hızı 
düşük olduğu zaman akış gürültüsü gözardı edilebilir. IL aşağıdaki gibi gösterilebilir. 

 
       (7) 
 

 

 
 

Şekil 6. Paralel yutucu elemanlara sahip dikdörtgen susturucu. 
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3.1.2b Giriş Kaybı  Birçok dikdörtgen tip susturucuda, susturucu girişinde ses enerjisini 
oluşturan dalga normal düz formda ise giriş kaybı  küçük olur. Bu düşük frekanslarda, düz 
kanallar için geçerlidir. Küçük giriş kayıpları güvenlik faktorü olarak varsayılır. Buna karşılık, kanal 
kesiti dalga boyundan daha büyük ise ses alanı genellikle yüksek modların en büyük değerlerini alır. 
Kanal girişinde yarı-dağıtımlı (semidiffuse) ses alanının düz dalga alanına çevrimi ile dar susturucu 
girişi 3-6 dB giriş ses azaltımına sebep olur. Mühendis aynı durumda olan önceki tecrübeleri ile veya 
ölçekli model kullanarak bu tip girişlerde  düşük frekansta 0 dB, yüksek frekansta 8 dB  kayıp elde 
edebilir.  Böyle bir bilgi yok ise aşağıdaki Şekil 7. giriş kayıpları için kullanılabilir. 

 
Şekil 7. Girişte yarı yansışımlı ses alanı olan geniş kanalda akustik giriş kaybı katsayısı  : 2h = 

susturucu pasajı kesit boyutları 
 
3.1.2c Çıkış Kaybı  Genellikle  çıkış kaybı,  susturucu çıkışı açık yerleştirilmiş ve tipik 
boyutları dalga boyuna göre küçük olan kanallar için oluşmaktadır. Bu durumda çıkış kaybı esas 
olarak çıkış ağzı yansımalarıyla tanımlanır. Kanallara eklenen susturucularda çıkış kayıpları genellikle 
küçük ve gözardı edilebilir olup, güvenlik faktörü olarak düşünülebilir. 
 
Giriş ve çıkış kayıplarının göreli önemi susturucunun boyunun artması ile düşer. Çünkü her iki değer 
boydan bağımsızdır. Şekil 8 ses basınç seviyesinin değişimini susturucu içinde gezdirilen mikrofona 
göre üç bölümlü IL olarak verilmiştir. 

 
 

Şekil 8. Susturucu boyunca ilerleyen mikrofondan alınan tipik ses basınç düzeyi (SPL)-mesafe eğrisi 
 
 

 Mekanik Tesisat Yalıtımı Semineri 
 



  ____________________ 2146 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

3.1.2d. Susturucu Azaltımı  
 
Susturucu boyu l  ve kaplama çevresi P ile doğru orantılı, kesit alanı A ile ters orantılıdır ve şu şekilde 
yazılabilir. 

    
(8) 

 
 

Burada  pasajın ve baffle’ın geometrisine, sönümleyici malzemenin akustik karakteristiğine, 
frekansa ve ısıya bağlı olan karmaşık bir parametredir. Aynı zamanda pasajda akışkanın hızına da 
bağlı olup, genelde herbir kanal yüksekliğinin ses azaltımı olarak tanımlanır. Bu bölümün esası bu tip 
ses yutum parametrelerini tanımlamaktır. 
 
3.1.2e Basınç Düşüşü, Azalımı  Susturucu giriş, çıkış ve sürtünme kayıplarından oluşan toplam 
basınç azalımı , 

 
(9) 
 

 
Burada  gaz yoğunluğu,  susturucu kanalı yüzey hızıdır. Baffle ve pasaj geometrisine bağlı olarak 

 ve  giriş ve çıkış yükseklik kayıp sabitleridir. Sağda bulunan üçüncü terim sürtünme 
kayıplarını gösterir ve şöyle ifade edilir. 

    
(10) 

 
ve eşitliklerini karşılaştırırsak, baffle yapılandırması akustik azalıma ve sürtünme azalımına 

sebep olmaktadır. ve ,  ile doğru orantılıdır. Yüksek susturucu azaltımı ve düşük 
sürtünme basınç azalımı birbirleri ile karşıt gerekliliklerdir. Bulgular, baffle’ların akustik 
parametrelerinin verimli seçilerek değerinin optimize edilmesine vurgu yapmaktadır. Öncelikle 

 faktörünün yükseltilerek, ses azaltımının yükseltilmesi sağlanmalıdır. 
 
3.2 Paralel - Baffle Susturucular 
 
Şekil 4’de görülen paralel baffle tipi susturucular iyi akustik performansı ve düşük maliyeti ile en çok 
kullanılanlardır. Bu tip susturucu çevre alan  oranı , boy  ve ile orantılıdır. Bu yüzden  
maksimize edilerek en büyük değerine ulaştırılabilir. En büyük çevre alan oranı dar bir pasaj için  
olur.  İzin verilen giriş kayıpları eşitliği aşağıdaki formülle gösterilir. 

   
       (11) 

 
 

Burada  yaklaşık olarak Şekil 7’den elde edilir. Aşağıda  değerinin susturucunun akustik 
parametrelerinden ve geometrisinden nasıl elde edildiğini göreceğiz. 
 
3.2a Azaltımın Öngörülmesi. Şekil 5’de gösterilen paralel baffle susturucu pasajında (kimi 
kaynaklarda (Almanca) kulis olarak geçer) ilerleyen ses enerjisi  (1) ses geçirgen ses yutum 
malzemesine girerse ve (2) ses enerjisinin  önemli bir bölümü pasaja tekrar girmeden baffle ile 
dağıtılırsa, geniş ses bandında etkili olarak azaltılmaktadır. 
Pasaj yüksekliği dalga boyundan küçük ise ve geçirgen ses yalıtım malzemesi yeterince açık ise ve 
yeterli düşük akış direnci var ise ses dalgası yansımak yerine baffle içine girecektir ve 1 deki gerekliliği 
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yerine getirmektedir. Bu düşük akış dirençli kabarık, hafif malzemeye ihtiyaç duyar. Orta akış direncine 
sahip geçirgen malzeme 2 numaralı gerekliliği sağlayacaktır. Baffle’ın çok kalın olmaması ve ses 
yutucu malzemenin düşük akış dayanımında olmaması kolay ses emilimini ve ses dağılım gerekliliğini 
çelişkili hale getirir. Dolayısıyla baffle kalınlık seçimi ve baffle akışkan direnç özelliği daima uyumlu 
olmalıdır. 
 
Genellikle, susturucu geometrisi, azaltım şekli ve istediğimiz frekans eğrisinin kontrolü ile elde edilir. 
Düşük frekans spektrumunda makul azalma elde etmek için baffle kalınlığı 2d, dalga boyunun 1/8’i 
kadar olmalıdır. Yüksek frekans spektrumunda azaltım elde etmek için pasaj yüksekliği 2h, dalga 
boyundan daha büyük olmamalıdır. Baffle’da makul bir emilim ve dağılım elde etmek için 2d 
kalınlıktaki baffle’ın toplam akış direnci  tasarım ısısında susturucu kanalında gazın empedans 
karakterinin 2- 6 katı olmalıdır. 
 
3.2b. Paralel-Yutucu Susturucuların akustik performansının öngörülmesinde kullanılan 
Standartlaştırılmış Grafikler 
 
Standartlaştırılmış  susturucunun çeşitli kesit açıklığı (çeşitli ) değerleri ve susturucu içindeki 
izotropik yutucunun standartlaştırılmış hava akış değerleri  için hesaplanmıştır. Bu durum 
aşağıdaki Şekil 9a-c’de sırasıyla kesit açıklık oranı % 66, 50 ve 33 için sırasıyla verilmiştir. Şekillerde 
standartlaştırılmış  değeri düşey eksende logaritmik ölçülendirme ile desibel olarak verilmiştir. Yatay 
eksen standartlaştırılmış frekans parametresi  ‘ni göstermektedir.  
 
Şekil 9a-c yutumlamanın pasaj yüksekliğinin (2h) dalga boyuna oranla büyük olduğu frekanslarda 

 hızla azalmaya başladığını göstermektedir. Bu frekans bölgesindeki düşüm çift sıralı ayrık 
yutucu eleman kullanıldığı takdirde 10 dB’e kadar artırılabilir.  
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 9a-c. Dikdörtgen tip paralel yutuculu susturucular için standardize edilmiş ses azaltımı-frekans 
eğrileri, standardize edilmiş yutum elemanınn hava akış direnci  parametresi    

         (a) %66 ; (b) %50 ve (c) %33 açıklık oranları.  
 
Kabul görebilecek bir yutumun susturucu açık alan oranının azalması ile artacağı not edilmelidir. 
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Şekiller  değerinin 1’den 5’e kadar değişimlerinde akış direncinin öznel seçiminin 
yutuculuğa güçlü bir etkisinin olmadığını da göstermektedir. Fakat standartlaştırılmış akış direnci çok 
büyük olduğunda , çok düşük ve çok yüksek frekanslarda hafif bir yutum artımının eşlik ettiği 

’ den 1’e kadar olan frekans bölgesinde yutumda önemli bir azalma oluşmaktadır.  

 

 
(Şekil 9. devamı) 

 
Yukarıdaki şekillerde verilen dizayn bilgisi aşağıdaki örnek üzerinde gösterilecektir. 
Örnek:  

 
Yandaki 10. şekilde görüldüğü gibi 200 mm.paralel yutuculardan 
oluşan 1 m uzunlukta 400 mm. açıklığı olan bir susturucunun yutum-
frekans grafiği yaklaşımı verilecektir. Akış direnci  olup, 20 
C’de kanal oldukça düşük bir hava hızı iletmektedir.  
 
 
 
 

 
Şekil 10. Örnek dizayn elemanı 
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1. ’e tekabül eden  frekansı belirlenir. 

 
2. 1/h = 1 m./0.1 m. = 10 bulunur. 

3. Uygun standartlaştırılmış yutum-frekans eğrisi d/h = 1 ve R = 5 için tanımlanır. Şekil 9b verile 
uygun eğriyi tanımlamaktadır. 

4. Şeffaf bir grafik kağıdı üzerinde yatay ölçekteki =1700 Hz. işaretlenerek  ile birleştirilir.  

5. Şeffaf kağıt =1 değeri ile çakışana kadar dikey yönde kaydırılarak 10 (1/h = 10) tekabül 
edecek şekli alır. 

6. Şekil 9b’deki düz çizgi üst kağıtta R=5 değerine oturacak şekilde çizilir. 

7.  ifadesine göre yutum frekans eğrisi elde edilmiş olur. Bu işlem aşağıdaki 11 nolu 
çizimde gösterilmiştir. 

3.2c Baffle kalınlığının göz önünde tutulması. Susturucunun açık alanının belli bir yüzdesi; kalın 
yutucu eleman için az, ince olan için çok sayıda oluşturulmaktadır. Şekil 12 azalım ve frekans eğrisini 
2 m uzunlukllu, % 50 açıklıklı, kalınlığı 152 mm, 203mm, 254 mm ve 305 mm olan 2d=2h susturucu 
için göstermektedir.  
 
Yutucu eleman akış direnci 500 derecede  51.500  olan taşyünü ses yutucu malzeme ile 
doldurulmuştur. Şekil 12’de sunulan datanın özelliği orta frekansta ses azalımı yutucu eleman kalınlığı 
ile düşmesidir. 305 mm kalınlıklı yutucuda 11 dB iken, 500 Hz’ de 152 mm kalınlıklı elemanda 25 dB 
azalma olmaktadır. Sonuç olarak kalın yutucu elemanın eksen bölgesinde malzeme ve boşluk 
gereksizce harcanmış olur. 

 
Şekil 11. Paralel yutuculu dikdörtgen bir susturucu için azaltma öngörüsü 
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Şekil 12. 2 m uzunlukta, yutucu kalınlığı 2d parametresi ile tanımlı %50 açık alan oranı olan paralel 

yutuculu susturucunun ses azaltımı-frekans eğrisi 
 

 
Şekil 13. Şekil 12’deki susturucunun tüm kalınlıklar için R=2 olması durumunda hesaplanmış ses 

azaltımı-frekans eğrisi 
 
Şekil 13, Şekil 12 ile aynı geometride olan susturucunun öngörülen ses azalımınnı göstermektedir; 
ancak mineral yün ses yutucu malzemenin standartlaştırılmış akış direnci daha düşük olan herbiri 

 olan ful geçirim sağlayacak kalınlıkta yutucudan oluşmaktadır. Sonuç olarak ses 
azalımı düşük ve orta frekanslarda bir parça yutucu kalınlığına bağlı olmaktadır. Şekil 12 ve Şekil 13 
karşılaştırıldığında daha kalın yutucu (birçok ince yutucu kullanımından daha ekonomik ) kullanılması, 
orta frekanslarda ses azaltımının düşmesine sebep olmaktadır. Bu durum yutucu elemanın yeterince 
düşük hava akış direnci seviyesinde olması ile ilgilidir.  
 
Sonuç olarak yüksek ısı uygulamalarında geleneksel tasarım için susturucu yutucu elemanı için 
2d=200 mm.’yi fazla geçmeyecek kalınlıklarda tutulmalıdır. 
 
Paralel yutucu elemanlı susturucuların ses azaltım-frekans eğrisine dikkat ettiğimizde frekans f=c/2d 
değerine yükseldiği görülmektedir.Burada pasaj genişliği dalga genişliği ile uyuşmaktadır ve bunun 
üzerinde ise keskin bir şekilde düşmektedir.  
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4. SONUÇ 

Ağırlıklı olarak dikdörtgen tip susturucuların işlendiği bu bölümde, reaktif ve dairesel susturuculara da 
değinilmiştir. Dikdörtgen susturucuların kullanım ve maliyet açısından dairesel susturuculara göre 
daha çok tercih edilmektedir. Dikdörtgen susturucuların çok düşük frekanslarda reaktif susturucular 
kadar etkili olmadığına, fakat geniş frekans bandında etkili olduğu belirtilebilir. 
 
Susturucuların tasarımı sırasında göz önünde tutulması gereken parametreleri, bu parametreleri 
kullanım koşullarına göre sınırlandırmamız gerektiği görülmüştür. Kaplamalı malzemelerle yapılan 
susturucunun giriş ağzı, çıkış ağzı ve susturucu boyunca kayıpları formüllerle vurgulanmıştır. 
 
Dikdörtgen susturucu için hazırlanan standarlaştırılmış grafikler kullanılarak istenen frekanslarda 
ekonomik ve verimli susturucu imalatının yapılabileceği görülmektedir. 
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YALITIM ALTINDA KOROZYON 
 
 

Bengül BÖKE 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Su buharı difüzyonu sonucu oluşan yoğuşma, tesisat ve yalıtım malzemelerine ve yalıtım 
malzemelerinde meydana gelen ısı geçişine olumsuz yönde etki eder. 
 
Yoğuşma olayı; hava ile temas eden yüzey sıcaklığının, havanın terleme noktası sıcaklığının altına 
düşmesiyle meydana gelir. 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 ile yalıtım malzemesinin yapısını bozulacağı gibi malzemenin ısı iletkenlik katsayısı da 
yükselerek, ısı kayıplarını arttırır. Deforme olan yalıtım malzemesi işlevini göremez ve tesisata 
kadar ilerleyen su, su buharı tesisatta korozyona sebebiyet verir. 
 
Özellikle soğuk hat yalıtımlarında malzeme yüzeyinde ve malzeme içerisinde yoğuşma olmaması 
için tasarım aşamasında doğru kalınlıkta ve doğru malzeme seçiminin yapılmış olması yalıtım 
altında yoğuşma sonucu oluşacak korozyonu önleyecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Yoğuşma, ısı iletkenlik katsayısı, korozyon   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The condensation as a result of water vapor diffussion negatively affects the installation and 
construction materials and the heat transfers that occurs at construction materials. 
 
The condensation event occurs when the surfaces temperature that contacs with air drop below the 
airs dew point temperature. 
 
Condensing water within the material increases the humidity of 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 constraction materials and increases the total heat 
transfer coefficient and also increases the heat losses. 
 
Deformed insulation material can not function and the water running up to the installation causes 
corrosion in the installation. 
 
Especially in cold line insulations, the correct thickness and proper material should be selected in 
order to avoid condensation. In this case corrosion will be prevented which will result in 
condensation under the insulation. 
 
Key Words: Condensation, thermal conductivity coefficient, corrosion 
 

Corrosion under Insulation 
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1. GİRİŞ 
 
Yoğuşma olayı; havanın içindeki su buharının, ortam sıcaklığı ve bağıl nem miktarına bağlı olan 
terleme sıcaklığından daha düşük sıcaklıkta bir yüzeye temas etmesi sonucu gaz halinden sıvı hale 
geçmesidir. 
 
İçinden 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 yalıtım malzemesi de deforme olur. 
 
Yalıtım için kullanılan malzemenin bünyesine su alıp almayacağı ise su buharı difüzyon direnç 
katsayısı ile değerlendirilir. 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. 
 
Su buharı difüzyon direnç katsayısı düşük olan yalıtım malzemeleri kullanılması durumunda yoğuşma 
olayının gerçekleşmesiyle yalıtım malzemesinin yapısı bozulur ve tesisatta korozyon meydana gelir.  
 
 
 
 
2. KOROZYON NEDİR? 
 
Korozyon, metal veya metal alaşımlarının oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşınma durumudur. 
Ancak metal olmayan malzemelerin de çevresel koşullardan benzer biçimde etkilendikleri 
bilinmektedir. 
 
Korozyonun temel nedeni ise metallerin arıtılmış saf formlarında kararsız olmalarından 
kaynaklanmalıdır.  
 
Enerji vererek metalik hale dönüştürdüğümüz malzemelerin doğadaki kararlı hallerine dönme isteğinin 
sonucu olan korozyon geri dönüşü olmayan bir hasardır. 
 
Yalıtım altındaki korozyon da ise; uygun bir yalıtım malzemesi ya da iyi bir su buharı bariyeri 
seçilmemesi sonucu yalıtım malzemesinin ıslanması ve tesisatta bozulmaların ortaya çıkmasıdır.  
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2.1 Korozyon Reaksiyonları 
 
Korozyon sırasında anodik (elektron veren-yükseltgenme) reaksiyonlar ile katodik (elektron alan-
indirgenen) reaksiyonları birlikte oluşur. 
 
Korozyonun başlaması için 4 temel etken gereklidir. Bunlar; anot, katot, elektrolit ve anot-katodu 
bağlayan bir elektrolit yoludur. 
 
Anodik Reaksiyon: 
 
Metalin kendi iyonlarına yükseltgenmesi olup genel olarak aşağıdaki şekilde gösterilir: 

 X→ X
n+

 + ne
-

 

Al→Al
3+

 +3e
-

 
 
Katodik Reaksiyon: 
 
Metalden elektrolite negatif yükün transfer olduğu elektrot reaksiyonudur. Katodik reaksiyon daima 
indirgenme reaksiyonudur. 
 
Bazı metaller daha fazla aktif bazıları ise az aktiftir. Çok aktiften az aktife doğru bazı metaller şöyle 
sıralanır; 
 Magnezyum, alüminyum, çinko, demir, kurşun, kalay, bakır, gümüş, platin, altın. 
İki metal bir araya getirilince daha soy olan (az aktif olan) metal (+) elektrot, diğeri (-) elektrot olur.  
 (-) elektrot olan metal korozyona uğrar, diğeri ise korunur.  
 
Kimyasal maddelerin biriktiği, sıcaklık farklarının olduğu ve nemli yerlerde anodik ve katodik 
alanlar oluşur. Elektrolit içindeki klorürler ve diğer endüstriyel atıklar, anodik bir alan oluşmasına 
yol açabilirler. 
Kaplama veya yalıtım uygulaması yapılmadan önce metal yüzeyinde atıklar olabilir. Bu alanlar bir 
kere ıslandığında ise korozyon başlar. 

 
2.2 Korozyonu Etkileyen Faktörler 

 
 Ortam etkisi 
 Sıcaklık etkisi 
 Malzeme seçimi etkisi 
 Sistem dizaynı 
 Sistemin bulunduğu ortamın oksijen konsantrasyonu  
 Zemin elektriksel özgül direncin etkisi 

 
2.3 Korozyon Etkisi ile Oluşan Görsel Kusurlar 
 
Korozyon doğrudan ürün kaybına yol açabildiği gibi (delinmiş depo veya iletim hattı borularındaki 
ürün kaybı) ürünü kirleterek kullanılamaz hale getirebilir. 
 
Aşağıdaki görsel kusurların tespiti ile korozyonun varlığı anlaşılır. 

 
 Parlak metal yüzeyleri donuklaşır.  
 Demir üzerinde pas oluşur.  
 Çinko beyaz ve donuk bir tabaka ile örtülür. 
 Bakır üzerinde yeşil bir katman oluşur.  
 Gümüş kararır.  
 Platin ve altın parlak kalır.  
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3. KOROZYONA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER 
 
Korozyonun önlenmesi ya da sınırlandırılması bilinçli bir denetimle sağlanabilir. Bu denetim 
malzemenin kullanım aşamasına bağlı olarak ilk önce tasarım aşamasından başlar. 
 
Korozyonun önlenebilmesi için; tasarım, malzeme, ortam ve ara yüzey ile ilgili değişkenlerin göz 
önünde bulundurulması gerekir. 
 
Söz konusu değişkenler incelenerek korozyonu meydana getiren sebepler tespit edilip, bunları ortadan 
kaldırabilecek, dolayısıyla korozyonu önleyecek en ekonomik tedbir seçilmelidir. 
 
Yüzey kaplama işlemleri de malzemeyi korumada kullanılan en önemli yöntemdir. Ancak iyi 
temizlenmemiş bir yüzeye yapılan kaplamanın uzun ömürlü olmasından söz edilemez, bu açıdan 
yüzey hazırlama işlemleri, kaplamanın uzun ömürlü ve amacına uygun olarak korozyondan koruma 
sağlaması için dikkat edilmesi gereken ilk husustur. 
 
Ortamda yapılacak değişikliklerle de korozyon hızı yavaşlatılabilir. Genellikle açık ortamda atmosferin 
korozif etkisini ortam koşullarını değiştirerek azaltma imkanı yoktur. Bu durumda kullanılacak 
malzemeyi ortam koşullarına uyacak şekilde daha dayanıklı yapmak veya metal-ortam ara yüzeyini 
değiştirmek gerekir. 
 
Kapalı ortamlarda alınabilecek en iyi önlem ise bağıl nemin azaltılması ve frenleyicilerin 
kullanılmasıdır. Kullanılacak frenleyiciler metalin bulunduğu ortam ile tepkimesini azaltır ya da 
önlenler. 
 
Sulu ortamlarda metal yüzeyine etki ederek anodik reaksiyonu zorlaştıranlar anodik frenleyici, katot 
reaksiyonunu zorlaştıranlara da katodik frenleyici denir. Aynı zamanda hem anodik hem de katodik 
frenleyici olan çift frenleyiciler de vardır. 
 
Yoğuşmayı önleyecek tedbirlerin, yeterli ve gerekli ısı yalıtımı ile sağlanmaya çalışılması gerekir. 
Konstrüksiyonda, yoğuşma olasılığı olan yerlerde, tasarım anında alınacak önlemlerle (iyi 
havalandırma sağlamak gibi) ve doğru yalıtım çözümleriyle korozyon önlenir. 
 
 
 
 
4. YALITIM MALZEMESİ İLE UYUM 

 
Yalıtım malzemelerinin bazı tipleri aşındırıcı olabilir ve tesisat hareket ettikçe kaplama malzemesi 
zarar görür. Diğer yalıtım malzemeleri, kaplamanın bozulmasına, yumuşayıp incelmesine ve kırılgan 
olmasına veya bazı özelliklerini kaybetmesine yol açabilirler (özellikle yalıtım malzemesi ıslanırsa) 
 
Bir sistemi tanımlarken, kaplama seçimi ve yalıtım malzemelerinin özellikleri ortaklaşa düşünülmelidir. 
Bazı korozyon kaplama malzemeleri ise, ıslanmaları durumunda fabrika imalatı köpük yalıtım 
malzemeleri ile reaksiyona girerler. Bu nedenle yalıtım uygulaması tamamlanmadan önce 
kaplamaların tamamen kurumasına izin verilmelidir. 
 
Korozyondan korunmak istenilen malzemenin nasıl bir ortamda bulunduğu da oldukça önemlidir. 
Korozyondan oluşumunu önleyecek yalıtım hesaplamaları yapılırken aşağıda bulunan bu şartların 
bilinmesi gerekir. 
 

 Ortam sıcaklığı (Tₐ =  ͦC ) 
 Bağıl nem oranı (Φ = %) 
 Akışkan sıcaklığı (T₥ = ͦ C) 
 Malzemenin hücre yapısı  
 Yüzeysel hava taşınım katsayısı (α) 
 Isı iletkenlik katsayısı (ʎ) 
 Su buharı difüzyon direnç katsayısı (μ) 
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                                                        Ts= 23.6 ͦC > Td = 22.8 ͦC 
 
                                   Tesisatta Yoğuşma Olmayacağından Korozyon Önlenir.  

                                                                                                    
 
 

                                   
                                                       Ts= 23.6 ͦC > Td = 22.8 ͦC 
μ değeri düşük olan malzeme ise ;  Yoğuşma Yüzeyde olmasa da yalıtım altında olacaktır. 
 
4.1 Eşdeğer Hava Tabakası Kalınlığı  
 
Bir malzemenin su buharı difüzyonuna karşı göstermiş olduğu direnç, söz konusu malzemenin su 
buharı difüzyon direnç katsayısı (µ) ve kalınlığı (d) ile doğru orantılıdır. Yalıtım yapılacak malzemelerin 
içinde yoğuşma nedeniyle korozyona varan sonuçların oluşmasını engellemek için özellikle soğuk 
hatlarda su buharı difüzyon direnç katsayısı yüksek malzemeler seçilmelidir. Uygulama yapılacak 
ortam şartları nedeniyle bu mümkün değilse su buharı difüzyon direnç katsayısı düşük olarak seçilen 
malzemelerin üzeri; su buharı geçişine karşı direnci yüksek olan (alüminyum folyo vb) bir malzeme ile 
kesintisiz olarak kaplanmalıdır. 
 
Sd=µ.d 
 
Sd: Eşdeğer hava tabakası kalınlığı (m)  
µ: Su buharı difüzyon direnç katsayısı  
d: Malzeme kalınlığı (m) 

 
4.3 Farklı Malzemeler ile Eşdeğer Hava Tabakası Kalınlığı Hesaplama Örnekleri 

 
Elastomerik Kauçuk Köpüğü ile hesaplama: 
d=50 mm 
µ=7000 
Sd=0,05 X 7000= 350 m 
 
Camyünü ile hesaplama: 
d=50 mm 
µ=1,1 
Sd=0,05 X 1,1 = 0,055 m 

Minumum yalıtım kalınlığı = 7.6 mm 
 

Kalınlık = 9 mm 
 

Ts=23.6 °C 

Ta= 6 °C 

Ts= 23.6  ͦC 

Ta= 6  ͦC 

Kalınlık = 9 mm 

φ = % 65  
Td = 22.8°C 
Ta = 30°C 
Camyünü  
Boru çapı = 25.4 mm 
µ=1.1 
 

φ = % 65  
Td = 22.8°C 
Ta = 30°C 
Kauçuk Köpüğü 
Boru çapı = 25.4 mm 
µ=7000 
 

Minumum yalıtım kalınlığı = 7.6 mm 
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4.4 Yalıtım Malzemesi Seçim Kriterleri 
 

Doğru ve uygun yalıtım malzemesi seçimi çok önemlidir. Yalıtım malzemesi altındaki metaller için 
kaplama malzemesi seçiminde aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir: 
 

 Sistem işletim sıcaklıkları 
 Saha ve uygulama şartları 
 Yüzey hazırlık şartları 
 Yüzey hazırlığı ve uygulama sırasındaki çevresel şartlar 
 Yalıtım malzemeleri ile uygunluk 

 
 
 
 
5. SONUÇ 
 
Korozyon nedeniyle doğrudan ürün kayıpları, ürün kirliliği gibi sonuçlarla karşılaşılabildiği gibi ; yalıtım 
altında oluşan korozyon ürünlerinin yüzeysel yığılımı nedeniyle ısı iletkenlik katsayısı da önemli ölçüde 
kötüleşeceğinden verimin düşmesine sebep olacaktır. 
 
Yalıtım altında korozyonu önlemek için; 
 

 Korozyonu önleyecek özelliklerde bir yalıtım malzemesi seçmek 
 Doğru yalıtım kalınlığı hesaplamak 
 Ek yerlerinde sızdırmazlığı sağlamak 
 Gerekli durumlarda üstün performanslı bir buhar kesici kullanmak  

gerekmektedir. 
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PASLANMAZ ÇELİKLERDE BÖLGESEL KOROZYON 
 
 

Hakan NAYIR 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Paslanmaz Çelikler günümüz endüstrisinde muhtelif elemanlarda ve özellikle agresif ortamlarda 
korozyona karşı güvenlikleri sebebiyle sıkça kullanılmaktadır. Bununla birlikte özellikle bölgesel 
korozyon tiplerine karşı hassas olmaları itibarı ile paslanmaz çelik elemanlardan dolayı büyük maliyet 
kayıpları da yaşanmaktadır. Araştırılması gereken nokta paslanmaz çeliklerin sunduğu güvenirliğin 
hangi ortamlarda hangi dereceye kadar olduğunun tespit edilerek, malzeme seçiminin buna göre 
yapılması ve gerekli önlemlerin planlanmasıdır. Bu noktada tehlike kaynağı olan ve endüstride sıkça 
görülen, temel bölgesel korozyon tiplerinin (çatlak korozyonu, çukurcuk korozyonu, gerilmeli 
korozyon/çatlağı) mekanizmalarının ortaya konarak, açıklanması alınacak önlemlerin tespiti için büyük 
değere haizdir. 
 
Anahtar Kelimeler: Paslanmaz Çelik, Bölgesel Korozyon Tipleri, Çatlak Korozyonu, Çukurcuk 
Korozyonu, Gerilimli Korozyon 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Stainless steel is widely used in today’s industry in various pipelines and vessels especially in 
aggressive conditions as they offer extra safety against corrosion. Yet it is also a proven fact that great 
cost losses are being experienced as stainless steel might also be prone to sinister types of localized 
corrosion. Thus it is very important to investigate and study the extent of the safety provided by 
different types of stainless steel alloys against most hazardous and main localized corrosion types 
(crevice corrosion, pitting corrosion, stress corrosion/cracking) and the mechanism of these localized 
corrosion types in order to determine the material choice and the measures to be taken to prevent 
such damages.  
 
Key Words: Stainless Steel, Localized Corrosion, Crevice Corrosion, Pitting Corrosion, Stress 
Corroison Cracking (SCC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localized Corrosion on Stainless Steel 
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1. GİRİŞ 
 
Paslanmaz çelikler çevresel etmenlere karşı çok çok ince, yüzeysel oksit katmanları tarafından 
korunmaktadır. Ne yazık ki bu katmanlar mükemmel değildir ve bölgesel yıkıma karşı zayıftırlar. Böyle 
bir durumun oluşması sonucunda ise çok hızlı bir şekilde korozyona uğrarlar. Güvenlik ve çevresel 
felaket hususları bir kenara bu durumun ekonomik etkisi bir hayli korkutucudur. 
 
1913 yılında metalürjist Harry Brearly, tüfek namlularını geliştirme amaçlı bir projede çalışırken düşük 
karbon çeliğine krom katmanın onun lekelenme dayanımını arttırdığını bulmuştur. Bu şekilde 
paslanmaz çeliğin bir bakıma mucidi olmuştur. 
 
Günümüzdeki paslanmaz çelikler ağırlıkça %10,5’ten fazla Krom içeren demir ve karbon alaşımlarıdır. 
Bu paslanmaz alaşımlar; nikel, molibden, titanyum gibi başka elementler de içerebilir. Nikel, molibden, 
niobyum ve krom paslanmaz çeliğin korozyon dayanımını arttırırlar.  
Bu alaşımlar kirlenmemiş ortamlarda paslanma ve lekelenme (stain) yapmazlar. Paslanmaz 
(Stainless) adı buradan ileri gelmektedir. Sebebi ise yüzey üzerinde gayet hızla oluşan Krom-Oksit 
(Cr2O3)  tabakasıdır. Bu ince film tabaka paslanmaz çeliği atmosfer koşullarında korozyona karşı 
korur ve pasif film tabaka ya da pasivasyon tabakası adını alır (Şekil 1)  

 
 

 

 

Şekil 1. Pasivasyon Tabakası [5].  

Oksidatif çevre 

Kararlı pasif katman 

Paslanmaz Çelik Katman 

Yüzeysel zarar 

Şekil 2. Krom içeriğinin korozyona etkisi [4]. 
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Tüm paslanmaz çelikler için Krom içeriği korozyon dayanımı bakımından belirleyici unsurdur. %10,5 
veya daha fazla Krom içeriği normal atmosferik şartlarda koruyucu pasivasyon tabakası oluşumunu 
sağlar. Krom içeriği arttırılırsa, pasivasyon tabakası daha da güçlenecek ve kendini iyileştirebilme 
özelliği (self-healing) artacaktır. Bir başka deyişle korozyon dayanımı da buna bağlı olarak 
yükselecektir. %17 Krom içeriğine sahip bir paslanmaz çelik yüksek bir korozyon dayanımına 
sahipken bu oranın %28’e çıkarılması ile korozyona karşı daha da dayanımlı bir paslanmaz çelik 
alaşımı elde edilir (Şekil 2)  
 
Nikel’in pasivasyon tabakasının oluşum hızına güçlü bir pozitif katkısı vardır. 
 
Molidden ise pasivasyon tabakasının stabilitesine katkıda bulunduğu gibi Çukurcuk (Pitting) 
Korozyonu ve Gerilimli Korozyon (Çatlağı) gibi bölgesel korozyonlara karşı dayanımı arttırır. 
 
Paslanmaz çeliklerde, karbon katkıları sertlik ve dayanımı arttırmaktadır. Modern üretim sistemlerinin 
gelişimi ile birlikte kaçınılmaz bir kirlilik olarak görülen karbon muhteviyatının azaltılması sıkça 
görülmektedir. Karbon paslanmaz çeliklerde esas problem kaynak prosesinde olduğu gibi yüksek 
sıcaklık aralıklarına (450–850°C) maruz kalındığında gözlemlenen sensitizasyon (duyarlılaşma) 
olayıdır. Bu esnada krom zengin karpitler tane sınırlarında çökelerek, ortamda krom içeriğinin 
azalmasına sebep olurlar. Bu durumda içeriğin %11-12 sınırından daha düşük değerlere gelmesi ile 
pasivasyon tabakasının etkinliği zarar görmeye başlar. [1] 
 
 
 
 
2. PASLANMAZ ÇELİK ÇEŞİTLERİ 
 
2.1. Martenzitik Paslanmaz Çelik:  
 
AISI 403, AISI 410, AISI 414, AISI 416 vb. AISI 420 kalitesi bu tip paslanmaz çelik grubuna dahildir ve 
%0,2 civarında karbon %13 civarında krom içerirler. Korozyon dirençleri alaşımsız ve düşük alaşımlı 
paslanmaz çeliklere göre iyi fakat östenitik paslanmaz çeliklere kıyasla daha kötüdür. Atmosferik 
korozyona, tatlı su, asit ve farklı kimyasallara dirençlidirler. 650 °C sıcaklığa kadar oksitlenme 
dirençleri iyidir. [5] 
 
2.2. Ferritik Paslanmaz Çelik 
 
%15-30 Cr içeren kübik hacim merkezli kafes yapısına sahip, faz dönüşümü göstermediği için 
sertleştirilemeyen paslanmaz çeliktir. Atmosferik korozyona dirençlidirler. Östenitik paslanmaz çeliklere 
göre paslanmazlık özelliği daha düşük olan bir çelik türüdür ve bu nedenle paslanmazlık özelliğinin 
çok ciddi boyutlarda istenmediği otomotiv sanayi gibi alanlarda daha çok kullanım alanı bulurlar. [5] 
 
2.3. Dubleks (Çift Fazlı-Östenitik/Ferritik) Paslanmaz Çelik 
 
%28 Cr ve %7-22 Ni , %3 civarlarında molibden ve %0,02 civarlarında karbon içeren kübik yüzey 
merkezli kafes yapısına sahip östenitik ve ferritik fazların bir arada bulunduğu paslanmaz çelik 
çeşididir. Korozyon ve mekanik özellikler açısından ferritik ve östenitik paslanmaz çelikler arasında yer 
alır. Gerilmeli ve taneler arası korozyona dayanıklıdırlar. Östenitik çeliklerde bulunan yüksek 
mukavemet özelliği ve ferritik çeliklerde bulunan manyetiklik özelliğinin ikisini de bir arada 
bulundururlar ve optimum korozyon direnci sağlarlar. [5] 
 
2.4. Çökelme Sertleşmesi Gösteren Paslanmaz Çelikler 
 
Uçak, savunma, uzay sanayinde yüksek mukavemet/ağırlık oranı ve korozyon direnci gereksinimi ile 
geliştirilmişlerdir. Martenzitik örn.Croloy 16-6PH, Custom 455 XM-16 vb., Yarı östenitik örn. 17-7 PH, 
AM-350 vb., Östenitik örn. 17-10 PN, HNM A-286 vb. olmak üzere üç grupta incelenebilirler. [5] 
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2.5. Östenitik Paslanmaz Çelik 
 
Östenitik Paslanmaz Çelik bu adı birincil fazı olan kübik yüzey merkezli kafes yapısına sahip gama 
fazındaki demirden yani östenitten alır. Bu bileşiklerin içerisinde %16-26 Cr (Krom) ve %7-22 Ni 
(Nikel) ve bazen de Molibden (Mo) ve Nitrojen (N) bulunur.  
 
AISI 301, AISI 302, AISI 304, AISI 316, 321, vb. çeşitleri mevcuttur. AISI 304 içerisinde %18 Cr ve 
%10 Ni muhteva eder ve bu alaşım çok iyi korozyon direnci ile ön plana çıkar. AISI 316 ise %17 Cr, 
%12 Ni ve %2,2 Mo (Molibden) içeren bir östenitik paslanmaz çelik türüdür ve 304'ün yetersiz kaldığı 
klorürlü ortamlar gibi çok daha ciddi korozif ortamlarda tercih edilir. [5] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Şekil 3. Schaeffer diagramı: Farklı kompozisyonlardaki paslanmaz çelik alaşımlarının 30 dakika için 
1050°C ye ısıtılması ve sonrasında su verilmesi ile oda sıcaklığındaki kararlı fazlarının gösterilmesi 

[1]. 
 
 
Paslanmaz çelikler özellikle de Östenitik ve Dubleks tipleri; ısı değiştirgeçleri, borulama, tanklar gibi 
tesisat elemanlarında korozyon dayanımları ile ön plana çıkarak böylelikle; soğutma, havalandırma ve 
iklimlendirme, güç santralleri, petro-kimya tesisleri, petrol rafinerileri, gıda endüstrisi, kağıt ve kağıt 
hamuru endüstrisi, krayojenik sistemler, LNG hat ve tesisleri, atık su hatları, temiz su hatları, denizcilik 
endüstrisi gibi birçok sektörde kullanım alanı bulmuşlardır. (Şekil, 4-5-6) 

 
Şekil 4. Paslanmaz Çeliğin sanayide kullanımı [3] 
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Şekil 5. Paslanmaz Çelikten mamul mekanik tesisat [3]Şekil 6. Paslanmaz Çelikten mamul Tanklar [3] 

 
Şekil 7. Paslanmaz Çelik korozyonunda ortamın pH, klorür içeriği ve sıcaklığının etkisi [1] 

 
Yukarıda kullanım örneklerini verdiğimiz sistemlerin çoğunda olduğu gibi, paslanmaz çeliklerin su 
içeren bir ortamla (ya da yüksek bir nem muhteviyatına sahip bir ortamla) temas ediyor olması sonucu 
krom-oksit pasivasyon tabakası hidrate duruma gelir. Böylelikle pasivasyon tabakasının heterojenlik 
göstermesi (çökelmeler-duyarlılık) ve yüzey pürüzlerinde halojen iyonları birikimi gibi agresif ortam 
şartları gelişimi sebepleri ile zarar görebilir. Ayrıca bu koruyucu film tabakanın elektriksel iletkenliği 
iyidir, bu yüzden yüzeyi redüksiyona karşı zayıftır. Tüm bu durumlar sonucunda ise Çatlak (Crevice) 
Korozyonu, Oyuklanma (Pitting) Korozyonu ve Gerilim Korozyonu tehlikeleri ortaya çıkabilmektedir. 
Ortak noktaları genelde halojen iyonları varlığında ortaya çıkmalarıdır. Çoğu zaman rastlantısal ve 
düzensiz bir gidişat izleyen bu korozyon tiplerinin zamansal ve bölgesel olarak tahmin ve tespiti de 
oldukça zordur. Nihayetinde pasivasyon tabakasında bölgesel yıkıma yol açarak esasen metal 
elemanlarda çok ciddi maliyet ve yıkımlara sebep olmaktadırlar. (Şekil 7) 
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Bu noktada agresif kimyasal ortam konusunda ön plana çıkan halojenleri de etki sıralarına göre şöyle 
verebiliriz; 

i. Klorin 
ii. Florin 
iii. Bromin 
iv. İyodin 
v. Astatin 

 
 
 
 

3. BÖLGESEL KOROZYON TİPLERİ 
 
3.1. Çatlak (Crevice) Korozyonu 
 
Paslanmaz çeliklerde genellikle sıkı bağlantıların (vida başlığı gibi) oluşturduğu, oksijenin serbestçe 
dolaşamadığı giderilemeyen aralıklarda görülür. Diğer bir deyişle; tam öpüşmeyen iki yüzey arası, 
kaynak hataları, conta aralıkları gibi ana çözeltinin farklılaşmalarının meydana geldiği bölgelerde 
görülen korozyon çeşididir. [5] 
 
Fisürlerde (kılcal çatlak) en çok görülen redüksiyon reaksiyonu oksijen redüksiyonudur. Bununla 
birlikte klorür iyonu redüksiyonu da gerçekleşebilir. Katotta oluşan tek redüksiyon reaksiyonu ise 
proton veya su redüksiyonu reaksiyonudur. Bu durumda mevzu noktada oksijenin tükenmesi 
durumuna deoksijenasyon denir. Oksijenin tükenmesi ile birlikte katot reaksiyonu oksijenin daha kolay 
bulunabildiği, dış pasif yüzeye doğru hareket eder. Bu esnada alaşım bileşenlerinin oksidasyonu 
devam etmektedir. AISI 316 ve 316L paslanmaz çeliklerinde çözünmeye uğrayan bileşenler Cr (krom), 
Fe (demir), Mo (molibden) ve Ni (nikel)’ dir. [8]. 
 
Bunun sonucunda ortamda katyon fazlalığı olur ve devamında elekteriksel yansızlığın sağlanması için 
klörür anyonları çatlak içerisine girmeye başlar. Hidrolizasyon ile birlikte ortamın pH’ı düşer ve 
asidifikasyon meydana gelir, oluşan agresif ortam pasivasyon film tabakasının yıkımına sebep olur. 
(Şekil 8-9-10) 
 

Şekil 9. Boru ek yerinde Çatlak Korozyonu 
oluşumu (NACE) 

Şekil 8. Çatlak Korozyonu mekanizması [7] 
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Şekil 10. Kuzey Denizi'nde bulunan bir Petrol Platformunda yalıtımlı borularda 
gözlemlenen Çatlak Korozyonu [8] 

 
3.2. Çukurcuk (Pitting) Korozyonu 
 
Esasen Çatlak Korozyonu ve Çukurcuk Korozyonu mekanizmaları benzerlik göstermekte ve Çukurcuk 
Korozyonu çoğu zaman Çatlak Korozyonunun habercisi olarak görülmektedir. Bazı araştırmacılar 
çatlakları büyük çukurlar olarak düşünürken, diğerleri iki duruma da Çatlak Korozyonu adını vermeyi 
uygun görmekte ve Çukurcuk Korozyonunu özel bir durum olarak değerlendirmektedirler.  
 
Yüksek sıcaklığa sahip ortamlar ve yüksek halojen (klorür) içeriği paslanmaz çeliklerde Çukurcuk 
Korozyonu dayanımını düşürmektedir.  
 
Çukurcuk Korozyonu; metal ve alaşımların yüzeyinde, halojenlerin varlığında noktasal derinleşen 
oyuklar halinde kendini gösteren korozyon çeşididir. Genelde halojenlerin koruyucu oksit tabakasına 
hızla sızması sonucu başlar. Bu bölgeler Çukurcuk Korozyonu için başlangıç noktaları görevi görür. 
Bir bileşenin diğerlerinden daha hızlı çözünmesi sonucu ortaya çıkan seçici ayrışma da Çukurcuk 
Korozyonunu tetikleyen bir başka unsurdur. Film tabakanın yıkımı metal yüzeyin bölgesel noktalarında 
oksidasyona sebep olur, bu durumda sıklıkla oksijen ana redüksiyon ajanıdır. [8] 
 
Bu bölgesel çözünme devam ederken, bir müddet sonra metal yüzeyde bir çukurcuk oluşur. Bu 
çukurcuk içerisinde katodik reaksiyondan ötürü oksijen tükenmesi yaşanır. Elektronlar çukurcuktan dış 
pasif yüzeye geçerek redüksiyon reaksiyonuna katılırlar. Metal çözünmesi ile katyonların ve dolayısı 
ile elektriksel yansızlığı sağlamak için çukurcuk içerisine giren klorürler sebebi ile de anyonların sayısı 
artar. Artan proton içeriği ile çukurcuktaki pH seviyesi hızla düşer ve böylece daha agresif bir ortam 
oluşur. Klorid iyonları varlığında çukurcuklar oto-katalitik ve devamlı bir büyüme gösterir. Kritik çözelti 
çukurcuk tabanında repasivasyonu engelleyemeye yeterli seviyede kalır ve korozyon hızlanır. (Şekil, 
11-12) 
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Şekil 11. Çukurcuk Korozyonu mekanizması [7] 

 
Şekil 12. Çukurcuk Korozyonuna uğramış paslanmaz çelik boru  (NACE) 

 
3.3. Gerilmeli Korozyon 
 
Gerilmeli Korozyon statik çekme yönündeki gerilme ve korozyonun birlikte etkisi sonucu malzemenin 
akma yükünün altında gerilmelerde gevrek olarak kırılmasına yol açan tehlikeli bir korozyondur. Ani ve 
gevrek kırılmalara, dolayısıyla kazalara ve hasara sebep olabilir. İlerlemesi yıllar veya aylarla değil 
günlerle ölçülebilir. Yüksek basınç altında çalışan boru hatlarında, sıvı içinde çalışan millerde ve 
nükleer reaktörlerde çalışan östenitik paslanmaz çeliklerde gözlenir. Dışarıdan anlaşılması pek 
mümkün olmayan bir korozyon çeşididir. Aşağıdaki şartlar oluşumu bakımından belirleyici rol 
oynamaktadırlar; 
 

3.3.1. Hattın operasyon şartları: Örn. Hat sıcaklığı, hattın maruz kaldığı çekme gerilmesi 
3.3.2. Boru malzemesinin metalurjisi 
3.3.3. Çevresel şartlar: Agresif bir kimyasal ortam (örn: halojenlerin varlığı ve/veya ortamın pH’ı), 

nem durumu, (hat gömülü ise) toprağın kimyasal durumu 
3.3.4. İmalat şartları: Örn. Boru metalinin tavlama veya kaynak işlemleri sonucunda yeteri kadar 

bir süre 500 °C - 800 °C aralığında kalarak, karbürün tane sınırlarında çökelmesi sonucu 
duyarlı (sensitize) hale gelmesi [1] 
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Şekil 13. Klorid Gerilim 
Korozyon Çatlağına maruz 
kalmış östenitik paslanmaz çelik 
boru (NACE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Gerilimli Korozyon mekanizması ilk olarak Çukurcuk Korozyonu oluşumu ile harekete geçer. Gerilim 
etkisi ile birlikte çukurcuk başlangıç bölgesinde çatlaklar oluşur ve çatlaklar taneler-arası veya tane-içi 
modunda yayılım gösterir.  

Şekil 15. Elektron mikroskobu ile Klorin-Kromat solüsyonu içindeki metalin yüzey bozunumu [1] 

 
3.4. Klorid Gerilim Korozyon Çatlağı 
 
Özellikle klorid etkisi altında östenitik paslanmaz çeliklerde görülen Klorid Gerilim Korozyon Çatlağı 
özel bir Gerilimli Korozyon çeşididir ve östenitik paslanmaz çeliğin sıkça kullanıldığı tüm sektörlerde 
(özellikle gıda endüstrisi, boru hatları, açık deniz platformları, gemicilik, vb) yol açtığı mali kayıplarla ön 
plana çıkmaktadır. (Şekil, 13-14-15) 

 
 
 
 
 

Şekil 14. 316 paslanmaz çelik kimyasal 
proses boru sistemi. Östenitik paslanmaz 
çelikte klorid gerilim korozyonu çatlağı -
yıldırım- formunda çatlak oluşumu [5] 
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Şekil 17. Copson Eğrisi, Kaynayan bir 
magnezyum klorid solüsyonu içerisinde 

Paslanmaz Çelikteki Nikel içeriğinin Klorid 
Gerilim Korozyon Çatlağı oluşumuna etkisi [1] 

 
Tüm östenitik çeliklerin Klorid Gerilim Korozyon Çatlağı hassasiyeti aynı değildir. Örneğin, östenitik 
paslanmaz çeliğin Nikel muhtevası ile Klorid Gerilim Korozyon Çatlağı arasında direk bir bağ olduğu 
bilinmektedir [16]. Buradan görülmektedir ki Klorid Gerilim Korozyon Çatlağı oluşumuna en açık 
paslanmaz çelik Nikel muhtevası %8 olandır ki bu da 304SS için verilen minimum değere tekabül 
etmektedir. Buradan da anlaşılıyor ki çok düşük ve yüksek Nikel oranlı alaşımlar ile Klorid Gerilim 
Korozyon Çatlağının önüne geçmek mümkündür. (Örn: Ferritik, Süper Ferritik, Dupleks paslanmaz 
çelikleri) 
 
 
 
 
4. SONUÇ 
 
Esasen tüm değindiğimiz korozyon çeşitleri için ortam şartları (özellikle sıcaklık) ve ortamın halojen 
konsentrasyonu önem arz etmektedir. Devamında zayıf bir noktada oluşan redüksiyon reaksiyonları ile 
ortamın asiditesinin artması, pasivasyon tabakasının kararlığının bozulmasına ve dolayısı ile 
ayrışmaya sebep olarak, diğer noktalara atlama ile birlikte kartopu etkisi ile geniş bir yıkıma sebebiyet 
vermektedir. Dolayısı ile sıcaklık, halojen (klorid) konsentrasyonu ve pH seviyesinin kontrol altında 
tutulması gereklidir. (Bknz. Şekil 16) 
 
Ayrıca ortam agresifliğinin önceden tetkik edilerek buna göre bir paslanmaz çelik alaşımı seçilmelidir. 
Örneğin Çukurcuk Korozyonu tehlikesi öngörülen bir ortam için PREN -Pitting Resistance Equivalent 
Number (Çukurcuk Dayanımı Eşlenik Sayısı- = Cr + 3.3Mo + 16N, Cr = Krom içeriği Mo = 
Molybdenum içeriği N = Nitrogen içeriği- sayısı üzerinden gidilmesi uygundur. Eğer Gerilimli Korozyon 
ihtimali yüksek görülüyorsa Dubleks Paslanmaz Çelik veya Nikel ve Molibden içeriği yüksek bir 
Östenitik Paslanmaz Çelik alaşımı kullanılması uygun olacaktır. Çatlak Korozyonu ise yüksek 
molibden ve kromlu alaşımlar kullanılarak veya aralık türü hataların tasarım ve imalat sırasında 
oluşmamasına dikkat edilerek önlenebilir. 
 
Örneğin gıda sektöründe, Östenitik Paslanmaz Çelik bir hat için, Klorid Gerilim Korozyon Çatlağı 
problemi, erimiş sıcak çikolata taşıyan borular etrafındaki sıcak su ceketlerinde gözlenebilir. Buradaki 
çözüm su içerisindeki klorürün iyon değişimi ile uzaklaştırılmasıdır. 
 

Şekil 16. Klorid Gerilim Korozyon Çatlağı eğrisi, Klorid 
konsantrasyonu ve sıcaklığın fonksiyonu olarak [1] 
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Yine Lokalize Korozyon etkilerinin yoğun olarak görüldüğü ve klor yoğun agresif ortam ile ön plana 
çıkan Petrol Platformlarında tercih edilen paslanmaz çelikten mamül boruların korunması için yüzey 
düzensizlik ve kirliliklerinin giderilmesi, kaliteli kaynak işlerinin tercih edilmesi, ortam agresifliğini 
kontrol altında tutulmasında fayda sağlayabilecek (örneğin; halojen içermeyen yalıtım malzemeleri) 
malzemelerin kullanılması ve sık kontroller yapılması tavsiye edilmektedir. (Bknz. Şekil 10) 
 
Bu ve buna benzer ortam kontrolüne ve doğru malzeme seçimi temelli önlemler ile güvenlik, çevre ve 
bütçeleri tehdit eden ve beklenmedik ve ani yıkımlara sebep olabilen bu sinsi korozyon tiplerine karşı 
durabilmek mümkündür. 
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VANA VE ARMATÜRLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
 
 

Metin AKDAŞ 
Berkay ÖMÜR 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmanın amacı enerji tasarrufu çalışmalarının önemini ortaya koymak, yapılabilecek olan 
uygulamalardan örnekler vermek ve konu ile ilgili bilincin artmasına katkı sağlamaktır. Birincil enerji 
kaynaklarının nerede ise tamamını ithal eden ülkemizde enerji maliyetleri için ödenen bedel çok büyük 
rakamlara ulaşmaktadır. 2015 yılında; Türkiye’nin enerji ithalatı 37,8 milyar dolar cari açık ise 32,2 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Verilere göre nerdeyse cari açığımızın tamamı enerji ithalatına 
gitmektedir. Görüldüğü gibi amaç bilinmeyen bir şeyi ortaya koymak değildir. Amaç; Bilgi ve ilgi 
eksikliği nedenleri ile oluşan milyarlarca dolar değerindeki enerji kaybının hangi noktalarda ve hangi 
yöntemlerle aranması gerektiğini vurgulamaktır. Çeşitli sanayi kollarında, Enerji maliyetleri ürün 
maliyetinin % 60 larına ulaşmaktadır. Bu enerji maliyetlerinin düşürülmesin de ki yollardan biri de vana 
ve armatürlerin yalıtılmasıdır. Sanayi Tesisleri, Oteller, Plazalar, Alıveriş merkezleri, Hastaneler gibi 
enerjinin yoğun olarak kullanıldığı büyük tesislerde, tesisat yalıtımına gereken önem gösterilmediği 
için; Enerji giderlerine büyük bedeller ödenmektedir. 
 
Bu makalenin amacı tesisatta enerji verimliliğinin önemini ortaya çıkarmaktır. Spesifik olarak vana ve 
armatürlerin yalıtımı incelenmiş olup kullanılan vana yalıtımının seçimi ve bunların uygulamalarına 
yönelik çalışmaları anlatmaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Enerji ithalatı, Enerji maliyeti, Tesisatta enerji verimliliği, Vana ve armatür yalıtımı 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Bu çalışmanın amacı enerji tasarrufu çalışmalarının önemini ortaya koymak, yapılabilecek olan 
uygulamalardan örnekler vermek ve konu ile ilgili bilincin artmasına katkı sağlamaktır. Çalışmada 
verilen bilgilerin çoğunluğu ile sunulan resimler gerçek sanayi tesislerinden örneklerdir. Birincil enerji 
kaynaklarının nerede ise tamamını ithal eden ülkemizde enerji maliyetleri için ödenen bedel çok büyük 
rakamlara ulaşmaktadır. 2015 yılında; Türkiye’nin enerji ithalatı 37,8 milyar dolar cari açık ise 32,2 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Verilere göre nerdeyse cari açığımızın tamamı enerji ithalatına 
gitmektedir. Görüldüğü gibi amaç bilinmeyen bir şeyi ortaya koymak değildir. Amaç; Bilgi ve ilgi 
eksikliği nedenleri ile oluşan milyarlarca dolar değerindeki enerji kaybının hangi noktalarda ve hangi 
yöntemlerle aranması gerektiğini vurgulamaktır. Toplam üretim ve işletme maliyeti içinde küçük bir 
paya sahip olduğu düşünülen enerji maliyetinin aslında parasal olarak işletmenin karıyla 
karşılaştırıldığında ne kadar büyük olduğunun altının çizilmesi ve örneklerle desteklenmesidir. 
 
 
 
 
2. SANAYİ’DE ENERJİ TASARRUFU POTANSİYELİ  
 
Değişik sektörlerde yapılan enerji denetlemelerinde ortaya çıkan tabloda; Sanayi tesislerinin ve 
Endüstriyel işletmelerin tamamına yakınında  % 40’a varan enerji tasarrufu sağlanmasının mümkün 
olduğu görülmüştür. Daha da çarpıcı olan konu ise sanayi tesislerinde ve endüstriyel işletmelerde 

Energy Efficiency in Valves and Armatures 
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küçük yatırımlarla en az % 10 oranında enerji tasarrufu sağlamanın mümkün olmasıdır. Bu oran enerji 
tüketimine ve enerji tasarrufuna verilmesi gereken önemi gözler önüne sermektedir. 
Tablo-2.1 Enerji kaynaklarına göre elektrik enerjisi üretimi ve payla 

 
Tablo 2.2 TEDAŞ, Türkiye Elektrik Dağıtım ve Tüketim İstatistikleri Ticaret ve meskenlerde ki tüketim 
yıllar içinde artış göstermektedir. 
Net elektrik tüketiminin sektörlere göre dağılımı  

Yıl  Toplam 
(GWh)   Mesken %  Ticaret %  Resmi daire 

%  Sanayi %  Aydınlatma 
%  Diğer %  

1990  46.820  
 

 19,6   5,5   3,1   62,4   2,6   6,8  

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   7,5  

2006  143.071  
 

 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   7,2  

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  

2013  198.045  
 

 22,7   18,9   4,1   47,1   1,9   5,3  

2014  207.375      22,3   19,2   3,9   47,2   1,9   5,5  
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Çeşitli sanayi kollarında, Enerji maliyetleri ürün maliyetinin % 60 larına ulaşmaktadır. Tablo 2.3 de de 
görüleceği üzere, üretim maliyetinin içinde enerji maliyetinin en yüksek olduğu sanayi dalı çimento 
sektörüdür.  Bu sektörde üretilen her ürünün % 55 i enerji maliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 
Tablo 2.3 Bazı Sanayi Kollarında Toplam Üretim Maliyetlerinin İçinde Enerji Maliyetlerinin Oranı (%) 
 

 
Bu sonuçlara baktığımız da tesisat yalıtımın da vana ve armatürlerin izolasyonu büyük önem arz 
etmektedir. 
 
 
 
 
3. VANA VE ARMATÜRLERİN YALITIMI  
 
Sanayi Tesisleri, Oteller, Plazalar, Alıveriş merkezleri, Hastaneler gibi enerjinin yoğun olarak 
kullanıldığı büyük tesislerde, tesisat yalıtımına gereken önem gösterilmediği için; Enerji giderlerine 
büyük bedeller ödenmektedir. Soğuk veya sıcak su, kızgın su, kızgın yağ, buhar vb akışkan tesisat 
hatlarında özellikle buhar vanaları, pislik tutucu vb. armatürlerin yalıtımı ya hiç yapılmamakta ya da 
yapıldıktan sonra bakım vs. amaçlı yapılan ilk müdahaleden sonra sökülerek kullanılmaz hale 
getirilmektedir. 
 
3.1 VANA VE ARMATÜR YALITIMININ KULLANIM ALANLARI 
 

• Vana, çekvalf, pislik tutucu gibi armatürler 
• Gemi, motor vb. egzoz hatları 
• Isıtma ve soğutma tesisatları 
• Türbin izolasyonu  
• Enerji santralleri 
• Kızgın yağ hatları 
• Buhar tesisatları 
• Plakalı eşanjörler  
• Pompalar 

 
Vana ve armatürlerin yalıtımın da iki seçenek karşımıza çıkmaktadır. Birincisi sac malzemesi 
kullanarak vana kutuları yapmak diğeri ise daha esnek, tekrar tekrar sökülüp ve takılabilen ceket tipi 
izolasyon uygulamasıdır. Bu tip uygulamalar ısı kaybını düşürdüğü için %80’e varan enerji tasarrufu 
sağlar.   
 
3.1.2 Vana Kutuları 
 
Vana ve armatür yalıtımın da sac malzemeden yapılan enerji kayıplarını en aza indirmek için vana 
kutuları imal edilmektedir. Enerji verimliliği açısından özellikle ısıtma sistemlerin de vana yüzeylerinde 
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oluşan ısı kayıplarını önlediği için enerji maliyetleri açısından verim elde edilir. Vana kutuları yalıtımın 
da kalifiye işçilik gerekmektedir. Bu sayede sanayi veya tesisattaki enerji kayıpları açısından büyük bir 
fayda sağlanmış olur. 
 
Bir diğer vana ve armatür yalıtımı çözümü ise vana ceketi uygulamasıdır. 
 
3.1.3 Vana Ceketi 
 
Yanmaz silikonlu özel kumaşı sayesinde -40 °C ile + 1200 °C arasındaki sıcaklık aralığında 
kullanılabilmektedir. Üç ayrı katmandan oluşan vana ceketi iç ve dış yüzeylerinde cam ipliğinden imal 
edilmiş ve silikon emperye edilmiş yanmaz kumaş kullanılmaktadır.  Yalıtım katmanı olarak ise; 
Soğutma sistemlerinde;  Elastomerik kauçuk köpüğü, Isıtma buhar, kızgın yağ, kızgın su gibi 
tesisatlarda taşyünü, Daha sıcak hatlarda ise seramik yünü kullanılmaktadır. 
 
Vana ceketinin özellikleri 
 

• Montaj, demontajı ve bakımı kolaydır.  
• Kalifiye eleman gerektirmez.  
• Alev almaz ve alevi iletmez.  
• Suya, yağa ve zayıf asitlere dayanıklıdır. 
• Dış ortamda rahatlıkla kullanılabilir. 
• Vanayı tam sardığı için ısı köprüleri oluşmaz.  
• Soğutma sistemlerinde yoğuşmayı engeller.  
• Uygulandığı vana ve armatürlerin ömrünü uzatır.  
• Paslanma ve korozyon sorunlarını ortadan kaldırır. Uzun ömürlüdür.  

 

KUMAŞ ADI  GR /m2  
Kullanım 
Sıcaklığı (maks.)  

SYK 430 Tek yüzeyi 60 gr/m2 alev almaz silikon kaplı cam elyaf 
kumaş  490  230°C  
SYK 660 Tek yüzeyi 150 gr/m2 alev almaz silikon kaplı cam elyaf 
kumaş  810  230°C  
PK 430 Tek yüzeyi 30 gr/m2 alev almaz poliüretan kaplı cam elyaf 
kumaş  460  500°C  

PCK 660 Paslanmaz çelik tel takviyeli cam elyaf kumaş  700  550°C  

SK 1000 cam elyaf kumaş  1000  550°C  

CSK 650 Silikat kumaş  600  1000°C  

CSK 1250 Silikat kumaş  1200  1000°C  
3.1 Vana Ceketlerinde Kullanılan Kumaşlar ve Özellikleri, 

 
VANA CEKETLERİNİN SINIFLANDIRILMASI  

Boru yalıtımsız 

 
Tek taraflı boru yalıtımlı 
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Çift taraflı boru yalıtımlı 

 
 
3.2 VANA YALITIMI İÇİN ENERJİ HESAP YÖNTEMLERİ  
 
Yalıtımsız bir vana veya benzeri bir armatürün enerji kaybı, kendisi ile aynı çaptaki 1 mt borunun 
kaybettiği enerjiden ortalama 3 ila 5 kat daha fazladır. Dolayısıyla yalıtımsız vanaların yaratmış olduğu 
enerji kaybı azımsanamayacak boyutlardadır. 
 

ISI TRANSFERİ 
q: Isı Akış Yoğunluğu (W/m²) 
q, herhangi d (metre) kalınlığındaki bir yapı bileşeninin 1 m2 ’sinden 1 saatte olan toplam ısı kaybıdır. 
 
q = U (Ti - Td) 
T i: İç Ortam Sıcaklığı (K) 
Td: Dış Ortam Sıcaklığı (K) 
U: Isıl Geçirgenlik Katsayısı (W/m²K) 
 
U, Herhangi d (metre) kalınlığındaki yapı bileşeninin (duvar, döşeme, v.s. gibi) her iki tarafında 
bulunan hava sıcaklıkları arasındaki farkın 1ºC olması halinde bileşenin 1 m²’sinden 1 saatte geçen ısı 
miktarıdır. 
 

Toplam Isı Geçiş Direnci 1 / U  
 

=  + +  
 

1/αi: İç Ortam Isı Taşınım Direnci 
1/αd: Dış Ortam Isı Taşınım Direnci 
1/Λ : Yapı Bileşeni İletimle Toplam Isı Geçiş Direnci 
 

1/Λ Yapı Bileşeni İletimle Toplam Isı Geçiş Direnci 

 
 

λ : Isıl İletkenlik Hesap Değeri (W/Mk) 
d: Yapı Bileşenin Kalınlığı (m) 

ISI TRANSFERİ 
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TEKNİK YALITIMDA ISI KAYBI HESAPLARI 
 
a) Yalıtımsız borularda ısı kaybı 
Aşağıdaki eşitlikten hesaplanır. 
ti = Boru içindeki akışkan sıcaklığı ( ºC ) 
td =Borunun bulunduğu hacmin ortam sıcaklığı ( ºC ) 
αi =Dış yüzey ısı taşınım katsayısı ( W/m²K ) 
αd =Dış yüzey ısı taşınım katsayısı ( W/m²K ) 
di = Dış çap (m) 
dd = Dış 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 işçiliğini 
zorlaştırmanın yanında ideal yalıtım kalınlıklarının uygulanamaması nedeni ile ısı kayıplarını da 
arttırmaktadır. 

 
2) Isı Kaybı 
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3)Yalıtım Yüzeyindeki Sıcaklık 
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Açık havadaki borularda hava hareketi süratle değişeceğine göre yalıtım yüzeyindeki sıcaklığın da 
ortam sıcaklığına kadar yaklaşması doğaldır 
 

 
Tablo 2.1 

 
Tablo 2. 1 Boru dışında ısı ışınımını da kapsayan ısı tasınım katsayısı bağıntıları 
(αd = α taşınım + α ışınım ) (W/m2K) 
Yatay borular Düşey borular ve yüzeyler 
α = A + 0.05 t α = B + 0.09 t  
 
Şartlar                                                                       Pratik değerler: 
T ort = 0.5 (tdy + td )= 40°C                                        Alüminyum kılıf : α = 4 –5 W/m2K 
t = tdy - td ≤ 60°C ;              dd = 0.5 m                      Ostenit, ferritik galvaniz sac: α = 6-7 W/m2K 
t = tdy - td ≤ 100°C ;             dd = 0.25 –1.0 m            Çok oksitlenmis sac α = 8-10 W/m2K 
                                                                                 Dış yüzeyden ısı ışınımı : α = q C12 

 
 

Örnek: İçerisinden 300 °C buhar geçen 108mm çapındaki yatay boru için 80 mm kalınlığında yalıtım 
uygulanması durumunda yalıtım yüzeyinde oluşacak 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 dış çapı dd = 108 +160 = 268 mm  
Tablo 2. 1’den αd= 2.5 + 0.05 30 = 4 W/m²K     veya  
Yalıtım dış yüzey sıcaklığı 45 °C olarak tahmin edilirse, Tablo 2..2 ’den 
d³Δt = (0.268)³(45-20)=0.481 ≤ 10 m³K laminer doğal taşınım,  
Dış yüzey taşınım katsayısı 

αd = 1,25        4,1 W /m²K   borudan kayıp olan ısı 
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Yalıtım dış yüzey sıcaklığı tdy =Q / (αd π dd) +20 = 104 / (4.1 π 0.268) +20 = 50°C bulunur. 
 
3.3 YALITIMSIZ VANALARIN DOĞURACAĞI OLUMSUZ SONUÇLAR  
 
Isıtma, Buhar, Kızgın Su, Kızgın Yağ gibi Sistemlerde; 
 

• Enerji Kaybı nedeni ile işletme maliyetlerinin artmasına neden olur. 
• Isı merkezlerinin aşırı sıcak olması nedeni ile bu merkezlerde bulunan diğer ekipmanların ve 

özellikle elektronik aygıtların zarar görmesine neden olur. 
• Yüksek sıcaklıkta akışkan taşıyan sistemler üzerindeki vana ve armatürlerin aşırı sıcaklığı 

nedeni ile iş kazaları meydana gelir. ( iş güvenliği açısından önemli bir konu )  
• Özellikle buhar, kızgın su ve kızgın yağ sistemlerinde emniyetli yüzey sıcaklığı 50-55 °C 

olarak kabul edilmektedir. Vana ve armatürlerin yalıtımı yapılmadığı durumda oluşacak olan 
aşırı yüzey sıcaklığı bakım, ayar, vs. gibi müdahale imkanlarını da ortadan kaldırır. 

 
Soğutma sistemlerinde; 
 
Enerji kaybı nedeni ile işletme maliyetleri artar. Vana ve armatür yüzeylerinde meydana gelen 
yoğuşma nedeni ile korozyon, paslanma gibi olumsuz etkiler ortaya çıkar. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bütün bu bilgiler değerlendirildiğinde 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 düşünürsek yalıtımının da bu kadar iyi olması gerekmektedir. Sonuç olarak, 
Tesisat Yalıtımında Enerji Verimliliğini artırmak için, enerji muhasebesi, kontrol sistemleri, yalıtım, yeni 
teknolojiler ve endüstriyel süreçler, hammadde özellikleri, ürün çeşitleri ve özellikleri, iklim şartları ve 
çevresel etkiler, kapasite kullanımı gibi alanlarda çalışmalar yapılmaktadır. Sanayi sektöründeki 
işletmelerin farklı enerji tasarruf önlemleri ve enerji verimli teknolojilerin yardımıyla enerji kullanımlarını 
verimli bir şekilde yönetmelerine olanak tanımak ve bu yönde teşvik etmek suretiyle Türk sanayisinde 
enerji verimliliğinin artırılması hedeflenmelidir.  
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Sezgi KOÇAK SOYLU 
İbrahim ATMACA 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Türkiye’nin her geçen gün artan enerji tüketimi, ancak buna karşın yerli enerji üretiminin yeterli 
olmayışı nedeniyle artan dışa bağımlılık önemli bir sorun teşkil etmektedir. Enerji verimliliği ve 
tasarrufu, enerji tüketiminin azaltılması yönünde atılabilecek en önemli adımlar olarak görülmektedir. 
Isı ekonomisi için kullanılan en yaygın yöntemlerden bir tanesi yalıtım uygulamalarıdır. Isı yalıtımı, 
sıcaklığı çevrelendiği ortam sıcaklığından farklı olan bir ortamın yüzeylerinden oluşacak ısı geçişini 
azaltmak amacıyla yapılır. Yalıtım amaçlı kullanılan birçok malzeme (cam yünü, taş yünü, seramik 
yünü, cam köpüğü, poliüretan ve eps köpükler) bulunmaktadır. Bir yalıtım uygulamasında doğru 
malzemeyi seçerken değişik işletme sıcaklıklarına dayanım, fiziksel, basma ve mekanik mukavemet 
ve uygulama kolaylığı gibi konulara dikkat edilmelidir. Endüstriyel tesislerde yapılan ısı yalıtımı 
uygulamalarında 60°C’nin üzerindeki tüm yüzeylerin, boru sistemlerindeki vana, flanş, boru tutucu ve 
destek elemanları gibi tüm parçaların yalıtılması ve yalıtımın fiziksel olarak hasar görmeyecek şekilde 
uygulanması önemlidir. Nano teknoloji kullanılarak üretilen ve muadillerine kıyasla 2 ila 5 kat daha 
düşük ısıl iletkenlik katsayısına sahip yeni bir yalıtım malzemesi olan aerojeller ile yapılan 
uygulamalarda en yüksek ısıl verimlilik hedeflenmektedir. Bu malzemeler; hidrofobik, yangına karşı 
dayanıklı, tekrar kullanılabilme, ezilmeme ve formunun bozulmama özelliklerine, depolama, nakliye ve 
montaj kolaylığına sahiptir. Bu çalışmada bir gıda fabrikasının kazan dairesinde kollektörler, kondens, 
eşanjör grupları, boyler tank sistemleri, ön hazırlama eşanjörleri, konç sistemleri, sıcak su sistemi, 
şurup kaynatma sistemi, borular ve konç proseslerinde yapılan termal kamera ölçümleri sonrası izole 
edilmemiş ve arızalı izoleli yüzeyler tespit edilmiştir. Aerogel izolasyon malzemesi ile izole 
edildiklerinde oluşacak enerji kazancı ve amortisman süreleri belirlenmiştir. Ortam sıcaklığı 31 °C 
olarak ölçülmüş, sistemin yıllık çalışma süresi 7200 saat olarak kabul edilmiştir. Aerogel izolasyon 
malzemesi ile yalıtım yapılması durumunda oluşacak toplam tasarruf miktarı (enerji kazancı) yaklaşık 
82.166,24 TL/yıl olarak belirlenmiş, yalıtılmadan önce aynı yüzeylerin yıllık ısı kaybı tutarı yaklaşık 
91.188,06 TL/yıl olarak hesaplanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Aerojel, Yalıtım, Enerji verimliliği, Isı ekonomisi. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Everyday increasing energy consumption but however not enough local production results in 
dependence on foreign sources which is quite an important issue in Turkey. Energy efficiency and 
energy conservation are the important steps to take for decreasing energy consumption. One of the 
most common ways for energy economy is insulation applications. The reason for insulating is to 
reduce heat transfer from a surface that has different temperature from its surroundings. There are 
many materials to be used for insulation (e.g. glass wool, stone wool, ceramic wool, glass foam, 
polyurethane and eps foams). To choose right insulation material for an application, resistance to 
variable operation temperature, compression and mechanical strength should be taken into 
consideration. For industrial thermal insulation, every surface above 60 °C, each element in piping 
such as valves, flanges, pipe retainers and support elements needs to be insulated with a physically 

Technical and Economic Analysis of Aerojel Insulation in an Industrial Facility 
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durable material. High energy efficiency is the aim of using aerogel materials for insulation since they 
are produced with nanotechnology and have 2 to 5 times less thermal conductivity coefficient. These 
materials are hydrophobic, fire – resistant, reusable, can maintain their form also easy to store, 
transport and mount. In this study, thermal camera measurements are applied to boiler collectors, 
condensate, heat exchanger groups, boiler tank systems, pre-prep heat exchangers, conching 
systems, hot water system, syrup boiling system, piping and conching process inside a boiler room of 
a food factory to identify un-insulated and false insulated surfaces. Then, possible energy efficiency 
and depreciation time is determined if insulated with aerogel. Ambient temperature is measured as 31 
°C and annual working period is considered as 7200 hours. Total amount of savings (energy gain) in 
case of insulating with aerogel is determined as approximately 82.166,24 TL/year. Same surfaces had 
a 91.188,06 TL/year annual heat loss before the insulation. 
 
Key Words: Aerogel, Insulation, Energy efficiency, Heat economy.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Bilindiği üzere ısı yalıtımı, sıcaklığı çevrelendiği ortam sıcaklığından farklı olan bir ortamın 
yüzeylerinden oluşacak ısı geçişini azaltmak amacıyla yapılan uygulama olarak tanımlanır. Isı yalıtımı, 
ana hedefi olan ısı geçişini azaltmanın yanı sıra; sağlık, emniyet, çevre kirliliğinin azaltılması, ısı 
ekonomisi, ısıl konfor şartlarının sağlanması ve yangın koruma hedeflerini de gözetmektedir. 
 
Yalıtım uygulamalarının binalarda ve sanayide uygulanma şekilleri birbirinden farklıdır. Bu çalışmada 
bir endüstriyel tesiste yalıtım uygulamasının analizi yapıldığından, bu kısımda sanayide ısı yalıtım 
uygulamalarında dikkat edilmesi gereken bazı temel konular kısaca açıklanacaktır. Bir endüstriyel 
tesiste ısı yalıtımında şu hususlar önemlidir; 
 

• 60 °C’nin üzerindeki yüzeylerin tümü, teknik ve ekonomik şartlara bağlı olarak ise 50 °C’nin 
üzerindeki yüzeyler yalıtılmalıdır. 

• Yalıtım boru sistemindeki vana, flanş, boru tutucu ve destek elemanları için de uygulanmalıdır. 
• Yalıtım uygulaması tekniğine uygun yapılmalıdır. 
• Yalıtım, fiziksel olarak hasar görmeyecek şekilde uygulanmalıdır. 

 
Sanayide yalıtım uygulamalarının ısı kaybını önlemenin yanı sıra diğer bazı gereklilikleri ve faydaları 
da bulunmaktadır. Örneğin yüksek sıcaklıktaki gazların geçtiği kanallara yapılacak bir yalıtım, dış 
yüzey sıcaklıklarının yüksek olması sebebi ile iş güvenliğinin sağlanması ve iç yüzey sıcaklıklarının 
gazların yoğuşma sıcaklığının üzerinde tutulması amaçlarıyla yapılmaktadır. Yoğuşan gazlar kanal 
içlerinde korozyona neden olabilmektedir.  
 
Yalıtım için birçok malzeme kullanılabilmekle beraber bu malzemelerin uygulama yerine göre doğru 
şekilde seçimi, uygulamanın başarılı olması açısından önemlidir. Yalıtım malzemelerini seçerken 
dikkat edilmesi gereken özelliklerden bazıları şu şekilde sıralanabilir; 
 

• Değişik işletme sıcaklıklarına dayanım, 
• Fiziksel mukavemet, 
• Basma mukavemeti, 
• Mekanik mukavemet, 
• Uygulama kolaylığı. 

 
Yalıtım malzemelerinde performansı belirleyici özelliklerin başında bu malzemelerin ısı iletim 
katsayıları gelmektedir. Isı iletim katsayısının mümkün olduğunca küçük olması, malzemenin ısıyı o 
derece az geçirdiğini göstermektedir. En sık kullanılan bazı yalıtım malzemelerinin ısı iletim katsayıları 
Tablo 1’de verilmiştir. Bir diğer önemli özellik olan su buharı difüzyon direnç katsayısı, malzemelerin 
su buharı geçişine karşı gösterdikleri direncin, havanın su buharı difüzyon direncine oranlanması ile 
elde edilir. Su buharı sıcaklık ve neme bağlı olarak, kısmi buhar basıncı yüksek olan taraftan düşük 
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olan tarafa ilerler ve bu sırada bir direnç ile karşılaşır. Eğer su buharı tamamen geçebiliyorsa bu 
katsayı 1, hiç geçmiyorsa ∞ (sonsuz) olacaktır. Önemli oranda buhar kesici olarak tanımlanan 
malzemelerde bu katsayı genellikle 10000 ile 100000 arasındadır.  
 
Yalıtım malzemelerinin hacimce su emme miktarlarının da az olması istenmektedir. Çünkü havadaki 
su buharı bir yalıtım malzemesinin bünyesine ne kadar kolay giriyorsa, malzeme bünyesinde yoğuşma 
riski o kadar artacaktır. Bu durum kesinlikle istenmez. Malzemelerin su emmesi, difüzyon veya direkt 
suyla temas yoluyla olmak üzere farklı şekillerde olabilir. Korozyon, çürüme, küflenme gibi etkenlere 
karşı direncinin yüksek olması; bu özellikleri gösterebilmek için de olabildiğince nötr olup, suda 
çözünebilen klorları bünyesinde bulundurmaması gerekir. Yalıtım malzemeleri ayrıca üretim, 
uygulama ve kullanım sırasında insan sağlığına zarar vermemelidir.  
 
Tablo 1. Bazı yalıtım malzemelerinin ısı iletim katsayıları. 

Isı Yalıtım Malzemesi Isı İletim Katsayısı [W/mK] 

Polietilen 0.040 
Cam yünü 0.040 
Taş yünü 0.040 
Elastomerik kauçuk köpüğü 0.036 
Poliüretan 0.035 
Aerojel 0.013 

 
Isı yalıtım malzemeleri kullanım yerlerine göre basınca, çekmeye, gerilmeye ve sarsıntıya karşı 
dayanıklı olmalıdır. Fiziksel etkiler ve ısı değişiklikleri sonucu boyut ve şekil değiştirmemesi, 
küçülmemesi ve büyümemesi gereklidir. Aksi takdirde uygulama sonrasında olası şekil değişimleri 
yalıtımın zarar görmesine neden olur. 
 
Yalıtım malzemelerinde kullanım sıcaklığı da dikkat edilmesi gereken önemli bir faktördür. Malzemenin 
hangi sıcaklıklar arasında kullanılabileceği, alev ve yanmaya karşı dayanımının hangi mertebelerde 
olduğu mutlaka göz önüne alınmalıdır. Gerek tesisatta gerekse yapıda kullanılan yalıtım malzemeleri 
yangın güvenliği açısından güvenilir olmalıdır. Malzemenin tutuşması, alevini yayması, çıkardığı 
duman ve toksisite yangın güvenliği açısından en önemli kriterlerdir.  
 
Tüm bu sayılan kriterlerin tek bir malzemede bir arada bulunması beklenmemelidir. Bunun yerine, 
kullanım yerine ve ihtiyaca göre uygun malzemenin seçilmesi önemlidir. Bu nedenle zaman içerisinde 
birçok farklı yalıtım malzemesi geliştirilmiştir (örn; cam yünü, taş yünü, seramik yünü, polistren köpük, 
ekstrude polistren köpük, poliüretan köpük, elastomerik kauçuk köpüğü v.b.). Geleneksel yalıtım 
malzemelerine kıyasla daha iyi özellikler gösteren ve nanoteknolojiden faydalanılarak geliştirilen bir 
yalıtım malzemesi ise aerojel olmuştur (Şekil 1). Aerojel 1930’larda keşfedilmiş olan nano gözenekli bir 
katıdır. Aerojelin laboratuvar uygulamasından çıkarak endüstriyel kullanıma geçmesi ise iki gelişme 
sayesinde olmuştur. İlk önce süperkritik CO2 uygulamasıyla çözeltilerin uzaklaştırılması döngü 
zamanını aylardan saatlere indirmiş, sonrasında da ıslak jel halinde olan malzeme lifli bir tabakaya 
emdirilerek mekanik bütünlük sağlanmıştır. 
 
Aerojeller, partiküllerinin %97’si 45 mm’den büyük olan şekilsiz silislerdir. Malzemenin sadece 
gözenekleri nano boyuttadır. Yapının %99’u gözeneklerden oluşur ve bu gözenekler içerisinde hava 
bulunmaktadır. En önemli özellikleri toksisiteye sahip olmaması, kansere yol açan riskler içermemesi, 
silislerin cilt tarafından emilmesinin mümkün olmaması dolayısıyla da insan sağlığına zarar 
vermemesidir. Üreticiye ve farklı kullanım sıcaklık aralığına göre farklı isimler alabilmektedir. Soğuk 
uygulamalar için üretilen tipleri -273 °C ile 90 °C kullanım aralığına sahipken, yüksek sıcaklık 
uygulamalarında tercih edilen aerojeller, -40 °C’den 650 °C’ye kadar kullanılabilmektedir. Bu 
malzemelerin klasik ısı yalıtım malzemelerine kıyasla ısı iletim katsayıları 3 ile 5 kat daha düşüktür. Su 
ve neme karşı duyarlılık açısından bakıldığında aerojeller hidrofobiktir ve su ile nemden hiçbir şekilde 
etkilenmezler. Aerojel yalıtım malzemeleri 689.5 kPa (100 psi)’ dan büyük herhangi bir yüke, baskıya 
maruz kalsa da kolaylıkla normal ısıl performansını gösterebilmektedir. Kırılgan bir mekanizması 
yoktur, A sınıfı yangın güvenliğine sahiptir. 
 

 Mekanik Tesisat Yalıtımı Semineri 
 



  ____________________ 2192  _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

 
 

Şekil 1. Aerojel yalıtım malzemesi [1]. 
 

Aerojeller ile yapılan yalıtım uygulamaları ile ilgili bilimsel çalışmalar incelendiğinde, bu alanda 
araştırmacıların daha çok binalarda ısı yalıtımında aerojel kullanımı üzerinde durdukları görülmüştür 
[2, 3, 4]. Ibrahim v.d.’nin yaptığı deneysel ve sayısal çalışmada bir binada mantolama uygulamasının 
aerojel ile yapılmasının maliyet analizi ve yalıtım kalınlığı optimizasyonu konuları incelenmiştir [2]. İlgili 
çalışmada Fransa’da hem yeni hem de restore edilen binalara silika bazlı aerojeller ile yapılacak 
yalıtım uygulamasında optimum yalıtım kalınlığının tespit edilmesi hedeflenmiştir. Deneysel çalışma 
için tam boyutlarda bir ev inşa edilmiş, sayısal analizler ise EnergyPlus programı ile gerçekleştirilerek 
sonuçlar karşılaştırılmıştır. Numerik analizin, deneysel veriler ile kanıtlanmasından sonra, optimum 
yalıtım kalınlığı üzerine analizler yapılmış ve bu analizler farklı iklim koşulları için eski binalarda 
güçlendirme çalışmaları durumu için incelenmiştir. Yalıtım kalınlığı; yıllık ısıtma yükü, şimdiki değer 
faktörü, uygulama maliyetleri ve ısıtma set sıcaklığına göre değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuçları, 
optimum kalınlığın 1.7 – 4.4 cm aralığında olduğunu ve geri ödeme sürelerinin ise iklime bağlı olarak 
1.4 ile 2.7 yıl arasında olacağını öngörmektedir.  
 
Bir başka çalışmada aerojel cam kaplamaların ve nano vakumlu yalıtım panellerinin enerji performansı 
ve ekonomik uygulanabilirliği çok katlı bir ofis binası için araştırılmıştır [3]. Çalışmada binanın enerji 
performansı yalıtımsız, geleneksel yalıtım ile ve aerojel cam kaplama ile nano vakumlu yalıtım 
panellerinin bir arada kullanıldığı 3 farklı durum için araştırılmıştır. Binanın modeli Autodesk Revit 
programı ve enerji simülasyonu ise Ecotect yazılımı ile yapılmıştır. 3 farklı tipte yalıtım uygulamasının 
maliyet analizleri de aynı zamanda yapılarak, ekonomik fizibilite analizi gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmacılar çalışmanın sonucunda camlarda aerojel kaplama kullanmanın binanın yıllık enerji 
tüketiminde %14 düşüş sağladığını, nano yalıtım panellerinin enerji tasarrufuna etkisinin ise %0.8 
oranında olduğunu bulmuşlardır. 3 durum birbiri ile karşılaştırıldığında ise çalışmanın konusu olan bina 
için en iyi seçeneğin camlarda aerojel kaplama, duvar ve çatıda ise polistiren olduğu sonucuna 
varmışlardır. 
 
Binalarda aerojel ile yalıtım uygulamalarının kapsamlı bir şekilde bir araya getirildiği derleme bir 
çalışma ise Cuce v.d, [4] tarafından yapılmıştır. İlgili çalışmada aerojel malzemelerin özel akustik 
özellikleri olduğu ve en önemlisi de ısıl iletkenliklerinin 0.013 W/mK mertebelerinde, yani klasik yalıtım 
malzemelerine göre oldukça düşük olduğu belirtilmiştir. Bu malzemelerin ayrıca üstün fiziksel ve 
kimyasal özelliklere (örn; saydamlık) sahip oldukları da araştırmacıların ulaştıkları önemli 
bilgilerdendir. Araştırmacılar bu derleme kapsamında yalıtım malzemelerinde ısı iletimi özellikleri, 
aerojel malzemelerin sentezi, karakteristik özellikleri, aerojel malzemeler ile klasik yalıtım 
malzemelerinin karşılaştırılması ve aerojel malzemelerin binalarda yalıtım amaçlı kullanımına ait 
uygulama örneklerini bir araya getirmişlerdir.  
 
Tüm üstün özelliklerinin ve nanoteknoloji kullanılarak üretilmesinin doğal bir sonucu olarak aerojel 
yalıtım malzemelerinin muadillerine kıyasla daha pahalı olduğunu tahmin etmek zor değildir. Ancak 
getirmiş olduğu yenilikleri ve uygulamadaki avantajları düşünüldüğünde, bu malzemelerin kullanım 
alanı da giderek genişlemektedir. Bu durum göz önünde bulundurularak bu çalışmada bir gıda 
fabrikasının kazan dairesinde aerojel ile ısı yalıtım uygulamasının teknik ve ekonomik analizi 
gerçekleştirilmiştir. Öncelikle kazan dairesi içerisinde bulunan çeşitli elemanlar üzerinde termal 
kamera ölçümleri yapılmış, izole edilmemiş ve arızalı izoleli yüzeyler tespit edilmiştir. Daha sonra ilgili 
yüzeylerin aerojel izolasyon malzemesi ile izole edildiklerinde oluşacak enerji kazancı ve amortisman 
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süreleri belirlenmiştir. Ortam sıcaklığı 31 °C olarak ölçülmüş, sistemin yıllık çalışma süresi 7200 saat 
olarak kabul edilmiştir. Aerojel izolasyon malzemesi ile yalıtım yapılması durumunda oluşacak toplam 
tasarruf miktarı (enerji kazancı) yaklaşık 82.166,24 TL/yıl olarak belirlenmiş, yalıtılmadan önce aynı 
yüzeylerin yıllık ısı kaybı tutarı yaklaşık 91.188,06 TL/yıl olarak hesaplanmıştır. 
 
 
 
 
2. MATERYAL ve METOD 
 
Çalışmada buhar kullanım kapasitesi yüksek bir gıda fabrikasına ait çeşitli tesisat elemanları 
incelenerek, yapılacak 10 mm kalınlıktaki aerojel yalıtımın teknik ve ekonomik getirileri 
değerlendirilmiştir. Öncelikle termal kamera ile yapılan analizler ile farklı yüzey sıcaklıklarına sahip 
çeşitli tesisat elemanları gruplandırılmıştır. Seperatörler, metal körüklü vanalar, pislik tutucular, buhar 
sayacları, flanşlar, termostatik vanalar, glob vanalar, yaylı basınç düşürücü vanalar, flanşlı çekvalfler, 
kondens grupları, kompansatörler, kollektörler, kondenstoplar ve borular gibi yalıtımsız veya yalıtımları 
zarar görmüş tesisat elemanları termal kamera ölçümlerine göre 160 oC, 150 oC, 130 oC, 115 oC, 100 
oC, 95 oC ve 75 oC, yüzey sıcaklıklarına göre gruplandırılmış ve yalıtımsız durumdaki yüzey alanları ile 
10 mm kalınlıkta aerojel ile yalıtımları neticesinde oluşacak yüzey alanları tespit edilmiştir. Tesisat 
elemanları genellikle silindirik geometride olduğundan yalıtımsız ve yalıtımlı haldeki ısı kayıpları ve 
yalıtım sonrası yüzey sıcaklıkları aşağıdaki ifadeler temel alınarak hesaplanmıştır. 
 
Yalıtımsız eleman ısı kaybı; 
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şeklinde hesaplanabilmektedir. Burada Q, ısı geçişi (W), R, ısıl direnç (oC/W), Ts, yüzey sıcaklığı (oC), 
T∞ ortam sıcaklığı (oC), r, yarıçap (m) ve h, ısı taşınım katsayısıdır (W/m2oC). Yalıtım sonrası ısı kaybı 
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ifadesi ile tespit edilebilmektedir. Burada r2, yalıtım sonrası yarıçap (m), ky, ise yalıtım malzemesi ısı 
iletim katsayısıdır (W/moC). Yalıtım sonrası yalıtım üstü yüzey sıcaklığı Ty ise; 
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ifadesinden çekilerek tespit edilebilmektedir. Aerojel malzeme için ısı iletim katsayısı ky=0.013 W/mK, 
hareketsiz ortamda ısı taşınım katsayısı h=20 W/m2K olarak alınmıştır. Tespitler yapılırken ortam 
sıcaklığı da T∞=31 oC olarak ölçülmüştür.     
 
Yalıtım öncesi ve sonrası ısı kayıpları tespiti sonrası Tablo 2.’ de sunulan veriler kullanılarak ısıl 
kayıplar nedeniyle tüketilen doğalgaz miktarları ile bunların parasal karşılıkları tespit edilerek, 10 mm 
aerojel yalıtımın maliyeti de dikkate alınmak suretiyle geri ödeme süreleri tespit edilmiştir.  
 
Tablo 2. Ekonomik analizde kullanılan veriler. 
 
Toplam çalışma süresi 300 iş günü/yıl = 7200 h/yıl 
Doğalgazın ısıl enerjisi 8250 kcal/h-m3 

Yakma verimi %90 
Doğalgazın net ısıl enerjisi  8.64 kW/m3 

Doğalgazın fiyatı 0.74 TL/m3 
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3. BULGULAR ve TARTIŞMA 
 
Endüstriyel tesiste yapılan termal kamera analizleri neticesinde yalıtımsız tesisat elemanlarına ait 
örnekler 160 oC, 150 oC, 130 oC, 115 oC, 100 oC, 95 oC ve 75 oC yüzey sıcaklıklarına göre sırasıyla 
Şekil 2 – 8.’ de sunulmuştur. Yalıtımsız bu elemanlardan olan ısı kayıplarının oldukça yüksek olacağı 
aşikârdır. Zira yüksek sıcaklığa sahip bu yüzeyler iş güvenliği açısından da problem oluşturabilecek 
niteliktedir.    
 

 
Şekil 2. 160 oC yüzey sıcaklığına sahip tesisat örnekleri (termostatik vana ve pislik tutucu). 

 

  
Şekil 3. 150 oC yüzey sıcaklığına sahip tesisat örnekleri (glob vana). 

 

 
Şekil 4. 130 oC yüzey sıcaklığına sahip tesisat örnekleri (kollektör ve vanalar). 

 
 
 

 
Şekil 5. 115 oC yüzey sıcaklığına sahip tesisat örnekleri (kondens grubu). 
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Şekil 6. 100 oC yüzey sıcaklığına sahip tesisat örnekleri (şamandıralı kondenstop). 

 

 
Şekil 7. 95 oC yüzey sıcaklığına sahip tesisat örnekleri (kondens grubu). 

 

 
Şekil 8. 75 oC yüzey sıcaklığına sahip tesisat örnekleri (kollektör). 

 
Şekil 2 – 8.’ de örnekleri sunulan çok sayıdaki yalıtımsız tesisat elemanının mevcut durumu termal 
kamera ile tespit edilerek yüzey sıcaklığına göre gruplandırılmış ve bu elemanların yalıtımsız ve 10 
mm kalınlıkta aerojel yalıtım malzemesi ile yalıtımı sonrası oluşan toplam yüzey alanları hesaplanarak 
Tablo 3.’ de sunulmuştur.  
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Tablo 3. Farklı yüzey sıcaklıklarına sahip yalıtımsız tesisat elemanları ile mevcut hal ve 10 mm aerojel 
yalıtım sonrası yüzey alanları.  
 

 
 
Farklı yüzey sıcaklıklarına sahip yalıtımsız tesisat elemanlarından olan ısı kaybı birim yüzey alanı için 
hesaplanarak Şekil 9.’ da sunulmuştur. Aynı grafikte 10 mm kalınlıkta aerojel yalıtım yapılması 
durumunda oluşan ısı kayıpları da verilmiştir. Azalan yüzey sıcaklığı ile birim yüzey alanından ortama 
olan ısı kaybı da doğal olarak azalmakla birlikte, şekilden de açıkça görüldüğü üzere 10 mm kalınlıkta 
aerojel yalıtım ile tesisattan olan ısı kayıplarını yaklaşık %90 azaltmak mümkündür.    
 
Farklı yüzey sıcaklıklarına sahip tesisat elemanlarından olan ısı kayıpları nedeniyle harcanan 
doğalgaz miktarları da yalıtımsız ve 10 mm kalınlıkta aerojel yalıtım yapılması durumları için Şekil 10.’ 
da verilmiştir. Şekilden de açıkça görülebileceği üzere ısıl kayıplar nedeniyle tüketilen doğalgaz yalıtım 
yapılması durumunda yalıtımsız durumun yaklaşık %10 kadarına tekabül etmektedir. Bu durumda 
büyük oranda yakıt tasarrufu sağlanabildiği yine Şekil 10.’ dan görülebilmektedir. 95 oC yüzey 
sıcaklığına sahip elemanların birim yüzey alanından olan ısı kaybı yüksek sıcaklıklı yüzeylere nazaran 
düşük olsa da bu sıcaklıktaki elemanların yüzey alanlarının yüksek olması normal olarak doğalgaz 
tüketimlerini de arttırmıştır.    
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Şekil 9. Farklı yüzey sıcaklıklarına sahip tesisat elemanlarının birim yüzey alanından olan ısı kaybının 

yalıtımsız ve yalıtımlı durum için karşılaştırılması. 

 
Şekil 10. Farklı yüzey sıcaklıklarına sahip tesisat elemanlarından olan ısı kayıpları nedeniyle 

harcanan doğalgaz miktarlarının yalıtımsız ve yalıtımlı durum için karşılaştırılması. 
 
Farklı yüzey sıcaklıklarına sahip tesisat elemanlarından olan enerji kayıplarının parasal karşılığının 
yalıtımsız ve yalıtımlı durum için karşılaştırılması ve sağlanan tasarruf miktarları Şekil 11.’ de 
verilmiştir. Şekilden de görülebileceği üzere yalıtımlı durumlarda enerji kaybı nedeniyle harcanan 
maliyet doğalgaz tüketimindeki azalmayla orantılı olarak yalıtımsız durumun %10 kadarına düşmekte 
bu da yüksek miktarlarda parasal tasarruf sağlamaktadır.  
 

 
Şekil 11. Farklı yüzey sıcaklıklarına sahip tesisat elemanlarından olan enerji kayıplarının parasal 

karşılığının yalıtımsız ve yalıtımlı durum için karşılaştırılması. 
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Farklı yüzey sıcaklıklarına sahip tesisat elemanlarının 10 mm kalınlıkta aerojel malzeme ile yalıtımı 
sonrası yüzey sıcaklıkları, elde edilebilecek ısıl kazanç, tasarruf edilebilecek doğalgaz miktarı, yıllık 
kazanç ile yalıtımın maliyeti ve geri ödeme süreleri Tablo 4.’ de özetlenmiştir. Yalıtım sonrası yalıtım 
malzemesi üzerindeki sıcaklıkların 60 oC’ nin altına düştüğü, yüzey sıcaklığına bağlı olarak 
amortisman süreleri değişmekle birlikte böyle bir endüstriyel tesisin yalıtılmadan önce toplam enerji 
kaybının parasal karşılığı 91.188,06 TL/yıl iken yalıtımı neticesinde toplam tasarruf miktarının 
82.166,24 TL/yıl olduğu ve bunun da toplam 35.272,68 TL olan yalıtım maliyetinin yaklaşık 0.43 yılda 
geri ödenmesini sağladığı tablodan açıkça görülebilmektedir.    
 
Tablo 4. Farklı yüzey sıcaklıklarına sahip tesisat elemanlarının 10 mm kalınlıkta aerojel ile yalıtımının 
sağladığı kazançlar ve amortisman süreleri. 

Yüzey 
sıcaklığı 

[oC] 

Yalıtım 
sonrası 
yüzey 

sıcaklığı 
[oC]  

Toplam 
ısıl 

kazanç 
[kW] 

Tasarruf 
edilen 

doğalgaz 
[m3/yıl] 

Yıllık 
Kazanç  
[TL/yıl] 

Yalıtım 
maliyeti 

[TL] 

Amortisman 
süresi              

[yıl] 

160 50.4 48.52 40429.79 29918.04 11428.03 0.38 
150 48.7 13.83 11526.18 8529.37 2563.42 0.30 
130 45.5 12.27 10226.64 7567.71 4140.02 0.55 
115 43.2 10.49 8741.63 6468.81 2548.3 0.39 
100 41 5.75 4794.491 3547.92 1799.59 0.51 
95 40.3 38.02 31687.43 23448.70 9690.73 0.41 
75 37.5 4.36 3629.315 2685.69 3102.59 1.16 

TOPLAM    82166.24 35272.68 0.43 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Çalışmada nano teknoloji ile üretilen ve 0.013 W/mK gibi oldukça düşük ısı iletim katsayısına sahip 
aerojel yalıtım malzemelerinin endüstriyel tesisatlarda kullanımının getirebileceği avantajlar 
detaylarıyla analiz edilmiştir. Yüksek yüzey sıcaklıklarına sahip tesisat elemanlarının 10 mm kalınlıkta 
aerojel ile yalıtılması durumunda yüzey sıcaklıklarının 60 oC’ nin altına düşebileceği, elemanların birim 
yüzey alanından olan ısı kaybının yaklaşık %90 oranında azalabileceği, kayıp nedeniyle tüketilen 
doğalgaz miktarları ve bunun parasal karşılığının yalıtımsız durumun yaklaşık %10’ u kadar olabileceği 
tespit edilmiştir. Yapılacak 10 mm kalınlıkta aerojel yalıtım ile 82.166,24 TL/yıl tasarruf sağlanabileceği 
ve böylece yalıtımın kendisini yaklaşık 5 - 6 ay gibi kısa bir sürede geri ödeyebileceği belirlenmiştir.     
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nanoakışkanların çeşitli ısıl uygulama alanları, binalarda ısı yalıtımı ve enerji verimliliği, termoelektrik 
soğutuculu damıtma sistemleri, evaporatif soğutma ile iklimlendirme sistem verimlerinin iyileştirilmesi 
konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Halen Akdeniz Üniversitesinde Termodinamik Anabilim Dalı 
Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. MMO Antalya Şube Başkan vekilliği görevini yürüten İbrahim 
Atmaca, evli ve bir çocuk babasıdır. 
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ÖZET 
 
Ülkemizde ısınma genellikle katı yakıt yakan sobalarla sağlanmaktadır. Ancak bu sobalar yanma için 
gerekli yanma havasını iç ortam havasından sağladıkları için karbonmonoksit zehirlenmesi gibi 
istenmeyen sonuçların oluşmasına sebep olmaktadır. Bu çalışmada katı yakıt yakan sobalarda 
hermetik uygulamalar açıklanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Soba, Hermetik Bacalar, Karbonmonoksit 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Solid fuel stoves are usually what are used for heating in Turkey. However these stoves can lead to 
same unwanted consequences such as carbonmonoxide poisoning since they are use the internal air 
for combustion. In this paper, the hermetic applications in stoves are  explained. 
 
Keyword : Stove, hermetic chimney, carbonmonoxide 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Ortam havasına bağlı olarak çalışan katı yakıt yakan cihazların insan sağlığı açısından ciddi tehdit 
oluşturmaktadır. O nedenle yakıcı cihazların ortam havasını kullanmadan çalıştırılması sorunun 
çözümü için en uygun yöntemlerden biridir. Bu çalışmada ortam havasından bağımsız çalışan katı 
yakıt yakıcı cihazlar incelenmiştir. 
 
 
 
 

 2. ORTAM HAVASINDAN BAĞIMSIZ ÇALIŞAN KATI YAKITLI ISITMA CİHAZLARI İÇİN HAVA 
ATIK GAZ BACA SİSTEMLERİ (LAS-F): 

 
Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla yapılan ısı yalıtımlı yeni binalarda veya yenilenen eski binalarda, 
ortam havalandırması çok fazla önem kazanmaktadır. Yetersiz havalandırmadan dolayı nemden 
kaynaklanan küflenme ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bu sebeple yalıtımlı evlerin havalandırması için 
otomatik kontrollü havalandırma sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemlerde iç ortama taze hava 
üflemekte ve iç ortamın farklı bir kısmından geri emilmektedir. Buradaki emişten kaynaklı ortamda 
alçak basınç oluşur. Oluşan bu alçak basınç, oda içinde var olan katı yakıtlı bir soba veya şöminenin 
ihtiyaç duyduğu yüksek basınç miktarını almasına engel olacaktır. Bu da yakıcı cihazların içinde 

Hermetic Chimney Application at Solid Fuel Stoves 
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yanmadan kaynaklanan zehirli gazların iç ortama yayılmasına sebep olur. Aynı tehlikeye iç ortamda 
bulunan bir aspiratör de sebep olabilir. (Şekil 2). 

 
Şekil 1- Pasif ev uygulamasında otomatik kontrollü havalandırma sistemi 

 

 
Şekil 2- Aspiratör çalışması durumunda katı yakıt yakan cihazın etkileşimi 

 
Ortam havasından bağımsız çalışan katı yakıtlı ısıtma cihazları sızdırmazlığı sağlanmış kapalı bir 
sistem olarak tasarlanmıştır. Yukarıda bahsettiğimiz olumsuz alçak basınç şartları sağlansa bile, 
yakıcı cihaz içerisindeki oluşan zehirli gazlar kurulum odasına yayılamazlar. Bu cihazlarda bulunan 
otomatik olarak kapanan kapaklı sistemlerden dolayı yakmaya dışarıdan müdahale etmek mümkün 
değildir.(Şekil 3). 
 

 
Şekil 3- Katı yakıt yakan cihazın hermetik uygulaması 
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Otomatik havalandırma sistemi kurulmuş bir mekanda katı yakıtlı bir cihazın çalışabilmesi için iki 
yöntem söz konusudur: 
 
2.1- Ortam havasını kullanmadan çalışabilen bir katı yakıtlı ısıtma cihazı ile; 
 
Yetkili Test kuruluşlarında performans değerlendirmesi yapılmış, ortam havasını kullanmadan 
çalışabilen katı yakıtlı ısıtma cihazı ve bu cihaza taze hava temini sağlayan taze hava kanal sisteminin 
(LAS-F) uygulaması şekil 4 te görülmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli detay, cihaz 
ile sitemin birlikte test edilmesi ve gerekli sızdırmazlık şartlarının yerine getirilmiş olmasıdır. (FC41x - 
FC42x - FC43x ) 
 

 
 

Şekil 4- Katı yakıt yakan cihazın hermetik uygulaması 
 
2.2- Otomatik Basınç Kontrol Adaptörü Bağlantısı ile; 
2.3-  
Ortam havasını kullanarak çalışan bir katı yakıtlı ısıtma cihazının (soba, şömine vb.) bulunduğu 
mekâna otomatik basınç kontrol adaptörü bağlantısı yapılır. Ortamda oluşacak 4 Pa’lık bir alçak 
basınç durumunda bu adaptör devreye girerek otomatik havalandırma sistemini çalıştıracaktır(Şekil 5). 

 
Şekil 5- Katı yakıt yakan cihazın otomatik basınç kontrol adaptörü ile uygulaması 
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3. ORTAM HAVASINI KULLANMADAN ÇALIŞAN BİR KATI YAKITLI ISITMA CİHAZININ 
BELGELENDİRİLMESİ 

 
Ortam havasından bağımsız yakıcı cihazların tavsiye edilen ilkelere uygun olarak kullanılabilirliğinin 
belgelendirilmesi için yakıcı cihaz üreticisi tarafından aşağıdaki belgeler verilmelidir: 

- Yakıcı cihazın ayrıntılı tarifi, 
- Kullanım, çalıştırma ve bakım hakkında bilgiler 
- Kullanma kılavuzu, kurulum kılavuzu, 
- Çalışma emniyeti ve yangın emniyeti hakkında test raporları, 
- Teknik çizim belgeleri, 
- Yanma havası hattına ve bağlantı parçasına ilişkin bilgiler. 

Ortam havasından bağımsız yakıcı cihazlar, yanma için gerekli olan havayı yakıcı cihazın kurulu 
olduğu mekândan almayan yakıcı cihazlardır. Motorlu yapı parçası olan veya olmayan ortam 
havasından bağımsız yakıcı cihazlar, yüksek sızdırmazlık gereklerini sağlayan ve bu nedenle kurulu 
oldukları mekânın içeriğinden ve havalandırmasından bağımsız olarak çalıştırılmasına izin verilen 
yakıcı cihazlardır. 

Katı yakıt yakan ortam havasından bağımsız yakıcı cihazlar atık gazların atılmasına ve yanma havası 
beslemesine göre aşağıdaki gibi ayırt edilmektedir: 

 
Şekil 6- Katı yakıt yakan cihazların fansız ve fanlı uygulamaları 

FC41x tipi: 
Bir hava-atık gaz sistemine (LAS-F) bağlanan, fansız yakıcı cihaz. Hava şaftından gelen yanma 
havası hattı ve atık gaz sistemi bağlantı parçası yakıcı cihazın ayrılmaz bir bileşenidir. 

FC42x tipi: 
Bir hava-atık gaz sistemine bağlanan, atık gaz fanı olan yakıcı cihaz. Hava şaftından gelen yanma 
havası hattı ve atık gaz sistemi bağlantı parçası yakıcı cihazın ayrılmaz bir bileşenidir. 

FC43x tipi: 
Bir hava-atık gaz sistemine bağlanan, yanma havası fanı olan yakıcı cihaz. Hava şaftından gelen 
yanma havası hattı ve atık gaz sistemi bağlantı parçası yakıcı cihazın ayrılmaz bir bileşenidir. 

FC51x tipi:  
Bir atık gaz sistemine bağlanan, fansız yakıcı cihaz. Açıktan gelen yanma havası hattı ve atık gaz 
sistemi bağlantı parçası yakıcı cihazın ayrılmaz bir bileşenidir 
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FC52x tipi: 
Bir atık gaz sistemine bağlanan, atık gaz fanı olan yakıcı cihaz. Açıktan gelen yanma havası hattı ve 
atık gaz sistemi bağlantı parçası yakıcı cihazın ayrılmaz bir bileşenidir. 

FC53x tipi: 
Bir atık gaz sistemine bağlanan, yanma havası fanı olan yakıcı cihaz. Açıktan gelen yanma havası 
hattı ve atık gaz sistemi bağlantı parçası yakıcı cihazın ayrılmaz bir bileşenidir. 
Katı yakıt yakan yakıcı cihazlar için, havalandırma koşulları altındaki çalışma emniyetine ve yangın 
emniyetine ilişkin gereksinimler bakımından, ortam havasından bağımsız çalışsalar dahi, ortam 
havasına bağlı çalışan yakıcı cihazlara ait ilgili standartların genel gereksinimleri geçerlidir. Ortam 
havasından bağımsız çalışmaya ilişkin kullanım koşulları altında çalışma emniyetinin ve yangın 
emniyetinin belgelendirilmesi için ek olarak aşağıdaki gereksinimler karşılanmalıdır: 
1. Yakıcı cihazların kendiliğinden sızdırmaz şekilde kapanan kapakları olmalıdır. Eşdeğer çözümler 

kabul edilir. 
2. Yakıcı cihazların ve yanma havası için gerekli bağlantı hatlarının ve bağlantı parçasının 

sızdırmazlığı teslim edildiği haliyle, mekanik ve ısıl stresten sonra, yakıcı cihaz içinde kurulduğu 
mekâna göre 10 Pa basınç farkı varken tespit edilmelidir. Buradaki maksimum kaçak oranı 2,0 
m³/h olabilir. Isıtma gazı ve atık gaz ile temas eden parçalarda büyük noktasal sızıntılar tespit 
edilirse, üretici bunun hakkında uyarılmalıdır. 

3. Atık gaz içindeki CO yoğunluğu hacimce %13 O2 oranı esas alındığında, maks. 1200 ppm 
olabilir. Ürünün CO yoğunluğu (ppm) ve kaçak oranı (m³/h) itibarıyla 2400 değerini aşmaması 
halinde, CO yoğunluğu veya kaçak oranı için daha yüksek değerler kabul edilir. Bu şart anma 
ısıl gücü ve üretici tarafından verilen en küçük kısmi güç için geçerlidir. Bu değerler tespit 
edilirken bağlantı hattının en büyük uzunluğu ve onun öngörülen, örn. 
a) Açıktan yakıcı cihaza gelen yanma havası hattı veya 
b) Hava-atık gaz bacasından yakıcı cihaza gelen yanma havası 
hattı gibi yerleşim düzeni dikkate alınmalıdır. 

4. Atık gaz sisteminin yakma tekniği açısından boyutlandırılması (baca, hava-atık gaz bacası) için 
gerekli değerler ortam havasından bağımsız çalışma şekli için tespit edilmelidir. 

5. Yakıcı cihazın yanma havası hattı sızdırmaz şekilde kapatan bir vana tertibatıyla donatılmalıdır. 
Bunun hangi konuma ayarlanmış olduğu herhangi bir zamanda dışarıdan açık ve net bir şekilde 
görülebilir olmalıdır. 

6. Metal yanma havası hatları, örn. alüminyum esnek borular, dıştan gelecek mekanik hasarlara 
karşı korunmalıdır ve kabul edilemez şekilde deforme edilmemelidirler. 

7. Plastik yanma havası hatları için, yakıcı cihazın üreticisi tarafından, normal çalışma sırasında 
oluşması beklenen sıcaklık aralığı için düzenlenmesi gereken bir uygunluk belgesi gereklidir. 

Bu durumda kurulum kılavuzu içinde gelen hava hattının montaj konumunu tarif eden ayrı bir uyarı 
olmalıdır. 

A-Teslim Edildiği Şekliyle Sızdırmazlık 

Yakıcı cihazın ve onunla birlikte teslim edilen bağlantı hattına ait, yanma havasına ve bağlantı 
parçasına ait yapı parçalarının teslim edildiği şekilde olan sızdırmazlığı tespit edilmelidir. Kaçak 
oranları 5 ile 15 Pa arasındaki üç farklı pozitif basınç altında ölçülmelidir. Sonuçlar arasından 10 Pa 
pozitif basınçtaki kaçak oranı tayin edilmeli ve beyan edilmelidir. 
 
B-Mekanik Stresten Sonraki Sızdırmazlık 
 
Yanma bölmesi kapağı, doldurma kapağı ve küllük kapağı mekanik strese tabi tutulmalıdır. Doldurma 
kapağı için 6000 açma/kapama hareketi yapılmalıdır. Küllük kapağı için 1000 hareket gereklidir. Bu 
mekanik stres uygulamasından sonra madde A uyarınca sızdırmazlık tespit edilmelidir. 
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C-Yakıcı Cihazın Çalışma Emniyetinin ve Yangın Emniyetinin (Isıl Stresten Sonraki 

Sızdırmazlık Dâhil) Muayene Edilmesi 

Yakıcı cihaz, amacına uygun çalışması için açıktan veya bir hava-atık gaz bacasından gelen yanma 
havasıyla çalıştırılır. Yakıcı cihazın teknik emniyet muayenesi ortam havasına bağlı olarak çalıştırılan 
yakıcı cihazlara ilişkin yakıcı cihaz standartları uyarınca yapılır. Muayene kapsamında üçlü atık gaz 
değeri ve atık gaz içindeki CO oranı tespit edilmelidir. Bu çalışma yöntemi için gerekli olan iletim 
basınçları üretici verileri doğrultusunda anma ısıl yükünde ve kısmi güçte tespit edilmelidir. Isıl 
stresten sonra yakıcı cihazın sızdırmazlığı madde A uyarınca yeniden tayin edilir. 
 
 
 
 
4. BİRDEN FAZLA ISITMA CİHAZININ HAVA ATIK GAZ BACA SİSTEMİNE BAĞLANMASI: 

Birden fazla katı yakıt yakan ısıtma cihazlarının ortak bir bacaya bağlanması, birçok problemi de 
beraberinde getirmektedir. Özellikle motorlu bir fan yardımı ile atıkgazı atma ya da taze havayı çekme 
tertibatı bulunmayan atmosferik cihazlarda, yakma alışkanlıklarının değişkenliği sebebiyle kontrollü bir 
yakma ve kullanım, zorlaşmaktadır.  

 
Şekil 7- Katı yakıt yakan cihazların Hava-Atık Gaz Sistemi Uygulaması 

 
Birden fazla (Atmosferik çalışan) katı yakıtlı ısıtma cihazlarının bir bacaya bağlanması ile ilgili 
kısıtlamalar aşağıda belirtilmiştir: 
 

1- En fazla 3 adet, ortam havası kullanmadan çalışan katı yakıtlı ısıtma cihazı, bir hava atık gaz 
bacasına bağlanabilir. 

2- Isıtma cihazları, tek bacada çoklu kullanıma göre belgelendirilmiş olmalıdır. Aynı tip yakıt 
türünü kullanmalıdır. Her üçü de Atmosferik çalışmalıdır.  

3- Max. 10 kW gücünde olmalıdır.  
4- Her katta sadece 1 adet ısıtma cihazı bağlanabilir. Aynı kata birden fazla cihaz takılamaz. 
5- Baca, Hava Atık Gaz Sistem bacası belgesine sahip olmalıdır. LAS-F. 
6- Taze hava emiş ile atık gazın drenaj bölgesi aynı basınç alanı içinde yer almalıdır.  
7- Her üç cihaz da aynı kullanıcı tarafından kontrol edilebiliyor olmalıdır.  
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5. SONUÇ 
 
C tipi katı yakıt yakan cihazların hermetik baca uygulaması ile iç ortam havasının yakma havası olarak 
kullanımı sona erecektir. Bu nedenle katı yakıt yakan cihazlarda hermetik baca uygulaması ile 
insanların karbonmonoksit gazı nedeniyle ölümü de tarihe karışacaktır. Uygulamada mevcut şartlarda 
B tipi katı yakıt yakan cihazların C tipi katı yakıt cihazlarla değişimi ve bu cihazlara hermetik baca 
uygulaması ile her sene karbonmonoksit gazı yüzünden ölen yüzlerce insanımızı da kaybetmemiz söz 
konusu olmayacaktır. 
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ÖZET 
 
Dış ortam iç ortamdan daha soğuk olduğu müddetçe baca ve atık gaz sistemi sürekli yakıcı cihazın 
içinden cihaza bağlı olduğu kısımdan havayı çekmektedir; cihazın durduğu veya dinlenme de olması 
durumunda, doğal çekiş nedeniyle hava, yakıcı cihazın içinde bulunan sıcak su tesisatına bağlı olan 
eşanjörlerin üzerinden dolaşır. Bununla beraber sürekli olarak sistemdeki sıcaklığı düşürür. Eşanjörün 
sıcaklığı ve odanın sıcaklığı ne kadar yüksek ise o kadar çok kayıp artacaktır. Dış ortam ne kadar 
soğuk ise yoğunluk farkı ile çekişi o kadar artmaktadır. Dünya enerji kaynaklarının azalması, çevre 
kirliliğin ve küresel ısınmanın ‘enerji verimliliği’ konusunun ön plana çıkması ile birlikte, ülkemizde 
yakıtın bu kadar pahalı olduğu dönemde, atık gaz sistemlerinde bu gibi kayıpların dikkate alınması ve 
önlenmesi gerekmektedir. Bu gibi kayıplar atık gazın tesisatının doğru tasarlanması ile birlikte ek 
ilaveler ile cihaz, yakıt ve bacanın tasarımına göre farklı yöntemler ve özel ek ekipmanlar ile 
sağlanabilir. Bunun için sekonder, termik veya motorlu klape gibi cihazlarla tasarlanmış olan farklı 
sistemler mevcuttur. Bu çalışmada bacalarda enerji tasarrufu elde edilebilmesi için, ekonomik, 
kullanabilecek ekipmanların kullanım alanı, avantajları ve uygulamalar anlatılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Isı Geri Kazanım, Termik Klape, Motorlu Klape, Sekonder Klape.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Energy saving has been an important issue from the decreasing of the world’s energy resources, the 
pollution of the environment and the global warming. Because of the fact that energy saving is really 
important and the fuel in our country is uneconomical, the energy loss in flue gas installations should 
be considered and prevented. 
 
If the external ambient temperature is colder than the boiler room the flue gas installation draws air 
from the heating device. This situation occurs more frequently if the burner stops or is in stand-by 
mode.  It draws heat energy from boiler or its heat exchanger. It decreases the temperature of the 
water in the boiler or heat exchanger. Depends on external ambient temperature. The density 
difference and the chimney draught increases as the external ambient  temperature is colder. 
These kinds of losses can be reduced by correct design to type of fuel and special equipment. There 
are different systems designed for different devices such as secondary air appliances, thermal and 
motor-driven flue gas dampers. 
  
In this paper, the equipments for energy saving in flue gas installations, their areas of utilization, 
advantages and applications are explained. 
 
Key Words: Heat Recovery, Thermal Flue Dampers, Motorised Flue Dampers, Secondary air 
appliances. 
 
 
 

Energy Saving Applications on Flue Gas Installations 
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1. GİRİŞ 
 
Baca ve atık gaz tesisatı bağlantısı bulunan tüm ısıtma sistemlerinde enerjinin daha ekonomik 
kullanımı mümkündür. Bunun için enerji tasarrufu sağlayacak uygun ekipmanları seçerek baca veya 
atık gaz tesisatına monte etmek ile sistemde önemli oranda enerji tasarrufu yapılabilir. Bu çalışmada 
baca ve atık gaz tesisatlarında kullanılabilecek geri kazanım cihazları ile uygulamaları anlatılmıştır.  
 
 
 
 
2- ATIK GAZ GERİ KAZANIM EKİPMANLARI 
 
2.1- Atık gaz düzenleyici ve kurum tutucu 

Atık gaz düzenleyici, atık gaz yolundaki akış direncini arttırmak için kazandaki atık gaz çıkışına veya 
yatay bağlantı kısmına bağlanmaktadır. Atık gaz düzenleyici, baca çapını %100 kapamamalıdır. 
Bacanın iç çapına göre en az alanının %3 kadar veya en az 20 cm2 açıklıkta olması gerekmektedir. 
Düzenleyici bulunduğu yerdeki ayar mekanizması sayesinde görünür olmalıdır. 
 
Fanlı çalışan doğalgazlı cihazlarda atık gaz düzenleyici ancak güvenilir bir kullanım kanıtlandığında 
(Tip deneyi veya bilirkişi raporu), uygulanabilir.  
 
Kurum tutucu, bacanın yatay veya dikey kısmına bağlanır ve baca da temizlik için tam sızdırmazlığı 
sağlar. Kurum tutucu, katı ve sıvı yakıtlı fansız çalışan cihazlarda kullanılır.  
 
2.2-Atık gaz klapeleri 
 
Atık gaz klapeleri, bacanın yatay bağlantı kısmına veya kazan çıkışlarına, cihazın devre dışı olduğu 
zamanlarda atık gaz yolunun kapanması için bağlanmaktadır. Böylelikle cihazın hazır konumu 
esnasında soğumasını engellemektedirler. Birden fazla bağlı olan cihazlar da atık gaz klapenin 
kullanım sayesinde devre dışı kalan cihazlara soğuk havanın girmesini engeller ve atık gazın 
atılmasını iyileştirir. Ayrıca kazan dairesinden akış istikametine doğru oluşabilecek ses ve titreşimin 
düşürülmesine de ciddi katkıda bulunur. 
 
Uygulama yerleri: 

• Fan ile çalışan sıvı veya gaz yakıtlı çalışan cihazlar  
• Fansız çalışan gaz yakıtlı çalışan cihazlar 
• Odun veya gaz yakıtlı açık şömineler  

Atık gaz klapeler hava akışını sınırlaması ancak oluşan yoğuşmanın, cihazın kapalı olduğunda, 
kurumasını sağlayacak kadar olmalıdır.  
 
Bacaların veya dikey atık gaz sistemlerin ısıl geçirgenlik direnci en az 0,65 m2K/W ve neme dayanıklı 
olmalıdır. Aynı zamanda atık gaz klapesinin kapalı durumunda sekonder hava klapesi sayesinde 
yeterli hava temini sağlanmalıdır. 
 
Gaz yakıtlı cihazlar için iki çeşit atık gaz klapeler bulunmaktadır: 

• Termik klape 
• Motorlu klape  

2.2.1- Termik Klapeler 
 
Termik klapeler, DIN 3388-4 göre fansız çalışan cihazlara uyumlu olarak kullanılmaktadır. Bu klapeler 
akış emniyetine göre monte edilebilir.  Çalışması bimetal ile sağlanmaktadır.  Bimetalin etrafında 
bulunan atık gazın ısınması veya ortamın soğuması sayesinde atık gaz klape harekete geçirilmektedir. 
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Brülör devreye girmesi ile birlikte yaklaşık 50 oC de klape açılmaktadır ve 80–100 oC civarında tam 
açılma meydana gelmektedir.  
Bu klapelerde yıllık bakım yapılmadığı takdirde ve malzemenin yorulması ile birlikte tehlike 
oluşturabilir.  
 

   

 
Klapesiz Uygulama 
Yakıcı cihazdaki ısı bacanın çekiş 
etkisi nedeniyle cihazsan bacaya 
doğru sürekli olarak akış 
halindedir. Bu da yakıcı cihazdan 
ısı kaçışına dolayısı ile cihazın 
sürekli soğumasına neden olur. 

 
Klapeli Uygulama 

Kalpe kapandığında bacadaki 
çekiş durur ve yakıcı cihazdan 
baca ısı kaybı durur. Yakıcı 
cihazın ısısı kazan dairesinde 
kalır. 

 
Çalışma Esnasında 

Yakıcı ateşler ateşlemez 
kalpe açılır ve bacanın çekiş 
etkisi ile atık gaz bacaya 
yönelir. 

     Şekil 1- Termik klape Uygulama ve Çalışma Durumu 
 

Termik Klapelerinnin Avantajları Teknik Özellikleri 
• Enerjiyi korur 

• Kapalı durumda yakıcı cihazdan enerji 
kaybını azaltır. 

• Kazan dairesinden bacaya kaçak ısıyı 
önler. 

• Yakıcı cihaz üzerindeki ısı kaybını 
azaltır. 

• Binanın enerji dengesini iyileştirir. 

• Atık gazın geri tepmesini önler. 

• Emisyonları düşürerek çevreyi korur. 

• Yakıt tüketimini azaltır. 

• Amortisman süresi kısadır. 

• Yaklaşık 40 oC çalışır. 

• 70-90 oC tamamen açıktır. 

• Akış direnci < 2 Pa 

• Bağımsız olarak çalışır. 

• Korozyona dayanıklıdır. 

• Sağlam yapılıdır. 

• Kirlenmeye karşı dayanıksızdır ve 
temizlik gerektirir. 

 

 
Tablo 1. Termik Klapelerin Özellikleri 
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Şekil 2- Cihaza entegre termik klape 

 
2.2.2- Motorlu klapeler 
 

   

Motorlu Klape Cihaz üzerinde 
Pilot alevi olan ve yoğuşma 
kalıntılarının olmadığı cihazlarda 
kullanılır. Negatif baca sistemle-
rinde tam sızdırmazlık için 
kullanılır. Montaj sonrası klape 
üzerinden çekiş sağlar. 

Motorlu Klape Baca üzerinde 
Pilot alevi olan ve katı yakıt 
yakan cihazlarda kullanılır. 
Negatif baca sistemlerinde tam 
sızdırmazlık için kullanılır. 
Montaj sonrası klape altından 
akış sağlar. 

Motorlu Klape Cihaz çıkışında  
Pilot alev olmayan yoğuşma 
kalıntısı olan kuru ve ıslak 
çalışma şartlarında veya kaskad 
uygulamalarda kullanılır. Negatif 
ve pozitif sistemlerde tam 
kapama sağlar. Montajı yakıcı 
cihaz ve baca arasına yapılır. 
 

Şekil 3- Motorlu klape Uygulama ve Çalışma Durumu 
 

Motorlu klapeler,  gaz ve fuel oil yakıtlı ısıtma sistemlerinde kazanın baca çıkışına monte edilmektedir. 
Motor ile kumanda edilen kapak, ısı sistemi dinlenmeye geçtiğinde atık gaz yolunu kapatır. Böylece ısı 
kaynağında üretilen enerji hapsedilerek depolanmış, baca çekişiyle atmosfere atık gaz kaybı ve aynı 
şekilde soğuk havanın girmesi engellenerek gereksiz soğumalar önlenmiş olur. Bu sistem hem enerji 
tasarrufu sağlayarak yıllık yakıt giderlerini azalmakta(sisteme göre %5-12), hem de ısı sistemin 
ömrünü uzatarak tesisatta arızaların ortaya çıkmasını en aza indirgemektedir. 
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Şekil 4-  Motorlu klape (DIN 3388-2) 
 

Tablo 2. Motorlu Klape Özellikleri 
 

Motorlu Klapelerin Avantajları Teknik Özellikleri 
• Tüm yakıtlara uygundur. 

• Regülatör özelliği sayesinde yanmayı 
iyileştirir. 

• Enerjiyi korur. 

• Yakıcı cihaz üzerindeki ısı kaybını 
azaltır. 

• Kazan dairesinden bacaya kaçak ısıyı 
önler. 

• Binanın enerji dengesini iyileştirir. 

• Atık gazın geri tepmesini önler. 

• Emisyonları düşürerek çevreyi korur. 

• Yakıt tüketimini azaltır. 

• Amortisman süresi kısadır. 

• Yapısı nedeniyle maksimum çalışma 
uygunluğuna sahiptir. 

• Kombine bir devre kesicidir. 

• Çalışma durumu rahatlıkla izlenebilir. 

• Basit elektrik bağlantısı vardır. 

• Uzun ömürlüdür. 

• Erken açılmasına rağmen atık gaz geri 
tepmez. 

• Kısa kapama zamanı vardır. 

 

 
Motorlu klapeler ek bir enerji ile devreye girmektedir. Brülör devreye girmeden önce klape elektrik 
sayesinde kısa sürede (5-7 sn.) tekrar devreye girmektedir. Şalter sayesinde kontrol mekanizması 
sağlanmaktadır. Motorlu klapeler bacaya bağlanmaktadır ve fansız çalışan cihazlarda atık gaz 
sensörün arkasına veya önüne takılmaktadır. Önüne takılması durumunda tamamen cihazın; içyapısı, 
kurulum ve kullanıma bağlıdır.  
 
Klapelerin emniyet ve güvenlik açısından, deneyler ile ilgili geçerli olan DIN 3388-2 dir.  Bu standart üç 
farklı kuruluma göre ayırt etmektedir: 

• Ventil ile asgari açıklık ( serbest kalan çap) 
• Sızdırmaz ventil ( metal ile dayanma) 
• Sekonder hava klapeli sızdırmaz ventil, mecburi ayar sistemi veya termik klapeyle.  

Tam bir sızdırmaz klape ancak brülörlü cihazlarda kullanılmalıdır.  
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Tablo 3. Klapelerin Seçim Kriterleri 
 

Uygulama Alanları Motorlu 
Klape 

Termik 
Klape 

Atmosferik Gaz Yakan Cihazlar 
  

Yer tipi kazanlar ve Kombiler 
  

Brülörlü Kazanlar 
 

 

Katı Yakıt Yakan Cihazlar 
 

 

Biyokütle kazanları 
 

 

Sobalar, Odun sobaları, Şömineler 
 

 

Gaz Yakan Sobalar  
 

Gaz yakan bekler  
 

Brülörlerin hava emiş kanalları 
 

 

Hava Atık Gaz Sistemine bağlı sobalar 
 

 

 
2.2.3- Sekonder hava klapesi  
 
Sekonder hava klapeler bacalara kendi üzerinde bulunan mekanizmaları sayesinde hava temin eden 
ekipmanlardır. Ek havanın baca içerisine girmesiyle baca gazının hızını arttırarak–yoğuşma-çiğ 
kurutma için kullanılır. Bağımsız çalışan sekonder hava klapeleri-çekiş düzenleyici olarak da 
adlandırılmaktadır. Çekiş düzenleyicisi ayrıca yanmanın hava çekişindeki değişimlerden etkilenmeden 
düzenli olmasını sağlar.   
 
Ayrıca kazan dairesi ile baca arasında oluşabilecek basınç farkı nedeniyle bir hava akışı sağlanmalı ki 
bacaya ek hava girmesi sağlansın.  
 
DIN 4795 göre negatif basınçlı tasarlanış bacalar için belli şartların yerine getirmesi durumunda 
uygulanabilir: 
 

• Atık gaz yolun tam olarak açık olması, 
• Bacada tıkanma veya sızıntı olma durumunda tehlike arz etmez ise, 
• Atık gaz tesisatın bakım ve temizliği engellenmemesi, 
• Kullanıma uygun olarak korozyona dayanıklı ve yoğuşmanın sızmasını engelleyici şekilde 

tasarlanır ise. 
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Şekil 5- Sekonder klape çalışma prensibi 
 
Sekonder klapeler kazan dairelerinde veya yanında bulunan veya bacanın yatay bağlantısı geçen yan 
odada hava akışı olan bölümde uygulanabilir. Birden fazla bağlantısı olan atık gaz tesisatında, tüm 
cihazlar aynı kazan dairesinde olmalıdır. 

Sekonder klapeleri üç çeşit yapı türüne ayrılmaktadır: 
 

• Bağımsız çalışan sekonder hava klapesi 
• Ayarlı mekanik çalışan sekonder hava klapesi  
• Kombineli sekonder hava klapesi 

Çekiş sınırlayıcıda ayar konumunda atık gaz tesisatının yukarıya doğru basıncı tarafından belirlenen 
ayar ağırlıklarının açılma gücü ve kapama gücü arasında bir denge meydana gelir. Atık gaz tesisatının 
sıcak atık gazları bu sayede artan akım direnci kadar soğuk hava ile otomatik olarak karıştırılır.  İçeri 
akan hava sayesinde yoğunlaşma noktası düşürülür ve terleme oluşum eğilimi azalmış olur. Çekiş 
düzenleyici ayar değeri üzerinde gerçekleşen bir yukarıya doğru basınca ilave olarak yanma biriminin 
ara verdiği durumlarda kazan dairesindeki oda havası ile atık gaz tesisatının havalandırması sağlanır. 
Fakat bu kurutma etkisi düşen yukarıya doğru basınçla azalır ve eğer çekiş sınırlayıcıdaki ayar 
değerine ulaşılamazsa tamamen ortadan kalkar.  
 
Ayarlı çalışan sekonder klapeler cihaz devre dışı kaldığında ikaz akımı ile çalışan motoru sayesinde 
hava klapesi uygun miktarlarda açılmaktadır.  
 
Motorlu kumandalı kapama klapesi kullanımında uygulamalarda montajı ya atık gaz tesisatın 
yanağında yada bağlantı parçasında kol olarak gerçekleştirilebilir. Daha büyük atık gaz tesisatlar için 
motorlu mecburi kumandalı fazla basınç klapeli bir ilave hava tertibatı gerekir. 
 
Kombineli sistemler ilk iki halin kombine olarak çalışması ile brülörün devre dışı kaldığında baca içinde 
tam bir havalandırma sağlanmaktadır. Motor kumandasının seçimine göre bacanın havalandırma 
süresi 10 dakikayla sınırlandırılabilir. Isıtıcının devreye girmesi gerekiyorsa eğer, ilk önce motor 
kumandası akım alır ve tespit pimi ayar diskini serbest bırakır, böylece bu, atık gaz tesisatındaki 
yukarıya doğru basınca yuğun olarak ayarlanabilir. Ancak motor kumandası son pozisyonuna 
ulaştığında durdurma şalteri aracılığıyla ateşleme serbest bırakılır.  
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Şekil 4- Bağımsız çalışan sekonder hava klapesi 
 
 

 
Şekil 5- Ayarlı mekanik çalışan atık gaz klape ile sekonder hava klapesi 

 
Mecburi kumandalı ve kombine edilmiş ilave hava tertibatları yanma birimleri için katı yakıtlar uygun 
değildir. Ayrıca DIN 4795’e göre ilave hava tertibatları esas olarak sadece DIN 4705 hükümlerine 
uygun olarak alt basınçla çalıştırılan atık gaz tesisatlarında kullanılmalıdır. Sekonder klape sayesinde 
cihaz ile tertibat arasında atık gaz sıcaklığı düşmektedir. Yoğuşma sıcaklığı da düşmektedir ve atık 
gazın hızı artmaktadır. Bu da bacanın kuruması sağlanmaktadır. 
 
Çekiş düzenleyici bir atık gaz tesisatın uygun olmayan bir çalıştırma durumuna göre tasarlanmış 
olduğunda,  fazla yüksek bir atık gaz kaybı oluşur ve fanlı brülörün optimal olarak ayarlanmasında 
zorluklar meydana gelir. Çekiş düzenleyici sabit bir yukarıya doğru basınç ve böylece de yanma birimi 
için kalmaya devam eden optimal çalışma koşullarını sağlar.  
 
1.2.3.1- Seçme ve boyutlandırma 
 
Sekonder klapelerin boyutlandırılması imalatçının belirlemiş olduğu kullanım kılavuzu ve talimatına 
göre yüksekliğin, çapın, bacanın yapı türüne ve gerekirse cihazın kapasitesine göre yapılmalıdır.  
 
Kullanım kılavuzundaki tablolar yetersiz kaldığında çekiş düzenleyici için gerekli hava miktarı uygun 
formül ile bulunabilir. 
 
İlave hava miktarı m3/h = A x H x Qbaca [kW]  
 
A: Baca enine kesiti (m2)  H: yükseklik (m) Qbaca: Baca ısıl kapasitesi (kW) 
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Bacaya bağlandığın da zeminden en az 40 cm yukarıda olmalıdır ve bacanın yangın emniyetini 
tehlikeye atmamalıdır. Zeminden 2,5 m üstte bağlanan sekonder hava klapeleri yanıcı malzemelerden 
40 cm mesafede olmalıdır. Atık gaz tesisatın bakım ve temizliğini de engellememelidir.  
 
Sekonder klape ihtiyaca göre farklı konumlandırılmalıdır. DIN 4795 göre dikkat edilmesi gereken 
hususlar:   
 
 

 
Şekil 6- Sekonder Klape montaj çeşitleri  

(Sekonder hava tertibatının montaj olanakları) 

 
Pozisyon 1: Çok iyi ayarlama; çok 

uzun yatay bağlantılarda 
veya yatay çap Q1, baca 
Q2 çapa orantılı olarak 
çok küçük ise kurutma 
etkisi kısıtlı. 

Pozisyon 2:+3: Çok iyi kurutma, iyi 
ayarlama, pozisyon 3 
de ek montaj tuğla 
örülmüş bacalarda.  

Pozisyon 4: Ayarlama ve kurutma 
sınırlı. Katı yakıtlı 
kazanlarda ve tek 
cidarlı bacalarda 
önerilir. 

 
2.2.4- Büyük tesisatlar için klapeler 
 
Büyük tesisatlarda brülörün çalıştırılmasında basınç klapeli bir çekiş sınırlayıcı ve yaklaşık 20 m üzeri 
baca yüksekliklerinde ayar diski için ayrıca hidrolik amortisör donanımı kullanılmalıdır(Şekil 7). Yüksek 
atık gaz tesisatlarında optimal ölçülendirmede yanma biriminin çalıştırılması esnasında önemli atık 
gaz hızları meydana gelebilir. Ateşleme durdurulduğu takdirde atık gaz maddesi akışı durur ve atık 
gaz tesisatındaki alt basınç geçici olarak güçlü bir şekilde yükselir.  
 

 
Şekil 7- Büyük Tesisatlar için çekiş sınırlayıcı (Hidrolik Amortisörlü) 
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Bunun sonucu olarak iletişim esnasında tam olarak açılmamış sıradan imalata sahip çekiş sınırlayıcı 
darbeli bir şekilde açılır ki bu durumda zedelenmeler meydana gelir. Burada sınırlı bir şekilde de olsa 
çekiş sınırlayıcının en düşük atık gaz hızına sahip bir yerde yardımcı olabilir. Çekiş sınırlayıcının 
yüksek bir ayarlaması da, burada ayarlama diskinin sonradan açıldığında ve böylece büyük bir 
rezervin kullanıma girebildiğinden dolayı kendi pozitif olarak belli eder.  
 
Tesisatın işletilmesi aşamasında, yaz aylarında ve de geçiş dönemlerinde normalde yukarıya doğru 
basınç düşüktür ve ayarlama diski de böylece kapalıdır. Ancak yanma biriminin uzun süreli 
çalıştırılmasında çekiş sınırlayıcıdaki ayarlama değerine ulaşır, bu şekilde ayarlama diski açılır. 
Serbest bırakılmış enine kesit bu arada giderek yükselen yukarıya doğru basınçla büyür. 
 
2.2.4.1- Sekonder klape (çekiş düzenleyici) uygulama örneği 
 
1,5 MW ısıl kapasiteli iki adet modülasyonlu brülörle çalışan kazanların baca çapı 500 mm ve baca 
yüksekliği 11 metre olan kazanın birisinde sekonder klape kullanır. Yakıt fiyatı; 0,30 Euro/m3 olması 
durumunda kazan veriminde çekiş düzenleyici ile %1 verim artışı sağlanması durumunda; 
 
Yıllık tasarruf   : 486,00 Euro 
Yatırım Maliyet  : 650,00 Euro  Amortisman süresi  : 15 ay 
Ortalama cihaz ömrü :15 yıl   Çalışma süresince tasarruf : 6,640,00 Euro olur. 
 
 
 
 
3- SONUÇ 
 
Atık gaz sistemlerinde kullanılan ekipmanlar baca gazından kayıpları geri kazanmak ve bacada 
oluşabilecek deformasyonları engellemek için kullanılmaktadır. Bu sistemlerinin seçimi ve uygun 
çözümlerde kullanılması önemlidir. Yatırımın geri dönüş süresi değerlendirildiğinde termik klapeler en 
fazla iki ısıtma sezonunda kendini amorti etmektedir. Motorlu klapeler uygulanan sisteme göre %5-12 
yıllık yakıt tasarrufu sağlarlar. Çekiş düzenleyiciler ise baca çekiş basıncına göre yıllık yakıt tasarruf 
miktarları değişim göstermektedir. Bununla birlikte çekiş düzenleyiciler özellikle büyük çaplı ve yüksek 
basınçta çekişe sahip bacalarda, merkezi sistem ısıtma kazanlarda bulunan brülörlerin ani kapanması 
durumunda bacalarda oluşabilecek deformasyonu engellemesi açısından çok önemlidir. 
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İSTANBUL İLİNDE UYGULANAN BACA KONTROL 
UYGULAMALARININ ANALİZİ 

 
 

Muammer AKGÜN 
Behlül BOYALI 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 2015 Ekim ayından itibaren İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. 
(İGDAŞ) yönlendirmesi ile eski ve yeni montaj doğalgazlı cihazların bacalarına ait proje ve hesap 
incelemeleri ile malzeme-montaj ve sızdırmazlık kontrolünü içeren saha kontrollerini yapmaktadır. Bu 
kontroller sırasında, bacaların mevcut standartlara uygunluğu değerlendirilmektedir. Bu çalışmada bu 
kontroller sırasında tespit edilen uygunsuzluklar, bu uygunsuzlukların sebepleri değerlendirilerek 
çözüm önerileri sunulmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Baca Kontrol, Saha Kontrol, Sızdırmazlık Testi, Performans Değerlendirmesi 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Flue systems's project-calculations and material-installation (application) inspections of new and old 
installed natural gas devices have been made by Chamber of Mechanical Engineers Istanbul Branch 
via Istanbul Natural Gas Distrubution Company (IGDAS) since October 2015. With these inspections 
flue systems performance is controlled compliances with standards. In this study, inspected non 
conformances and reasons of these non conformances is evaluated and presented solutions. 
 
Keyword : Chimney Control, Application Control, Untightness test, Performance Evaluation. 
 
 
 
 
1- GİRİŞ 
 
Makine Müh. Odası İstanbul Şubesi ile İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. (İGDAŞ) arasında yapılan anlaşma 
ile Makine Müh. Odası İst. Şubesi İstanbul genelinde sanayi ve konutlarda kullanılan doğalgazlı 
cihazların baca kontrollerini 2015 yılı Ekim ayından beri yapmaktadır. Bu kontroller Proje ve Hesap 
Kontrolü, Malzeme ve Montaj Kontrolü ve Sızdırmazlık Kontrolü olarak 3 aşamalı olarak yapılmaktadır.  
Baca kontrollerinin ilk aşaması “Proje ve Hesap Kontrolü” dür. Bu aşama, doğalgazlı cihazların 
bacalarına ait proje ve hesapların, ilgili standartlardaki şartlara uygunluğunun kontrolü şeklinde 
yapılmaktadır.  
 
Proje ve hesap uygunluğu aşamasından sonraki kontrol aşaması “Malzeme ve Montaj Kontrolü” 
aşamasıdır. Malzeme ve montaj kontrol aşamasında baca montajlarının onaylı proje ve hesapları ile 
ilgili standartlara uygunlukları kontrol edilir. 
 
Baca kontrolünün son aşaması “Sızdırmazlık Testi” dir. Proje ve hesap kontrolü ile malzeme ve montaj 
kontrollerinde uygunluk bulunan bacalara son aşama olarak sızdırmazlık testi yapılarak bacanın, 
standartta belirtilen basınç sınıfına ait, sızdırmazlık tolerans değerlerine uygunluğu kontrol edilir. 

Analysis of the Chimney Control Application in  Istanbul 
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Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak baca kontrollerinin tüm aşamalarında karşılaşılan 
uygunsuzluklar istatistiksel olarak incelenecek ve bu uygunsuzlukların sebepleri tartışılarak çözüm 
önerileri sunulacaktır. 
 
 
 
 
2- PROJE ve HESAP KONTROLLERİNİN ANALİZİ 

Proje ve kontrol aşaması baca üreticisi veya baca montaj firmaları tarafından hazırlanan baca proje ve 
hesaplarının Kesa Aladin baca hesap programı kullanılarak kontrol edildiği aşamadır. Bu aşamada 
proje ve hesapların ilgili standartlara ve baca çekiş şartlarına uygunluğu kontrol edilir. 
 
İstanbul genelinde, 2016 yılı boyunca, 488 adet konut ve işyeri baca projesinin incelenmesi için 
başvuru yapıldı. İlk kontrol sonrası uygun bulunan proje sayısı 195 adet olarak gerçekleşti. 293 adet 
proje eksiklikleri sebebiyle uygun bulunmamıştır. Projelerin uygunluk oranların Şekil 1’ de görülebilir. 

 
Şekil 1. Projelerin İlk Kontroldeki Uygunluk Oranları. 

Uygun bulunmayan projelerde toplam 422 adet eksiklik tespit edilmiştir. Tespit edilen eksiklikler 5 ana 
başlıkta toplanmış ve eksikliklerin tüm eksiklikler içindeki oranları Tablo 1’de görülmektedir. 

 
Şekil 2. Proje ve Hesap Kontrolündeki Eksikliklerin Tüm Projelere Oranları. 
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Tablo 1. Tüm projelerdeki eksikliklerin dağılımı 

No EKSİKLİK TANIMI ADET 
TÜM 

PROJELERDEKİ 
ORANI 

1. Projelerin bir Makine Mühendisi tarafından yapılmamış olması. 81 adet % 19 
2. Proje ve hesabın eksik veya hatalı bilgi içermesi. 179 adet % 42 
3. Baca hesabında mekân ve çevre için hatalı kabul yapılmış 

 
115 adet % 27 

4. Baca proje ve hesabının uyuşmaması. 13 adet % 3 
5. Baca hesabındaki çekiş şartlarının sağlanmaması. 34 adet % 8 
 
Tespit edilen bu eksikliklerin toplam eksiklikler içindeki dağılımları yüzde olarak Şekil 2’ de görülebilir.  

 
Oranlar incelendiğinde, eksiklikler içinde “Proje ve hesabın eksik veya hatalı bilgi içermesi” eksikliğinin 
%42,4 ile en yüksek orana sahip olduğu görülmektedir. Bu oranın yüksek olması, baca hesaplarında 
yakıcı cihaz ile baca ve bağlantı parçası özelliklerine ait bilgilerin ve projenin eksik ve hatalı olmasıdır. 
 
İkinci en yüksek oran %27,3 ile “Baca hesabında mekan ve çevre için hatalı kabul yapılmış olması” 
dır. Eksiklik konusu, baca hesaplarında çevre ve mekân için yapılması gereken rakım ile çevre ve 
ortam hava sıcaklık değerlerinin yanlış girilmesidir. Baca hesaplarında hangi rakım, çevre ve ortam 
sıcaklık değerlerinin kabul edilmesi gerektiği TS EN 13384-1 ve TS EN 13384-2 standartlarında 
belirtilmiştir. Bu kabuller, baca hesabında çekiş ve sıcaklık şartlarını büyük oranda etkilemektedir. 
 
Üçüncü yüksek orana sahip eksiklik %19,2 ile “Projelerin bir Makine Mühendisi tarafından yapılmamış 
olması” dır. Bu eksiklik konusu baca proje ve hesaplarının bir Makine Mühendisi tarafından 
yapılmaması durumunda oluşmaktadır. Baca proje ve hesap hazırlama işi Makine Mühendisliği 
alanına giren iştir. Bu sebeple tüm proje ve hesapların Makine Mühendisi tarafından hazırlanmış 
olması aranmaktadır. 
 
Dördüncü yüksek orana sahip eksiklik %8,1 orana sahip olan “Baca hesabındaki çekiş şartının 
sağlanamaması” dır. Makine Müh. Odası’na sunulan baca hesaplarındaki kabullerin uygun şekilde 
düzeltilmesi, eksik ve hatalı bilgilerin düzenlenmesi sonrası hesapların yeniden yapılması sonucunda 
tüm eksiklikler için %8,1 lık oranda projelerin çekiş şartlarını sağlamadığı görülmüştür. 
 
Beşinci eksiklik ise %3,1 ile “Baca proje ve hesabının uyuşmaması” dır. Bu eksiklik baca projesi ve 
hesabındaki uzunluk, vb. bilgilerin birbirini tutmaması durumunda oluşur.  
 
 
 
 
3- MALZEME-MONTAJ KONTROLÜ UYGULAMALARININ ANALİZİ 
4-  
Malzeme montaj kontrolü proje ve hesap kontrolü sonrası uygun bacaların saha kontrollerinin yapıldığı 
aşamadır. Malzeme montaj kontrollerinde bacaların, onaylı proje ve hesaplara, TS EN 15287-1 ile TS 
EN 15287-2 standartlarına ve üretici CE belgesi ile performans beyanlarına uygunluğu kontrol edilir. 
 
2016 yılı boyunca yapılan malzeme-montaj kontrolü yapılan sayısı 400 adet dir. 268 adet baca ilk 
kontrol sonrası uygun bulunmuş, 132 adet baca ise uygun bulunmamıştır. Aşağıdaki grafikte uygun 
bulunan ve uygun bulunmayan bacaların sayıları ile yüzdelik oranları Şekil 3’te görülmektedir. 
 
Malzeme montaj kontrol aşamasında tespit edilen uygunsuzluk aşağıdaki 5 ana başlıkta toplanmıştır. 
Kontrol edilen bacalara ait tespit edilen eksiklikler ve bu eksikliklerin tüm eksikliklere oranları Tablo 
2’de görülmektedir. 
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Şekil 3. Malzeme Montaj Kontrolündeki Uygunluk Oranları 

 
Tablo 2. Tüm malzeme-montaj kontrollerindeki eksikliklerin dağılımı. 

No EKSİKLİK TANIMI ADET 
TÜM 

EKSİKLİKLER 
İÇİNDEKİ 

ORANI 
1. Baca plakasının olmaması veya bacaya ait bilgilerin eksik olması. 78 adet %25,5 
2. Bacanın Onaylı proje ve hesabına aykırı montaj yapılması. 57 adet %18,6 
3. CE ve imalatçı montaj dokümanlarına aykırı montaj yapılması. 71 adet %23,2 
4. Bacaya ait yoğuşma gideri ve topraklamaların eksik veya hatalı 

l  
88 adet %28,8 

5. Baca üzerindeki erişim bileşenlerinin eksik olması. 12 adet %3,9 
TOPLAM 306 ADET %100 

 
Tespit edilen eksikliklerin tüm eksiklikler içindeki oranları Şekil 4’te görülmektedir. 
 

 
Şekil 4. Malzeme Montaj Kontrolündeki Eksikliklerin Tüm Projelere Oranları 

 
Buradaki oranlar incelendiğinde en çok tespit edilen eksiklik %28,8 ile “Bacaya ait yoğuşma gideri ve 
topraklamaların eksik veya hatalı olması” dır. TS EN 15287-1 ve TS EN 15287-2 standartlarına göre 
bacalar, bacada oluşan yoğuşma ürünlerinin tahliyesi için drenaj sistemine, yıldırım düşmelerine karşı 
ise elektrik topraklamasına sahip olmalıdır. Bu eksiklik konusu bacalardaki yoğuşma giderleri ve 
topraklama sistemlerinin eksik veya hatalı olması durumundur. 
 
İkinci en yüksek orana sahip eksiklik ise %25,5 ile “Baca plakasının olmaması veya bacaya ait 
bilgilerin eksik olması” dır. TS EN 1856-1 ve TS EN 1856-2 standartlarına göre bacalar üzerinde baca 
üreticisi, montaj firması ve baca özelliklerine ait bilgileri içeren plaka olmalıdır. Bu eksiklik konusu bu 
plakanın olmaması veya plaka üzerindeki bilgilerinin eksik olması durumunda belirtilmektedir. 
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En çok tespit edilen üçüncü eksiklik %23,2 ile “CE ve imalatçı montaj dokümanlarına aykırı montaj 
yapılması” dır. Bu eksiklik, baca montajlarının baca üreticisi CE performans beyanı, montaj kılavuzu 
ve yakıcı cihaz baca montaj kurallarına aykırı veya eksik montaj yapılması durumunda oluşmaktadır. 
 
En çok tespit edilen dördüncü eksiklik %18,6 ile “Bacanın Onaylı proje ve hesabına aykırı montaj 
yapılması” dır. Saha kontrollerinde bacaların uygunluk alan proje ve hesapları ile aynı şekilde 
yapılması gerekmektedir. Saha kontrollerinde bacaların onaylı proje hesapları ile herhangi bir 
farklılıkları olması durumunda bu eksiklik belirtilir. 
 
Beşinci en yüksek orana sahip eksiklik %3,9 ile “Baca üzerindeki erişim bileşenlerinin eksik olması” 
dır. Saha kontrollerinin ve sızdırmazlık testinin sağlıklı yapılabilmesi ve bacanın iç kısmını kontrol 
edilebilmesi için, baca üzerinde kontrol ve temizlik kapaklarının olması gerekmektedir. Bu kontrol ve 
temizlik noktalarının baca üzerinde olmaması durumunda bu eksiklik belirtilmektedir. 
 
 
 
 
5- SIZDIRMAZLIK TESTİ KONTROLÜ UYGULAMALARININ ANALİZİ 
 
Baca kontrolünün son aşaması sızdırmazlık testidir. Tüm diğer aşamalarda uygun bulunan bacaya 
son aşamada sızdırmazlık testi yapılır. Sızdırmazlık testinde, bacalardaki sızdırma miktarlarının için 
TS EN 1443, TS EN 15287-1 ve TS EN 15287-2 standartlarında verilen sızdırma tolerans değerlerine 
uygunluğu kontrol edilir. Bacalar standartlarda belirtilen tolerans değerlerinden fazla sızdırıyorsa 
bacanın uygun olmadığına karar verilir. Bacalar yaygın olarak pozitif ve negatif basınçlı olarak imal 
edilirler. Bu sebeple pozitif ve negatif basınçlı bacalar ayrıca analiz edilmiştir. 
 
2016 yılı içinde toplam 346 adet bacaya sızdırmazlık testi yapılmıştır. Bu bacalardan 299 adet baca 
negatif basınç sınıfına göre, 47 adet baca ise pozitif basınç sınıfına göre test edilmiştir. Toplam 346 
adet baca içinde 284 adet negatif basınçlı baca ile 37 adet pozitif basınçlı baca uygu bulunmuş, 15 
adet negatif basınçlı baca ile 10 adet pozitif basınçlı baca uygun bulunmamıştır. Bu sayılar ve oranlar 
Şekil 5. ve Şekil 6. da görülmektedir.  

 
Şekil 5. Negatif Basınçlı Bacalar için Sızdırmazlık Testleri Uygunluk Oranları 

 
Şekil 6. Pozitif Basınçlı Bacalar için Sızdırmazlık Testleri Uygunluk Oranları 
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Sızdırmazlık testlerinde tespit edilen eksiklik bacaların standarttaki tolerans değerlerinde daha fazla 
kaçak miktarına sahip olmasıdır. Pozitif basınçlı bacalar için standartta belirtilen tolerans değerleri, 
negatif basınçlı bacalara oranla daha düşük olduğundan pozitif basınçlı bacalar için oranlar daha 
yüksek gerçekleşmektedir. 
 
 
 
 
6- SONUÇ 
 
Makine Mühendisleri Odası Baca Kontrol Birimi olarak 2016 yılında yapılan tüm baca kontrolleri 
sektörün sıkıntılarını görmek açısından çok büyük fayda sağlamıştır.  
 
Kontrol aşamalarının ilki olan “Proje ve Hesap Kontrolü” aşamasında tespit edilen başlıca eksiklikler 
ve oranları Tablo 3’teki gibidir. 
 
Tablo 3. Proje ve Hesap Kontrolünde Tespit Edilen Eksiklikler ve Oranları 

1. Projelerin bir Makine Mühendisi tarafından yapılmamış olması. 19,2% 
2. Proje ve hesabın eksik veya hatalı bilgi içermesi. 42,4% 
3. Baca hesabında mekan ve çevre için hatalı kabul yapılmış 

l  
27,3% 

4. Baca proje ve hesabının uyuşmaması. 3,1% 
5. Baca hesabındaki çekiş şartlarının sağlanmaması. 8,1% 

 
Bu eksikliklerle ilgili olarak varılacak sonuçlar aşağıdaki gibi sıralanabilir. 
 
1- Baca Proje ve Hesaplarının yapılmasında pek çok firmada bir Makina Mühendisinin katılımı 

bulunmamaktadır. Hâlbuki, baca proje ve hesap hazırlama konusu bir akışkanlar mekaniği işi 
olması sebebiyle, Makina Mühendislerinin uzmanlık alanına girmektedir. Proje ve hesaplar 
konuyu bilmeyen ve yetkin olmayan kişiler tarafından hazırlanmaktadır. Baca proje ve 
hesaplarının bir Makina Mühendisi tarafından yapılması için gerekli kontrol mekanizmaları 
kurulmalı, bu işi yapan/yapacak Makina Mühendislerine konuyla ilgili olarak uzmanlık eğitimlerinin 
verilmesi sağlanmalıdır. 

2- Bacalara ait proje ve hesaplar, tam ve doğru bilgi içermemektedir. Özellikle bacalara bağlanan 
yakıcı cihaz katalog bilgileri, proje ve hesaplarda hatalı tanımlanmaktadır. CE belgeli yakıcı 
cihazlar için, ürün teknik bilgileri kolaylıkla bulunabiliyor iken, CE belgesi olmayan genellikle özel 
üretim cihazların bilgileri kendi üreticileri tarafından bile tam olarak bilinmemektedir. İstanbul’da 
gaz dağıtım şirketi (İGDAŞ) tarafından buna çözüm olarak geliştirilen TSE özel incelemesi 
sistemi, cihaza dair yeterli bilgi sağlayamamaktadır. Yakıcı cihazlar, piyasaya sürülmeden veya 
üretim sonrası, uygun test ortamlarında test edilerek cihaza ait özel değerler belirlenmeli ve baca 
üretimlerinin bu değerlere uygun şekilde yapılması sağlanmalıdır. Bunun dışında bacaların 
projelerinde hatalı gösterimler, baca üreticisinin CE performans beyanına uygun olmayan veya 
eksik bildirilen bilgilerde bu eksikliği oluşturmaktadır. 

3- Baca içinden bir akışkan geçen bir ürün olduğundan baca hesabını yaparken de bacanın 
bulunduğu rakım, çevre sıcaklıkları ve güvenlik katsayıları gibi kabuller yapmak gerekmektedir. 
Baca hesap standartlarında bu kabullerin nasıl ve ne şekilde yapılacağı anlatılmasına karşın baca 
hesaplarını yapan kişiler bu kabulleri yanlış ve hatalı almaktadır. Uygun olmayan baca hatalı 
kabuller yapılarak uygun gibi gösterilebilmektedir. Baca hesaplarını yapan kişiler yaptıkları 
hesaplara dair standartlarda belirtilen şartları bilmemekte, standart revizyonlarından haberleri 
olmamaktadır. 

4- Baca hesapları ile projeler farklı bilgiler içerebilmektedir.  
5- Baca hesaplarını yaparken doğru kabuller yapılıp projeye uygun bilgiler hesaplarda 

kullanıldığında sıcaklık ve basınç şartlarını sağlayamadığı görülebilmektedir. 
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Bu eksikliklerle sektördeki en büyük eksikliğin proje ve hesabı bilen personel ihtiyacı olduğunu 
göstermektedir. Baca proje ve hesaplarının Makina Mühendisleri tarafından yapılması sağlanmalıdır.  
Hesapların içerdiği kabuller yerellerde tespit edilerek ilan edilmeli kabullerin inisiyatifi proje ve hesap 
hazırlayan kişilere bırakılmamalıdır. 
Baca proje ve hesaplarının doğru şekilde yapılmaması, çekmeyen veya uygunsuz bacaların 
kullanılmasına, uygunsuz bacalar ise yakıcı cihazların daha fazla yakıt kullanmasına, bacalarda çekiş 
sorunları sebebiyle zehirlenme, yangın vb. toplum sağlığını etkileyecek olayların yaşanmasına ve 
bacaların sökülüp değiştirilmesiyle israfa sebep olacaktır.  
Baca imalat ve montajlarının doğru yapılması için doğru şekilde proje hesaplarının yapılmış olması 
gerekmektedir. Proje ve hesap kontrolüyle ilgili mekanizmalar kurmak gerekmektedir. 
Proje ve hesapların uygulamaya başlanmadan önce kontrol edilmesi için gerekli mekanizmalar 
kurulmalıdır. 
İkinci kontrol aşaması olan “Malzeme Montaj Kontrolü” nde tespit edilen eksiklikler ve oranları, Tablo 
4’te görülmektedir.  

Tablo 4. Malzeme Montaj Kontrolünde Tespit Edilen Eksiklikler ve Oranları. 
1. Baca plakasının olmaması veya bacaya ait bilgilerin eksik olması. 25,5% 
2. Bacanın onaylı proje ve hesabına aykırı montaj yapılması. 18,6% 
3. CE ve imalatçı montaj dokümanlarına aykırı montaj yapılması. 23,2% 
4. Bacaya ait yoğuşma gideri ve topraklamaların eksik veya hatalı 

l  
28,8% 

5. Baca üzerindeki erişim bileşenlerinin eksik olması. 3,9% 
Bu oranlarla ilgili olarak varılan sonuçlar aşağıdaki gibidir. 

1- Baca proje ve hesabına uygun olarak yapılmış olsa dahi baca üzerinde baca özellikleri ve 
bilgilerin bulunduğu plakalar olmalıdır. Bu plaka baca ile ilgili bilgileri daha sonra baca ile 
ilgilenen kişilere aktaran en önemli kısımdır.  

2- Bacalara ait yoğuşma gideri ve topraklamaların varlığı bacadan kaynaklanacak sorunların 
engellenmesi için gereklidir. Asidik özelliği olan yoğuşma sularının tahliye edilmemesi 
paslanmaz çelik dahi olsa bacada olumsuz etkilere sebep olabilecektir. 

3- Bacanın imalat ve montajı, baca üreticisinin CE performans beyanına ve yakıcı cihaz montaj 
kılavuzuna uygun şekilde yapılmalıdır. Baca montajında görevli personel, Baca Montaj 
Personeli (Bacacı Seviye-3) ve Baca Kontrol Personeli (Bacacı Seviye-4) eğitimleri almış 
Mesleki Yeterlilik Kurumu belgeli personel olmalıdır. 

4- Bacalar, onaylı proje ve hesaplarına uygun şekilde yapılmalı, projeye aykırı olacak durumlarda 
yeniden proje onayı alınmalıdır. 

5- Bacalar, gerekli kontrol ve testlerin yapılabilmesi için uygun konumlandırılmış erişim 
bileşenlerine sahip olmalıdır. Erişim bileşenlerin ne şekilde ve hangi konumlara yerleştirileceği 
Muayene kuruluşları, Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği ve Gaz Dağıtım Şirketlerinin 
anlaşması ile belirlenmeli ve sektöre ilan edilmelidir. 

Bu eksikliklerin yaşanmaması için bacaların saha kontrolleri bacalar devreye alınmadan önce 
yapılmalıdır. Baca Kontrol Personeli (Bacacı Seviye-3) ve Baca Kontrol Personeli (Bacacı Seviye-4) 
belgesiz personellerin baca montajı yapmasının önüne geçilmelidir. Bacaların devreye alındıktan 
sonraki ilk ve periyodik kontrol mekanizmaları Gaz Dağıtım Şirketleri, Muayene Kuruluşları, Baca 
İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği ve Makina Mühendisleri Odası ile birlikte oluşturulmalıdır. 
Son kontrol aşaması olan “Sızdırmazlık testi” ile ilgili varılan sonuçlar aşağıdaki gibidir. 

1- Negatif basınçlı bacalar için standartta belirtilen sızdırma tolerans değerleri yüksek 
olduğundan bacalar büyük oranda uygun bulunmuştur. Bu sebeple uygunsuz proje oranı 
düşüktür. Uygunsuzluk sebebi kötü-dikkatsiz işçiliktir. 

2- Pozitif basınçlı bacalar için standartta belirtilen tolerans değerleri düşük olduğundan 
uygunsuzluk oranı bu bacalar için çok daha yüksektir. Pozitif basınçlı baca montajı için negatif 
basınçlı bacaya göre daha kaliteli malzeme ve dikkatli işçilik gerekmektedir.  Bu sebeple 
pozitif basınçlı baca montajı daha zordur. Zorunlu kalınmadıkça bacalarda negatif basınçlı 
baca tercih edilmeli, pozitif basınçlı baca montajı yapılacaksa yüksek malzeme kalitesi ve 
işçilik gerekliliği dezavantaj olarak dikkate alınmalıdır. 
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Bacaların, malzeme montaj kontrollerinin ve sızdırmazlık testlerinin yapılması bacaların sağlıklı yapılıp 
çalışabilmesi için gereklidir. Bir yıllık süreçte yapılan kontrollerde tespit edilen eksiklikler baca 
sektöründe kontrol mekanizmalarının gerekliliğini göstermiştir. Doğru yapılamayan bacalar sebebiyle 
yaşanan zehirlenme, yangın, verimsiz çalışma ve israf bacaların doğru şekilde imalat ve montajlarının 
yapılması ile kolayca önlenebilecektir. Sağlıklı çalışan bacalar hem toplum sağlığını tehdit etmeyecek 
hem de milli gelirin israfını engelleyecektir.  
 
Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Baca Kontrol Birimi olarak İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. 
(İGDAŞ), Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği (BACADER) ve İstanbul dahilinde baca 
muayeneleri yapan diğer muayene kuruluşları ile yaptığımız toplantılar ve bilgi paylaşımları ile 
sektörün sıkıntılarına çözüm yolları aramaya ve sektöre yön vermeye katkıda bulunmaya çalışılmıştır 
ve bu çalışmalar devam etmektedir. İstanbul dahilinde kontrollerin başladığı 1,5 yıllık süreçte kısmen 
de olsa ilerleme kaydedildiğini rahatlıkla görmekteyiz. 
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BACA KAYNAKLI KARBONMONOKSİT 
ZEHİRLENMELERİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ 

 
 

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, şofben ve kombi gibi cihazlardan kaynaklanmaktadır. 2011 yılından günümüze kadar geçen 
süreçte toplanmış olan veriler, aylara, yıllara, illere, bölgelere, neden olan cihazlara göre irdelenmiş ve 
bacalardan kaynaklı karbonmonoksit esaslı zehirlenme - ölüm verilerinin değerlendirmesi yapılmıştır. 
Bu çalışma ile ortaya çıkan sonuçlar ışığında çözüm önerileri geliştirilmiştir. 
 
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. GİRİŞ 
 
Ülkemizde her yıl çeşitli nedenlerle yüzlerce insanımız baca gazı kaynaklanmalara ve sonucunda da 
zehirlenme vakaları ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu zehirlenme vakaları ile ilgili ülkemizde ciddi 
anlamda kayıtları tutulan ve oluşan vakaların önlenmesi konusunda ciddi bir çalışma görülmemektedir. 
Bu konuda etkilenme düzeyi yüksek olan illerin bazılarında önleme konusunda çeşitli yollarla 
bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmakta ancak ulusal düzeyde ciddi bir çalışma 
görülmemektedir. Bu çalışmada ülkemizde zehirlenme vakalarının genel olarak değerlendirilmesi, 
daha sonra bölgesel olarak değerlendirilmesi sonrasında iller düzeyinde irdelenmesi ile birlikte 
zehirlenme vakalarına neden olan cihazların değerlendirilmesi yapılmıştır.  
 
Genel olarak ülkemizin ısıtma sezonuna girmesi ile birlikte karbonmonksit kaynaklı zehirlenme ve 
buna bağlı olarak ölüm vakalarında artışlar gözlenmektedir. 
 
 
 
 

Analysis of the Chimney Related Carbon Monoxide Poisoning 
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2. ÜLKEMİZDE DURUM 
 
Bu çalışmanın verileri, 2011 yılından itibaren medya takip izleme yöntemi ile toplanmaktadır. Özellikle 
belirli dönemlerde zehirlenmenin etkin yaşandığı illerdeki yerel basında ve sektörel dergilerde basın 
bültenleri yayınlayarak baca gazı kaynaklı zehirlenme konusunda bilinç oluşturmaya çalışılmaktadır. 
Bu kapsamda oluşturmuş olduğumuz istatistiki verileri derlediğimizde ülkemizdeki durumun çokta iç 
açıcı olmadığı görülmektedir. Her yıl binlerce zehirlenme vakası yaşanmakta ve yüzlerce insanımız da 
ölmektedir [1,3]. Çalışmada ele alınan veriler 2016 yıl sonu itibarı ile değerlendirilmiştir. 

 
Şekil 1. 2011-2016 yılları arasında ülkemizdeki baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri. 

 
Şekil 2. 2011-2016 yılları arasında ülkemizdeki baca gazı kaynaklı aylara göre zehirlenme verileri. 
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Şekil 3. 2011-2016 yılları arasında ülkemizdeki baca gazı kaynaklı aylara göre ölüm verileri. 

 
Ülkemizde baca gazı kaynaklı zehirlenme verileri Avrupa ortalamalarının çok üzerinde olduğu 
aşikârdır. Ülkemizdeki baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verilerini aylara göre analiz ettiğimizde 
temel nedenin, ısınma kaynaklı olduğu ısıtma sezonu ile baca kaynaklı karbonmonoksit zehirlenme ve 
ölüm vakalarında artmaya başladığı gözlenmektedir. Zehirlenmelerin artışına paralel olarak ölüm 
vakalarında da artışlar gözlenmektedir. Bununla beraber özellikle 2016 yılında zehirlenme-ölüm 
sayılarında ciddi bir düşme görülmektedir. Bunun nedeni ise iklim değişikliğine bağlı olarak ısıtma 
sezonunun geç başlaması gösterilebilir. Ancak bu veriler bölgesel olarak farklılıklar içermektedir. 
 
 
 
 
3- BÖLGELERDE DURUM [1] 
 
Baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri bölgelere göre durum sırası ile analiz edilmiştir. 
 
3.1- MARMARA BÖLGESİ 
 

 
Şekil 4. 2011-2016 yılları arasında Marmara Bölgesinde baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri. 

Marmara Bölgesi, coğrafi özellikleri nedeni ile pek çok bölgeye göre baca kaynaklı karbonmonoksit 
zehirlenme-ölüm değerleri yüksektir. Bölgede özellikle Bursa ve İstanbul gibi iller en belirgin illerdir. 
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3.2- EGE BÖLGESİ 

 
Şekil 5. 2011-2016 yılları arasında Ege Bölgesinde baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri. 

 
Ege bölgesinde baca kaynaklı karbonmonoksit zehirlenme-ölüm değerleri düşüktür. Bölgede İzmir ve 
Balıkesir illeri zehirlenme ve ölüm vakaları konusunda en belirgin illerdir. 
 
3.3- KARADENİZ BÖLGESİ 

 
Şekil 6. 2011-2016 yılları arasında Karadeniz Bölgesinde baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri. 
 
Karadeniz Bölgesinde baca kaynaklı zehirlenme-ölüm değerleri diğer bölgelere göre düşüktür. 
Bölgede Samsun ve Trabzon illeri zehirlenme ve ölüm vakaları konusunda en belirgin illerdir. 
 
3.4- AKDENİZ BÖLGESİ  

 
Şekil 7. 2011-2016 yılları arasında Akdeniz Bölgesinde baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri. 
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Akdeniz Bölgesi, baca kaynaklı zehirlenme-ölüm değerleri diğer bölgelere göre düşüktür. Bölgede İçel 
ili zehirlenme ve ölüm vakaları konusunda en belirgin ildir. 
 
3.5- ORTA ANADOLU BÖLGESİ 

 
 

Şekil 8. 2011-2016 yılları arasında İç Anadolu Bölgesinde baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri. 
 
İç Anadolu Bölgesi, baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm değerleri açısından en yüksek risk 
grubundaki bölgelerimizden biridir. Bölgede Ankara, Kayseri, Konya, Eskişehir illeri zehirlenme ve 
ölüm vakaları konusunda en belirgin illerdir. 
 
3.6- DOĞU ANADOLU BÖLGESİ  

 
Şekil 9. 2011-2016 yılları arasında Doğu Anadolu Bölgesinde baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm 

verileri. 
Doğu Anadolu Bölgesi, baca gazı kaynaklı karbonmonoksit zehirlenme-ölüm açısından en düşük risk 
grubundaki bölgelerden biridir. Bölgede Van. Tunceli illeri zehirlenme ve ölüm vakaları konusunda en 
belirgin illerdir. 
 
3.7- GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ  

 
Şeki10. 2011-2016 yılları arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde baca gazı kaynaklı zehirlenme-

ölüm verileri. 
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi, baca gazı kaynaklı karbonmonoksit zehirlenme değerleri açısından en 
riskli bölgelerimizden biri olmasına rağmen ölüm sayısı açısından değerler oldukça düşüktür. Bölgede 
Gaziantep ve Kahramanmaraş illeri zehirlenme ve ölüm vakaları konusunda en belirgin illerdir. 
 
 
 
 
4- İLLERDE DURUM[1,2,3] 

 
Şekil 11. 2011 yılı illerdeki baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verilerinin aylara göre dağılımı 

 
2011 yılında gerçekleşen zehirlenme vakalarına baktığımızda en çok zehirlenme vakası sırası ile 
Gaziantep, Bursa, Ankara, Konya, İstanbul, Kayseri şeklinde sıralanmakta iken ölüm miktarları 
açısından sıralama Ankara, Kayseri, İçel, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Gaziantep şeklinde 
gerçekleşmiştir.  

 
Şekil 12. 2012 yılı illerdeki baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verilerinin aylara göre dağılımı 
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2012 yılında gerçekleşen zehirlenme vakalarına baktığımızda en çok zehirlenme vakası sırası ile 
Gaziantep, Kayseri, Eskişehir, Bursa, Samsun ve Ankara şeklinde iken ölüm miktarları açısından 
sıralama Ankara, Gaziantep, Bursa, Eskişehir, Manisa ve İçel şeklinde gerçekleşmiştir. 

 
Şekil 13. 2013 yılı illerdeki baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verilerinin aylara göre dağılımı 

 
2013 yılında gerçekleşen zehirlenme vakalarına baktığımızda en çok zehirlenme vakası sırası ile 
Gaziantep, Kırıkkale, Nevşehir, Bolu, Ankara ve Konya şeklinde iken ölüm miktarları açısından 
sıralama İstanbul, Gaziantep, Bursa, Ankara, İzmir, Kırıkkale, Konya ve Nevşehir şeklinde 
gerçekleşmiştir. 
 

 
Şekil 14. 2014 yılı illerdeki baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verilerinin aylara göre dağılımı 

 
2014 yılında gerçekleşen zehirlenme vakalarına baktığımızda en çok zehirlenme vakası sırası ile 
Gaziantep, Eskişehir, Bursa, Adıyaman, Kahramanmaraş, Samsun ve Ankara şeklinde sıralanmakta 
iken ölüm miktarları açısından sıralama Gaziantep, Ankara, İzmir, İstanbul, Manisa ve Denizli şeklinde 
gerçekleşmiştir. 
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Şekil 15. 2015 yılı illerdeki baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verilerinin aylara göre dağılımı. 

 
2015 yılında gerçekleşen zehirlenme vakalarına baktığımızda en çok zehirlenme vakası sırası ile 
Kayseri, Kahramanmaraş, Adıyaman, Bursa, Eskişehir, Samsun ve Kırıkkale  şeklinde sıralanmakta 
iken ölüm miktarları açısından sıralama Bursa, Gaziantep, Konya, Ankara, Denizli, Trabzon  ve Yozgat 
şeklinde gerçekleşmiştir. 

 
Şekil 16. 2016 yılı illerdeki baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verilerinin aylara göre dağılımı 
 
2016 yılında gerçekleşen zehirlenme vakalarına baktığımızda en çok zehirlenme vakası sırası ile 
Bursa, Eskişehir, Niğde, Ordu, Adıyaman ve Kahramanmaraş şeklinde sıralanmakta iken ölüm 
miktarları açısından sıralama Gaziantep, Kayseri, Konya, İzmir, Ankara ve İstanbul şeklinde 
gerçekleşmiştir. 
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5- BACA GAZI KAYNAKLI ZEHİRLENME VAKALARINA NEDEN OLAN CİHAZLAR 
 

 
Şekil 17. 2011-2016 yılları arasında cihazlara göre baca gazı kaynaklı zehirlenme-ölüm verileri. 

 
2011 yılında zehirlenmeye sebep olan cihazlar sıralaması Kömür sobası, Kombi, Diğer(mangal vb.) ve 
Şofben şeklinde iken ölüm kaynaklı cihaz sıralaması ise Kömür sobası, Diğer(mangal vb.) Şofben ve 
Kombi şeklinde gerçekleşmiştir. 
 
2012 yılında zehirlenmeye sebep olan cihazlar sıralaması Kömür sobası, Kombi, Diğer (mangal vb.) 
ve Şofben şeklinde iken ölüm kaynaklı cihaz sıralaması ise Kömür sobası, Diğer(mangal vb.) , Şofben 
ve Kombi şeklinde gerçekleşmiştir. 
 
2013 yılında zehirlenmeye sebep olan cihazlar sıralaması Kömür sobası, Kombi, Diğer(mangal vb.) ve 
Şofben şeklinde iken ölüm kaynaklı cihaz sıralaması ise Kömür sobası, Diğer(mangal vb.), Kombi ve 
Şofben şeklinde gerçekleşmiştir. 
 
2014 yılında zehirlenmeye sebep olan cihazlar sıralaması Kömür sobası, Diğer(mangal vb.), Kombi ve 
Şofben şeklinde iken ölüm kaynaklı cihaz sıralaması ise Kömür sobası, Diğer(mangal vb.), Kombi ve 
Şofben şeklinde gerçekleşmiştir.  
 
2015 yılında zehirlenmeye sebep olan cihazlar sıralaması Kömür sobası, Diğer(mangal vb.), Şofben 
ve Kombi şeklinde iken ölüm kaynaklı cihaz sıralaması ise Kömür sobası, Diğer(mangal vb.), Şofben 
ve Kombi şeklinde gerçekleşmiştir.  
 
2016 yılında zehirlenmeye sebep olan cihazlar sıralaması Kömür sobası, Kombi,  Diğer(mangal vb.) 
ve Şofben şeklinde iken ölüm kaynaklı cihaz sıralaması ise Kömür sobası, Diğer(mangal vb.), Kombi 
ve Şofben şeklinde gerçekleşmiştir. 
 
 
 
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Bu zehirlenme vakaları ve buna bağlı ölümler özellikle soba, kombi ve şofben gibi cihazlardan 
kaynaklanmaktadır. 
 
Bu ölümler alınacak bazı küçük tedbirle önlenebilir. Bu tedbirler kısaca şöyle özetlenebilir; 
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- Soba, şofben ve kombilerin bulunduğu odalar mutlaka havalandırılmalı. Öyle ki 1m3 doğalgaz 
saatte 10 m3 havaya ihtiyaç duyar. 2 kg ağırlığındaki bir odunun yanabilmesi için ise 30 m3 e 
kadar havaya ihtiyaç duyar. Bu da yaklaşık 12 m2 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. İçindeki elektrokimyasal sensör ile 
ortamdaki karbonmonoksit gazını algılayarak sinyal veren dedektörler kullanmak yapılabilecek 
en hızlı ve hayat kurtarabilecek bir önlemdir. 

- Bacalar kışa 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 şekilde yüksek olmalıdır. Bulunduğu binanın 
çevresinde bacaya çok yakın bina veya yükselti var ise bu yükseltileri de geçecek seviyede 
yüksek olmalıdır. 

- Karbonmonoksit zehirlenmelerinin özellikle kış aylarında artmasının sebebi bacanın içine 
soğuk vurgunu olmasıdır. Bacalar kesinlikle soğumamalıdır. Bacalarda zehirli atık gazların 
güvenli bir şekilde atılması için kuvvetli baca çekişi istenen bir durumdur. Baca gazı ne kadar 
sıcak ise baca çekişi de o kadar kuvvetli olur. Bu nedenle bacaların soğumaması gerekir. Bir 
tuğla bacada sıcaklık kaybı metrede 12-18°C iken yalıtımlı çelik ve seramik bacalarda bu 
kayıp metrede 2-4°C civarındadır. Bu nedenle bacalar yalıtım yapılabilen ve standartlara 
uygun olan çelik veya seramik malzemeden yapılmalıdır. Eskiyen tuğla bacalar standartlara 
uygun CE işaretli bacalar ile yenilenmelidir. 

 
Yukarıda bahsettiğimiz tedbirler elbette çok önemli ve gereklidir. Ama işin aslında daha sağlam 
çözümlemelerle yapılabileceği kuşkusuzdur.  
 
Karbonmonoksit zehirlenmelerini önlemenin yolu, bacaların yürürlükteki standartlara uygun 
olmasından geçmektedir. Eğer baca standartlara uygun değilse, baca yeterli çekişi yapmıyorsa 
alacağınız tedbirler yetersiz kalacaktır. Eğer bacanız standartlara uygunsa yanma sonucu 
karbonmonoksit oluşsa dahi baca bu zehirli atık gazı güvenli bir şekilde binadan uzaklaştıracaktır. 
 
Bunun içinde binaların yapımı esnasında bacaların standartlara uygun yapılması gereklidir. Bunu 
sağlayan mevzuat ise İmar Yönetmelikleridir. 10 Temmuz 2013 tarihinde yayınlanan Yapı Malzemeleri 
Yönetmeliği uyarınca baca tuğlası, baca malzemesi olarak tanımlanmamış olmasına rağmen birçok 
şehirde belediyelerin imar yönetmeliklerinde hala tuğla baca yer almaktadır. Devletin kurumlarının 
yaptığı toplu konutlarda dahi halen mevzuatlara aykırı olarak tuğla baca uygulaması yapılmıştır. 
Tüm bu hususlar çerçevesinde ölümlerin azalması amacıyla yetkililere önerilerimiz ise şöyledir; 
 

1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan İmar 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.  

3. Binalarda inşaat statiği, beton kalitesi vb. özelliklere azami dikkat edilirken özellikle bacalara 
da azami dikkat gösterilmesi gerekmektedir. Deprem güvenliği ile binaları ve insanları 
korumaya çalışırken 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. 
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5. Özellikle doğalgazlı cihazlardan kaynaklanan olayların büyük bir çoğunluğu proje dışı, gaz 
dağıtım şirketinin 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 PERİYODİK KONTROL 
düzenlemesi yapılmalıdır. Kontrollerde yanlış, hatalı ve standartlara uygun olmayan 
uygulamalar giderilerek yakma sistemleri güvenli hale getirilmelidir. 

 
Alınacak bu tedbirler ışığında ülkemizde binaların önümüzdeki yıllarda büyük çoğunluğunun kentsel 
dönüşüm ile yenileneceği düşünülürse ilerleyen yıllarda bu sorunu çözmüş oluruz. Atılacak her geç 
adım her yıl binlerce insanın zehirlenmesi ve hayatını kaybetmesi manasını taşımaktadır. Atılacak 
olumlu adımlar sayesinde insanların can güvenliği sağlandığı gibi aynı zamanda doğru yapılan bacalar 
sayesinde sağlanan enerji tasarrufu da ekonomimize olumlu katkı yapacaktır. 
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HASTANE HAVALANDIRMA STANDARTLARINDA YENİ 
YAKLAŞIMLAR, KABUL KRİTERLERİ, TEST VE MUAYENE 

 
 

Ali BOYLU 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Sağlık tesislerinde havalandırma sistemlerinin gerekli standartlara uygun kurulamaması veya var olan 
uygunluğun korunamaması durumunda hastalar için artan sağlık riskleri meydana gelecektir. Cerrahi 
alan enfeksiyonu ile operasyon odası hava kalitesi arasında bulaşma riski açısından ilişki olduğu 
ispatlanmıştır. Benzer ilişkinin yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalar ile farklı tıbbi işlemlerin 
uygulandığı diğer alanlar için de geçerli olduğu bilinmektedir.  
 
Hijyenik açıdan kritik bir ortamdaki zararlı mikro-organizmaları seyreltmek ve bertaraf etmek amacıyla 
kurulan havalandırma sisteminin başarısızlığı hastaları kabul edilemez seviyelerde hava kaynaklı 
kirliliğe maruz bırakabilir. Yasal gerekliliklerin yerine getirilmediğinin kanıtlanması ise kovuşturma 
nedeni olabilir ve işletmecilere karşı özel davalar açılmasına yol açabilir. 
 
Hastane havalandırma sistemlerinin tasarımı, kurulumu, test ve devreye alınmasının, işletme ve bakım 
aşamalarının her biri ayrı bir uzmanlık alanı gerektirir.  
 
Bu sunumda yeni kurulan ya da mevcut tesislerde bina yaşam döngüsü boyunca etkin olarak 
sürdürülebilirliğin sağlanması için gerekli standartlar, denetleyici mekanizmaların uygulaması gereken 
periyodik kontroller ile test ve muayene yöntemleri ele alınmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Hava kaynaklı partikül, hastane, hijyenik havalandırma, HVAC performans testi, 
partikül ölçümü. 
 
ABSTRACT 
Increased health risks are going to be occurred in health care facilities unless ventilation system 
installation could not meet the required standards and could not maintain required performance. In 
terms of infection risk, it is proved that there is a relation between the surgical wound area and the air 
quality of operation room. It is known that, there is similar relationship for patients who are in intensive 
care units and who are at other areas where different medical procedures are applied. 
 
In hygienic terms, failure of a ventilation system installed for decreasing and eliminating harmful micro-
organisms in a critical environment may expose the airborne pollution to unacceptable levels for 
patients. If it has been proved that the legal requirements are not met, this may be the cause of 
prosecution and may lead to the opening of special cases against institutions. 
 
Design, installation, testing, commissioning, operation and maintenance stages of the hospital's 
ventilation systems each require a separate expertise of its own field. 
 
In this study, periodic controls, inspection methods and standards applied by inspection bodies will be 
assessed to ensure that buildings can be effectively maintained throughout the life cycle of new or 
existing installations. 
 
 
 
 

Hospital Ventilation Standards with New Approaches, Acceptance Criterias, Testing and Inspection 
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HASTANE HAVALANDIRMASI STANDARTLARI 
 
Ülkemizde hastane iklimlendirmesi mekanik sistem tasarımcılarının ve Sağlık Bakanlığı denetim ve 
onay mekanizmalarında görev yapan teknik sorumluların referans olarak kabul ettiği başlıca iki 
standart ön plana çıkmaktadır. Bu standartlardan birincisi özellikle Operasyon odalarının tasarımında 
ağırlıklı olarak kullanılan DIN 1946/4–2008 Ventilation and air conditioning Part 4: VAC systems in 
buildings and rooms used in the health care sector - Alman standardı, diğeri hastane bölümlerinin tıbbi 
kullanım amaçlarına bağlı olarak gereksinimlerini detaylı olarak ortaya koyan ANSI/ASHRAE/ASHE 
Standard 170-2013 Ventilation of Health Care Facilities - Amerikan Standardıdır.  
 
Kurulumu tamamlanarak yeni devreye alınan veya belirli bir süredir kullanılmakta olan hastane 
havalandırma sistemlerinin standartlara uygunluğu kabul aşamasının yanı sıra periyodik olarak 
gerçekleştirilen çalıştırma ve performans testleri ile belirlenir. Bu testlerin yöntemleri, aynı zamanda 
temiz odalar için de kullanılan ISO 14644/1, ISO 14644/2 ve ISO 14644/3 standartları ve aynı 
standartlarda referans olarak gösterilen diğer tamamlayıcı standartlar (IEST-RP-CC006.3:2004, IEST-
RP-CC034.3:2009, v.b.) ile tanımlanmıştır.  
 
Hastane literatüründe çoğunlukla steril veya yarı steril alan olarak adlandırılan aseptik ortamlar, yoğun 
bakımlar ile diğer temiz ve kontrollü alanlar gerçekleştirilen ön testlerin (hepa filtre ve ortam 
sızdırmazlık testi, hava debisi, hava hızı, odalar arası basınç ve hava akış yönü testleri) uygun 
sonuçlanması koşuluyla ISO 14644/1 standardına uygun yöntemlerle partikül ölçümü yapılarak 
sınıflandırılır.  
 
DIN 1946/4-2008 standardında gerçekleştirilmesi istenen ön testler, ISO 14644/3 standardına atıfta 
bulunarak tanımlandığı halde mahallerin sınıflandırması için herhangi bir ISO temizlik sınıfına referans 
vermemektedir. Aynı durum ANSI/ASHRAE/ASHE Standard 170 için de söz konusudur. ISO 
14644/1,2 ve 3 standartlarında da doğrudan hastane alanları tanımlanmadığından sınıflandırmaya 
yönelik test ve doğrulama işlemleri çoğunlukla hizmeti veren kuruluşların uzmanlık ve yeterliliklerine 
bağlı olarak önemli değişkenlik veya çoğu zamanda tutarsızlık göstermektedir.  
 
Diğer referans standartlardan farklı olarak NF S 90-351 Fransız standardı, hastane alanlarının temizlik 
sınıfı gereksinimlerinin belirlenmesine ve sınıflandırılmasına yönelik olarak doğrudan ISO temizlik 
sınıflarını belirtmesi sebebi ile günümüzün güncel sorularına cevap verme yeterliliğine sahiptir. 
 
NF S 90-351 standardı hastane alanlarını faaliyet türlerine göre risk sınıflarına ayırmış (Tablo 1) ayrıca 
her risk sınıfı için tasarım kriterlerini ve ISO temizlik sınıflarını tanımlamıştır (Tablo 2). Risk sınıfları 
içinde mesleki hekimlerinde bulunduğu çok disiplinli bir ekip ile risk değerlendirmesi yapılarak 
belirlenir.  
 
Hastanelerde tıbbi amaçlara bağlı olarak farklı sınıflara giren birçok alan ve bölüm vardır ve 
dolayısıyla bu alanlarda hastalar ve çalışanlar için ortaya çıkan riskler aynı seviyede değildir. Risk 
değerlendirmesi, ilgili iklimlendirme sisteminin ve bileşenlerinin oluşturduğu hava kalitesi ve bu 
havanın ortamdaki insanlar üzerindeki etkisi ve buna bağlı riskler incelenerek yapılır. Böylelikle bu 
odaları besleyen sistemler ve bileşenleri için kritik seviyeler belirlenir. Hastanelerin yoğun olarak 
hizmet verdiği uzmanlık konuları ve hasta profiline bağlı olarak bazen aynı statüdeki alanlar farklı risk 
sınıflarında değerlendirilebilir (Tablo 3). 
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Tablo 1. NF S 90-351/ 2013 Faaliyet türlerine göre Risk Sınıfları 
B

Ö
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2
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kl

i

B
Ö

LG
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3

Yü
ks

ek
 ri

sk
li Yoğun Bakım Reanimasyon, "Küçük cerrahi" odaları, 

Tedavi odaları, Cerrahi öncesi ve sonrası uyandırma 
odaları (Post-Pre OP), Doğumhane, Biberonla beslenme, 

Pediatri, Cerrahi Tıp, Hemodiyaliz,, Radyoloji, Merkezi 
Sterilizasyon (temiz tarafı)

B
Ö

LG
E 

4

Ç
ok

 y
ük

se
k 

ris
kl

i

Girişimsel tıbbi görüntüleme, Onkoloji, Onko Hematoloji, 
Kateterizasyon, Endoskopi

Ofisler, İdari ve Teknik Hizmetler, Emekli Evleri

Dolaşım alanları, Asansörler, Merdivenler, Bekleme odaları, Sağlık Ocakları, Fizik tedavi 
odaları, Doğum odaları, Yaşlı bakım merkezleri, Uzun ve orta süreli psikiyatri tedavi servisleri, 
Merkezi sterilizasyon (yıkama bölgesi), Eczaneler, Çamaşırhaneler, Morglar, Ofisler, Banyolar

Yeni doğan, Ameliyathaneler, 
Organ nakli servisi, Yanık tedavi 

servisi,

Faaliyet türlerine göre Risk Sınıfları

 
 
Tablo 2-a. NF S 90-351/ 2013 Tasarım Yeterliliği (Tam yükte) 

Tasarım Yeterliliği / Tam yükte çalışma 
Dinlenme halinde (at rest) : Oda tam donanımlı ancak insansız 

Risk 
sınıfı 

Temizlik 
sınıfı 

Yeniden 
temizleme 

Mikrobiyolojik 
Sınıf 

ΔP (+/-) 
(Pa) 

Sıcaklık 
(ºC) 

Korunan 
alanın hava 
akış rejimi 

Diğer 
özellikler 

4 ISO 5 CP 5 M 1 

15+5 19-26 

Tekyönlü akış 

Hava akış 
hızı        

0,25 - 0,35 
m/s 

Taze hava            
> 6 kez/h 

3 ISO 7 CP 10 M 10 Tekyönlü akış 
veya değil 

Karışım            
> 15 kez/h 

2 ISO 8 CP 20 M 100 Tekyönlü 
olmayan 

Karışım            
> 10 kez/h 

Risk alanlarında elde edilecek teknik performans 
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Tablo 2-b. NF S 90-351/ 2013 Tasarım Yeterliliği (Kısmi yükte) 

Tasarım Yeterliliği / Kısmi yükte (gece, hafta sonu veya nispeten uzun 
süreli duruşlarda azaltılmış debi ile çalışılabilir) 

Dinlenme halinde (at rest) : Oda tam donanımlı ancak insansız 
Risk 
sınıfı 

Temizlik 
sınıfı 

Yeniden 
temizleme 

Mikrobiyolojik 
Sınıf 

ΔP (+/-) 
(Pa) 

Sıcaklık 
(ºC) 

Korunan 
alanın hava 
akış rejimi 

Diğer 
özellikler 

4 ISO 8 N/A N/A 

15+5 15-30 

Kısıtlama yok Taze hava             
> 6 kez/h 

3 ISO 8 N/A N/A Kısıtlama yok Taze hava             
> 6 kez/h 

2 ISO 8 N/A N/A Kısıtlama yok Taze hava             
> 6 kez/h 

Risk alanlarında elde edilecek teknik performans 
 
Tablo 3. NF S 90-351/ 2013 Deneyimli gurupların önerileri dikkate alınarak hazırlanmış örnek bir tablo 

Aktivite/Eylem NF S 90351 - 2013 Tablo 12 ye göre mahaller Risk sınıfı

Protez, ortopedi operasyon odaları (aktif eklemli implant içeren) 4a

Genel cerrahi, KBB ve çene cerrahisi operasyon odaları 3

Sindirim iç organ, üroloji operasyon odaları 3

Kardiyo vasküler operasyon odası 3

Pre-Op / Operasyon öncesi hazırlık 2

Post-Op / Operasyon sonrası bakım, uyandırma 2

Ameliyathane trafiğinin yoğun olduğu bölgeler 2

NF S 90-351 Önerileri - Risk Sınıfları ve Faaliyet Türleri

A
m

el
iy

at
ha

ne
le

r

Koruma İzolasyon odası (hematoloji) 4a

Hematoloji odası (Korumalı birimler hariç) 3

Yenidoğan yoğun bakım 2

Reanimasyon yoğun bakım 2

Kemoterapi ilaç hazırlama 4a

TPN hazırlama ünitesi 4a

Radyoaktif ilaç hazırlama 2

Sterilizasyon Paketleme ve depolama alanı 2

Radyoloji Girişimsel görüntüleme (kateterizasyon) 3

R
ea

ni
m

as
yo

n
Ec

za
ne

 v
e 

fa
rm

ak
ol

oj
i
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Tablo 4. Partikül konsantrasyonuna bağlı olarak ISO 14644/1 standardına göre değerlendirme. 
ISO 

14644/1 
(2015)
Sınıflar 0,1 µm 0,2 µm 0,3 µm 0,5 µm 1 µm 5 µm

ISO 1 10 2

ISO 2 100 24 10 4

ISO 3 1 000 237 102 35 8

ISO 4 10 000 2 370 1 020 352 83

ISO 5 Risk seviyesi 4a : Protez cerrahisi 10 200 3 520 832

ISO 5-6 Risk seviyesi   4 : Beyin cerrahisi, katarakt göz içi implantlar 35 200 8 320 293

ISO 7 Risk seviyesi  3 : Genel cerrahi, göz cerrahisi, sezaryan, ……. 352 000 83 200 2 930

ISO 8 Risk seviyesi  2 : Sterilizasyon, endoskopi, re animasyon, …. 3 520 000 832 000 29 300

ISO 9 35 200 000 8 320 000 293 000

İzin verilen maksimum partikül konsantrasyonu (partikül/m3)

Faaliyetlere göre partikül ve hava temizlik sınıfı türleri
 

 
TEST VE MUAYENE 
Hastane iklimlendirme sistemlerinin standartlara uygun bir şekilde devreye alınabilmesi için iş 
programında yeterli bir süre öngörülmesi ve yeterli bir bütçe ayrılması şarttır. İşlemlerin tamamı için 
yeterli zaman ve bütçe olmadığı durumlarda süreç sağlıklı bir şekilde tamamlanamayacak ve hizmete 
alınan sistemler güvenilir ve sürdürülebilir bir çalışma performansı gösteremeyecektir; ayrıca sonradan 
gerekecek olan düzeltici faaliyetlerin maliyeti daha yüksek olacaktır. 
Devreye alma işlemleri, iklimlendirme sisteminin test edilmesini, ayarlanmasını, dengelenmesini -TAD 
(Testing, Adjustment, and Balancing -TAB), fonksiyon test kontrollerini ve işletme ile ilgili personellerin 
eğitilmesini içermelidir. 
Performans testleri, devreye alma işlemleri tamamlandıktan sonra ölçme yeterliliği Türk Akreditasyon 
Kurumunca (TÜRKAK) uluslararası standartlara uygunluğu her yıl denetlenen akredite kuruluşlarca 
gerçekleştirilir.  
DIN 1946-4:2008, ISO 14644-1:2015 ve ISO 14644-3:2005 standartlarına uygun olmak üzere 
Performans testleri aşağıda sıralanan unsurlardan oluşur. 
- Filtre sızdırmazlık testi, DOP (Filter Integrity Test), 
- İçerik (ortam) sızıntı testi, 
- Hava debisi ölçümü, 
- Hava değişim sayılarının hesaplanması, proje ve standartlara göre değerlendirilmesi, 
- Basınç farkı ölçümü, 
- Hava akış yönlerinin tespiti, 
- Laminar flow (LAF) ünitesi hava hızı ve hız dağılımlarının ölçümü, 
- Partikül ölçümü, steril alan temizlik sınıflarının belirlenmesi ve oda sınıflandırması, 
- Yeniden temizleme süresinin tespiti. 
 
 
 
 
SONUÇ 
Temiz odalar (Cleanroom) ve hastane steril alanlarında havada asılı kalan partikül seviyelerinin kontrol 
altına alınabilmesi amacıyla alınan mekanik ve yapısal tedbirler büyük ölçüde paralellik 
göstermektedir. Ancak özellikle hastane yapılarının kullanım ergonomisi ve prosesin gereksinimleri 
sebebiyle çoğunlukla temiz oda kriterlerine uymamasından dolayı hastane standartlarında ISO temizlik 
sınıflarının kullanımı yaygın değildir. Bu sebeple hastane temiz alan havalandırma sistemlerinin kabul 
testleri ve periyodik olarak gerçekleştirilen performans testlerinin yöntem ve değerlendirilmesi 
aşamasında ISO temizlik sınıflarının tespitine yönelik olarak kullanılacak güncel ve alternatif 
standartların sektörde tanıtılması ve kullanımına yönelik çabalar büyük önem taşımaktadır.  
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HASTANE HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNİN TEST AYAR 
VE DENGELENMESİ (HAVA TARAFI) 

 
 

Ahmet Kemal BABACAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışma, sağlık hizmeti veren hastanelerde havalandırma sistemlerinin Doğrulama Sürecinde 
gerçekleştirilen Test Ayar ve Dengeleme (TAB) hizmetlerini kapsamaktadır. Hava tarafı TAB 
hizmetlerinin yüksek başarı ile tamamlanabilmesi için dikkat edilmesi gereken teknik detaylar hakkında 
yöntem odaklı anlatım yapılmıştır.  
 
Bu çerçevede aynı sektör içerisindeki farklı iş kollarına sahip birey ve kurumların, hastane 
havalandırma sistemlerinin Doğrulama Sürecinde ihtiyaç duyulan TAB hizmetleri hakkında nitelikli 
bilgiye sahip olmaları ve konuyla ilgili farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: İnsan Sağlığı Etkinlikleri, Hastaneler, Test Ayar ve Dengeleme, TAB, Hava Tarafı   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In the context of Human Health Activities, this study covers the Testing Adjusting and Balancing 
services performed during the commissioning process in the ventilation systems of the hospitals. 
Technical details, which is to be considered in order to complete Airside Testing Adjusting and 
Balancing services with high success, are explained with procedure based approach. 
 
It is aimed that individuals and organizations with different business lines within the same sector could 
have qualified knowledge about TAB services of commissioning process required for hospitals and 
have raise awareness about the subject. 
 
Key Words: Human Health Activities, Hospitals, Testing Adjusting and  Balancing, TAB, Airside 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Hastaneler toplum hayatının önemli alanlarındandır ve hastane hizmetlerinin niteliği mali ve manevi 
yönden toplum refahını doğrudan etkilemektedir.  Toplumlar sağlık için yüksek maliyetler öderler. Bilim 
ve tekniğin gelişmesi, nitelikli yaşam şartlarının oluşturulmasına ve ödenmekte olan yüksek sağlık 
bedellerinin hafiflemesine olanak sağlar. Bu olanak, toplumların, geliştirmiş oldukları bilim ve tekniğin 
esaslarına uygun olarak yürütme imkânları ve yürütme eğilimleri ile doğru orantılıdır. Toplumların bilim 
ve tekniği yürütme imkânları, bunun gereği olan insan gücü, malzeme ve araçlara sahip olma 
imkânları ile doğrudan ilişkilidir. Toplumların bilim ve tekniği yürütme eğilimleri ise doğrudan insan 
sağlığına verilen önem ile ilişkilidir. İnsan sağlığının yaşamın en önemli unsurlarından biri olması ve bu 
unsurun niteliğinin toplumlar tarafından ilgili bilimsel standartlar, kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler ile 
sağlanarak geliştirildiği göz önünde bulundurulduğunda, toplumların bilim ve tekniği yürütme eğilimleri 
için gerekli güdüye sahip oldukları açıktır. Bilim ve teknik 21. Yüzyılda yüksek bir ivme ile 
gelişmektedir. Bu durum, toplumlarda bilim ve tekniğin yürütülmesi eğilimi ile yayımlanmış olan 

Airside Testing Adjusting and Balancing in Human Health Activities 
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kanunlar, tüzükler ve yönetmeliklerin güncel bilimsel esaslara göre eş zamanlı olarak geliştirilmelerinin 
gereğidir. 
 
Türkiye Cumhuriyeti geliştirmiş olduğu bilim ve tekniği, esaslarına uygun olarak yürütme imkânı ve 
yürütme eğilimine sahiptir. Yayımlamış olduğu kanun, tüzük ve yönetmeliklerini güncel bilimsel 
esaslara göre eş zamanlı olarak geliştirmek için gerekli çalışmaları ilgili kurumları ile yürütür. 
 
1.1 Türkiye’de ve Dünyada Sağlık Harcamaları 
 
WHO “Dünya Sağlık Örgütü” Birleşmiş Milletler‘e bağlı, sağlık konusunda yetkili ve yönlendirici 
kuruluştur. Uluslararası çerçevede sağlık araştırma konularını, standartları, yönetmelikleri ve stratejik 
hedefleri belirler. Toplumlara teknik destek sağlamakla birlikte toplumların sağlık konusunda bilim ve 
tekniği yürütme eğilimlerini izler ve değerlendirir. Toplumlar sağlık stratejik planlarını oluştururken 
diğer toplumlar ile iş birliği çerçevesinde WHO’nun standartlarını, yönetmeliklerini ve küresel 
stratejilerini de dikkate alırlar. Ayrıca toplumlar, sağlık stratejik planlarını hazırlarken WHO’nun küresel 
sağlık stratejileri ile örtüştükleri ölçüde ulusal fayda ve refahın yanı sıra küresel fayda ve refaha da 
hizmet etmiş olurlar. 
 
Toplumlarda yıllık “Gayri Safi Yurtiçi Hasıla”nın (GSYİH) sağlık için ayrılan yüzdesi sağlık hizmetine 
verilen önemin bir göstergesidir. EK-1‘de tablo halinde görüldüğü gibi WHO tarafından Birleşmiş 
Milletler’in resmi olarak tanıdığı 193 adet ülkenin 1995 yılından itibaren 17 yıllık süre için yıllık 
GSYİH‘lerinin sağlık için harcanan yüzde değerleri yayımlanmıştır [3]. 20.yy sonuna ve 21.yy başına 
denk gelen 17 yıllık dönem içerisinde ABD, Fransa, Hollanda, Danimarka, Almanya, Kanada, Türkiye, 
Portekiz, İsviçre, Belçika, Bulgaristan, Sırbistan, İtalya, İspanya, İngiltere, Gürcistan ve Brezilya gibi 
birçok toplum yıllık GSYİH yüzdesi olarak toplam sağlık harcamalarını artırmıştır. Rusya, Azerbaycan, 
Norveç, Yunanistan, Ürdün, Arjantin, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Gine ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi 
birçok toplumun yıllık GSYİH yüzdesi olarak toplam sağlık harcaması sabit kalmıştır. Palau, Bosna 
Hersek, Uruguay, San Marino, Lübnan, Makedonya, Grenada, Özbekistan, Dominik, Ermenistan, 
Umman ve Suriye gibi birçok toplumun ise yıllık GSYİH yüzdesi olarak toplam sağlık harcamaları 
düşmüştür. Toplumlar tarafından sağlık için ödenen bu iktisadi bedeller, konunun önemi ve ilgili 
hassasiyetin boyutunu her bir toplum için gözler önüne serer. Bu noktada, sağlık için ödenen yüksek 
iktisadi bedellerin karşılığında toplumların elde etmiş oldukları ürün veya hizmetlerden alınan verimin 
önemi ortaya çıkar. Alınan verimin hangi seviyelerde olduğu ve bu verimin, toplumların güncel bilim ve 
tekniği yürütme eğilimleri ile hangi oranda iyileştirilebileceği birden fazla bilim dalını ilgilendirir.  
 
Türkiye Cumhuriyeti, sağlık için ödediği yüksek iktisadi bedellerin karşılığında elde etmiş olduğu ürün 
veya hizmetlerin niteliği açısından, almış olduğu verimi, bilim ve tekniğe uygun olarak değerlendirir. 
Sağlık harcamaları neticesinde alınan verimin iyileştirilmesi için bilim ve tekniği yürütme eğilimiyle 
farklı bilim dallarını konu üzerinde çalışmaya teşvik eder ve gerekli şartları ilgili kurumları ile sağlar. 
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın 2013 – 2017 Stratejik Plan sunuş yazısında da belirttiği gibi; 
 
 
 
“5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun çıkarılması ile birlikte yeni bir kamu mali 
yönetimi tarzı benimsenmiştir. Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları 
stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların verimli ve etkili kullanılıp kullanılmadığını izlemek 
ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğu geliştirmek üzere Stratejik Yönetim Modeli 
tercih edilmiştir. [1]” 
 
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ’nın 2013 – 2017 Stratejik Plan çerçevesinde bir kısım stratejik 
hedefleri ve bu hedeflerin öngörülen maliyetleri milyon TRY “Türk Lirası” olarak Tablo 1.1’de 
belirtilmiştir. 
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Tablo 1.1 Stratejik Plan 2013 – 2017 hedeflerin bir kısmı ve maliyetleri [1]. 

Sağlık Bakanlığı Stratejik Hedefler Milyon TRY 

Sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirme. 100.838 

Sağlık altyapısının ve teknolojilerinin kapasitesini, kalitesini ve dağılımını 
iyileştirme ve sürdürülebilirliğini sağlama. 12.907 

Bireylerin aldıkları sağlık hizmetinden ve sağlık çalışanlarının çalışma 
şartlarından duydukları memnuniyeti artırma. 10.293 

Hizmet kalitesinden taviz vermeden kanıta dayalı politikalarla sağlık 
sisteminin finansal sürdürülebilirliğini koruma. 10.018 

Sağlık hizmet sunumunun izlenmesi, değerlendirilmesi ve kanıta dayalı 
karar alma için sağlık bilgi sistemlerini geliştirme. 8.543 

Sağlıkta insan kaynaklarının dağılımını, yetkinliğini ve motivasyonunu 
iyileştirmeye devam etme ve sağlıkta insan kaynaklarının 
sürdürülebilirliğini sağlama. 

6.328 

Türkiye’de sağlık turizmini güçlendirme. 4.752 

Bulaşıcı hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele etme ve bunları izleme. 2.780 

Koruyucu ve temel sağlık hizmetlerinin etkili kullanımını sağlama. 1.314 

Çevresel tehlikelerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma. 957 

Sağlık sektörünün ekonomiye katkısını artırma. 269 

Sağlık sistemi performansını izlemek, sağlığa ve milli ekonomiye katkısını 
kanıtlarıyla ortaya koyma. 146 

İlaçların, biyolojik ürünlerin ve tıbbi cihazların erişilebilirliğini, güvenliğini, 
etkinliğini ve akılcı kullanımını sağlama ve kozmetik ürünlerde güvenliliği 
tesis etme. 

73 

 
1.2 Hastanelerde Test Ayar ve Dengeleme 
 
Sağlık hizmeti; kısa veya uzun süreli hasta yatışına imkân tanıyan ve yatan hastalara geniş tıbbi 
imkânlar dâhilinde tanı ve tedavi hizmetleri sunan hastaneler, psikiyatri hastaneleri, madde bağımlılığı 
hastaneleri, sanatoryumlar, cüzzam hastaneleri, huzurevleri, akıl hastaneleri, rehabilitasyon merkezleri 
ve diğer insan sağlığı kuruluşlarının etkinliklerini içermektedir [2]. 
 
 
 
Hastane steril alanlarının havalandırma sistemleri sürekli hijyenik koşulların sağlanması gerektiğinden 
otomasyon ve dengeleme ekipmanları (VAV, CAV, sabit debi kontrol ve ölçüm istasyonları vb.) içerir. 
Aynı zamanda yüksek kaliteye ve hava kaynaklı enfeksiyonların azaltılması için denetimine önem 
verilen bu sistemlerin kurulum ve ruhsat aşamasında kabul testlerinin (Partikül ölçümünüde içeren 
Çalıştırma Testleri) ve periyodik olarak Performans Testlerinin yasal olarak yapılması gerekmektedir. 
Ancak hastanelerin açılış sürecinde yatırımın bir an önce hayata geçirilmesi kaygısı ve telaşı içinde 
yaşanan olumsuzluklar ve bilinç eksikliği hastanenin diğer kullanım alanlarında kurulmuş olan ve çoğu 
zaman otomasyon ve dengeleme ekipmanı içermeyen havalandırma sistemlerinin Test, Ayar ve 
Dengeleme (TAB) işlemlerinin hiçbir zaman yapılmamasına veya özensiz bir şekilde yapılmasına 
sebep olmaktadır. Oysa TAB işlemleri, Hastane Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme (HVAC) 
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Sistemi Doğrulama Süreci’nin önemli adımlarındandır. Sistemin kurulumunun tamamlanmasının 
ardından tasarımda öngörülen başarının yakalanması, Kullanıcı Gereksinimleri’nin (URS) 
karşılanması, asgari işletme ve bakım maliyetleri ile çalışabilmesi için izlenebilirliği olan TAB 
kuruluşları tarafından yüksek başarı ile TAB çalışmalarının uygulanması gerekmektedir.  
 
Türkiye Cumhuriyeti, yetişmiş teknik personeli ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile güncel uluslararası 
esaslara uygun olarak TAB tekniğini yürütme eğilimi olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Sektördeki 
ilgili sivil toplum kuruluşlarının kararlılığı ve tecrübeli teknik isimlerinin sürece katkı sağlamaları ile 
Türkiye’de ilk defa 27 Mayıs 2016 Cuma günü TAB uygulamalarında yetkin olarak görev alacak teknik 
personel için öğrenim, sertifikalandırma ve gözetim süreci ISKAV tarafından başlatılmış ve uzun 
zamandır ihtiyaç duyulan bu önemli adım atılmıştır. Türkiye’de büyük öneme sahip olan ve geç atılan 
bu adımın dünyada örnekleri ve hayata geçme tarihleri değerlendirildiğinde konu ile ilgili kaybedilecek 
zamanımızın olmadığı açıkça görünmektedir. Türkiye’nin yetiştirmiş olduğu teknik personel, sivil 
toplum kuruluşları ve ilgili düzenleyici kuruluşlar olarak her kesimin dünya çapında otorite olma 
yolunda ilerleyen diğer ülkelere göre daha hızlı ve nitelikli adımlar atmak zorunda olduğu açıkça 
ortadadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde günümüzden yaklaşık yarım asır önce 1971 yılında kurulan 
NEBB “Ulusal Çevresel Dengeleme Bürosu” bu durumun belirgin örneklerindendir. İlk olarak Ocak, 
1972 tarihinde Amerika’da ulusal çerçevede TAB Standardı’nın birinci baskısını yayımlayan NEBB, 
artık uluslararası çerçevede kabul gören aynı standardın sekizinci baskısını 2015 yılında yayıma 
almıştır. Günümüze geldiğimizde NEBB’in tüm dünyada 700’den fazla firmayı ve 1000’den fazla sektör 
profesyonelini belgelendirdiği görülmektedir [4]. NEBB ‘in yayımladığı standartların ve NEBB’in 
kurumsal hafızasının kuruluş yılı olan 1971 yılından daha da eski tarihlere ait tecrübelere dayandığı 
bilinmektedir. Ayrıca konu ile ilgili benzer hedeflere ilerleyen ACG, ICB vb. uluslararası çevçevede 
tanınmış diğer kuruluşların da varlığından bahsetmek mümkündür. 
 
 
 
 
2. TAB KAVRAMLARI, TANIMLAR, SORUMLULUKLAR VE CİHAZ GEREKSİNİMLERİ 
 
Test Ayar ve Dengeleme, Doğrulama Süreci’nin imalat safhasında gerçekleştirilen, ısıtma, 
havalandırma, iklimlendirme ve diğer çevresel sistemlerde belirlenen hava-sıvı akış değerlerine 
ulaşabilmek ve bu değerleri belgelendirmek için uygulanan düzenli bir hizmettir.  
 
2.1 Tanımlar 
 
Doğrulama Süreci, Test, Ayar ve Dengeleme terimlerini ayrı ayrı açıklanması TAB konusu ile ilgili 
mesleki yaklaşımların etkin bir şekilde anlaşılmasına fayda sağlayacaktır. 
 
2.1.1 Doğrulama Süreci 
 
Doğrulama süreci bir projenin tamamlanıp teslim edilmesini iyileştiren nitelik odaklı bir süreçtir. Bu 
süreç bir tesise ait tüm sistemlerin, bileşenlerin, planlı kurulumların sahibinin proje gereksinimlerine 
göre tasarlandığını, kurulduğunu, test edildiğini, işletilebileceğini ve sürdürülebileceğini doğrulamak ve 
belgelendirmek için uygulanır. 
 
2.1.2 Test 
 
Sıcaklık, basınç, buhar akışı, hava akışı, sıvı akışı, sıvı miktarları, devir sayıları, elektriksel özellikler, 
hız, ses ve titreşim seviyesi, ısı transferi yapan hava-sıvı miktarları gibi değişkenlerin ve diğer verilerin 
önceden belirlenmiş ve kalibrasyonu yapılmış olan ölçüm cihazları ile ölçülerek başarının, çalışmanın 
veya işlevin tespit edilmesidir. 
 
2.1.3 Ayar 
 
En uygun sistem işletme şartlarına ulaşabilmek için tasarım, kurulum sınır değerleri içerisinde damper 
ve vana gibi dengeleme cihazlarının kısmen kısılarak sistem akışının değiştirilmesi ve fan hızlarının 
değiştirilmesidir. 
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2.1.4 Dengeleme 
 
Kabul edilebilir yöntemleri kullanarak tasarım, kurulum ve ölçüm sınırları içerisinde belirlenen hava-sıvı 
akışına ulaşabilmek için sistemin ana hatlarından, branşmanlarından, terminal cihazlarından geçen, 
hava-sıvı akışlarının yönteme bağlı olarak oranlamasıdır. 
 
2.2 Sorumluluklar 
 
Bir TAB projesinin yüksek başarı ve düşük maliyet ile tamamlanabilmesi için tarafların sorumluluk 
paylaşımı ve bu sorumlulukların özveri yerine getirilmesi önem taşımaktadır. Güncel bilim ve tekniğe 
uygun bir TAB hizmeti verilecek olan projede Tasarımcı, Mekanik yüklenici ve TAB Uzmanı’nın 
sorumluluklarının ayrı ayrı belirlenmesi, kayıt altına alınması ve uygulanabilir olmasına özen 
gösterilmesi gerekmektedir. 
 
2.2.1 Tasarımcının Sorumluluğu 
 
Sorumluluk sözleşmesinin Tasarımcı sorumlulukları çerçevesinde aşağıda sıralanan unsurları 
içermesi yüksek önem ile tavsiye edilir. 
 
 Test, Ayar ve Dengeleme’si yapılacak olan sistemleri ve ekipmanları belirler. 
 TAB hizmet alımının kime ait olduğunu belirler ve TAB hizmetinin imalat sürecinde gecikmeden 

başlaması gerektiğini sözleşme dökümanında veya projelerde belirtir. 
 Sistem bileşenlerini açıkça belirtir. (ana hatlar, ayrım hatları, son nokta debi ayar demperleri, debi 

ölçüm noktaları, basınç, sıcaklık ölçüm noktaları ve ağızları vb. diğer TAB uygulanacak cihazlar.) 
 Bina kontrol sistemi firmasının (otomasyon firması vb.) TAB hizmeti başlamadan önce 

çalışmalarını doğrulaması ve belgelendirmesi gerektiğini sözleşme dökümanında veya projelerde 
belirtir. 

 Bina kontrol sistemi firmasının, TAB Firması’nın ihtiyaç duyduğu donanım, yazılım erişimi ve 
teknik desteği sahada sağlayacağını ve bu hizmet için TAB Firması’ndan bedel talep 
edilmeyeceğini sözleşme dökümanında veya projelerde belirtir. 

 TAB hizmetinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için gereken tüm sistem ekipmanı ve sistem 
bileşenlerine uygun erişim boşluk ve açıklıklarını belirler. 

 TAB Firması’nın Doğrulama Süreci’ne vereceği destek ile ilgili sorumlulukları sözleşme 
dökümanında veya projelerde tamamıyla belirtir. 

 TAB hizmeti sırasında yapılacak dengeleme için gerekli olan güncel bilim ve tekniğe uygun proje 
töleranslarını belirtir. 

 Herhangi bir sürücü değişimi, kurulumu veya devir değikliği gerektiği takdirde bu hizmeti kimin 
sağlayacağını sözleşme dökümanında veya projelerde belirtir. 

 
2.2.2 Yüklenicinin Sorumluluğu 
 
Sorumluluk sözleşmesinin Yüklenici sorumlulukları çerçevesinde aşağıda sıralanan unsurları içermesi 
yüksek önem ile tavsiye edilir. 
 
 TAB Firması’na tüm güncel onaylı değişiklik talimatları ve sözleşme değişiklikleri ile birlikte onaylı 

sözleşme belgelerini sağlar. (Çizimler, Teknik Sözleşme ve diğer onaylı belgeler) 
 TAB Firmasının sürece dahil olması ile birlikte diğer disiplinler ile uyumluluğun sağlaması ve 

işlemler ile ilgili yeterli sürenin sağlanması için iş programı geliştirir. 
 Tüm iş programı değişikliklerini TAB Firması’na bildirir. 
 Yapısal bileşenler, pencere ve kapı montajı, kapı donanımı, tavanlar, merdivenler, 

asansör/mekanik şaftlarının ve çatı sistemleri dahil bina muhafazasının ve kapatma işlemlerinin 
tamamlandığından emin olur. Tüm hacimlerin veya plenumların sızdırmazlığını sağlar. 

 Tüm mekanik ve HVAC işlerinin tamamlandığından ve çalıştırmak için güvenli olduğundan emin 
olur. (Kanal sızdırmazlık testleri, Hidrostatik testler, Boru sisteminin yıkanması, doldurulması, 
boşaltılması ve kimyasal uygulanması, pislik tutucu ve diğer gereken diğer tüm ekipmanların 
temizlenmesi, hava kanalı sistemlerinde ilgili tüm filtre montajlarının tamamlanması vb.) 

 Kalıcı elektriksel güç sistemi kurulumunun tamamlanmasını sağlar. Sistemin can güvenliği için 
güncel bilim teknik ve yönetmeliklere uygun olarak kurulmasını sağlar. 
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 Tüm HVAC sistem ve ekipmanlarının üretici önerilerine uygun olarak ilk çalıştırmalarının yapılmış 
olmasını sağlar. 

 Bina kontrol sisteminin kurulumunu, programlanmasını, kalibrasyonunu ve ilk çalıştırmasını sağlar. 
Ayrıca, bina kontrol sistemi firmasının (otomasyon firması vb.) TAB hizmeti başlamadan önce 
çalışmalarını doğruladığını ve belgelendirdiğini teyit eder. 

 Bina kontrol sistemi firmasının, TAB Firması’na ihtiyaç duyduğu donanım, yazılım erişimi ve teknik 
desteği sahada sağlamasını ve bu hizmet için TAB Firması’ndan bedel talep edilmemesini sağlar. 

 Herhangi bir sürücü değişimi, kurulumu veya devir değikliği gerektiği takdirde bu hizmeti sağlar. 
 Eksik listesindeki düzeltmeleri zamanında tamamlar ve tamamlanan eksikliklerin yazılı olarak 

bildirilmesini sağlar. 
 
2.2.3 TAB Firması Sorumluluğu 
 
Sorumluluk sözleşmesinin TAB Firması sorumlulukları çerçevesinde aşağıda sıralanan unsurları 
içermesi yüksek önem ile tavsiye edilir. 
 Güncel standartlara, yönetmeliklere ve tasarım teknik şartnamelerine göre TAB hizmetini 

gerçekleştirir. 
 TAB Firması, TAB hizmetini gerçekleştirmesini ve tamamlamasını engelleyen tasarım, kurulum ve 

işlev tespitlerini uygun taraflara iletişim kurarak düzenli olarak bildirir. 
 TAB Firması, Doğrulama Süreci’ne vereceği destek çerçevesinde daha önce belirlenmiş olan 

sorumluluklarını yerine getirir. 
 TAB Firması, Güncel bilim ve tekniğe uygun olarak “TAB Raporu” hazırlar. 
 
2.3 Asgari Ölçüm Aleti Gereksinimleri 
 
Hava tarafı Test Ayar ve Dengeleme hizmetleri için önerilen asgari ölçüm aletleri listesi Tablo 1.2 de 
listelenmiştir. Ölçüm aletlerinin doğru çalışması için üreticisinin gereksinimlerine göre kullanılması ve 
muhafaza edilmesi gerekmektedir. 
 
2.3.1 Çalışma Aralığı, Çalışma Doğruluğu ve Kalibrasyon 
 
TAB hizmetleri için kullanılacak olan hava tarafı ölçüm aletleri Tablo 1.2 de belirtilen çalışma aralığı ve 
çalışma doğruluğuna sahip olmalıdır. Her bir ölçüm aleti asgari çalışma doğruluğu, çalışma aralığı ve 
çalışma duyarlılığı gereksinimlerine uyması için özel olarak tasarlanmış olmalıdır. Birden fazla ölçüm 
özelliğine sahip cihazlar ilgili gereksinimleri sağladığı sürece kullanılabilirler. Çalışma doğruluğu 
hakkında bilgi ve veriler ölçüm aleti üreticisi tarafından beyan edilmiş ve ulaşılabilir durumda olmalıdır. 
Kalibrasyon gerektiren ölçüm aletlerinin üretici gereksinimlerine uygun olarak kalibrasyonlarının 
yapılması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. Kalibrasyonların, Türkiye’de akredite edilmiş 
izlenebilirliği olan bir test laboratuvarında, yurtdışında yapılacak ise izlenebilirliği olan bir test 
laboratuvarında yapılması gerekmektedir. 
 
Sahada doğrulanmış ölçüm aleti kullanılmasının yüksek önemi iyi anlaşılmalıdır. TAB hizmeti 
vermekte olan ve birden fazla ölçüm aleti takımına sahip olan kuruluşların kalibrasyon süreci için 
sıralanan yöntemlerden birini tercih etmeleri önerilir. 
 
2.3.1.1 Kalibrasyon Yöntemi – A 
 
Sahip olunan tüm ölçüm aletlerinin kalibrasyonu yapılır ve ölçüm aletlerinin tamamı TAB projelerinde 
kullanılabilir. 
 
2.3.1.2 Kalibrasyon Yöntemi – B 
 
Her ölçüm aletinden en az bir adet içermek koşulu ile referans ölçüm aleti takımı hazırlanır. Referans 
ölçüm aleti takımının kalibrasyonları üretici gereksinimlerine uygun olarak yaptırılır. Referans ölçüm 
aleti takımı sahada TAB projelerinde ölçüm yapmak için kullanılmaz. Sahada TAB projelerinde ölçüm 
yapmak için kullanılacak olan diğer ölçüm aleti takımlarının, hazırlanan Referans ölçüm aleti takımı ile 
karşılaştırılarak düzenli olarak doğrulanması sağlanır. Doğrulama işleminin yapılabilmesi için yüksek 
kaliteye sahip test istasyonu kurulumu gerekir. 
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Tablo 1.2 Hava tarafı TAB hizmetleri için önerilen ölçüm aletleri [5]. 

 
 
 
 
3. HASTANELERDE HAVA TARAFI TAB HİZMETLERİ 
 
Hastanelerde HVAC sisteminin tasarımı, inşası, işletilmesi ve bakımı kullanım amacı ve bu amaç ile 
ilgili yüksek hassasiyetlerden dolayı özel bir öneme sahiptir. Sistemin kullanıcı gereksinimlerine (URS) 
uygun olarak başarılı bir şekilde hizmet verebilmesi hastane içerisinde yalnızca iyi seviyede bir teknik 
kadroyu gerektirmemekte aynı zamanda ilgili tesis için yüksek nitelikte bir tasarım, inşa ve işletme 
sürecini de gerektirmektedir. Bu sebeple tasarım, inşa ve işletme süreci boyunca bir Doğrulama Süreci 
Uzmanı’nın sisteme dahil edilmesi yüksek önem taşımaktadır. Güncel standartlara uygun 
gerçekleştirilen bir Doğrulama Süreci bir tesisin en düşük maliyetler ve en yüksek başarı ile 
kurulumunu, işletilmesini, bakımını ve sürdürülebilirliğini mümkün kılmaktadır. Hastanelerde Test Ayar 
ve Dengeleme hizmetleri, Doğrulama Süreci’nin imalat safhasından sonra gerçekleştirilir. 
 
3.1 Temel Test, Ayar ve Dengeleme Ölçümleri 
 
TAB sürecinde temel ölçümler değişken yoğunluklara sahip hava ve su gibi akışkanların özelliklerini, 
şartlarını ve akış hızlarını belirlemek amacı ile yapılır. Ölçümlerin doğru alınması doğrudan TAB 
Uzmanı’nın yeteneklerine bağlıdır. TAB uzmanı tüm hava tarafı testleri için kanallarda ve 
ekipmanlarda test konumu ve yerini doğru tespit etmekle sorumludur.  
 
Hava tarafı testlerinde VAV, CAV gibi kendiliğinden dengeleme ekipmanı bulunmayan hava kanalı 
ölçümleri için kanallar ve ekipmanlar üzerinde matkap ile delikler delinmesi gerekir. Bu delikler güncel 
standartlara, yönetmeliklere ve teknik şartnamelere göre uygun ölçülerde delinir ve ölçüm 
tamamlandığında kapatılırlar. VAV ve CAV ekipmanları bulunan hava kanallarında dengeleme için 
pitot traversi gereksinimi olmayacağından mecbur kalmadıkça delme işlemi gerçekleştirilmez. 
 

İŞLEV /    
ÖLÇÜM ALETİ CİNSİ 

ASGARİ 
ARALIK 

ASGARİ 
DOĞRULUK 

ASGARİ 
DUYARLILIK 

KALİBRASYON 
ARALIĞI 

Devir Sayısı Ölçümü 0-5000 
dev/dk 

± 2% okuma ± 2 
RPM 1 devir/dk 12 Ay 

Hava Sıcaklığı 
Ölçümü -40 - 115°C ± 0.5% okuma + 

0.8oC 0.1°C  12 Ay 

Elektriksel Ölçüm - 
CAT III         

   Volt AC 0 - 600 VAC  ± 2% okuma ± 5 
digits 1.0 Volt 12 Ay 

   Amper 0 - 100 Amp  ± 2% okuma ± 5 
digits 0.1 Amper 12 Ay 

Hava Basınçı Ölçümü 0 - 2,500 Pa ± 2% okuma ± 0.25 
Pa 

0.25 Pa ≤ 250 
Pa 12 Ay 2.50 Pa > 250 
Pa 

   Hava Hızı Ölçümü         

   Termal 
Anemometre 
    veya Airfoil 

0.25 - 20 m/s ± 5% okuma, ± 0.5 
m/s 0.005 m/s 12 Ay 

   Pervaneli 
Anemonetre 

0.25 - 12.5 
m/s  

± 2% okuma ± 0.02 
m/s 0.005 m/s 12 Ay 

Nem Ölçümü 10 - 90 % 
RH ± 3% RH 1.0% 12 Ay 

Debi Ölçümü Hoodu 50 - 1000 L/s ± 5% okuma ± 3 L/s Dijital: 0.5 L/s 12 Ay Analog: N/A 
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3.1.1 Basınç Ölçümü 
HVAC sistemlerinde hava basıncı ölçümü, sistemin en önemli başarı verisini sağlayan temel 
ölçümdür. Hava basıncı ölçümleri yapılırken kullanılan ölçüm aletlerinin üretici önerileri mutlaka 
dikkate alınmalıdır. Ölçüm aleti olarak çok özellikli dijital manometre vb. kullanılabilir. Hava basıncı 
ölçümü manometre, bağlantı tüpü ve ölçüm alma uçları ile gerçekleştirilir. 
 
3.1.1.1 Statik Basınç  
Havalandırma sisteminin, sistem direncine karşı hava akışını sağlamak ve korumak için oluşturduğu 
ölçüm noktasındaki potansiyel enerjidir. Uygun referans basıncına bağlı olarak (Ör. Atmosferin 
yoğunluğu, yüksekliği ve yerçekiminden kaynaklanan aerostatik basıncı) ölçüm noktasında eksi veya 
artı bir değer okunabilir.  
 

(1.1) 
 

 
3.1.1.2 Dinamik Basınç  
 
Havalandırma sisteminin, sadece akış yönünde oluşturduğu hava akışının ölçüm noktasındaki kinetik 
enerjidir. 
 

         (1.2) 
 

 
3.1.1.3 Hidrostatik veya Aerostatik Basınç  
 
Hava tarafı TAB ölçümlerinde akışkanın yoğunluğu, yüksekliği ve yerçekimine bağlı olarak oluşturduğu 
aerostatik basıncı ihmal edilir. 
 

(1.3) 
 
 

3.1.1.4 Toplam Basınç  
 
Havalandırma sisteminin, ölçüm noktasında okunan Statik Basıncı ile Dinamik Basıncı’nın toplamına 
eşit olarak değerlendirilir. Akışkanın yoğunluğu, yüksekliği ve yerçekimine bağlı olarak oluşturduğu 
aerostatik basıncı ihmal edilerek toplam basınç eşitliği (1.4) denkleminde belirtildiği gibi yazılır. 
 

        (1.4) 
 

3.1.2 Hız Ölçümü 
 
Hava hızı ölçümleri belirli ekipmanların veya belirli şartlar altındaki hava kanallarının hava akış 
başarısını doğrulamak için gerçekleştirilir. Hava hızı ölçümleri yapılırken kullanılan ölçüm aletlerinin 
üretici önerileri mutlaka dikkate alınmalıdır. Hava hızı ölçümü çoğunlukla çok özellikli dijital 
manometre, pitot tüpü, pervaneli anemometre ve termal anemometre cihazları ile gerçekleştirilir. 
Ölçümler genellikle hava kanallarında, menfez yüzeyinde, difüzör yüzeyinde, bataryalarda, filtrelerde 
vb. belirli noktalarda yapılır.  
 
Hava kanalında hız ölçümleri genellikle pitot tüpü aracılığı ile gerçekleştirilir. Hız ölçümü için kullanılan 
pervaneli anemometre, termal anemometre vb. diğer ölçüm aletleri hava hızlarının pitot traversi ile 
doğru ölçülemeyecek kadar düşük olması (mikromanometre teknolojisi ile bu sorun çözülmüştür) veya 
balometre başlığının ölçüm noktasında uyumsuz olması durumunda kullanılması içindir. 
 
Menfez, difüzör vb. terminal cihazlarının yüzeylerinde hız ölçümleri için anemometre veya hız gridi 
kullanılması durumunda düzeltme faktörü dahil edilmeden doğru ölçüm almak genellikle mümkün 
olmamaktadır. Sahada, ölçüm doğruluğunu etkileyen çok sayıda değişken mevcuttur. Yüzeyinde 
ölçüm yapılan ekipman için üreticisi bir düzeltme faktörü beyan etmemiş ise yüzey ölçümlerindeki 
belirsizliği gidermenin en iyi yolu bir saha düzeltme faktörü geliştirmektir. Bu düzeltme faktörü 
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genellikle yüzeyinden ölçüm yapılan ekipmana doğrudan hava sağlayan kanalda pitot tüpü ile travers 
ölçüm yapılarak doğru hava akış değerinin hesaplanması ile sağlanır. Bu işlemde terminal cihazı ile 
travers ölçüm alınan düzlem arasındaki hava kaçağının ihmal edilebilecek seviyede olduğu varsayılır. 
Terminal cihazı yüzeyinden okunan hava hızı, travers ölçümde elde edilen doğru hava akış değerine 
eşit olabilmesi için bir düzeltme faktörü ile çarpılır. Düzeltme faktörü farklı hava hızlarında değişiklik 
göstereceği için tespit edilen düzeltme faktörünün yalnızca tespit edildiği hava hızında geçerli olduğu 
dikkate alınmalıdır. Bu sebeple eğer mümkünse en iyisi her çeşit terminal cihazı için farklı hızlarda 
düzeltme faktörü geliştirilerek bir düzeltme faktörü eğrisi oluşturmaktır. 
 
3.1.2.1 Havanın Hızı 
 
Hava kanalı içerisinde belirli bir noktada akış hızını hesaplamak için statik basınç, toplam basınç ve 
havanın yoğunluğuna bağlı olan eşitlik detaylı hesapları EK-2’de açıklanmakla birlikte (1.5) 
denkleminde verilmiştir. 
 
 

(1.5) 
 
 
 

Ölçüm yapılan havanın yoğunluğu ρHava [kg/m³] havanın mutlak basıncına ve mutlak sıcaklığına göre 
değişiklik gösterecektir. Havanın yoğunluk hesabı EK-3‘de detaylı olarak açıklanmıştır. 
 
Havanın yoğunluğu, standart atmosfer şartlarında (288,15[°K] mutlak sıcaklık & 101,325 [kN/m2] 
mutlak basınç) altında iken 1,225 [kg/m3] olarak hesaplanır [6]. Hesaplanan yoğunluk değeri dikkate 
alındığında sahada yapılan TAB ölçümlerinde TAB teknisyenleri için pratik kullanım amacı ile (1.5) 
eşitliği (1.6) eşitliğine dönüştürülebilir. 
 

(1.6) 
 
3.1.2.2 Havanın Yoğunluğu 
 
Ölçüm yapılan havanın yoğunluğu ρ [kg/m³] havanın mutlak basıncına ve mutlak sıcaklığına göre 
değişiklik gösterecektir. Havanın yoğunluğunu hesaplamak için havanın ölçülen mutlak basıncına, 
ölçülen mutlak sıcaklığına ve bilinen özgül gaz sabitine bağlı eşitlik, detaylı hesapları EK-3’de 
açıklanmakla birlikte (1.7) denkleminde verilmiştir. 
 
 

(1.7) 
 

 
Havanın yoğunluğu, standart atmosfer şartlarında (288,15[°K] mutlak sıcaklık & 101,325 [kN/m2] 
mutlak basınç) altında iken 1,225 [kg/m3] olarak hesaplanır [6]. TAB ölçümlerinde TAB teknisyenleri 
için pratik kullanım amacı ile doğrudan (1.8) eşitliğinde verilen değer kullanılabilir. 
 

 
(1.8) 

 
 

3.1.2.3 Pitot Tüpü veya Airfoil ile Hava Kanalı Travers Ölçümü 
 
Ölçüm sıralandığı gibi gerçekleştirilir; 
 Travers ölçümü yapılacak olan hava kanalının dış boyutları ölçülür. 
 Eğer varsa havalandırma kanalının içerisindeki kaplama malzemesi (izolasyon vb.) tespit edilir. İç 

kaplama malzemesinin kalınlığı ölçülür ve hava kanalının serbest kesit alanı tespit edilir. 
 Pitot Tüpü veya Airfoil üzerinde ölçüm mesafeleri ile ilgili işaretlemeler tamamlandır. 
 Ölçüm çubuğu ile manometre birbirine bağlanır. Ölçüm çubuğu kanalın içine girmeden önce 

sıfırlamanın yapıldığından emin olunmalıdır. 

 

 

 

 

 Hastane Havalandırma Semineri 
 



  ____________________ 2268  _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

 Ölçüm çubuğu kanalın içerisine girer ve ucu hava akımının içine yerleştirilir. Ölçüm çubuğunun 
Şekil 1.1 ’deki gibi hava akış doğrultusunda konumlanması yüksek öneme sahiptir. 

 Gereken tüm noktalar için hava hızı ölçümü kayıt altına alınır. Hava kanalı travers ölçümü Log-
Chebyshev [8] yöntemi kullanılarak gerçekleştirilebilir. 

 Kullanılan ölçüm aleti seti doğrudan hava hızını hesaplayamıyor ise okunan statik basınç ve 
toplam basınç değerleri hava hızlarının daha sonra hesaplanması için kayıt altına alınır. 

 Ortalama hava hızı hesaplandığı takdirde bu değer hava kanalının travers ölçüm yapılan serbest 
kesit alanı ile çarpılarak toplam hava debisi hesaplanır. 

 Başarılı bir travers ölçümü için, toplam okuma sayısının %75’i (16 adet ölçüm alındıysa 12 adedi) 
ölçülen en yüksek değerin %10’undan büyük olmalıdır [5]. 

 
3.1.2.4 Hava Akışının Balometre ile Ölçülmesi 
 
Balometre doğrudan hava akış debisinin ölçülmesine ve okunmasına olanak sağlar. Terminal cihazın 
(menfez, difüzör vb.) etrafını saran, dokuma (fabrik) malzemeden üretilen ölçüm çadırına sahiptir. 
Genellikle dörtgen piramit şeklindedir. Dörtgen piramit hacim tüm hava akışını toplar ve içerisindeki hız 
ölçüm gridinin üzerinden geçirir. Üzerindeki dijital manometre üzerinden doğrudan hava akış debisi 
okunabilir. Balometre ölçümlerinde de pitot tüpü ile hava kanalından travers ölçüm yaparak gerçek 
hava akışı hesaplanması ve terminal cihaza özel bölüm 3.1.2 ‘de anlatıldığı gibi saha düzeltme faktörü 
hesaplanması gerekebilir. Balometreler için ayrıca, ölçüm yapılan terminal cihazı’na özel düzeltme 
farktörü uygulamak yerine doğrudan balometrenin içerisinde konumlandırılabilen bir hava akış 
düzelticisi de kullanılabilmektedir. 

 
Şekil 1.1 Pitot Tüpü ile ölçümler [7]. 

3.1.3 Devir Sayısı Ölçümü 
 
TAB hizmetleri çerçevesinde devir sayısı ölçümü genellikle, motorun veya fanın dönüş hızını tespit 
etmek amacı ile gerçekleştirilir. Devir sayısının ölçümü için dijital temas takometresi, optik takometre 
vb. ölçü aletleri kullanılmaktadır. Sonuçlar genellikle [devir/dakika] cinsinden ifade edilir. Sonuçlar test 
edilen ekipmanın uygun işletme dönüş hızında çalıştığını doğrulamak için kullanılır. Devir sayısı 
ölçümlerinde kullanılacak olan ölçüm aletinin güvenlik tehlikesi mutlaka dikkate alınarak üretici 
talimatlarına ve gereksinimlerine göre kullanılması gerekmektedir. 
 
3.1.4 Sıcaklık Ölçümü 
 
Sıcaklık ölçümleri analog veya dijital termometreler ile gerçekleştirilebilir. Sıcaklık enerji dengesi 
hesabında kullanılmak üzere ölçülebileceği gibi bir çok farklı amaç için de ölçülebilir. İyi bir ölçüm aleti 
ile alınan başarılı bir ölçüme rağmen enerji dengesi sonuçlarının sıralanan sebeplerden dolayı hatalı 
olabileceği mutlaka dikkate alınmalıdır. 
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 Sıcaklık ölçüm aleti üzerine etki edebilecek herhangi bir kaynaktan gelen ışınım ısısı etkisi. 
 Kapalı hacmi olan kanal ve boru gibi elemanların ısı depolama etkisi. 
 Düzgün ısı profilinin bozulmuş olması. 
 Ölçüm aletinin doğruluğu ve duyarlılığı. 
 
TAB ölçümleri sırasında birçok ısı transferi sürecinde termodinamik denge veya kararlı hal şartlarının 
sağlanması mümkün olmamaktadır. Kararlı hal şartları sağlanmadığı durumlarda belirlenen bir süre 
içerisinde uygun sayıda sıcaklık ölçümü alınmalı ve sonuçlar süreye bağlı olarak hesaplanmalıdır. 
Ölçümler doğruluk ve duyarlılık hataları oluşmaması için aynı ölçüm aleti ile başlamalı ve 
tamamlanmalıdır. 
 
3.1.4.1 Kuru Termometre Sıcaklığı Ölçümü 
 
Düzgün akış profilinin mevcut olduğu durumlarda kuru termometre sıcaklığı hava kanalının ortasında 
tek bir noktadan ölçülebilir. Akış profilinin düzgün olmadığı ve akışkanın iyi karışmadığı sistemlerde ise 
çoklu ölçüm yapılarak ağırlıklı ortalama alınmalıdır. Akışın olduğu ölçüm düzlemini eşit alanlara bölen 
bir ızgara üzerinden sıcaklık traversi ve bu sıcaklık ölçüm noktalarına karşılık gelen hız traversi 
alınarak sıcaklığın ağırlıklı ortalaması hesaplanır. Eş ızgara alanlarında ölçülen her sıcaklık değeri 
aynı noktada ölçülen hız değeri ile çarpılır. Tüm sıcaklık ve hava hızı çarpımları toplanarak toplam 
ölçülen hava hızı değerlerinin toplamına bölünür. 
 
3.1.4.2 Yaş Termometre Sıcaklığı Ölçümü 
 
İşlem bölüm 3.1.3.1 de belirtildiği gibi yapılır ayrıca seçilen ölçü aleti fitil tipli olduğu takdirde, fitil saf su 
ile sürekli olarak ıslatılmalıdır. Islamak için kullanılan suyun sıcaklığı, kuru termometre hava sıcaklığı 
ile aynı olmalıdır. 

 
3.1.6 Elektriksel Ölçümler 
 
TAB hizmetleri çerçevesinde ölçülmesi gereken birincil elektriksel veriler Voltaj ve Amper değerleridir. 
Elektriksel verilerin ölçülmesinin birincil amacı elektrik sisteminin güvenliği için motor, fan vb. 
ekipmanların başarılı bir şekilde çalışması ve bu ekipmanların korunmasıdır. Elektriksel değerlerin 
ölçümü için Voltmetre, Ampermetre, Multi Metre vb. ölçüm aletleri kullanılmaktadır. Elektriksel veriler 
test edilen ekipmana hizmet veren Değişken Frekans Sürücüsü’nün (VFD) ekranından okunup kayıt 
altına alınabilir. Bu çerçevede verilerin okunduğu sürücünün hangi sürücü olduğu da kayıt altına 
alınmalıdır. Elektriksel ölçümlerde kullanılacak olan ölçüm aletinin yüksek güvenlik tehlikesi mutlaka 
dikkate alınarak üretici talimatlarına ve gereksinimlerine göre kullanılması gerekmektedir. TAB uzmanı 
için elektiriksel ölçümleri bazı durumlarda saha işletmecisi veya bakım ekibi almalıdır. 
 
Fan motorlarının üreticinin belirttiği toleranslar dahilinde tam amperaj yükünün altında veya tam 
amperaj yükünde çalışır durumda bırakılması gerekmektedir. Amperaj ölçümleri enerji verilmiş olan 
faz tellerinin ölçüm aletinin kıskaç çeneleri arasına alınması ile gerçekleştirilir.  
 
3.2  Hava Tarafı TAB Yöntemleri 
 
HVAC sistemleri en yüksek ısıtma kapasitesi, en yüksek soğutma kapasitesi, havalandırma etkinliği 
vb. başarı değişkenlerini sağlamaları için tasarlanırlar. TAB sürecininin başında havalandırma sistemi 
tam yük şartlarına (en yüksek çalışma ayarı) getirilir. Tam yük, hava akışının tasarım gereksinimlerini 
yerine getirebilmesi için en yüksek zorlamayı sağlar. 
 
Besleme Havası, Taze Hava, Emiş Havası, Egzost Havası ve Dönüş Havası terimlerinin ayrı ayrı 
açıklanması TAB yöntemleri ile ilgili mesleki yaklaşımların etkin bir şekilde anlaşılmasına fayda 
sağlayacaktır. Terimlerin görsel karşılıkları Şekil 1.2 ‘de gösterilmiştir. 
 
3.2.1. Besleme Havası 
 
Besleme fanından basılarak iç ortama doğru giden havadır. 
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3.2.2. Taze Hava 
 
Dış ortamdan besleme fanına doğru giden havadır. 
 
3.2.3. Emiş Havası 
 
İç ortamdan emilerek, emiş fanına doğru giden havadır. 
 
3.2.4. Egzost Havası 
 
Emiş fanından dış ortama atılan havadır. 
3.2.5. Dönüş Havası 
 
Emiş Havası’nın tekrar kullanım amacı ile besleme fanına doğru giden kısmıdır. 
 
3.2.6  Ön Hazırlıklar 

 
TAB işlemlerine başlamadan önce sıralanan ön hazırlıklar yerine getirilmelidir; 
 
 Bölüm 2.1.2’de belirtilen mekanik yüklenici sorumluluklarının yerine getirildiği doğrulanır. 
 Ölçüm yapılacak ünitelerin teknik dataları alınır. 
 Kapalı kapı ve pencereler, asma tavan karoları, transfer menfezleri vb. hava akışını etkilemekte 

olan tüm bileşenlerin TAB işlemlerine hazır olduğu doğrulanır. 
 TAB işlemleri başlamadan önce otomatik kontrol cihazlarının eksiksiz ve uygun kurulmuş olduğu, 

bina kontrol sisteminin TAB işlemlerine başlanılabilmesi için doğrulanmış olduğu teyit edilir.  
 Tam yük (en yüksek çalışma seviyesi) sistem tasarım gereksinimleri belirlenir.  
 Tüm damperlerin açık veya ayarlanmış olduğu, bağlı olan tüm sistemlerin (besleme havası, emiş 

havası, dönüş havası, taze hava, egzost havası, vb.) çalıştığı, motorların tam yük amperaj 
değerlerinde çalıştığı, dönüş yönlerinin doğru olduğu teyit edilir. 

 Artı basınçlı ve Eksi basınçlı bölgeler bu aşamada belirlenir.  
 

3.2.7 Toplam Fan Hava Akışının Ölçülmesi ve Ayarlanması 
 
Saha testleri için en doğru ve kabul gören hava akış ölçümü Pitot Tüpü veya Airfoil ile hava kanalında 
travers ölçüm yapılmasıdır.  Travers ölçüm Bölüm 3.1.2.2’de belirtildiği gibi yapılır. Travers ölçümün 
yapılamayacağı durumlarda bataryaların veya filtrelerin üzerinden hız gridi ile ölçüm yapılması gibi 
diğer ölçüm seçenekleri kullanılabilir. Tüm çıkış noktalarındaki hava akışlarının ölçülüp toplam debiye 
ulaşılması da bir diğer yöntemdir. Diğer ölçüm seçeneklerinde hata seviyesi, pitot tüpü travers ölçüm 
sonuçlarına göre daha fazladır ve yüksek dikkat ile uygulanmaları gerekmektedir. Tüm çıkış 
noktalarından alınan ölçümler ile elde edilen toplam debi, fanın yakınındaki ana hava kanalından 
alınan ölçümler ile uyuşmayacaktır. Bu uyuşmazlık, kanal sızdırmazlık seviyesi, ölçüm hataları, yanlış 
hesaplama vb. farklı unsurlardan kaynaklanabilir. 
 
TAB ölçümlerinde alınan ölçümlerin tasarım değerlerine göre asgari olarak ± 10% aralığında olması 
aranır. Fan başarısı tasarım gereksinimlerine göre ± 10% aralığını yakalayamıyorsa, fan  
sürücüsü ayarlanarak gerekli hava akışı yaklaşık olarak sağlanır. Tüm sistem dengeleme 
prosedürlerinin tamamlanmasından sonra, fanın emiş statik basıncı, atış statik basıncı, amperajı ve 
hava akışı ölçülür ve kayıt altına alınır. Basınç ölçümleri yapılırken ölçümlerin tüm ölçümlerin ortak bir 
referans değerine dayandırılması gerekir. 
 
Fan hava akışı ölçülüp ve hava debisi hesaplandıktan sonra eğer ki dönüş havası fanı kullanılmış ise 
bu dönüş fanının da ayrıca hava akışı ölçülmeli ve debisi hesaplanmalıdır. Eğer ki merkezi bir egzost 
fanı kullanılmış ise ayrıca bu egzost fanının da hava akışı ölçülmeli ve debisi hesaplanmalıdır.  
Sistemde çatı tipi fan gibi bazı egzost fanları mevcut olup bu fanlar besleme havası sisteminin sadece 
belli bir noktası ile ilişkili ise genellikle besleme havası tarafının dengeleme işlemi bitene kadar bu 
fanlardan hava akış ölçümü almak gerekmemektedir. Testler, sistem %100 Taze Hava ve %100 
Egzost rejiminde iken gerçekleştirilmelidir. 
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3.2.8 Temel Dengeleme Yaklaşımları 
 
Sıralanan koşulların sağlanması sistemin havalandırma sisteminin dengede olduğunu göstermektedir. 
 
 TAB uzmanının konrolü dışında bir sebep olmadığı sürece, ölçülen hava akış değerleri tasarım 

gereksinimlerine göre ± 10% aralığında olmalıdır. 
 Fan ile menfez arasında en az bir adet havalandırma yolu damperleri ile birlikte TAM AÇIK 

vaziyette olmalıdır. 
 Sistemde branşman damperleri var ise, her dengelenmiş branşman damperinin akış yönünde en 

az bir adet havalandırma yolu damperleri ile birlikte TAM AÇIK vaziyette olmalıdır. 

 
Şekil 1.2 TAB ölçümlerinde kullanılan hava akış tanımları. 

 
3.2.9 Dengeleme Yöntemleri 
 
3.2.9.1 Oransal Yöntem - Branşmansız Havalandırma Sisteminde 
 
1) Tüm menfezlere hizmet eden damperlerin tam açık olduğundan emin olunur. 
2) Tüm menfez kanatçıkları belirlendiği gibi ayarlanır. 
3) Toplam hava debisi en uygun yöntem ile hesaplanır. Travers ölçüm önerilir. 
4) Tasarım hava akışına kıyasla ölçülen hava akışı % cinsinden hesaplanır. 
5) Fan, tasarım değerine kıyasla 110% seviyesine veya gerekli olan seviyeye ayarlanır. 
6) Tüm menfezlerin hava akışlarI ölçülür. 
7) Tüm menfezler için tasarım hava akışına kıyasla ölçülen hava akışı % cinsinden hesaplanır. 
8) Tasarım hava akışına kıyasla en düşük % değerine sahip olan menfeze hizmet eden damper 

oransal yöntemde ayarlanmayacaktır. 100% açık kalacaktır. 
9) Tasarım hava akışına kıyasla 2. en düşük % değerine sahip olan menfeze hizmet eden damper, 

en düşük menfez ile aynı % değerine gelene kadar ayarlanır. İki menfez artık dengededir. 
10) Tasarım hava akışına kıyasla 3. en düşük % değerine sahip olan menfeze hizmet eden damper, 

üç menfez birbirleri ile aynı % değerine gelene kadar ayarlanır. Üç menfez artık dengededir. 
11) Tasarım hava akışına kıyasla, tüm menfezler birbirleri ile yaklaşık % değerine gelene kadar sırası 

ile bu işleme devam edilir. Tüm menfezler artık dengededir. 

 Hastane Havalandırma Semineri 
 



  ____________________ 2272  _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

12) Tasarım hava akışına kıyasla, eğer gerekirse tüm menfezler ± 10% aralığına girene kadar faz hızı 
ayarlanır. 

13) Tüm menfezlerin debileri tekrar ölçülür ve son değerler kayıt altına alınır. 
14) Tüm dengeleme damperlerinin ayar kısımlarına gerektiğinde yeniden gözle ayarlanabilmesi için 

kalıcı bir işaret bırakılır. 
 
3.2.9.2 Oransal Yöntem - Branşmanlı Havalandırma Sisteminde 
 
1) Bölüm 3.2.9.1’de belirtilen (1 – 6) arası maddeler gerçekleştirilir. 
2) Tüm branşmanlar için tasarım hava akışına kıyasla ölçülen branşman hava akışı % cinsinden 

hesaplanır. 
3) Tasarım hava akışına kıyasla en düşük % değerine sahip olan branşmana hizmet eden damper 

oransal yöntemde ayarlanmayacaktır. 100% açık kalacaktır. 
4) Tasarım hava akışına kıyasla 2. en düşük % değerine sahip olan branşmana hizmet eden 

damper, en düşük değere sahip branşman ile aynı % değerine gelene kadar ayarlanır. 
5) Tasarım hava akışına kıyasla 3. en düşük % değerine sahip olan branşmana hizmet eden 

damper, üç branşman birbirleri ile aynı % değerine gelene kadar ayarlanır. 
6) Tasarım hava akışına kıyasla, tüm branşmanlar birbirleri ile yaklaşık aynı % değerine gelene 

kadar bu işleme devam edilir. 
7) Tasarım hava akışına kıyasla, eğer gerekirse tüm branşmanlar ± 10% aralığına girene kadar faz 

hızı ayarlanır. 
8) Bölüm 3.2.9.1’de belirtilen (1 – 12) arası maddeler her bir branşmana ait tüm menfezler için 

uygulanır. 
9) Tüm menfezlerin debileri tekrar ölçülür ve son değerler kayıt altına alınır. 
10) Tüm dengeleme damperlerinin ayar kısımlarına gerektiğinde yeniden gözle ayarlanabilmesi için 

kalıcı bir işaret bırakılır. 
 
3.2.9.3 Basınçtan Bağımsız Değişken Hava Debili (VAV) Sistemlerde Dengeleme 
Basınçdan bağımsız VAV terminal ünitelerinin üreticilerinin yayımlamış oldukları datalar terminal 
ünitelerinin işletme statik basınç aralığını ve verilen hava akışındaki en düşük basınç kaybı bilgilerini 
içerir. VAV terminal ünitesinin düzgün çalışması için girişinde yeterli statik basıncın mevcut olduğu bu 
datalar ile doğrulanır. 
 
Basınçtan bağımsız VAV terminal ünitelerinin belirlenen en yüksek ve en düşük hava debilerini 
sağlayabilmeleri için ayarlanmış olmaları gerekir.  
 
Sürecin basite indirgenebilmesi için her bir basınçtan bağımsız VAV terminal ünitesi ve bu uniteye 
bağlı havalandırma kanalı ayrı bir havalandırma sistemi gibi düşünülebilir. Basınçtan bağımsız özelliği 
sayesinde sistemdeki tüm VAV terminal ünitelerini sistem basıncı düşük olsa bile dengelemek 
mümkün olabilmektedir. VAV terminal ünitesinin girişinde yeterli statik basınç ve hava akışı mevcut ise 
VAV terminal ünitesi ve kendisine bağlı diğer menfez ve difüzör hava çıkışları dengelenebilir. VAV 
terminal ünitesinin girişinde yeteri statik basınç elde edilemediği durumlarda tasarım şartları sağlanmış 
gibi yapabilmek için diğer tüm VAV terminal üniteleri minimum hava akış konumuna ayarlanır ve 
dengelenecek terminal ünitesinin girişinde statik basınç yükseltilmiş olur. Bu tasarım şartlarını 
sağlamış gibi yapma yöntemi diversite değeri 100% den farklı olan basınçtan bağımsız VAV 
sistemlerinin dengelenmesinde de kullanılabilir. 
 
Sıralanan dengeleme yöntemi genellikle diversite etkisi olmayan basınçtan bağımsız değişken hava 
debili (VAV) sistemlerin dengelenmesi için uygundur; 
 
1) Mekanik yüklenicinin sistem kurulumu ve ilk çalıştırmalar ile ilgili sistem sorumluluklarını yerine 

getirdiği doğrulanır. 
2) VAV terminal ünitesi üreticisinin VAV ünitelerini ayarladığı, Sıcaklık kontrol sistemi yüklenicisinin 

(otomasyon firması vb.) işletme senaryosunu ve otomatik kontrol sistemini tamamladığı teyit 
edilmelidir. 
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3) Doğru hava filtrelerinin takılmış olduğu kontrol ve kayıt altına alınır. Eldeki veriler incelendikten 
sonra sistemi kirli filtrelerle çalışıyor gibi göstermek için geçici engelleme filtrelerinin gerekip 
gerekmediğine karar verilir. 

4) Barometrik damperler serbest işletme için gözden geçirilmelidir. Eğer damperlerin ayarlanabilme 
özelliği var ise, belirlenen bina statik basıncını sürdürebilecek şekilde ayarlanır. Tüm emiş havası 
sistemleri barometric relief damperler ayarlanmadan önce dengelenmiş olmalıdır. 

5) Tüm manuel branşman ve menfez damperlerinin 100% açık ve kollarının sabitlendiği doğrulanır. 
6) VAV terminal ünitesinde üreticisinin önerdiği giriş koşullarının sağlandığından emin olunur. 
7) Hava tedarik ünitesinin motor voltajı ve amperajı ölçülür. 
8) Voltaj ve amperajın motor verileri ile uyuştuğu doğrulanır 
9) Hava akış yönleri kontrol edilir. 
10) Fanların devir sayıları ölçülür ve tasarım devir sayıları ile karşılaştırılır. 
11) Eğer fanlı bir terminal ünitesi mevcut ise fanının çalışır durumda olduğu doğrulanır. 
12) Taze hava ve Dönüş havası damperleri en düşük tasarım hava akışını sağlayacak şekilde 

ayarlanır. 
13) VAV terminal ünitelerinin dengelenebilmesi için yeterli besleme kanalı statik basıncının olduğu 

doğrulanır. 
14) Üreticisinin önerilen talimatları doğrultusunda her VAV terminal ünitesinin debi ayarlama 

mekanizması için kalibrasyon yapılır. 
15) Bölüm 3.2.9.1 ve 3.2.9.2 de anlatılan dengeleme yöntemi ile her bir VAV terminal ünitesi 

dengelenir. 
16) Mevcut giriş statik basıncı ve hava akış miktarı en yetersiz olan VAV terminal ünitesi veya uniteleri 

tespit edilir. Tespit edilen VAV terminal ünitesinin girişindeki statik basınç, terminal ünitesi 
üreticisinin tavsiye ettiği en düşük giriş statik basıncı ile terminal ünitesinden sonraki tesisat 
elemanlarının statik basıncı veya oluşturacağı basınç kaybının toplamına eşit olmalıdır. Bu VAV 
terminal ünitesinde tasarım hava akışının sağlanabilmesi için sistem statik basıncı gerekli olan en 
düşük değere ayarlanır. Ayarlanacak değer bilgileri uygun Proje Uzmanı tarafından verilmelidir. 

17) Hava tedarik ünitesinin toplam hava debisi ölçülür. En doğru sonuç için kanaldan travers ölçüm 
önerilir. 

18) Eğer gerekli ise fan hava akışı istenen tasarım gereksinimlerine göre ayarlanır. 
19) Hava tedarik ünitesinin tasarım toplam statik basıncı (TSB) veya tasarım dış statik basıncı (DSB) 

belirlenir. Eğer belirlenen tasarım verisi TSB ise, fanın girişinden ve çıkışından olmak üzere 
sırasıyla emiş ve besleme statik basınçları ölçülür. Eğer belirlenen tasarım verisi DSB ise dönüş 
kanalından ve besleme kanalından sırasıyla emiş ve besleme statik basınçları ölçülür. 

20) Eğer mevcut ise HVAC ünitesini kontrol eden sensördeki işletme statik basıncı test edilerek kayıt 
altına alınır. Statik basınç kontrol mekanizmasının çalıştığı teyit edilir. 

21) Kısmi dolu filtreler ile test gerçekleştirileceği daha önce belirlenmiş ise filtrelerdeki basınç kaybı 
ölçülür ve sistemi dolu filtrelerle çalışıyor gibi göstermek için geçici engelleme filtreleri takılarak 
basınç kaybı ayarlanır. 

22) Eğer hava tedarik ünitesinde egzost fanı kullanılıyor ise binada bir miktar pozitif basınç 
sürdürülebilecek gibi ayarlanır. Bu durum damper ayarlamaları veya fan hızı ayarlamaları ile 
sağlanabilir.  

23) Sistemin tüm dengeleme çalışmaları tamamlandıktan sonra hava tedarik ünitesi gerekli olan en 
düşük taze hava oranına ayarlanmalı ve doğrulanmalıdır. 

24) Son durum ölçümleri kayıt altına alınır, rapor hazırlanır ve gerektiği gibi sunulur. 
25) Tüm VAV terminal üniteleri en yüksek talep konumuna getirilir. 
 
 
ÖNERİLER 
 
Hastane havalandırması ile ilgili bilimsel dallarda yapılmış olan yayımlar, güncel ulusal ve uluslararası 
geçerliliği bulunan standartlar, ulusal ve uluslararası meslek odaları çalışmaları, ulusal ve uluslararası 
mesleki sivil toplum kuruluşları çalışmaları, ulusal ve uluslararası kongrelerde yayımlanan bildiriler, 
yüksek lisans tezleri ve doktora tezleri vb. çalışmalar yüksek önem teşkil etmektedir. Sağlık 
hizmetlerinde yeterli düzeydeki iyileştirme ancak bu çalışmaların doğru anlaşılıp doğru uygulanması ile 
mümkündür. Bu doğrultuda bilim ve tekniği yürütme eğilimleri ile yayımlanmış olan kanun, tüzük ve 
yönetmeliklerin, gözden geçirilmesi ve düzenli olarak iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu hassasiyetin 
süreklilik arz etmesi önemlidir. 
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Türkiye’de Hastane havalandırma sistemlerinin ilk kurulumu ve devreye alma aşamasında verilen TAB 
hizmetleri ile ilgili yapılmakta olan teknik çalışmalar sürecin yüksek başarıya ulaşması için malesef tek 
başına yeterli olamamaktadır. Atılan bu önemli adımların yanında ayrıca aynı sektöre hitap eden ilgili 
tüm tarafların (yatırımcılar, yükleniciler, müşavirlikler, test ve muayene kuruluşları vb.) ölçüm ve 
belgelendirme yaklaşımını tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ilkeleri ışığında benimsemesi TAB 
tekniğinin yüksek başarı ile uygulanabilmesine olanak sağlayacak, test ve muayene kültürünün 
gelişmesi için yüksek fayda sağlayacaktır. 
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EKLER 
EK-1 GSYİH % değeri olarak toplumların sağlık harcamaları [3]. 
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1 United States of America (ABD) 14 14 13 13 13 13 14 15 16 16 16 16 16 17 18 18 18 
2 Tuvalu 5 11 9 8 9 11 9 7 22 17 18 19 17 13 13 14 17 
3 Marshall Islands(Marshall 

 
16 19 20 18 18 22 19 17 16 17 16 17 17 19 19 17 17 

4 Sierra Leone 15 15 15 15 16 18 16 16 16 15 16 12 14 14 17 15 16 
5 Liberia (Liberya) : : : 6 6 6 6 5 3 9 8 11 10 12 14 13 16 
6 Niue 8 9 9 8 8 8 38 11 12 15 13 16 16 16 18 16 15 
7 Micronesia (Mikronezya) 9 9 8 7 8 8 8 8 10 10 12 12 12 13 13 14 14 
8 Netherlands (Hollanda) 8 8 8 8 8 8 8 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 
9 Lesotho (Lesoto) 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 6 7 8 9 10 11 12 
10 France (Fransa) 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 
11 Moldova 9 10 9 8 6 7 7 8 8 8 9 11 11 11 12 12 11 
12 Denmark (Danimarka) 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 
13 Germany (Almanya) 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 10 11 12 12 11 
14 Canada (Kanada) 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 
15 Switzerland (İsviçre) 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 10 10 10 11 11 11 
16 Kiribati 9 9 9 7 9 8 9 9 10 10 10 11 14 13 13 11 11 
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17 Rwanda (Ruanda) 4 5 5 5 5 4 4 4 6 6 7 10 9 9 10 10 11 
18 Austria (Avusturya) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 
19 Belgium (Belçika) 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 11 10 11 
20 Serbia (Sırbistan) 7 7 7 7 7 7 8 9 9 9 9 9 10 10 11 10 10 
21 Portugal (Portekiz) 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 10 
22 Bosnia and Herzegovina(Bosna 

 
11 11 8 8 9 7 7 7 8 9 9 9 9 9 10 10 10 

23 Costa Rica (Kostarika) 7 7 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 10 10 10 
24 New Zealand (Yeni Zelanda) 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 
25 Cuba (Küba) 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 8 8 10 11 12 10 10 
26 Afghanistan (Afganistan) : : : : : : : 5 7 6 6 6 8 8 8 10 10 
27 Italy (İtalya) 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 
28 Spain (İspanya) 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 10 9 
29 Uganda 6 5 5 6 7 7 7 8 8 8 9 10 9 9 9 9 9 
30 Georgia (Gürcistan) 5 7 8 7 6 7 8 9 8 9 9 8 8 9 10 10 9 
31 Ireland (İrlanda) 7 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 7 8 9 9 9 9 
32 Sweden (İsveç) 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 9 
33 Montenegro (Karadağ) 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 8 8 8 9 9 9 
34 United Kingdom (Birleşik 

 
7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 10 10 9 

35 Japan (Japonya) 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 
36 Norway (Norveç) 9 9 8 9 9 8 9 10 10 10 9 9 9 9 10 9 9 
37 Iceland (İzlanda) 8 8 10 9 10 10 10 10 11 10 9 9 9 9 10 9 9 
38 Slovenia (Slovenya) 7 8 8 8 8 8 9 9 9 8 8 8 8 8 9 9 9 
39 Greece (Yunanistan) 9 9 9 8 9 8 9 9 9 9 8 9 9 9 10 9 9 
40 Australia (Avustralya) 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 
41 Palau 13 13 13 11 12 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 9 
42 Paraguay 6 6 6 6 7 8 8 7 6 6 6 6 6 6 7 9 9 
43 Brazil (Brezilya) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 
44 Finland (Finlandiya) 8 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 
45 Malta 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 8 8 8 8 9 
46 Slovakia (Slovakya) 6 6 6 6 6 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 
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47 South Africa (Güney Afrika) 7 8 8 9 9 8 9 9 9 9 9 9 8 8 9 9 9 
48 Honduras 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 
49 Solomon Islands(Solomon 

 
3 3 3 4 4 5 6 6 6 6 8 7 6 6 8 7 9 

50 Malawi 5 5 5 6 7 6 5 5 6 8 8 9 7 8 8 8 9 
51 Jordan (Ürdün) 8 9 9 9 9 10 10 10 9 9 9 8 8 9 10 8 8 
52 Burundi 6 6 5 6 5 6 7 7 7 10 10 12 10 9 9 9 8 
53 Haiti 7 6 6 6 6 6 6 5 5 6 4 6 5 5 6 7 8 
54 Nauru 13 12 13 13 14 14 14 16 15 12 13 14 19 17 10 10 8 
55 Swaziland (Svaziland) 5 5 5 6 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 
56 Maldives (Maldivler) 6 6 6 6 7 7 5 5 6 6 7 7 6 8 8 6 8 
57 Uruguay 16 13 9 10 11 11 11 11 10 9 8 8 8 8 8 8 8 
58 Togo 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 6 6 6 7 7 8 
59 Panama 8 7 7 7 7 8 8 8 8 8 7 7 7 7 8 9 8 
60 Croatia (Hırvatistan) 7 7 6 7 7 8 7 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 
61 Hungary (Macaristan) 7 7 7 7 7 7 7 8 9 8 8 8 8 7 8 8 8 
62 Israel (İsrail) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
63 Sao Tome and Principe 7 7 8 7 8 8 10 10 11 11 10 8 8 7 8 8 8 
64 Luxembourg (Lüksemburg) 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 7 7 8 8 8 
65 Congo (Kongo) 4 3 4 5 4 5 4 4 5 5 5 6 6 7 9 7 8 
66 Djibouti (Cibuti) 4 4 5 5 6 6 5 5 6 6 7 7 8 7 8 8 8 
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67 Barbados 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 8 
68 Bahamas (Bahamalar) 7 7 6 6 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 
69 Nicaragua (Nikaruaga) 6 6 5 6 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 
70 Saint Lucia 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 
71 Argentina (Arjantin) 8 8 8 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 
72 Sudan 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 6 7 7 7 8 
73 Tanzania (Tanzanya) 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 7 6 5 6 7 7 
74 Chile (Şili) 6 7 7 7 8 8 8 7 7 7 7 6 7 7 8 7 7 
75 Cyprus (Güney Kıbrıs Rum 

 
5 5 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 7 7 7 7 

76 Czech Republic (Çek 
 

7 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 
77 Bulgaria (Bulgaristan) 5 5 5 5 6 6 7 8 8 7 7 7 7 7 7 8 7 
78 Ukraine (Ukrayna) 7 6 6 7 6 6 6 6 7 7 6 6 6 7 8 8 7 
79 Korea (Kore) 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 
80 Andorra 8 7 7 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 
81 San Marino 10 10 9 9 9 10 9 9 7 8 7 7 7 7 7 7 7 
82 Samoa 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 5 6 7 
83 Viet Nam 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 
84 Mali 5 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 7 
85 Côte d'Ivoire (Fildişi Sahilleri) 5 6 6 7 6 5 4 3 4 4 4 5 6 6 6 6 7 
86 El Salvador 6 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 6 6 7 7 7 
87 Mozambique (Mozambik) 5 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 6 5 6 6 7 
88 Poland (Polonya) 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 
89 Guatemala 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 
90 Turkey (Türkiye) 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 
91 Ecuador (Ekvador) 3 4 4 4 4 4 4 5 7 7 6 6 7 6 7 7 7 
92 Lithuania (Litvanya) 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 7 7 
93 Lebanon (Lübnan) 11 11 11 11 10 10 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 
94 Macedonia (Makedonya) 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7 7 7 7 
95 Burkina Faso 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 7 7 7 
96 Kyrgyzstan (Kırgızistan) 7 6 6 7 6 5 5 5 5 6 6 7 7 6 7 7 6 
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97 Grenada 7 7 7 7 8 7 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
98 Albania (Arnavutluk) 3 4 5 5 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 
99 Namibia (Namibya) 6 7 7 7 7 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7 6 
100 Guinea-Bissau (Gine Bissau) 6 7 7 7 6 5 5 6 6 5 6 6 6 6 7 7 6 
101 Guinea (Gine) 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 
102 Latvia (Letonya) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 6 
103 Mexico (Meksika) 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
104 Tunisia (Tunus) 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 
105 Russia (Rusya) 5 6 7 7 6 5 6 6 6 5 5 5 5 5 6 6 6 
106 Morocco (Fas) 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 
107 Colombia (Kolombiya) 7 8 9 9 9 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 
108 Antigua and Barbuda 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 6 6 
109 Estonia (Estonya) 6 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 6 6 
110 Iran (Islamic Republic of) 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 
111 Senegal 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 
112 Zambia (Zambiya) 6 6 6 7 6 6 6 7 7 7 7 6 6 7 6 6 6 
113 Mauritius 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 
114 Guyana 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 4 4 7 6 6 6 
115 Romania (Romanya) 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 
116 Dominica (Dominika) 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 
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117 Tajikistan (Tacikistan) 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 
118 Belize 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 6 6 6 
119 Cambodia (Kamboçya) 6 9 8 7 6 6 6 6 7 7 7 6 4 5 6 6 6 
120 Trinidad and Tobago 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 5 5 4 6 6 6 
121 Botswana 4 4 4 4 4 5 5 6 6 8 7 7 8 5 6 6 6 
122 Yemen 4 5 5 5 5 4 5 5 6 5 5 5 5 5 6 6 5 
123 Nepal 5 5 5 7 6 5 5 6 5 6 6 6 5 6 5 5 5 
124 Uzbekistan (Özbekistan) 7 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5 6 6 5 6 6 5 
125 Mauritania (Moritanya) 5 4 4 5 6 6 5 6 5 6 5 3 4 4 5 6 5 
126 Dominic (Dominik) 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 
127 Belarus 7 6 7 6 6 6 7 6 7 7 7 6 6 6 6 6 5 
128 Nigeria (Nijerya) 5 5 5 6 5 5 5 4 7 7 7 6 7 6 7 5 5 
129 Niger (Nijer) 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 6 6 5 5 5 5 5 
130 Suriname (Surinam) 5 7 8 9 7 9 8 7 7 7 7 6 6 6 6 6 5 
131 Comoros (Komorlar) 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 
132 Iraq (Irak) : 2 2 2 2 3 3 1 4 6 5 3 3 3 5 5 5 
133 Azerbaijan (Azerbaycan) 6 6 5 5 5 5 4 4 7 8 8 6 5 4 6 5 5 
134 Cameroon (Kamerun) 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
135 Jamaica  (Jamaika) 4 5 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
136 China (Çin) 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
137 Mongolia (Moğolistan) 3 4 4 4 4 5 5 5 7 6 5 5 5 6 6 6 5 
138 Venezuela  4 3 4 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 5 
139 Tonga 4 4 4 5 5 5 6 5 5 5 6 6 7 6 5 5 5 
140 Ghana (Gana) 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 7 5 6 6 5 5 5 
141 Bolivia (Bolivya) 4 5 4 5 6 6 6 7 6 5 6 5 5 5 6 5 5 
142 Saint Vincent and the 

 
4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 

143 Gambia (Gambiya) 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
144 Timor-Leste (Doğu Timor) : : : : : 8 10 10 10 11 10 12 10 9 7 6 5 
145 Egypt (Mısır) 4 4 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 
146 Cabo Verde (Yeşil Burun 

 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

N
o (Countries) Toplumlar 

19
95

 
19

96
 

19
97

 
19

98
 

19
99

 
20

00
 

20
01

 
20

02
 

20
03

 
20

04
 

20
05

 
20

06
 

20
07

 
20

08
 

20
09

 
20

10
 

20
11

 
147 Peru 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 6 5 5 5 
148 Ethiopia (Etiyopya) 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 
149 Benin 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 
150 Singapore (Singapur) 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 
151 Papua New Guinea (Papua 

 
4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 

152 Kenya 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 
153 Libya 3 3 3 4 4 4 5 5 4 3 2 2 2 2 3 3 4 
154 Cook Islands (Cook Adaları) 5 5 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
155 Armenia (Ermenistan) 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 5 4 4 4 5 4 4 
156 Monaco (Monako) 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
157 Vanuatu 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 4 
158 Saint Kitts and Nevis 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
159 Philippines (Filipinler) 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
160 Madagascar (Madagaskar) 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
161 Thailand (Tayland) 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
162 Equatorial Guinea(Ekvator 

 
6 5 4 5 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 5 4 4 

163 Algeria (Cezayir) 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 
164 Kazakhstan (Kazakistan) 5 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
165 Central Africa (Orta Afrika) 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
166 India (Hindistan) 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
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167 Malaysia (Malezya) 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 
168 Chad (Çad) 6 5 6 5 6 6 6 8 6 5 5 4 4 4 4 4 4 
169 Fiji 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
170 Syria (Suriye) 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 
171 Bangladesh (Bangladeş) 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
172 Bahrain (Bahreyn) 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
173 Saudi Arabia (Suudi Arabistan) 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
174 Bhutan 4 6 7 7 7 7 6 8 5 4 4 4 5 5 5 4 4 
175 Seychelles (Seyşeller) 5 5 6 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 3 3 3 4 
176 Angola 5 4 5 5 6 3 5 4 4 4 4 4 3 4 6 3 3 
177 Sri Lanka 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
178 United Arab Emirates (B. Arap 

 
3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 

179 Gabon 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
180 Lao  (Laos) 4 5 6 6 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 
181 Indonesia (Endonezya) 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
182 Kuwait (Kuveyt) 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 2 2 2 4 3 3 
183 Eritrea (Eritre) 5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
184 Pakistan 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
185 Congo (Kongo) 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 
186 Brunei Darussalam 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 
187 Turkmenistan (Türkmenistan) 3 3 5 5 4 4 4 3 4 4 3 2 2 2 2 2 2 
188 Oman (Umman) 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 
189 Qatar (Katar) 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 2 3 2 2 
190 Myanmar 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
191 South Sudan (Güney Sudan) : : : : : : : : : : : : : 2 2 2 2 
192 Somalia (Somali) 3 3 3 3 3 2 2 : : : : : : : : : : 
193 Zimbabwe (Zimbabve) < < < < < < 1 : : : : : : : : : : 
 
EK-2 TAB ölçümlerinde hız hesabı için Bernoulli denklemi 
 
[Adım 1]  Bernoulli Denklemi 
 
 
 

 (EK2.1) 
 
 
[Adım 2]  Kararlı rejimde Bernoulli Denklemi 

 
 (EK2.2) 

 
 

 
[Adım 3]  Kararlı rejimde ve sıkıştırılamaz akış için Bernoulli Denklemi 
 

 
(EK2.3) 

 
 

 
[Adım 4]  Toplam Enerji Eşitliği (Akım çizgisi boyunca toplam enerji sabit kalır.) 
 

 
(EK2.4) 
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[Adım 5]  Enerji eşitliği denklemi ρ [kg/m³] ile çarpılır ve basınç eşitliği denklemine dönüştürülür. 
(Basınç dengesini açıkça okumak için) 
 

(EK2.5) 
 

 
[Adım 6]  Bölüm 3.1.1’de yapılan tanımlara uygun biçime dönüştürülür. 
 

(EK2.6) 
 
 

 [Adım 7]  Bölüm 3.1.1’de belirtildiği gibi hava tarafı TAB ölçümlerinde akışkanın yoğunluğu, 
yüksekliği ve yerçekimine bağlı olarak oluşturduğu aerostatik basıncı ihmal edildiği için statik basınç ile 
dinamik basıncın toplamına toplam basınç denir. 
 

(EK2.7) 
 

[Adım 8]  Hava kanalı içerisinde belirli bir nokta için akış hızı, pitot tüpü ile statik basınç ve 
toplam basınç ölçülerek hesaplanabilir. 
 

(EK2.8) 
 

[Adım 9]  Hava kanalı içerisinde belirli bir nokta için akış hız değişkeni çekilerek statik basınç, 
toplam basınç ve havanın yoğunluğuna bağlı eşitlik elde edilir. 
 
 

(EK2.9) 
 
 
Not: Ölçüm yapılan havanın yoğunluğu ρ [kg/m³] havanın mutlak basıncına ve mutlak sıcaklığına göre 
değişiklik gösterecektir. Havanın yoğunluk hesabı  EK-3  ‘de açıklanmıştır. 
 
EK-3 TAB ölçümlerinde yoğunluk hesabı için İdeal Gaz yasası 
 
[Adım 1]  İdeal gaz yasası 
 
 

(EK3.1) 
 
[Adım 2]   Akışkanın mol sayısı  akışkanın ağırlığı ile molekül ağırlığı oranı  olarak 

yazılır.  
 
 

(EK3.2) 
[Adım 3]   Akışkanın kütlesi  eşitliğin sol tarafına atılır ve eşitliğin sol tarafında akışkanın 
hacminin akışkanın ağırlığına oranı   elde edilir. 
 

(EK3.3) 
 

 
[Adım 4]   Akışkanın hacminin akışkanın ağırlığına oranı  akışkanın özgül hacmi  

olarak, evrensel gaz sabitinin akışkanın molekül ağırlığına oranı  ise akışkanın özgül gaz 

sabiti olarak yazılır.  
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(EK3.4) 

 
[Adım 5]  Akışkanın özgül hacmi  akışkanın yoğunluğunu  ifade edecek şekilde 
yazılır.  
 

(EK3.5) 
 

 
 
[Adım 6]  Hava tarafı TAB ölçümlerinde akışkanımızın hava olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda üzerinde ölçüm yapılan havanın yoğunluğu hesaplamak için havanın ölçülen 
mutlak basıncına, ölçülen mutlak sıcaklığına ve bilinen özgül gaz sabitine bağlı eşitlik elde edilir.  
 
 
 
 
 
 
SİMGELER DİZİNİ 
 
  Yerçekimi ivmesi 
  Akışkan kütlesi 
  Akışkan molekül ağırlığı 
  Akışkan basıncı 

  Dinamik basınç 
 Hidrostatik basınç 

  Hava basıncı 
  Statik basınç 

  Toplam basınç 
  Hava özgül gaz sabiti 

  Evrensel gaz sabiti 
  Akışkan mutlak sıcaklığı 

  Hava mutlak sıcaklığı 
  Akışkan yoğunluğu 

  Hava yoğunluğu 
  Akışkan özgül hacmi 
  Akışkan hızı 

  Hava hızı 
  Akışkan yüksekliği 

 
KISALTMALAR 
 
ACG  AABC Commissioning Group (AABC Doğrulama Grubu) 
BSI   The British Standards Institution (Britanya Standartlar Enstitüsü) 
CEN   European Committee for Standardization (Avrupa Standartlar Kurulu) 
GSYİH  Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
HEPA  High-Efficiency Particulate Air (Yüksek Verimle Süzülmüş Hava) 
HVAC   Heating, Ventilating and Air Conditioning 

(Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme) 
ICB  International Certification Board (Uluslararası Belgelendirme Kurulu) 
ISIC International Standard Industrial Classification of All Economic Activities  

(Tüm İktisadi Etkinliklerin Uluslararası Ölçünde Sanayi Sınıflaması) 
ISKAV Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı 
ISO   International Organization for Standardization (Uluslararası Standartlar Örgütü) 
NEBB  National Environmental Balancing Bureau (Çevresel Dengeleme Ulusal Bürosu) 
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TAB  Testing Adjusting and Balancing (Test Ayar ve Dengeleme) 
URS  User Requirement Specifications (Kullanıcı Gereksinimlerinin Özellikleri) 
VAV  Variable Air Volume (Değişken Hava Debisi) 
WHO   World Health Organisation (Dünya Sağlık Örgütü) 
 
ŞEKİLLER DİZİNİ 
 
Şekil 1.1  Pitot Tüpü ile ölçümler.       
Şekil 1.2  TAB ölçümlerinde kullanılan hava akış sistemi tanımları.    
 
ÇİZGELER DİZİNİ 
 
Tablo 1.1  Stratejik Plan 2013 – 2017 hedeflerin bir kısmı ve maliyetleri [1].  
Tablo 1.2 Hava tarafı TAB hizmetleri için önerilen ölçüm aletleri [5].  
 
 
 
 
ÖZGEÇMİŞ 
 
Ahmet Kemal BABACAN 
 
Edirne, Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisiliği bölümünü 
mezunudur. Ege Nisan Temiz Oda Hijyenik Havalandırma Sistemleri Test ve Doğrulama Hizmetleri 
Ltd. Sti.’nde Temizoda sistemleri ve teknolojileri, HVAC sistemleri ve teknolojileri, HVAC test ve 
muayene teknikleri konuları üzerine mühendislik çalışmalarını sürdürmektedir. 
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MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan,  
teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. 
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YENİ NESİL TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ 
UYGULAMA ÖRNEĞİ 

 
 

BORA ATAY 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, İstanbul ilinde bulunan Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü mekanik 
tesisatı teknolojilerinin tanıtımı yapılarak proje ve uygulama süreci tecrübeleri paylaşılmaktadır.2008 
yılında kurulan, 5 ayrı fakülte, sağlık meslek yüksekokulu, meslek yüksek okulu ve 5 ayrı enstitü yer 
alan Acıbadem Üniversitesi kâr amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesidir. Yapımı 2013 yılında 
tamamlanan yeni Kerem Aydınlar Kampüsü, 16.000 m2 arazi üzerine kurulu 80.000 m2 lik kapalı 
alana sahip tıp ve sağlık eğitimi veren bir kampüsüdür. Araştırma laboratuvarları, hayvan 
laboratuvarları ve simülasyon merkezlerinde her bir alana, cihaza ve kullanım amacına göre değişen 
yoğun mekanik tesisata rağmen LEED Gold sertifikası ile çevreye duyarlı bir tasarım ve uygulama 
örneği ile dünyadaki sayılı üniversite kampüslerinden biridir. Çalışmada mekanik altyapı planlaması 
için disiplinler arasında olması gereken koordinasyonun öneminin vurgulanması ve sektör 
paydaşlarının mesleki hayatları boyunca karşılaşabilecekleri değişik uygulamalar ile ilgili örnekler 
olabilmesi hedeflenmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Üniversite, Hastane, Altyapı, LEED Gold Sertifikası, Koordinasyon   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, Acibadem University, Kerem Aydinlar Campus, located in the province of Istanbul, 
introduces the technology of the mechanical plant and shares project application process experiences. 
Acıbadem University is a foundation university which is established in 2008.It has five different 
faculties, health vocational high schools, vocational high schools and 5 different institutes. The new 
Kerem Aydınlar Campus, which was completed in 2013, is a campus with medical and health 
education with gross area of 80.000 m² built on 16.000 m² land. It is one of the few university 
campuses in the world with an environmentally sensitive design and application example with LEED 
Gold certificate despite the intensive mechanical installations varying in each area, device and 
purpose of use in research laboratories, animal laboratories and simulation centers. It is aimed to 
emphasize the importance of coordination among the disciplines for mechanical infrastructure 
planning in the study and to be an example of the different applications that sector stakeholders may 
encounter during their professional lives. 
 
Key Words: University, Hospital, Infrastructure, LEED Gold Certificate, Coordination 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
2000’li yıllarda sağlık sektöründe gelişen teknoloji ile Acıbadem Üniversitesi eğitim anlayışını bu 
doğrultuda planlamıştır. Yeni eğitim anlayışında tıp veya sağlık eğitimi alan öğrencilerin hastanelere 
gitmeden önce tüm sağlık alt yapı imkanlarını eğitim süresi boyunca deneyimlemeleri 
amaçlanmaktadır. Geleneksel tıp fakültesi eğitimi veren sağlık kampüslerinin altyapı ve donanımları, 
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hastaneler kadar özel altyapılarla kurulu hale gelmiştir. Bu doğrultuda mekanik alt yapıların da yeni 
anlayışının gereksinimlerine cevap verecek hale gelmesi ve uyum sağlaması gerekmektedir. 
 
Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsünde,  
 
Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Eczacılık 
Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, ASEGEM, 
CASE (Center of Advanced Simulation and Education) bölümleri bulunmaktadır.  
 
Kampüsün sosyal donatıları arasında Fitness center, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, kapalı spor 
salonu,700 kişi kapasiteli uluslararası standartlarda teknik donanımlı konferans salonu, kafeterya, 
yemekhane, öğrenci kulüpleri ve 5000 kişi kapasiteli açık çim amfi bulunmaktadır. Kampüs yaklaşık 
4000 öğrenci, 546 akademisyen ve 162 idari personele hizmet vermektedir. 
 
 
 
2. MEKANİK TESİSAT GENEL BİLGİLERİ 
 
2.1. Isıtma Soğutma Sistemi 
 
Kampüste ısıtma soğutma ihtiyacı klima santralleri ve dört borulu fan-coil sistemi ile karşılanmaktadır. 
Ana binanın çatısında 3 adet hava soğutmalı chiller grubu vardır. Bunların bir tanesi 1700 kW frekans 
invertörlü vidalı grup, diğer iki tanesi 2000 kW vidalı gruptur. 2. Bodrum katta bulunan kazan 
dairesinde 1 adet 1280 kW yoğuşmalı kazan, 2 adet 1250 kW 3 geçişli çelik kazan bulunmaktadır. Bu 
sistemde toplam 1039 adet   dört borulu fan-coil ünitesi vardır.  
 
2.2. Havalandırma Sistemi 
 
Havalandırma sistemi için 64 adet klima santrali planlanmıştır. Bu klima santrallerinden 42 adeti taze 
hava santrali, 17 adeti değişken devirli tamburlu tip ısı geri kazanım santrali, 4 adeti karışım havalı 
klima santrali ve 1 adeti havuz nem alma santralidir. Tüm klima santrali fanları değişken devirlidir ve 
IE2 sınıfı yüksek verimli motorlar kullanılmıştır. Hava debilerinin ayarlanması ve enerji tasarrufu 
senaryosu için 380 adet değişken ve sabit debili hava kontrol ünitesi karbondioksit, sıcaklık, dış hava 
sensörleri ve zaman sayaçları ile desteklenmektedir. Tüm havalandırma dizaynı ASHRAE 62.1 
standartlarına göre yapılmıştır. 
 
2.3. Sıhhi Tesisat 
 
Temiz su sisteminde 1 adet 225 m3 ham su deposu, 2 adet 100 m3 yumuşak su deposu, 80 m3 
arıtılmış gri su toplama deposu bulunmaktadır. Kullanılan artıma sistemleri ile günlük kullanım suyu, , 
içme suyu ve laboratuvarlarda kullanılmak için saf su üretilmektedir. Su armatürleri ve vitrifiyeler için 
verimlilik esas alınarak EPA (Environmental Protection Agency) standartlarına uygun seçimler 
yapılmıştır. Su verimliliğinin ölçümü ve doğrulanması için kampüs kapsamındaki tüm su tüketimleri 
ayrı ayrı izlenmektedir. 
 
Lavabolar, duşlar, drenaj suları ve yağmur suları toplanıp arıtılarak bahçe sulama, rezervuar doldurma 
ve pas pas yıkama ünitelerinde besleme suyu olarak kullanılmaktadır. Sistemin büyük olması ve 
arıtma sistemin korunması amacı ile karışma yaşanmaması için mutfak hatları kırmızı, genel atık su 
hatları siyah, lavabo ve duş hatları gri, laboratuvar hatları sarı renk tamamı pik borular ile toplanmıştır. 
 
2.4. Yangın ve Duman Emiş Sistemi 
 
Tüm binalar sprinkler sistemi ve yangın dolapları ile korunmaktadır. Laboratuvar alanları ve bazı özel 
alanlarda ön tepkimeli (preaction) sistemi tasarlanmıştır. Bina dışına hidrant sistemi kurulmuştur. Bu 
sistem 750 GMP 2 adet elektrikli ve bir adet 1 adet jokey UL / FM sertifikalı pompa ile beslenmektedir.    
 
Otoparklarda değişken debili karbon monoksit kontrollü jet fan sistemi ile hem duman tahliye 
senaryosu uygulaması hem de günlük otopark havalandırması yapılmaktadır. 
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Tablo 1. Havalandırma dizayn kriterleri [1]. 

 
Tablo 2. Su armatürleri ve vitrifiyeler verimlilik tablosu [2]. 

 
2.5. Otomasyon Sistemi 
 
Kampüste kurulan BMS otomasyon sistemi ile tüm Fan-coil cihazları, havalandırma ekipmanları, ana 
ısıtma soğutma ekipmanları, pompa grupları ve hidroforlar yani enerji harcayan tüm mekanik ve 
elektrik sistemleri 8000 noktadan web tabanlı olarak izlenmektedir. Bu sayede ekipmanların enerji 
tüketimleri ve arıza bilgileri sürekli olarak takip edilmektedir. 

 Hastane Havalandırma Semineri 
 



  ____________________ 2288  _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

3. Özel Alanlar Uygulama Örnekleri 
 
3.1. Derslikler 
 
Acıbadem Üniversitesi Kampüsü 7 adet 150 kişilik amfi ve 33 adet 45 ve 60 kişi kapasiteli eğitim 
salonlarından oluşan dersliklerde eğitim vermektedir. Derslikler 4 borulu fan-coil sistemi ile ısıtılıp 
soğutulmaktadır. Havalandırma karbondioksit sensörleri ile kumanda edilen değişken debili hava 
kontrol üniteleri ve klima santralleri ile yapılmaktadır. Dersliklerde bulunan akıllı kürsüler ile ısı ve 
havalandırma düzeyi manuel olarak da kontrol edilebilmektedir. 
 
3.2. Araştırma Laboratuvarları (5. Kat) 
 
1500 m2 alanda bulunan araştırma laboratuvarında doktora öğrencileri ve akademisyenler bilimsel 
araştırmalar yapmaktadır. Ana salonda üzerinde medikal gazlar, saf su bağlantıları ve giderlerden 
oluşan 6 adet tek parça çalışma tezgahı bulunmaktadır. Büyüme alanı için iki adet daha çalışma 
tezgahı alt yapısı ile havalandırma ve ısıtma soğutma sisteminde gerekli rezerv kapasiteler 
bırakılmıştır. Salon etrafında bulunan yardımcı mahallerde çeker ocak odaları, sıcak oda, derin 
dondurucu odası, radyoaktif çalışma laboratuvarı ve 3. Düzey biyo güvenlik odası bulunmaktadır. Bu 
alanlarda ihtiyaca göre ısı, nem, basınç kontrollerine ve atmosfere direkt atılması gereken egzoz 
sistemlerine uygun alt yapılar yapılmıştır. 
 
3.3. Case Simülasyon Merkezi (4. Kat) 
 
Tıp fakültesi bünyesinde bulunan Case (Center of Advanced Simulation and Education) adı verilen 
simülasyon merkezide klinik eğitim laboratuvarı bulunuyor ve ağırlıklı olarak dahili tıp bilimine ilişkin 
simülasyonlar yapılmaktadır. Simülasyon merkezi elektronik öğrenme, simülasyon sistemleri ve simüle 
hastaların kullanılmasıyla CASE bünyesindeki tüm departmanlarla ve teknolojik altyapısıyla dünyadaki 
benzerleri arasında ilk üç sıradadır. Bu alanda kullanılan cihazların yaydığı ısı ve ihtiyacı olan nem 
değerlerine göre mekanik tasarım yapılmıştır. 
 
3.4. Multi Disipliner Laboratuvarlar (3. Kat) 
 
Bu bölümde tıp fakültesi ve sağlık bilimleri eğitimlerinin temelini oluşturan ana konuların eğitiminin 
verildiği laboratuvarlar yer almaktadır. 3 adet multi disipliner laboratuvar ve 1 adet anatomi 
laboratuvarında tıp öğrencileri kadavra üzerinde deney yapmadan evvel ilk anatomi eğitimlerini burada 
almaktadırlar. Multi disipliner laboratuvarlar fizik ve kimya laboratuvarı altyapısında kurulmuş olup, 
mekanik ve elektrik altyapı yükseltilmiş döşeme içinden masalara götürülmüştür. Masalarda bulunan 
doğal gazla çalışan bek alevi ve saf su altyapısı olanaklarıyla eğitim sağlamaktadır. Havalandırma gaz 
kaçak sensörleri ve değişken debi ayarlama cihazları ile hava yoğunluğundaki değişeme göre 
tasarlanmıştır. 
 
3.5. Multi Disipliner Laboratuvarlar (1. Bodrum Kat) 
 
Diseksiyon salonu son teknolojik özel masalar, ameliyat mikroskopları, taze ve donmuş parsiyel 
kadavralarla diseksiyon pratikleri dışında beyin, ortopedi, kulak burun boğaz cerrahisi konusunda 
mezuniyet sonrası eğitim vermektedir. Diseksiyon salonunda kokuyu minimize eden laminer hava 
akımı tekniği ile çalışan özel masalar bulunmaktadır. Bu masalarda laminar akımın sağlanması için üst 
taraftan masa üst parçasına bağlantılı ünitelere taze hava verilmektedir. Masayı taşıyan konsola 
masada gereksinim duyulan tüm mekanik elektrik alt yapı alt kat tavanından getirilmiştir.  İşlem 
sırasında çıkan yoğun koku bu konsola alt kat tavanından bağlanmış olan egzoz sistemi ile 
atılmaktadır. Hava debileri değişken debi hava ayar üniteleri ile kontrol edilmektedir. Her bir masa için 
ayrı ayrı otomasyon sistemi ile salon yöneticine havalandırmayı yönetme yetkisi verilmiştir. Bu salona 
hizmet veren klima santrali kendini otomatik olarak kullanıma göre konumlandırmaktadır. 
 
3.6. Deney Hayvanları Araştırma Merkezi (1. Bodrum Kat) 
 
Vivaryum adı verilen deneysel hayvan laboratuvarı, modern kafes sistemleri, teknolojik alt yapısıyla 
denek hayvan üretimi imkanlarıyla dünya standartlarında birçok bilimsel araştırmalara hizmet 
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vermektedir. Bağışıklık sistemi olmayan hayvanların bulunduğu, havayı kendi içinde hepa filtreden 
geçirip egzoz havasını atan özel kafeslerin havalandırma atış ve beslemeleri için özel bir sistem 
kurulmuştur. Buna göre kafeslerin ihtiyacı olan taze hava ve çıkan egzoz havası değişken debi ayar 
cihazları ile otomasyon ve alarm sensörlerine bağlı olarak karşılanmaktadır. Isıtma soğutma, 
hayvanların yaydığı ısı ve ortamın ihtiyacı olan sıcaklığa göre aşağıdaki tablolardaki değerlere göre 
yapılmıştır.  
 
Tablo 3. Laboratuvar hayvanları yaşam mahali sıcaklık değerleri [1]. 

 
 
Tablo 4. Laboratuvar hayvanları ısı yayma değerleri [1]. 

 
 
3.7. Laparoskopik Cerrahi Eğitim ve Araştırma Merkezi (1. Bodrum Kat) 
 
İleri düzey endoskopik cerrahi eğitim laboratuvarı olan merkezde 9 ameliyathane ve bir adet referans 
ameliyathanede düzenlenen kurlar ile birçok branşta cerrahlar eğitilmektedir. Aynı katta robotik cerrahi 
eğitim merkezi de yer almaktadır. Ayrıca endoskopik görüntüleme sistemlerini ve radyolusent masaya 
haiz referans ameliyathane hibrit cerrahi tekniğiyle yapılan ameliyatların eğitimlerinin yapılmasına 
imkân sağlamaktadır. Bu alanda ameliyathane girişinde bulunan hayvan kabul, karantina, hayvan 
barınağı, steril depo, soğuk oda ve hazırlık odası gibi yan mahaller vardır. Hayvan barınaklarında ve 
ameliyathanelerde oluşan yoğun koku ve sıcaklık, havalandırma sistemi ile oluşturulan hava kilitleri ile 
dış mahallere kaçması önlenmekte, ısı ve kokuyu kaynağından alarak çatı katına çıkan sızdırmaz 
kanallar ile atmosfere atılmaktadır. 
 
3.8. GMP Laboratuvarı (2. Bodrum Kat) 
 
GMP (Good Manufacturing Practices ) laboratuvarı kök hücre çalışmaları , hücresel immünoterapi, 
hücre doku bankacılığı gibi üst düzey işlemlerin yapıldığı çok özel alanlardır. Bu alanlar basınç farkı, 
online partikül, sıcaklık ve nem izleme gibi özel ekipmanların yönettiği steril havalandırma yapılan 
alanlardır. Dizayn yapılırken hava akışları hep en özel alandan dışarıya doğru olacak şekilde 
planlanmıştır. Kampüs içerisinde bulunan mekanik açıdan en özellikli bölge olarak kabul edilmektedir. 
Tüm soğutma ve havalandırma sistemi kampüs ana siteminden kopartılmış bağımsız çözülmüştür.  
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3.9. Tıbbi Atık İnsineratörü 
 
Enfekte olmuş tıbbi atıkların yüksek sıcaklıkta yakıldığı alandır. Doğalgaz brülörü ile çalışan kazan 
dairesi mantığında prensiplerinde olan insineratör odasında alt üst havalandırma ve baca sistemi 
bulunmaktadır.  
 
3.10. Konferans Salonu 
 
Konferans salonu 700 kişi kapasitelidir. Karışım havalı klima santrali ile koltuk altından taze hava 
üflemesi, tavandan ve sahne altından egzoz emişi yapılmaktadır. Karbon dioksit ve sıcaklık sensörleri 
ile sistem kumanda edilmektedir.  
 
3.11. Spor Salonu 
 
Spor salonunun 500 kişilik tribün kapasitesi vardır. Karışım havalı klima santrali karbon dioksit ve dış 
hava sensörleri ile kumanda edilmektedir. Sıcaklığa göre kendini otomatik olarak konumlayabilen 
menfezler kullanılmıştır. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Yeni nesil, teknolojik tıp ve sağlık eğitimi veren üniversite kampüslerinde çok çeşitli alt yapı ve konfor 
ihtiyaçları olabilmektedir. Doğru projelendirme ve uygulama için disiplinler arası koordinasyon çok 
önemlidir. Hemen her odada sıhhi tesisat gereksinimi, ısıtma soğutma ihtiyacı olabileceği 
unutulmamalıdır. Üniversiteler yaşayan ve sürekli büyümeye ve gelişmeye açık binalardır. Mekanik 
altyapı dizayn edilirken bu özellikler göz önünde bulundurularak rezerv kapasiteler ve alanlar 
bırakılmalıdır. Kullanılacak her ekipmanın ve odanın teknik gereklilikleri projelendirme öncesinde 
belirlenmeli ve mekanik altyapı bu yönde şekillendirilmelidir. Kullanılacak mekanik cihaz ve teknolojiler 
projelendirme sürecinden en az 20 yıl sonrası düşünülerek seçilmeli ve tasarlanmalıdır.     
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TEMİZ VE KONTROLLÜ ODALARDA FARK BASINÇ 
KONTROLÜ 

 
 

Erdem KABLAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Temiz oda özetle, partikül sayısının, odanın kullanım amacına göre kabul edilen uluslararası 
standartlarda limitlenmiş aralıkta tutulduğu, mimarinin, kullanılan malzemenin ve hava akış sisteminin 
buna göre tasarlandığı kontrollü alanlardır. Bu kontrolün amacı bazen oda içindeki operasyonu 
korumak bazen çalışan personeli korumak bazen de oda dışı alanları odaya karşı korumaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Temiz Oda, Fark Basınç Kontrolü, Debi Kontrolü, Hava Kilidi, Transfer Penceresi, 
Partikül, Hava Akış Sistemi, Personel Akışı, Malzeme Akışı, Hava Akışı, Karantina İzolasyon Odası, 
BSL3 Laboratuvarı, Granürasyon odası  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Clean rooms, in summary, are controlled areas where the numbers of particles are maintained within 
the limits specified by the international standards adopted in accordance with the purpose of the room 
and where the architecture, materials and air flow system are designed accordingly. The purpose of 
this control can be to protect the operation inside the room, to protect the employees or to protect the 
outside areas from the room itself. 
 
Keywords: Clean Room, Differential Pressure Control, Flow Rate Control, Air Lock, Transfer Window, 
Flow Systems, Particles, Personnel Flow, Material Flow, Air Flow, Quarantine isolation room, BSL3 
laboratory, Granulation room ↵ 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Temiz oda özetle, partikül sayısının, odanın kullanım amacına göre kabul edilen uluslararası 
standartlarda limitlenmiş aralıkta tutulduğu, mimarinin, kullanılan malzemenin ve hava akış sisteminin 
buna göre tasarlandığı kontrollü alanlardır. Bu kontrolün amacı bazen oda içindeki operasyonu 
korumak bazen çalışan personeli korumak bazen de oda dışı alanları odaya karşı korumaktır.  
Bu tür odalarda en önemli kriter partikül sayısını istenilen aralıkta tutabilmektir.  
Bunun için aşağıdaki üç akışı kontrol altında tutmak gerekir; 
 

• Personel akışı 
• Malzeme akışı 
• Hava akışı 
• Bu üç akış da doğaları gereği temiz tutulmak istenilen alan ile nispeten kirli alan arasında 

bir hava geçişine neden olur ve bu hava geçişi kontrol altında tutulamaz ise istenilen 
koruma da sağlanamaz.  

• Malzeme ve personel akışı aşağıdaki şemada gösterildiği gibi gerçekleşir. 

Differential Pressure Control in Clean and Controlled Rooms 
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• Komşu alanlar arası hava akışı,  alanların 100% izole olamayacağı (kapı, pencere, şaftlar 

vb.) ve personel / malzeme akışı sırasında ortamlar birbirine açılacağından dolayı 
gerçekleşir. Bu durumda hava akışının daima korunmak istenilen alandan korunacak 
alana doğru olması gerekir. Bu gerekliliği sağlayabilmek ve sürdürebilmek için iki komşu 
alan arasında minimum 5 pascal basınç farkı olmalıdır. Böylelikle hava akışı basıncı 
yüksek alandan düşük olan alana doğru sağlanır.  

 
 
 
 
2. FARK BASINÇ KONSEPTİNİN OLUŞTURULMASI VE KORUNMASI 
 
Akışın kontrol altında tutulabilmesi için sistemin kaskat şeklinde içeriden dışarıya doğru tüm alanları 
bir birinden koruyacak şekilde tasarlanması gerekir.  

 
Bu tasarımın sahada sağlıklı bir şekilde hayata geçirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için üç 
çok önemli gereklilik vardır; 

I. Mimari gereklilikler 
II. Proses /Operasyonel gereklilikler 

III. Fark basınç ve debi kontrol altyapısı 
 
Mimari gereklilikler: Mimari açıdan odanın hava akış dağılımı, üfleme ve emiş menfezlerinin yerleri, 
kullanılacak malzeme seçimi ve odanın kontrollü kaçak yapılacak oranda izolasyonunun sağlanması 
gerekmektedir. Fark basınç oluşturabilmek için bir miktar kaçak olması şarttır dolayısıyla 100% 
sızdırmaz bir oda yapmak, odanın fark basınç trendini korumaya yaramaz hatta bazı durumlarda zarar 
verir.  
 
Proses / Operasyonel Gereklilikler: Odanın fark basınç konseptini oluştururken mutlaka odanın ne 
amaç ile kullanılacağı ve içeride hangi operasyonların olacağı bilinmelidir. Odaya giren ve çıkan hava 
debi miktarları, kontrol hassasiyeti ve senaryosu buna bağlıdır.  
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Örneğin, 
• Personel akışı nasıl olacak? Bir airlock/hava kilidi kullanılacak mı?  

• Malzeme akışı için iki farklı alan arasında bir transfer penceresi veya bölmesi olacak 
mı? 

• Ne sıklıkla bu geçişler gerçekleşiyor? 

• Oda içinde proses gereği ek bir hava emiş veya üfleme sistemi (toz toplama, vakum, 
kuru hava, çeker ocak, laminar flow kabini vb. ) var mı? Debiler nelerdir ? Devreye 
girip çıkma zamanları belli mi? 

• Odanın günlük operasyon süresi nedir? Operasyon dışı zamanlarda sistem enerji 
verimliliği için minimum debi değerlerine düşürülecek mi? 

 
 
 
 
3. FARK BASINÇ VE KONTROL ALTYAPISI 
 
Bu altyapının oluşturulması için ilk kriter, fark basınç konseptinin ne kadar hassas ve önemli 
olduğunun bilinmesidir. Proses için fark basınç konseptinin önemi arttıkça kurulacak kontrol alt yapısı 
da o kadar güvenli ve sürdürülebilir olmalıdır. Hava sıkıştırılabilir bir akışkan olduğu ve sıcaklık 
değişimlerinden bile hacminin değiştiği düşünülürse hassas bir fark basınç kontrolü istenilen alanlarda 
bu hassasiyetin sıradan VAV, CAV sistemeleri ile sağlanamayacağı kabul edilmelidir. Örneğin, fark 
basınç polaritesinin anlık olsa bile değişmesi istenmeyen (pozitiften negatife veya negatiften pozitife 
geçiş ) BSL3, BSL4 laboratuvarları gibi çok hızlı tepki verilmesi gereken alanlarda mutlaka yüksek hızlı 
tepki veren debi kontrol cihazları kullanılmalıdır. Veya basınç trendinin takip edildiği ve sürekli istenilen 
tolerans aralığı içinde tutulması gerektiği alanlarda VAV ve CAV’lerin kanaldaki basınç 
dalgalanmalarından bağımsız çalışması ve hızlı tepkime verebilmesi şartdır aksi takdirde kanaldaki 
tüm dalgalanmalar trende etki eder.  
 
Enerji tasarrufu için operasyon olmayan zamanlarda debisi düşürülmek istenen odalarda veya içeride 
ek üfleme/emiş sistemi olan odalarda bu ekipmanın çalışmadığı zamanlarda da fark basıncın 
korunabilmesi için yüksek kısma kabiliyetine sahip VAV’ler kullanılmalıdır. 
 
Bu duruma örnek vermek gerekirse, bir laboratuvarda aynı VAV aynı basınç trendini içerideki 5 çeker 
ocak açıkken de 5 çeker ocak kapalıyken de sağlayabilmelidir. Yani kontrol hassasiyeti 100% 
kapasitede ne seviyelerdeyse 30% seviyelerde de aynı hassasiyette olmalıdır. Veya bir ameliyathane 
için seçilmiş VAV sistemi ameliyat yokken debi minimum gerekliliklere düşürüldüğünde de fark basınç 
trendini bozmadan kontrole aynı hassasiyet ile devam edebilmelidir.  
 
Aşağıdaki örnek temiz veya kontrollü oda uygulamaları için, fark basınç kontrolü için kullanılacak debi 
kontrol cihazlarının seçimi ve boyutlandırılması ayrıntıları ile açıklanacaktır. 
 

- Karantina izolasyon odası 
- BSL3 laboratuvar  
- Granürasyon odası ↵ 

 
 
 
 
SONUÇ – YETERSİZ FARK BASINÇ KONTROLÜ 
 
Yetersiz fark basınc kontrolü operasyona veya odanın kullanım amacına bağlı olarak ciddi problemlere 
neden olabilir. Örneğin BSL2 tip bir laboratuvarda fark basınç konseptinin çok hassas olmaması 
önemli sonuçlar doğurmazken BSL3 tip bir laboratuvarda çalışan personel için ciddi iş güvenliği 
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sorunlarına ve rahatsızlıklara neden olabilir hatta bazı moleküller ile çalışma durumunda salgın riski 
bile doğurabilir.  
 
Bir ilaç fabrikasında bilisterlenmiş veya şişelenmiş ürünlerin bulunduğu odalarda, teknik alanlarda 
fazla bir etkisinin olmayacağı aşikârdır ama açık ürünün işlendiği alanlarda, çapraz bulaşma ile iki 
farklı ilacın aktif malzemelerinin birbirine karışmasına neden olabilir. Bu ilaçları kullanan kişilerde 
anormal etkiler görülebilir. Denetlemeler sırasında sapma oluşma hatta ilaçların geri çekilmesi riski ile 
karşı karşıya kalınabilir. 
 
Hastanelerde yoğun bakım, ameliyathane, hematoloji ve kemik iliği nakil hastalarında hastane 
enfeksiyonuna neden olabilirken bulaşıcı hastalığı olan bir hastanın bulunduğu karantina izolasyon 
odalarında salgın riski doğurabilir. Risk her zaman kötü durum senaryosuna göre belirlenmeli ve 
kontrol hassasiyeti bu riski ortadan kaldıracak seviyede olmalıdır.  
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	Analitik çözümler, deneysel çalışmalar ve analizlerden elde edilen veriler değerlendirilerek elde edilen sonuçlar gösterilecektir. Çalışmanın sonucunda, en iyi çözümü veren bağıntı ve geometri belirlenecektir.
	Yanıcılık yönünden soğutucu akışkanlar 3 ana sınıfa ayrılır. Sınıf 1; 21 C‘de ve 101 kPa basınçta alevlenme testinde yanmayan soğutucu akışkanları gösterir. Sınıf 2; 21 C‘de, 101 kPa basınçta 0,10 kg/mP3P yoğunlukta düşük yanıcılık gösteren ve 19 kJ/k...
	Soğutucu akışkanlar zehirlilik yönünden 2 ana gruba ayrılır. A sınıfı derişikliği 400 ppm‘e eşit veya altındaki olan soğutkanları gösterir. B sınıfı derişikliği 400 ppm‘in üzerindeki soğutkanları gösterir [8].
	2.2  R744 (CO2)’ün Termofiziksel Özellikleri
	COR2 Rözelliklerinin diğer geleneksel soğutucu akışkanlardan farklı olduğu bilinmektedir. Karşılaştırma yapıldığında CO2‘in en dikkat çekici özelliği düşük kritik nokta sıcaklığı (31,06  C) ve yüksek basıncıdır (73,8 bar). COR2R uygulamadaki diğer bir...
	Tablo 3‘te, COR2R’nin termofiziksel özellikleri, benzer halokarbon soğutucu akışkanların viskozite, hacimsel kapasite, ısıl iletkenlik ve buhar yoğunluğu gibi özellikleri görülmektedir.
	Tablo 3. Yaygın Bilinen Soğutucu Akışkanların Termofiziksel Özellikleri [11]
	3.2.2 Gaz By-Passlı İç Isı Değiştiricili Basit Transkritik Çevrim

	Şekil 11. Gaz By-Passlı İç Isı Değiştiricili Basit Transkritik Çevrim [17]
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	2.2. Algler
	Algler, büyük çoğunluğu 26TUfotosentetikU26T olmasına ve 26TUbitkilereU26T benzemesine karşın, 26TUbitkilerU26T 26TUalemiyleU26T yakın akraba değillerdir [6]. Türk Dil Kurumu, Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü’nün Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü’ne göre,...
	Şekil 1. Algler ve büyüme ortamları [10,11]
	Fotobiyoreaktörler biyoenerji üretiminin verimli olarak gerçekleşmesini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdırlar. Bunun için de alg kültürünün iyi bir şekilde karışmasını sağlayıcı karıştırma sistemine ve yüksek kütle aktarım oranına sahip olmalı, etkili...
	Şekil 4. Sürdürülebilir tasarım aracı olarak fotobiyoreaktörler [20]
	4.1. Algler ve Binalar Arasındaki Yenilikçi Ortak Yaşam, SymBIOR2R, XTU Mimarlık
	XTU Mimarlık, SymBIOR2R projesinde algler ve binalar arasındaki yenilikçi bir ortak yaşamı amaçlayan, içinde alg yetiştirilen cepheleri geliştirmiştir (Şekil 5). Bu cepheler, alg kültürü ile buna ev sahipliği yapan bina arasındaki ısıl ve kimyasal etk...
	Bu cephe, alglerin yaptığı fotosentezle, COR2R’i OR2R’e, büyüyen bir ormandan beş kat daha verimli dönüştürmektedir. Yağmur suyunu veya gri suları temizlemekte kullanılmaktadır. Böylece iklim değişimini azaltmaya yardımcı olmakta ve şehrin önemli, hay...
	Şekil 5. SymBIOR2R, algler ve binalar arasındaki yenilikçi ortak yaşam [23]
	4.2. “In Vivo” Yeşil Projesi
	BPD Marignan ve 26TUXTU Mimarlık,U26T SNI Grubu ve MU Mimarlık’la birlikte çalıştıkları projeyle, Paris Rive Gauche M5A2 kentsel gelişim bölgesi için, Reinventer.Paris kentsel proje yarışmasını kazanmışlardır. “In Vivo” adındaki bu proje, şehirlerde i...
	Şekil 6. “In Vivo”  yeşil projesi, Alg Evi tasarımı ve Ağaç Evi, Bitki Evi ve Alg Evi üçlüsü [24,25]
	Tasarlanan bu üç binadan biri olan Alg Evi, fotobiyoreaktörlerle oluşturulan bina cephesine sahiptir (Şekil 7). 900 mP2P’lik cephede, bu fotobiyoreaktörlerde tıbbi araştırmalarda kullanılmak üzere alg kültürü üretilecektir. Bu fotobiyoreaktör cepheler...
	Şekil 7. Alg Evi, fotobiyoreaktörlerle oluşturulan bina cephesi [24]
	Bu Alg Evi’nde yetiştirilecek olan alg türü için gereken kültür ortamının hazırlanması binanın çatısında bulunan laboratuvarlarda gerçekleştirilecektir. Ayrıca çatıda, temiz su temini için yağmur suyunun geri kazanılmasına yönelik sistemler kurulacakt...
	Şekil 8. Alg Evi’ndeki fotobiyoreaktörlerden biyoenerji üretimi [25]
	4.3. “Sıfır Süreç: İyileştirme Çözümü” Binası Kavramsal Tasarımı, HOK ve Vanderweil Mühendislik ve Mimarlık
	Yeşil bir bina söz konusu olduğunda, en kolayı tasarıma sıfırdan başlamaktır ama aslında varolan binalarda enerji verimliliğinin iyileştirilmesi gerektirmektedir. Metropol Magazin’in her yıl düzenlediği Gelecek Nesil Tasarım Yarışması, 2011 yılında, 1...
	Şekil 9. Los Angeles’da, 1960’larda inşa edilmiş, U.S. GSA ofis binası [27]
	Gelecek Nesil Tasarım Yarışması 2011’i kazanan yarışmacı, “Sıfır Süreç: İyileştirme Çözümü” olarak adlandırılan proje olmuştur (Şekil 10). Bu proje HOK ve Vanderweil’in mühendislerinden ve mimarlarından oluşan 15 kişilik bir ekip tarafından, 70.600 mP...
	Şekil 10. “Sıfır Süreç: İyileştirme Çözümü” binası kavramsal tasarımı [26]
	Binanın iyileştirilmesi, dışarıdan yeşil olarak yapılmıştır. Yarışmayı kazanan ekibe göre böyle bir tasarım mimaride ilktir. Doğayı taklit eden tasarım, binaya gereken gücü sağlamak için alglerden üretilen enerjiyi kullanmaktadır. Binanın cephesinde, ...
	Şekil 11. %25, %60 ve %80 oranında açıklık içeren, 2.322,5 mP2 Palan kaplayan tübüler fotobiyoreaktörler [28]
	Şekil 12. Tübüler fotobiyoreaktörlerin bina cephesinde uygulanması [26]
	Ayrıca tasarım ekibi kanıtlanmış enerji korunumu ve yenilenebilir stratejileri geliştirmek için çeşitli çözümler bulmuştur. Yeni avlular ve ışık kuyuları çalışma alanlarındaki doğal ışık eksikliğini azaltmaktadır. 3 büyük avlu ve 8 ışık kuyusuyla penc...
	Şekil 13. 3 büyük avlu ve 8 ışık kuyusuyla ofislerin aydınlatılması [27]
	HOK ve Vanderweil ekibi kazandıkları 10.000 dolarlık ödülü daha çok araştırma için hedeflenen yenilenebilir enerji teknolojilerini geliştirmeye tekrar yatıracaktır ve bir gün bu sistem kamu binaları ve diğer bina çeşitlerini iyileştirmek için uygulana...
	Şekil 14. “Sıfır Süreç: İyileştirme Çözümü” binası perspektif görünümü  [26]
	4.4. Ennesys ve OriginOil İşbirliği Binası
	Fransa RT2020 olarak adlandırılan çok sıkı bir çevre politikasını benimsemiştir. Bu politikaya göre 2020’ye kadar ülkeyi enerji tüketiminde %20 azalmaya ve yenilenebilir enerji kullanımını %20 artırmaya çağırmaktadır. 2020 hedeflerini gerçekleştirmek ...
	Ennesys bir enerji dengesini kurmaya yardımcı olmak ve bu süreçte suyu temizlemek için binaların çatılarında ve duvarlarında alg yetiştirilmesini sağlayan yeni “kentsel alg” sektörü içinde bir öncüdür. Polikarbonat veya camdan yapılabilen düz-panel fo...
	Şekil 15. Ennesys ve OriginOil işbirliği binası [30]
	Şekil 16. OriginOil’in Alg Cihazı [32]
	Hasat sürecinde hiçbir kimyasal madde kullanılmadığı için, alglerin büyümesi için kullanılan su, büyüme sistemi içinde tekrar dönüştürülebilmektedir. Buna ek olarak, algler atık suyun içinde bulunan nitratı emmektedir ve bu su daha sonra binanın sıhhi...
	Şekil 17. Ennesys ve OriginOil işbirliği binası perspektif görünümü [30]
	Şekil 18. Hamburg’da inşa edilen biyo adaptif cepheli bina [20]
	Şekil 20. Bina cephesindeki ikincil fotobiyoreaktör yapısının yakından görünümü [20]
	Şekil 21. Üretilen biyokütlenin toplandığı biyogaz üretim makinesi [20]
	[2] ONURBAŞ AVCIOĞLU A., TÜRKER U., DEMİREL ATASOY Z., KOÇTÜRK D., “Tarımsal Kökenli Yenilenebilir Enerjiler Biyoyakıtlar” içinde “Biyokütle Enerjiler”, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2011.
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	P2 PMadde 10’da belirtilen durumlarda DR2m,nT,50R = DR2m,nT,wR +CRtr,50-3150 Rdeğeri de kullanılabilmektedir.
	P2 PMadde 10’da belirtilen durumlarda DRnT,50R = DRnT,wR +CR50-3150 Rdeğeri de kullanılabilmektedir.
	P3 PKapı içeren yapı elemanlarında kapı ile beraber sağlanan ses yalıtım değeri yönetmelikte tanımlanan sınır değerlerden en fazla 10 dB düşük olacaktır.
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